




,, 

SENADO 

t: -···-

ACTA. .DE 1 DE JULHO DE 18!!5 

RD.ESlDENCU. DO sn. D.A.llÃO JlB COTEQIPJ!! 

.A's 11 horas da manhi\fez-se a chamado. e acha
rão-se presentes 29 · Sra. senadores, o. saber : Bo.rõ.o 
de CotegiJ>e, Cruz Machado, Barão de Mo.mo.nguo.pe, 
Igno.cio Martins, Bariio da. La.guna., Jung,ueirn.. Vis
conde do Bom Retiro, de Lnmo.re, Jouo Alfredo, 
Correio., Luiz Carlos, Henrique d'.Avila, Viriato de 
Medeiros, Barão de 1\'Io.moré, Barros Bnrreto, Chi
charro, Visconde de Po.ro.na~uit, Pnuln Pessoa., Barão 
dn Estnncin, Leão Velloso, o.;onde de Baep~tndy, · Pnes 
de Mendonça, Meira de·vo.sconcellos, Castro Carreiro., 

Vieira. da. Silvo., Jaguaribe, Visconde de Muritiba., 
Sinimbú, Ribeiro dn Luz e Affonso Celso. . · · 

·. Deixárü.o de comparecer, com causa participada, os 
Srs. UchOa. Cnva.lcanti, Ntmes Gonçnlves, Burfio de 
Mo.roim, Christinno Ottoni, Diogo Velho, Fausto de· 
.A..,.aiar, Franco i! e Sá, Sonres Brandão, Octavinno, 
Si'i'veira. ·Lobo, Silveira. Mnrtins, Teixeira. Junior, 
Carrão, Antão, Godoy, Ferna.ndes da. Cunha, Saraiva., 
Cunha. e Figueiredo, José Bonifacio, Silveira da. 
Motta, Limo. Duarte, Lafayette,Luiz Felippe, Do.ntns, 
Martinho Campos, Pa.nlino de Souza. e Visconde de 
Pelo tas. 

Deixou de compnrecer, sem C0.\180. participa.da, o 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sn. 1• SEcn.ETAnio deu conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. senador Luiz Felipp~, communicando que 

por incommodo ele sande deixo. de comparecer iL 
sessiio ·de hojc.-Intcirado. 

Do Sr. senndor Godoy, oommunico.ndo que por 
doente não· tem compo:recido ás S<lSsões, o que fará. 
Jo .... o que melbore.- nteirndo. 

Do ministerio da. fnzcndo., de 30 do mez proximo 
passndo, romcttonc1o o nutogrnpho snnccionndo do. 
resoluçü.o do. o.ssemblón gernl que prorol>.n po1• quatro 
mezes ns leis do or<;c.mento. ns. 3,229 c ;:~,230 de 3 de 
Setembro de 188L -.;:.o nr!lhivo, communicando-ae 

· {L outra. cnnuun.. 
Do ministerio da. guerl'n, da. mesma. do.ta., enviando 

o nutographo sanccionlldo da. lei que fixa as forçaa 
de terra po.ra. o anno financeiro de 1885-1886. -
Ao o.rchivo. com1nunicnndo-sc la. outra c~Lma.rn. 

Do ministerio dl\ fazendo., de 26 do mez prnximo 
pnssndo, cm reapostn ao do senado de 11, communi
co.ndo que não teve o.indo. cxecuçii.o o twt. 8• ~ 11 
do. lei n. 3,230 de 3 de Setembro de 1884. no. parte 
que elevou o. thcsourarin do fazendo. da. p1•ovin.:m 
do Part'í. {, 1• classe de 1• ordem, por nüo hnver sido 
consignndo o credito paro. esse fim no. respectiva. 
verba. -A quem fez a. roquiai-Qii.o. 

O Sn.. 2° SEanETA.nxo leu o seguinte 

PARBOUI\ 

"Foi prescnt.e ú. colwuiHite .lo OO!Ietituiçiio o otlicio 

que cm data. de· hontem dirigio ao Sr. to sccre
to.rio o Sr. senador Diogo Velho Ca.valcanti de Albu
querque, pedindo licença para reunir-se á suo. fnmilia. 
que, por motivo de molestio., acha.-se no. Europo., dei
xo.ndo de compnrecer ás sessõea do senado durante o 
resto do. presente sessão legislativa.; e sendo justifi
cndo o motivo allegndo, é a. commissiio de parecer que 

·.se lhe concedo. licença. nos termos cm que- é pedido. e 
·no. fórmo.. dos estylos. 

" Paço . do senaclo. 1 de J nlho a:e t 885.-Condc de 
Bae;wndy.-João Al(1·cdo Corrda. de Oliveira.. -L. A. 
Vieira. da. Silva.. » 

.A imprimir pnm cntrnr na. ordem dos tro.ba.lhos. 

.A's 11 1/2 horns do. manhü o Sr. presidente declárou 
que não podia. haver sessão por fo.lta. de quorum e deu 
po.rn ordem do dia. de amanhã a. mesma. jô. designada. 
a. snber : · & - · 

Proposição do. camo.ra dos deputados, sob n. 6, do 
corrente anno, concedendo licença. ao desembo.rgador 
da relaçü.o da. Fortaleza., João de Cnrvalho Fernandes 
Vieira. 

Proposição, sob n. 7, concedendo licença. no desem
barglldor da relo.ção de Belém, João Carlos Bastos •. 

. Proposiçõ:o, sob n. 8, concedendo licença. ao dceem
bnrgllilor da. rclo.çõ:o de Ouro Preto Bellarmino Pere-
grino da. G11ma e Mello. . · 

2• discussão da. indicação da. meso., letrll E, de 1885. 
Em se"uida. o mesmo Sr. presidente convidou os 

Srs. sennâores pnra. se occupo.rem com os trabnlhos: 
de suo.s commissões. 

ACTA DE 2 DE JULHO DE 1885 

PUESinENDI.A. JlO Sn. CONDE DE DAEPENDY (1° VICE-PUE~ 
SIDEISTE.) 

.A's U horas do. manhf. nchnriio-se presentes 25. 
Sra. senadores, o. snber: Conde de Baependy, Cruz 
Mncbado, Bnriío de Mo.mnn..,.unpe, Viriato de Medeiros, 
Alfonso Celso, Junqunira, 'Correia, Bo.rü.o de M11roim, 
Leão Velloso. Visconde do Bom Retiro. Joõ.o Alfredo, 
P11es de Mend,nçn, Barão da La~nll, C11stro Cnrreira. 
Diogo Velho. V.ieira. do. Silvn, de Lnm11re, Viaconde 
de Pelotas·, L ui" Carlos, Chicharro, Visconde de PaTo.
no.guit, Bo.rii.o de Mo.moré, Soares Bro.ndilo., Ottoni a 
Visconde do Muritibo.. 

Deixârii.o de comparecer, com cn11sa. po.rticipudo., o~ 
Sra. Bariio de Cotegipe, UchOn Cllvnloantí, Nunes 
Gonço.lves, Bo.rõ.o do. .b:stllncio., Ja.gunribe, Fa.uato de 
Aguio.r, Franco de Sú, Oatllvinno, Silveiro. Lob<>, 
Bnrroa Bnrreto, Silveirn Mnrtins, Henrique d' A vil<>. 
Igullc.iO Martins, Teixeirll Junior, Meiro. de Vascon
cellos, Sinimbú. Cnrroo, .Antüo, Ribeiro da. Luz. 
Godoy. Fernnndcs do. Cunht\, Saraivo., Cllftha. e F.i
gueircdo, José Bonifncio, Silve.ira dn Mottu, Lim,. 
Duo.rte, Lnfa.yette, Luiz Felippe, D11ntas, MartluhO> 
Cnmpos, P11ullno de Souzo. o Pa.ula Pessoa. 



• !ESSÃO EM 3 DE JULHO DE \885 

Deixou de comparecer, sem causa participada., o 
15r. Barão de Souza Queiroz. 

O Sa. 1• SacurARJo deu conta. do seguinte 

EXPJ:DIE!ITJI 

Officio do presidente da. província. da. Bahia remet
tendo doua exemplares da. fnlla com que o Sr desetn
bargador Esperidiõ.o Eloy do Barros Pimentel nbrio a 
assembléa legislativo. daquclla. província, no dia 1• 
de Maio findo. -Ao archtvo. · 

Re:Rresentnção de varios empregados publico• civis 
pedindo que seja tomado cm con•ideraçuo, afim de 
ser convertido em projecto do lei nesta sessão o pro
jecto sobre o monte-pio obrigatorio, apresentado 
pelos Exms. Sra. Visconde de· Paranaguá. e outros 
Srs. senadores.- A' commissõ.o de legislação. 

O Sa. 2• SEaaErAnto declarou que não havia pa
receres. 

A's 11 1/2 horas da manhã o Sr. presidente decla
rou que não podia haver sessão por falta de quo1-um, 
e deu para ordem do dia 3 : 

Primeira parte (até 1 hora)-Za discussão da pro
posta. do governo, relativa á emissão de 25,000:00011 
em moeclà corrente. 

Segunda parte (a 1 hora ou antes)-Discussiio d 0 

parecer da commissão de constituição, concedendo n.O 
Sr. senador Diogo Velho licença. para ir á Europa. 

2• discussão das proposições da. camnra dos cle
pnta.dos: 

N. 6, do corrente anuo, concedendo liccnçn. :to des
embargador .João .de C:trvalho Fernandes Vieirn. 

N •. 7, concedendo licença ao desembargador João 
Carlos Bastos. 

N. 8, concedendo licença no desembn.rgador Bel
lnrmino Peregrino dn. Gama e Mcllo. 

N. 4, concedendo licença ao juiz de direito Fer
Jla.udo Alves <le C"a·vn1ho. 

N. 5, concedendo licença ao juiz de direito FJ·an
cisco da Cimho. Cnstello Brnnco. 

2.a. discussão da. indicação do. mesa. , lctl"n. E, 
de 1885. 

Em scgnido. o Sr. prcsic1onto convidou os Srs. 
se!'adores paro. se occupnrem com trabnlhos de com
:n:ussões. 

29• SESSÃO EM 3 Dg JULHO DE 1885 

PRESIDENCr.A. DO SB. DA.I\ÃO DE QO'l'EGIPE 

fillJil[A.mo-E:x:pediente.- Reclaccües. -lnfraccücs de 
regulamentos sanitario.•. Discür.<o c requcriment o 

. do Sr. Vieira da Sit,:a. Adiamento. - JuloamcntO 
de uma causa pelo t1·iúunal do commc1·cio do Sena. 
-:-Leis de orçamento c forças nas provincias elo 
R..a Grande áo Sul c ela Bahia. Discurso e reque
rimento do Sr. Coi'I'Oia. Obscrvapües elo S1·. presi
dente. Discurso eLo Sr. Vi.<conde e/e Paranagud (mi
nistro de. es~1·o.ngeiroo). Approvctc<io ~.? requerimm
to. - Prune1ro. parto cln. ordem ê!o claa- A cmissrio 
ela 25.000:000$. JJiscnrso.• dos Srs. Jttnqucil·a a Sct
•·aiva (presidente do conselho). Acliwnento.- Se
gunda. pm·to dn ordetn cln Llin. - Llcanra cc.o S1·. se. 
nado·,· Diogo .Velho. Apprtwaçüo.-Liccrira.s. Discurso 
elo S·r. CotTCtu.. Enccrramcnto.-In.!licacito da mesa., 
letra E. Encerramento. • 
A 's 11 horas <ln mnnhl'i achurão-se presentes 

S'2 Srs. aenncloros, u. sa.ber : .13nrão do Coto"'lpa, Crnz 
l\Ia~hndo, Ba.ri~o Uo I\frunungnnpe, Nunes Gonçalves 
Dn.l·ü.o dn. EHtuncill, do Lt\lnarc, VIsen!)do do J3oz~ 
:Retiro, Alfonso Co!so, Viriato do Medeiros, Jim
queim, Conde de Bau~endy, Vieira dn. Si!vn., Henri
que d'Aviln, C<>rrein, l l'nl" Posson, Visconde elo Pn
rl'nn;.\·u,\., Chicllo>rro, Pue• de Mendonça, UchOn Cn
.,.,dcan ti, Ba.rúo t]o Ma.1noró, Luiz Utu·los, I ~"~"nncio 
:r.iurtins, João Al!ro<lo, Visconde rle Polotns, I7Jbeiro 
ela l..u;~, Cunha. o ~...,igu.elreUo, l?tanco do Sú., Burilo 

de Maróim, Sioimbú, Saraiva,. Lafayette • Leiio V e} .. 
loso. · 

O Sr. presidente abrio o. séssiio. 
Dcix•írúo de comparecer, com causa participnda, os 

Sra. Barão da. Laguna, Diogo Vellio, Fausto de 
Aguiar, Silveira. :Cobo, Silveira Martins, Teixeira 
Junior, Moira do Vnsconcellos. Carriío, Antão, Godoy, 
Silveira dn. Motto., Lima Duarte, Castro .Carreira. 
Dnntus, Mnrt.inho Cnmt>os c Paulmo de Souza. 

Deixou do comparecer, sem causo. pnrticipada, o 
Sr. Bn.rüo de Souza Queiroz. 

O Sn. Pnssto•NTB abrio n sessão. 
Ltlrão-se as actas da ultima sessão o dos dias 1 e 

2 elo corrente moz, e, nl'io htwendo quem sobre ellas 
fizesse observações, derão-se por npprovadns. 

Compnrectlrão depois de aberta a. sessão os Srs. 
Luiz Fclippe, Ottoni, José Bonifacio, Octav4ano, Bar
ros Bn.rreC<;>. Ja.guaribe, Soares Brandão, Visconde de 
Muritiba c Fernandes da. Cunha. 

O Sn. 1• SsonETARIO deu cont.n. do seguinta 
B~PI!:DIEN'l'E 

Officios: 
Do ministcrio dn. fazendo., de 30 do mcz passado, 

comn.1unicando , que não existindo consulta. es
criptn. sobre n. qttcstiio de ncho.r-sc ou nüo em vi"or o 
nrt. 2• dn. lei n. 40 l de 11 de Setembro de 1846':' niio 
púüe ll'luellc minist~río s:ttis1nzer n exigcncin. do 
senado, a <JUe se refere o ofücio de 9 do mez findo. 
- A quem fez a. reqnisição. 

Do 1ninistcrio elo impcrio. de 1 do corrente mez. 
transmittindo, em rcsro•ta no oíficio do senado de 30 
elo moz !lodo, cópia do do presidente da junta cen
tral ele hygiene publico. de 3 de Mnrço >1ltimo, q_ue 
n1otivou a. expedição do nviso dirigiclo ltquelle funcclo
nn.do em 10 do mez findo.- O mesmo destino. 

Do mes1110 mini::.terio, de 2 do corrente mez, decln.
rnnclo, cm resp.•stn. no otíicio elo senado de 25 do 
mez finrlo, I)Ue nnqnella clntn. comm11oicou ao presi
dente do. provincin. <lo Pn.r{• as decisões desta cnmn.ra 
sobre a clci~i•o alli feita n 2G de Novembro ultimo, e 
chamou n sua. nttennii.o paro. n.s conclusões 2n c 3" do 
pnreccr.-Inteirado.' 

Do Ullnisterio dn gnerro., ele 2 rlo corrente mez, re
lnet.tcndo, crn snti:;far;ii.o á ret]tlisi,:tio do senado, a in
f'?rmnçüo prostn.da pela reJllntiçüo liscn.l dnquelle mi
ntnist.erio J~ccrca do lnl.inJ·ntorio chimico phn.rmltccutico 
anne.x!" _:a.o hospital militar da corte.- A quem fez a. 
reqUlSlQaO. 

Do Sr. sennrlor Diogo Velho Cnvnlcanti ele Albu
querque, ofl'crecenclo para n bibliothcc" elo senado as 
collec~'ões completns <los n.nnncs dn cnmn.rn dos deru
tndoa e dcs~a.-,A.' bibliotheco. ns collecções, e n.grnde
ça-se a o flerta. 

Foriio lidas, postns em discussão e sem debata 
approvndns, as seguintes . 

REDACÇÕIIS 

Indicapüo da mc.<a- letra O 

Substitua-se a. 1• parte do nrt. 77 do regimento 
pelo seguinte : 

" Nn. 2• clisonssüo. dos projectos, to.nto do scnndo 
como ela cmnnrn. dos deputo.dos, a. sessão poderá 
converter-se em commissiio gern.l precedendo reque
rhncnto vcrba.l tlo u.Jgnm sonn.dor c npprovn.c;ü.o Uo 
senndo, sem cliscussii.o. Nn cliscussü.o do n.rt. lo clns 
proposta\s, em que so l•Crmittn trl'tn.r de pclittcn. 
geral nti.o se podor{L converter tt ,':\C5si~.o 0111 cOtnmis~üo 
geral. 

u Convertido. n. Rcss:1o ont con1n1issi~r' g~rnl, prosc
gnirú. n lli!!CtlrHI:iO no~so CHI nt1S ~~o~uintos din.s, sr.m 
Jimitnçüo lln. llorn rog-ilncntnl, o s,·, i>odcriL ser nclio.da 
purn n. seguinte rouniii.o por dolibcra•,:f'to dos n1embros 
presentas. 

_rc Emq_nnnto dttrnr n discuastio cm cntnrnissii.o geral 
nu.o ó nustor nnmoro pnra~: nhtir-~o n. discll&Sii.o e "er 
oncorradn por falta do ortt<lor in-cl'ipto. 

" A vota<,•íio, poróm, o•l se oflcctuo.rú. estando vr
sontc 111a.io1'jn. a.bsoluta. 
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15l!:S!ÃO EM: S DE JULHO DE 188:. 5 

cr Cada sen11dor falJaró. <tUantas vezes qulzer ci 
1entado, se assim lho convier. ·. · · 

c A discuasiil) -poderã ser inter-rompiãa por votll\)ÍÍO 
ao senado por UDl ou m~is dias. 

c Sala das commiss!Ses, 20 de Junho de 1885.
Bom Retiro.- F. Octaviano. » 

Indicação da mesa- let1·a a· 
Adiam-entos 

Art. Os adiamentos só podem ser propostos pelos 
&enadores, quando lhes couber a vez de foliar, ainda 
que não queirão motiva-los, e entraráõ em discussiio 

·sendo apoiados por cinco membros. 
§ 1.• Siio por tempo fixo ou indeterminado. 
O adiamento por teml.'o indeterminado, ou para a 

legislatura seguinte eq<uvale á rejeição da materia 
principal. 

§ 2.• O adiamento por tempo :fixo tem lugar : 
I. Para ser o projecto remett1do a. a.lguma. elas 

oommíssões do. caso. ; 
II. Paro. ser discutido em dia designado. 
§ 3.• Os adiamentos propostos a 'lualquer artigo 

ou para:;rapho, que nií.o SCJn o primeiro do projecto, 
são considel'tldos emendas, c como tacs discutidos e 
votados com o artigo ou paragrapho a que se re
ferem • 

§ 4.• Não é pcrmittido reproduzir na mesma dis
cussão os n.àinmentos propostos, ainda. que cn1 termos 
ou para fim differcntcs, salvo. concluicla a discussão 
de todo o projecto, para ser este sujeito n exame de 
alguma das commissões. 

§ 5.• Na 2• ou 3• discussão pódc ser offerecido ou 
o mesxno nclia.mento j:"1. 1·cjeito.do nn. nntcrior OLl outro 
differente. Finda ella scrú. o projet•to remettido •\. 
c:ommissõ.o de rcdn.cr;ii.o. 

§ 6.• Fica salva a disposiçiio do art; sr; elo reg-i
:rnento. supprimidas ns p<>lnvms- ou mfrucçüo <lo 
constituição -atê o finat (1o nrti~o, c nccresco-n
tando-se- caelo. senador pod~rá fallm· tmla v~z. 

§ 7.• São votnclos sem discussão c n requerimento 
verbal os adiamentos: 

I. Para ser convidaclo o ministL'O competente para 
assistir ú. discussão ; 

II. Para que o. discussão fiqne para o. seg-uinte ou 
proxitnns sessões. nii.o excedendo de 8 din.s ntcis. 

Sala dns commissõcs, 3 de .Jnlho llc !.885.- Vis
t;on.d.o do Dom Retiro.- F. Ocla·uicmo. 

lncUcaçiio ela mesa - let1·ct D 

Art. Os pareceres ele commissões terão uma só dis
cussão. 

§ t.• Quanclo concluírem por peclido de iuformo.
çüo, ou pnro. que o nssnmpto sejn submetticlo a outro. 
commissÜ.(! scrüo considerados como reqncdmcntos e 
como tacs discnticlos e votados. · 

§, 2.0 Nüo terão cliscussü.o c sorü.o impressos con1 n 
mn.teria. n qtttl se rc-t'erh•e1n c co1n cllc entrnrúõ con
junct<>mentc cm c1;s~ussilo osqLtc forem dados sobt·e 
os 1lt·ojectos de lei, resoluções on emendas do se
:lludo ou da cmnnt'a dos cleputados. 

§ 3.• .A disposir;iio da 1• pnrte não comprehcnele na 
reformas do regimento.· quo terilo duns discussões. 

.Art. As indicações teri'i.o tambcm uma só discns
süo, mns q_uando forem remotticlas a alguma com
missão terno cnrn os respectivos "[lnreccres nb mcs
xnns discussües. 

Sal<> elns commisscros, 1 de Julbo üe 1885.-llom 
]lctiro.-F. Octa·viano. 

O Sn. PA&s DE l\1&NDONÇA:- Sr. presidente, n üc
putaçii.o encarL"egacla de apresentar n S. 1\:I. o Impo
raüor os nutogt•npbos elos decretos clt> nssemblcln 
goro!, fixanüo as forçns de mar e terra pnra o oxcr
cicio de J885-188ü, clirigio-so ao pnço ela ciclaclc, 
no dia 30 do moz pass .. do, o, sendo introduzida no. 
nreson~a de S. 1\I, o Imperador, apresentou no mesmo 
iu1gusto senhor esses d~crotos, do conformidade com 
os c~t.ylos usnclos. 

S. M. o Imperador digr:oa-se responder que exa,.. 
mina. ria. 

O S ... PnEIIDENTE : -A resposta de S. M. o lm
perndor ó recebida com muito especial ngrado. 

Jft'FRA.CÇi5E& DB BEGt1LAJIENT08 S.&.NirA.RJOS 

O lilr. Wlelra ela .Sih·a •- Sr. presidente, no 
ultimo snbbado , no. discussão. do requerimento do 
nobre senador pelo Pnro.nó. sobre o aviso do ministe
rio do imperio, de 10 de Junho, nõ.o mo tendo cabido 
o. pnlavro. , por isso que havin usado de!ln uma vez, 
encerrou-se o debate de!.' o is do discurso proferia o pelo 
honr~?-do senador pela m10ho. província , e foi appro
vado o requerimento. 

Entretanto , ventila·se uma questilo que não deixo. 
do te1· importancio. e "'ravidade. · 

Depois do discu•·so ·ã'o meu honrado collega:, senador 
pela província <lo Maranhão , cnbin-me responder a 
S. Ex. se o regimento o tivesse permitdUo. 

Sendo a. ma.terio. , repito, importante e grnve, niio 
posso deixar sem resposta o discu"'o do nol>re sena
dor, de quem divirjo, e por este motivo vou snbme.t

. ter 4 consideração do senado , e ; porta•to, mandar ú. 
mesa. , u1n requerimento pedindo ao govErno., com· 
urgencin., ns seguintes informações : ' 

" Qaal a praxe observado. no foro desta cOrte de~ 
pois da publicação da reformo. jndiciaria de 1871 e 
anteriormente no regulamento n. S,aS'i de 19 de Ja
neiro de 1882: , no preparo dos pl'ocessc.s instaurados 
por infracções aos regula.Olentos snnitarios . .» 

Não posso nesta JllOtnento just1!iC"n.r este reqllcrl
Inento ; isto mo levnrin. necessn.rinmente o. ot::cupn.r-mc 
do disctlrso do nobre senn.dor, e receio que a. hora. 
regimental mo vcnlla. cortnr o. pulnNrn. Inopportu
nnmente. 

.Assim, se nenhum orador pedir a palavra sobre o 
meu requerimento, esperarei qne \"enhõ.o as infornta.
çües do governo pn.rn. então occupttr-tne do OS:-itttnpto; 
se ficn.r a.c1inc1a. n dlscnssü.o clelle. terei occo.siü.o mun.
nbã de tOJnnr cm considerac;ü.o, como devo, o discurso 
do honrado sanador pelo M~Wnnhilo. 

Em todo cnso, desde já o qne posso fazer. em re-
1a.cti1o ao discurso de S. E:<.. é ln.vr!,r n. se::tninte cota.: 
uontrario por n~gação, com o protesto de convencer 
a final. 

Foi apoindo e posto cm discussüo o. qual ficou 
ndiailn_J?or haverem pedido a po.lavro. os S1·s. Correia 
c O c to. v ta no. 

JULGAMENTO DE 11l1A. CA.USA FELO TRIGUNA.L DO 001\lli'RROIO 
DO SENA..-LEIS DE ORQA!'IRNTO E FORf).\.S NA.S PRO
Vl~CIA.S DO RlO GRANDE DO SUL E DA. D,\.IIJA.. 

o Sa•. Voa•a•cla r - Uma das p;lorias de IJ,tte nos 
trfnnn.vnmos ern. n. ele qnq os nossos 1nnis cmmcntes 
homens }Ublicos nii.o :forüo sujeitos a oeobLtma sLts
peita. quo.nto á sua reputação. 

Occnpnndo as mais elevadas posições, e dispondo 
elo n9tn \' el inflllen~in. _se pobres f'ntrtl rüo pnrn n vida 
pnbl1cn. pob1·es bcuxtiru.o no ttunnlo • .A.Jgnns gnsti\rüo 
no set·viço P"blico, cnpitnes he•·elndos. '. 

Snn limpa conscionc:a., dimnn.nte sem jo.çn. Pllnca.. 
:foi salpicnda pela lamn dn vcualidncle. 

Nii.o :r,oaercmos nssin1 enunciar-nos qnnntO no pre
sento"! rer-ec-hia eclipsndo cstn glol'in "! 

Póde assaltar-nos estn triste idéa, lendo o que 
occorreu en1 relnc;üo n tnnn. cnusa. jnl~nclt\ pelo tri
bnnnl do commercio do Sena, na u.ttdioncía ele 30 de 
li! a t•ço ultimo. 

Estn causa constava de trP.S pnrtes, um11o clns 
qnncscra. a. rcclnmnr.·üo elo nm milhão tlo frnncos, :fcit'n, 
JlOI' um brnzileiro, com o :fnndnmcnto d~ que fóL'O. 
dostinndn.' n. pessonq inflnentes cujn intervcnc•iio pn
dcsso fncilitnr n. rcoliznt.-,iío do contrato roln'tivo no 
:fomocimento de gnz a esta ciclade. 

Sobre esta pnrte a scntençn cliz: 
" Qnnnto ao 1,000, 000 <lo :frnncos de ti tu los dc 

conun issüo : 
cr Considornn<lo quo a cnrta n. 455 edificou &llfli

' cicnh•mc•lla o tribwllll 10b1·c a mo1·alidada dcssaJ 
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ewti.ssão.: que esu'L evidencitlflo, pelo. JH'Opdn. confi~si.o 
das partes litigantes, que se tratnvn de quantins dn 
<linheiro, qlle deviüo ser promettidas a pessoas in
:liuentes e que podi>•o facilitar o snccesso da emprezn; 
q_ue de um lado nüo est{, j ustificacla n inmortancht dos 
t1tulos promissorios emitidos., mo.s que de outro Judo 
se os vnlores de semclhn.nte unturezn 1)oae1u ser 
'<>hjeoto d-e negocio pessoal e particular entre os con
tratantes. n saber: ·o mandante ou e os n.utorisn, c o 
mandataria que consente em fazer delles distribuição, 
nã.o podia o fncto, em nenhum caso ter acção jndi
eial : que este ponto, portanto, do pedido, alem de 
mal fundado, não póde ser recebido. " 

.As rn.zões pelas quaes o tribunal não attendeu ú 
roclamnyüo forü.o, cm to lugar. que contratos hnmo
ro.es desta orden1 niio rt1otivn.vü.o noção judicial ; e 

.em 2° lugar. que _não cstn.va justificada. a importnn
ci~> despendida. 

Podendo da sentença inferir-se que algmna impor
tancio. o :fOro, eumpre-me luvrar o mais sole1nnc 
protesto contra procedimento semelhante, tanto mais 
quanto o contrato dn>cndin da npprovaçüo da represen
tação nacional. (Ap'olaclos.) 

Ao nobre ministro de estrangeiros peço que, se jt'L 
não exigia dn legnção imperinl em Pa.riz, in:formnções 
minuctnsns n respeito do uma questão que nfTecta. ú 
dirrnidnde nncicmnl. o :ftlça.; pois que, se houve, por 
de~.crrnça. nlgtun Jmncntnvel desvio da honrn e dn. 
J>robidnde, pot· corrupção pecuninri:.t, o que estou 
'Jon~e de dar por J>rovndo, em tal caso deve tamanhn 
vilania rcccb: r nesta. caso. a mais viva. reprovação. 
(N_uitos apoia.tlo.<.) 

O Su. CntUS'l.'IA.NO ÜTTONI :-0 cnso merece e exige 
um ioqucrito. 

O Su. VIscoND& n& P,,nANAau.í. (m'inist•·o de estra.n
gciro.ç) :-Já exigi ns certidões. 

O Sn. Coutu::r.\.:-Essa noticia cncon'trP.i-n no Jornal 
do Com.rtw1·cio de_ hontem, e se della nü.o 1nc occnpo 
DO rcqucrilnento que vou npre~cntm·, é porque o nnbrc 
·mir:zistro jú disse que estú :fcltn. a cxigencia dns iníor
ma.çõcs precisas. 

No n1e.,110 jornal li que o presidente da provincio. 
. àa. Bnbia. \ll::t.tJdou vigo1·ru.· no exercício de 188::> a. 
18813 ns ),;is do orçamento c de fixação de forçn po

! licio.l votadas pa.ra. o exercício anterior, por nü.o ter 
ainda n o.sscmLlea provincial npprovndo as novas 
leis. 

Niio sei como a. nseembléa deixou de cumprir dc,·er 
tü.o imperinsn, occa.sionn.ndo a. usurpação de umn. de 
sua.s principnes nttribtlic,·ões. 

No Rio Grnnde do Sul den-se o mesmo facto : mas 
col.n a ot'r'nora.vuf;ii.o de rcsnlta.r o' neto do presidente 
da provj;~ia <lo adiamento da. nssembléa provincial, 
por elle resolvido. . 

Em todo o cn.so, cssns provincins estão regidns por. 
un~~ !JOdet• nnico, com violação do neto nddicionnl. 

Se ó passive] ~"~'overno.-lns ns.!'im, se devem ser 
deste modo nnn,;'l!adtts ns nssembléas provincines, 
cntiio melhor é que estas desnppnre~'üo. 

O mou. rcquerhncnto é o seguinte : 
" Requeiro que. pelo ministerio do imperio, se peçn 

e.o· governo cópin dos netos pelos quaes os presidentes 
das províncias do Rio Grande do Snl e da Bahin mn.n
Uârü.o vigorar cm o novo excrcicio o.s leis do orçn
mentc votndns pnrn o o.nterior.» 

O Su. F. OcTAVIANO : -Por que nüo nccrescenta 
<J.Ue, obtidns ns informações relativas no primeiro 
,assumpto de que tratou, vcnhúo a.o senndo notes 
.Qo inquerito? 

O Sa. Conusu : - Espero ouvir o nobre ministro, 
.:zriio tomando por isso todo o tempo destinado aos 
3requerimentos. Conto que elle ilirt\ qne hn de envinr 
ao senado as informn~'ões qne receber. So nssim nilo 

.:fi)r• eu entilo satisfarei no nobre senailor. 

O Sn. PRESIDENTE : - Pnrecett-me que o nobr" 
senador ao justificnr o seu requerimento referio-se {• 
r6presl>ntnçüo nacionnl. No pap"l qne leu (sentençu. 
do 'tribucal do Sena) no.ua. lm, que se rcJlro. a 1new-

bros ao. represontnçilo nacionill, ~ se 'hotwesse nüe> 
mereceria protesto de nossa parte . 

Foi npoindo e posto em discussão ó requcrioento. 
o 8;•. , .. isconde de !.•uiNuua~nú. (mini.o;tro does

tran[let:1·os) :- Sr. presidente. é jnstn. n indignn.çüo .do 1 
nobre !:'Condor (a.poiculos), ~í. visla ele t,oio grn.ve in
sinunçi"to. 

O Sn. J,,cu,,nr"":- No· que .; ncompunhndo pelo 
seno.do. 

O Sn. VxsooNoE DE PAnANAGÚÁ (ínlnislro de es
traugciros):-0 governo e as ca.marus ni'i.o podem t.er 
ontrn. linguagcn1 : nií.o hn. exp1·essõcs, nü.o ha. pala
vras bnstitnLc severas pnrn. cstigrno.tisa.r o procedi-
111ento indigno de quem, esquecendo o que deve ú. 
sua pntrin, não duvidou infnma-ln pttra locupletar-se, 
promovendo um processo escnndnloso, clepril11indo, no 
caracter e nn prob1dnde de seus homens publicas, n 
honra do. nar;í•o que lhe deu o berço, esquecendo o 
que deve o. si e a. seus coucida.clü.us; e,- senhores, nfio 
se póde cons.iJernr da outro 1nodo, po1·que a. honra. da. 
l:la.ç~iLO está Jign.da o.í mornlidade dn. alta ndministraçü.o 
que pre:;ide nos seus desti.nos. (Apola.dos aeraes.) 
E' certo que os hontcns publlcos do Brnztl, em gero.f, 
não são ricos, 1nns sn.bcm resignnr-se ú. sua. pouca. 
forttmn. (apoiados). E' esse o seu m:Lior bro.züo : 
entre nós nü.o hn. Testes netn CuLiCrcs. 

O n·overno toma nu devida. cunside1·::tc,~no qun.nto 
ncnbo~ de expcndcr o noLre scnnd~r, e jú. nntes tinllo. 
cunlprido o seu de\·er. procnru.ndo inf.ol'nla\~ücs n sc
nlelllnnte respeito, isto é. trutu.nc1o .de obter. por vio. 
dn. nossl\ lcga.f;iio em Pnriz ccrtidiw ela;; !•Cc,~ns do 
processo n1ludic1o e posso nssegurtt1' no nobre senndor 
que nssitn que recebe~ lns. hd de n.prcscutn-lns no 
scnnclo. N'este ponto úU SCCuntJo. de b0111 grado, 0 
prote:-.to do uob1·c senador. e cston certo. •.JUC uii.o 
U.a.vcr{t Bro.zileiro algum fllH: deixe ele ind1gnu.r-se 
com o procedimento do individtto que dest·urte quiz 
locupletar-se :í custa da ropntn.•;iio do 'seus compn.
triotns. (Apoiaclos gera.os; rmtito !Jam.) 

Não havendo n'ais <1ucm pedisse a pnluv1·n, en
cerrou-se a. discusE-Ü.o. 

Posto n votos, foi approvado . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

a E:UISSÃO DE 25,000:00011000 

Entrou em 2n. discuss'iio. com o pnreccr dn com
lYlÍssü.o de orçtuncnto, o urtigo unico dn propostn ·do 
poder e!'{ecutivo. convertida en1 tH•ojecto de lei peln. 
camo.ro. dos deputados, n. 10 do corrente unno, !l.uto
rlsa.ndo o p:overno pnra. mnittir nté a. quantia. de 
25,000:00011000 em moedn corrente. 

o Sr. allttJJqne& .. ••:- Nilo é, Sr. presidente, CJ,Ue 
eu queirn OJ>pôr-me ú pnssagem da propostn fe1to. 
pelo nobre Sr. presidente do conselho ; mns, tenho 
u.lgun1a.s duvidas e desejo extorna.r certas reflexões, 
porque n ma.terin ó importante, e não convém que 
po.sse por esto. cnsn u1n projecto desta ordem sem 
haver algum debnte. 

O nobre presidente do conselho pedio {L nssemblén 
noeral nntorisaçüo purn emittir até a quantia de 
25,000:000fi em moodn corrente, npplicaveis o. auxi
liar os bancos de depo•ito do. cOrte, sob a garantia. 
de títulos da. divida publica fllndo.da, ou de bilhetes 
do thesouro. 

Eu penso, Sr. presidente, que este systemn não é 
correcto, · e justo. O governo ní•o deve collocar-se 
nesta posiçiio ele ser umn especie de intCl·medinrio 
pnrn nuxilio.r destn fórmn os bnucos do deposito, ou 
outros .'l.uaesquer estabeleciment.oo por mais uteis, 
que SeJtLO. 

O que leva o governo, Sr. Jl> u•idente, a querer 
fnzer estn opernçüo 't E' certnmurnu u deficiencin, a 
:fnltn do me1o eirctllante, niuuu que tcmporario.. 

Estn deficiencin do meio circulnnte, para justificar 
uma pt•ovideucio. extrnorclina.ria, o, scgunU.o os nossos 
estnd1sto.s, fntnl '' ríquczn nneional, o. emisaíi.o de 
pal>el-mocd~>, nilo justifica cssu. emissilo parcial, 

o ,_ 
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local, e especiaL cmJssao pnra. tirnr elo embornço n 
n.lgt.tns, que, se nüo cuntnsscm com esse auxilio, 
teriiio em tcn1po tomndo suns p1·Ccint1Ções. con1o os 
p~rticulares to mão. Essa emissão' é tún ·pouco ca
pcios~. e distarc;~d~ . .Antes pedir fr~ncamente ao par
lamento o direito de cmittir até um <i certa qunntia de 
papel-mocd~; h~ nisto mais ft•anquez~. mais Je~J-

. ande paro. as finanças e mais justiço.e No entretanto, 
o que nós estamos vendo é que o governo, quando os 
bancos da cOrte se collocii.o cm uma posiçiio difficil, 
quiçá por urna direcção talvez niio muito c~lculnda e 
previdente, vai em seu auxilio estabelecendo um mo
nopolio, um privilegio em favor de poucos. 

Sou muito sympnthico aos bancos neste paiz : elles 
prestü.o bons serviços ú. indttstrin, lavoura, e com
merclo, e nada. tenho n. n.llegnr contra esses cstn.befe
~hnentos nestn. côrte, dirigidos por co.valb.eiros res
peitaveis e dignos, n. nlgUns dos qua.es voto sincera 
estima.; mns n. Tninlua..qucstiio é de principias, e de 
direito financeiro. 

Haverá., talvez, necessiclade de an~tnentn.r a circu
laçii.o do papel-moeda.,. não o nffirmo ; mns se ha, o 
meio de providencio. é outro, o n1Lo emprestimo, que 
vá favorecer a alguns. que depois,. pnl'l'ando no the
~ouro n~cionnl um juro de 6 '<>u de :> •fo dii.o essas 
quantias no commercio por lO ou 12 °/o• 
· Eu comprebendo n. emissão do pa.pel-moecln.; cen
suro-a quando clla não for detern•inada por al
tas razões de interesse nacional. de salvação ptt
·blica (apoiados do S1·. .fosJ llonifacio) porque clla 
fnz dcpl'inlir o cmnb:o e dinlinuil• todos os valores, 
diminuir o resultado do trnbalbo, o resultado do suor 
do pobre. 
. ~. collocnr-se o governo na. ro~ic;ão de nnxi1ia.r 
do dous, tres ou qunt1·o cstabclecuncn tos ele ct·edito. 
porque houve uma. ccrtn. crise cdmn1et•cinl, eu entendo 
que é desvirtuar n. sun. posidío de arbitro supremo. 
de pairo.dor n'umn esphera àlevada~ E' misturn.r-sc 
nas oper~ções commercio.es, e fazer pender a bulançu. 
para este ou aquelle Indo. . 

O senado comprehende que deste modo, apresen
tando-se uma. proposta dc~-tn ord~1n, n snn CliscLlssii.o. 
n. sun. votação é que i'aZem crettr o pnnico, o susto no 
commercio ! Isto é o grito ele nlnrmn, que o governo 
nunca. deve dnr! Antes ·nugmento.r o meio cirCulnnte 
de ot1tra fórmn. por ttmn medida ele roa•.tltudos c 
efl"eitos gernes do que esperar n. crise nlJ,-,gada., e 
augmentar. papel-moeda pnrn fncilita.r a n1guns os 
seus negoctos. 

Se o noverno tem· em circuln.çü.o umn p;rnnde 
quantidaâ'e de bilhetes representando uma divida im
portante. e se hn fnltn de nnmcrarió, r•orquc se diz 
que o governo recebeu dos bancos o dinheiro papel 
que elles tinhão, e deu-lhes cm troca esses bilhetes, 
entii.o antes peça no l'arlnmcnto-umn nntorisaç:io p:trn 
emittir o papel-moeda necossario nfim ele resgatar 
essn sua divtdn fluctunnte ; porque deste modo pro
cede por um cnmminho direito e recto. 

Mas ngorn, querer est~beleccr um monopolio ern 
favor de poucos, que, peln sun altn posição, pelos 
seus vnrindos negocias, Y?ela.s suns trn.nsacçües estão 
de posse de muitos titnlos do. divid~ publica ou de 
outros, e que podem levar o thcsonro n fazer o pnpcl, 
que não lhe cabe, de bnt~quciro, emprestar dinheiro a 
}loucos sob titulos dn divida public~ ou outros, e .hn

' bilito.r estes tomadores, qnc pa.grio n.o t.besouro 4 ou 
S 0 / 0 de juros, a irem no mercado receber 10, 12 ott 

':1.4 •; •• é certnmente hnbilitar a poucos ~ gnnhnrem 
.. muito, especulando com as ditnculdades public~s I 

E' por isto CJlle eu ncbo que est~ disposiçi•o peccn 
, por conter em si um" especie de monopolio, de pd
vilep:io , de protecçl>o I E' como n qu~stii.o dos 
ene cnhos centrncs que vü.u uprovoitu.r u. poucos 
iln vizinhnnça, entretanto que o juro é pngo por 
todn n populn<;-ão que trabalha pelo anttgo sys
temn de produzir o nssucnr, pelo systemn ntra::ettdo, 
e que pag~ o imposto pnra o Estado ter meios de ga
rantir nquillo que vem nproveitor a muito poucos. 

No entretanto, Sr. presidente, ett vejo quo a pro
postlL do nobre Sr. presidente do conse!lio. cujas inton
~ões Olt sou o llrimeiro a respeitar, niio é de um 

simples· emprestimo pnssngeiro •. •não 6 um nu,cilio mo~ 
mcnt.nneo a bancos que estcjão cm difficuJ,wdes. 

Ttnnnn um cnrncter rlc pc1·rnnnencin., Qt\nodo o. lei 
de 2D de Maio cstnbelece otttr ... bases pnrn "'prompta. 
liquidação dessa opernçiio. 

Diz essa lei: 
• .Art. 1 .• O p;overno é autorisudo para eri'it.tir até 

1~ sommo. de 2~.000:00011 em bilhetes no )lortndor do 
valot· ni•o menor . de 10011. prazos de qttU.tro ~ cl?:r.e 
mczcs e juro 'ni•o excedente de 5 112 °/0 rccouivei,;> 
nn.s estnçõ'cs publicas com o juro vencidQ ell1 pu.ga
mcnto de impostos. . . · · 

" $} 1.• Estn emi•sii.o especinl s'cr{•· nppli<lniln a au
xilinr os bancos de depositas, sob a g~rllllti~> do titu~ 
los de divi:ln pttblica fundndn. dP. bil het.es dO the•on~ 
ro. dn. nctnn.l divida. fluctun.ot.c, ou . .-le .OUtroS titulos 
na. fn.1tn clnqu~Jle~; que se reputem ~egtlfPS, 

cc § 2. 0 Podcrú tn.mbcn1 o goverD<> emittil". tJ.te igun.l 
somn1n. de mncda corrente. pnrn o mesmo fitll, e sob 
ns n1esmas gnrnntins. on parn. rcsgn.t.n.r birhetes do 
thoson~o e npolices da divida. publico., cotl')t''"Ht.o que 
o. i mportn.ncin total de nmbns ns emissões '1\ka.D P:x.ceda. 
de '25,000.UUO(jt100. " 

Estn lei estnbc)ecen dt11lS fórmultts : ou 0 thesouro 
emittir títulos de r•·n·zo de 4 a I '2 mczes. e com o 
juro m~ximo de 5 1/~ •;.. pnra d{t-los nos 'P''ncos; e 
receber em cn.u~~ao upc::.tlit~es on outruD ti"litdus. ou 
então emittir nulstnõ o pnpel-moedt\, a. t)'1ooU.a. cor
rente. e as condiyões ser01n ns 1nesma.s qtte na. pri
meira hypotbese. 

Por consegninte. era um mnprestimo turn_l' 0 rn.rio ; 
o resgnte ha-via. de ser feito dnntro Uaqttellc haupo : 
e t&-nto foi feito, que o illLutre "\:'"isconQc do rqo 
Branco, tendo essa nutorisnçl~o npenu.s usot\ J.clla n.td 
ú. quantia de 9.l48:500SOUO. · 

t,;mp,·estou 16,0:I3:2::.os, o re•to satisfez <l.n,; bnncos 
co1n dinheiro tin1du da rendo. orclinariu.. bc~1tro U.o 
prazo de onze mczes estu 1 a tutlo resgatnc..lo .. 

Nunca fui enthusinsta u~sse systeaua : Ct•a n1c1hor 
nn1n. emissão cotn o caa·uctea· geral c pn.ru. re~p;iit::u.· 
Lilbctes do thesout·o. E::;se clinbeit·o cntrari;.1o Llume
dia.tn.mente nos bancos : estes fica.rláo desns~oJ"l\hrados 
e com recursos, os mcins erü.o reguln.rc::;, jUstos e 
lcgn.cs. Mns, en.t!inl, n.ssim se praticou, e tll""l"•'rrt. qaer 
repetir-se e renovar-se u opera.çrLo, púrétn sé,t·· pruzo. 
sina dla pnrn o reembolso. E' uma etnissii.o Je p~pel 
pet·manente ! 

Repito, soa muito ami"O e fa.vora.vel oos 1JI1ncos e 
n. todos os est.nbeleciment"os que nnimü.o c· Pro_tegem o 
trnba.lho, ·fi iudustrin c o cmnmercio ; mil.s qtlefO que a 
protecção dos poderes pnl>lic .a nü.o s~ u.:3 at.e d:.ts 
not·n:u\s do direito. nem levu.nte llrlvilc~ios~ 

Pelo. proposta nú.o se tnn.l·ca pr~LZO ~t1gl1m. 
E' ~utorisaçü.o no governo pnra emittir 0 9 ~5.000 

contos em soccorro elos bancos de depositC\ ao. corte; 
ela cOrte sómente, qttnnclo um~ providcllci"' desta. 
orde~n devia nlcn.nçnr tu.n1beiTJ ns prov.iacins. 
·No. provincia da Bahia e11 tenho visto as crises 

commercines desenvolvc\·em-se. e terem. ll. sol•~çlo 
que ns ]eis o ns circmnstnnCius loco:es n~Gl1SC!)huo~ 
O governo j1\mnis intet·vénl. Estourn. queut tcnl de 
cstourn.r. O comn1ercio toron-se u.lll tnllito pttld"ntc .. 
Nõ.o conto. com soccorros celestes, como dizio:"i. o llltilo
sopho. 

Conso~=:uintomente quem v«l est~ propost,. st1Ppõe o 
nosso pni:;: cn1 uma. grnnde crise comJnercjnJ : Jlln.s ns 
~risca comtnercin.eFI nnnca nconsclhiio ostns rtJOdiclas. 
O honrndo presidente do conselho póde l>er"orrer a 
histo"ia dns ~trandes crises que tom havido, A T:lol
lan~ln no secnlo passa.clo, depois de _ter doijctl"Olvi.do 
tntuto o seu ct~mnlet•cto e nn.vcga.çuo. e estat 1nu1to 
ric:o. por ceortns circutnstn.ncin.s que se deri\,0 , co.hio 
e1n umo. cr.isc commcrcia1. 

O governo bntc.vo nit.o interveio por tnoi 0s semc
lll~ntes {, este. 

.A crise da Inglntcrr~ no fim do secul0 levou o 
illustro Pitt n. n.uimentnr cunsitlt!rn.vchttont6 os im
postos, ma.e nuncu u. flL4Wr onlprostinlOB, J1Hl.is ou 
menos disfarçados de dinheiro, nos bancos e aos in
dustrinct~, non1 do pRJ>ul-nlocdn nos Uuncos: ello con
fiou súmente no desenvolvimento <lu. indUstriB. 
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nnquellea h(!mons que tinhã.o inventado as grandes 
machinas de fiação e outras ; nunca recorreu a um 
meio semelhante. Tinha. as vistas nos grandes indus
tria.es Watt, A.rkwright, Crompton, Brindley e outros. 

Na prol'rÍP. França quaes aa crises commerciaes 
que têm chamado a attençiio do governo 'I .Aquel!as 
que se ligão a ~rnndes perturbações politico-econo
lllicns. No princ1pio do seculo as grandes guerras 
em que elln esteve envolvida., e em g.ue Napoleão 
teve tanto do intervir, mas não interve1o dando se
melhantes meios. 

Em 18!~ e 1815, com a restaurnção, outra grande 
perturbação politica ; mns as medidas do governo 
:foriio outrns. Os nobres senadores podem ver tudo 
isto em uma excellcnte obra intitulada Crfse finan
ceira na Franca, escripta pelo S•·· Dupeinoi. Tudo 
ll<l :fez; mas nilo se trO.tOlt de omissão de papel 
moeda. 

Em 1848 outra crise revolucionaria e economico
politica : mudança de fórma de governo. Deu-se ó. 
emissão do Banco de França curso forçado. Isto, 
porém, levou a população sensata dn França a fazer 
as maiores censuras ao governo republicano daquella 
época; mas tratava-se de salvar o credito publico 
dinnte de uma enorme crise politica ~ financeira. 
Mas a emissão forçada das notas dos bancos, até 
certo ponto póde-se explicar; porque é uma medida 
geral, não tem por fim favorecer este ou aquelle es
tabelecimento: te:n por fim augmentar, no geral, 
conservar nas transacções diarias a presença do 
meio circulante necessnrio. Mas isso é muito pa.ssa
geiro. 

Em 1870, tambem com a mudança de politica, e 
co1n n grn.nde guerra que houve no. França, deu-se 
alli outra crise financeira, mas não se lançou mão 
deste meio. 

Entre nós, ficar o governo autorisado de vez em
quando a pedir no par!àmento a permissão de emitti:r 
papel-moeda para. fazer emprestimos a certos estabe
lecimentos bBncarios, é c1·ear um costttme e um ha
bito fntaes. 

Para. fazer :face a uma crise :financeira, que não sei 
se pôde ter este nome, isto é um embaraço passa
!);eiro em uma cidade do lmperio, como é a do Rio 
de Janeiro, me pnr~ce qtte é espalha1• o panico, e ao 
mesmo tempo adoptar urna medida que nilo tem ca
racter gernl, e qne ha de por força redundar em que 
certos iodividnos. grupos ou cstnbelecimentos venliü.o 
a auferir grandes lucros. qunndo o estado gernl da 
praça e do l'niz é pouco Jisougeiro e animador. Teuhiio 
os ba.ucos lttcros razoa veis, eu npplnudo muito ; 1no.s 
nlio extrnordinnrios á custa dostll difficuldnde geral. 
Conceda-se emissli.o de moeda-papel a alguns, com 
as garantias precisas, ú melhor do que cmprestnr-lhcs 
dinheiro. 

Antes n franqueza; pedir Jogo uma emissão de 
pal?el-moeda em cusos apertados e imprevistos. 

::;e ú indispensavel. se o governo iulgn. que concor
reu pnrn. estn n.nnnncinda. cdse tolnn.ndo o dinheiro 
dos bancos em t1·ocn do bil betes do thcsout·o, cntilo é 
occnsiiio de ui~i!-lo francnrnento no parlamento c pedir 
e decreto po.t•n emittir a qu<Lut~tl:;,, neccssura para 
libertar-se dessa Jividu, o restitúfr o papel-moe<lo. á 
vida e oiroulwtào dos bancos. 

Tnmbem não sei se· h a essa cri.•e imminente. Talvez 
hn.jn exa.gerar;ü.o. Di~o crise vcrdadoirn, que unsce de 
perturbações profundas. 

E' corto, Sr. prosidonte, que n.s noss~s fio~nçns 
estã.o em um p~ pouco nnitnu.dor. mns este n1c10 ctn 
,cz de m"lhoru-las, estou l'e•·sundiuo ele que ns tor
nará peiores. E tanto isto ú certo, que depois d" 
apresentação deste projecto o cambio tem descido. 
Tenho aqui umn noto. de 23 de Junho tirada do 
Jornal do Commercio 

" CoM.uBnc•o- /lia, 23 tte Junho tf.a 1885. -0 mPr
a.tl.o de cambio esteve hoje flrn1c, tnns sctn nltet·nc;lLo. 
O BaD<:O Commercial manteve a ta'"" do 17 7f" J. 
sobro Londres. c do Comrnercio a de 17 "/4 d. o o 
Lont.lon Ru.nk u En;:;lit5h Bnok sa.cúrik• a este ulthno 
puco sobre cuixu. Ú11ttriz. 

cr .As taxas bancarias siio as ~eguintes : 

Londres.. 17 3f4 e 17 7f8 d., ,. 90 d/.. · 
Pariz • • 53t> a 532 rs, por fr., a 90 df.,_ 
Hambu'l'go 662 e 660 rs. por m., a 90 df•• 
Italia • • 540 rs. por lira, a. 3 df .. 
Portugal. 302 e 301 Ofo a 3 dfv. 
Nova-York 2/1860 e 2/1850 por doi., á vista. 

« O movimento do dia foi menos que rogttlar sobre 
Londres a 17 7f8 d .. bancnrio, e a 18,18 lha e 18 1f8 d •• 
papel particular ; e'-s~bro França a. 531 rs., banca.rio. 
e a 527 rs., particular. 

«Repassou-se papel bancario sobro caixa. matr.ia 
a 17 15f10 d. 

a No. Bolsa o movimento foi pequeno. " 

E' um cambio deploravel ! Tão baixo s.:O nas maio
res difficuldades da gnerra do Pnraguny ! 

.Acredito que estn medida. panica que se pede ae» 
parlamento contribnio poderosamente para :fazer baiJtal, 
o cambio. 

.A entrada do nobre presidente do conselho para. o go
verno era. e devia ser motivo de esperança e segurança:· 

1 porque todo o mundo devia descançar, como eu des-
cnnço, nas intenções patrioticas,e na sua grande iutelli
gencio; m.ns é que o costttme em que se está de vir 
pedir no governo e ao parlnmento providencias c leis 
especiaes para casos especiaes, levou o nobre presi
dente do conselho a fazer esta proyosta. Elia pecca, o 
nobre presidente do conselho nao póde negar, por· 
este principio de privilegio a alguns ; não é uma: 
medida de carncter geral que se estende a todo o Im
perio, nem mesmo a todo o Rio de Janeiro, poia.,pão 
se entende senão com oa estabelecimentos baucã'rios ; 
sei que estes se relacionão com o commercio, e 
que tclm bons intenções; mas é sempre a ex.is
teocin do um intermediario. 

Não ha questão, o que se trata é de fa.lta. de 
sufiiciencin. do meio circula.nte, meio circulante que 
tinha por fim a.liquida~:iio do semestre que acabou, o 
que, mesmo se vê da.s ra.zões_.com que o nobre pre
sidente do conselho fnndamentou a. sua proposta. 
Disse S. Ex.: 

« Aporox.imn-se o ultimo tnez do semestre, isto é, 
. n. occnslúo dns liquidações, e conseguintemente dos 
pn~"~'nmentos; os devedores previdentes prepnriio fun-. 
do~ pa.rn. so.Idnr sun.s contas no intr~rior, e re1nettera 
paro. as províncias do norte elevada aomma., afim de·· 
obter cnmbines com que se exoneretn dos compro
missos no exterior do Imperio. » 

Por conseguinte é um :fn.cto normal, qúe rcnovn.-ae 
todos os annos no fim do exercicio, e portanto o pnr-. 
lamento devia adoptar uma providencia tal que no: 
fim do semestre ou do exercicio o governo estivesse 
habilitado n. empregn.t· os meios que julgn·sse conve
nientes pura ol.Jstnr este ostndo de cousns. se prevn
leces'o essa escola de intcrvençli.o. Mas niio possuir os 
meios cm Rcntido gcncrico, e vir na. occn.sili.o pedir 
unicntncnte utna. I'rovidcncio. cspcciu.l, ú qne digo que 
traz o ularmtt no com1nel•cio, e no nlCt:illlO tctnpo dá. 
lugar a. qne tnuitos, ou nlguns. gnnhetn rnl?!da.1ne~to 
notu.vcl fortuna. ú custn do UlUlt.os outros. E a. ng~o
tn~em sem justificação, e, quir.l. protegida pelo Es
tudo. 

E' evidente que, tomnndo-so o dinheiro nothcsouro• 
e pa~ando-so por ello o ;juro pequeno Je 5 •/o. os 
totnt~orcs vt·w <lú-lo no commcrcio a 10. 12 e 14 °/o
Por qne motive. ha de o Estuuo ser de proposito o 
int01·mediario constnnto para cates lucros? 

Quero para os ban<:os lucros ro!"uncrt;dorcs e razo~
veis; quero o. l?rOClBU. pr:otecçuo do Et~t~do ; nuts 1r 
alúm mo pnreco menos JUSto, c ató crc1o que serú. 

1}crigoso. 
E por que motivo ha do o Esta~ o ser intermediario 

pn.rtL cssa.s especulações morcnntts todos os nnnos? 
So o co,nmcrcio ni'io contasse com cssu intervenção 
do governo, havia do orup1·cgar Oij 1u.eios ].JUra ter 
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-&ufficle~tte numerario e• 6pocas pr<>prias; faria C<'>rnO 
faz tode particular. Se ttm part1culnr contasse c>m 
um amigo poderoso que, todas as vezes que exce
desse seu orçamento, Jhe \'iesse em n.txllio de modo 
-tão nmig .. vcJ,. nilo teria. provnvclmonte economia 
nem <•rUem cm s\10. vida. ; esse iudividuo, porém. não 
-encontra esse nmigo, ha. de hnver-se com os seus 
]Hop1·ios recursos; e nssitn tnsnbcm o conlme1·cio deve 
dirigir-se de modo que nã.o precise de favores do 
~overnn. Essa é que é a verdadeira doutrina liberal 
1inancei.-n. 

Fnllnndo MS!In, Sr. presidente, devo dizer que te
TJbo nn n1aiftr condiclcra(;ão os interesses do commcr
-clo. Se vcdt1cn·sc qnc nooso papel-moeda niío é suffi
cientc. nngmcnte-se a emisi:ã.o; rnn.s o que nW.\> quero 
-é que se Ul.l,p;rnente n-emissiio ad hoc pa.rn fazer utn fa
vo•· de occnsiiio, que depois trnrá'maiores diflicnld .. des. 

No cutret:mto, estou hnuilitado a suppór (lUC a emis-
1lÕ.o de papel-moeda. é stttnciente até para as e'>dgen
cias e liquirla~~iio do fim do nnno financeiro, porque o 
o pa.pel-moe<la qne nós temos hoje· ctn circlllação, . 
.anda cm 187,93ü:0001i000. 

Alguns dirão que cssn qtt<~ntia é insufficicnte, c os 
factos das propostas e das razões de sua apresentaç.r•o 
demonstrão que hn talvez falta de meio circulante; 

· sejii.o, po1·én1, qunes fot·etn ns rnzões a.prcsentadas, de 
rctnessa de :fundos J>nra. outras provtncias c para o 
interior, destinadas ao pngnmento de dividas c á 
·con1pra. de gcncros da. nonl. sn.fra, de gado e artigos 
·da lavoura, edsus rn.zücs sü.u de carnctet· permanente; 
todos os nnnos ·hiio de repetir-se, são opera.çõcs 
communs do con:mcl'cio e da lavoura, c portanto nü.o 
devem ser c Uns a justificação de uma medida cxtraor-

. ·dinnrin. 
Se no menos a proposta, como a ele 1875, fixasse 

umn. época. pa.rn. o resgate, podia suppór-se que era 
unt tnovimcnto de gcncrosicln.de do pnrlatncnto e do 
governo em favor iln p•·nç•.a. do Rio de Janeiro, qttc 
nos n1ercce 1nuito; tnns n. proposto. está. cm tortnos 
taes que a emissão Ó indctinidn, nrLO tem tempo do 
recollumcnto, c, por con!:egninte, no fundo., insisto ctn 
dizer, é ttmn emíssio pura c simples de 25,000:00011 
em pnpel-m~c<1a. 

Se é assim, por que não se fnz Jogo de maneira 
clnrn nugrncnt:tnào ::1. somma do meio circltlante que 
nós temos cm p:tpcl-mocdn '? Se ó para nuxiliar 
nlgnns bancos, parece me q u.e nüo temos o direi to de 
augn1cntnr o n1eio circuln.ntc cn1 pnpel-tnocdn unica
mente pnra tirnr esses cstu belecimcotos de crnbnrnços 
mo1nentn.ncoa c qt.tc vcncerião coin os seus recursos; 
assiln como o Estudo não vni cn1 a.nxiJio de pa.t·ticu.
ln•· n(lllhllm qtte exc~de os meios propl'ios de seus 

·no-goelas, ne1n do pro\'incin. ncnl.Jnmn .. 
· Ahi estfto n.s praçns Un. Bahia., Pcrnmnbnco, Par~1. 
e I:.io Grande do !:;ul, qnc nr~o reccbetn o n1enor n1.1~i
lio nesses cn.sos. EntreLnnto ns cn.usns dos ombnra.ços 
des5ns prnc:ns podem c clcvetn sor as n.lcsnuls qnc a.s 
da cUrte. Esta. rnzlLo ele t'etncssn. <.lts llinhclt·o pnrn o 
centro cn1 ccrtns occnsiõcs }Hl.rn crnnprn.r o p1·oclncto 
'das snfrns, to.mucm existo n:\ Bull'n, cm Pcm:unlmco, 
no Parú. e no l:io G•·nncle do Slll; nn lh,bia, para 
cocupra.1· fnn1o c nssucn.r; cn1 Perunn1buco, paru. conl
'pt•nr algoc1úo c assucn.r; no Pnt•ú para comprar seringo. 
c cncúo; no Rio Gru.ndc llo Snl, pn.t·n. corllprtu· antros 

1

1pt.·oductos, c cntretu.nto nlli os mnbn.t·n<~os nlw s~io 
snnn.dos com tun enJprcstitno pt·o~lnolal, On geral, ou 
'com emlssiio de papel-moeda. 
\ Ainda qunnclo o g-overno qnizcsse ~o:nut· n J)Osição 
1c cnr-.l.ctc.:r t.lo protector de opot'U9G'os comtncrcincs, 

~
·heorin. nté.certo ponto con1n.nlnistn, i.laqncllcR que se 
escuhlilo nos scu.s ncgccivs comn1ercln.cs. c dissesse: 

Etnprct3to, c1nitto contra tnn titnlo qnnlr]1.1Cl' J)' cu 
Olnprehcndcrln ; n1n'l n. qucstüo ele inros, St•. prosi

\ ente .. parecendo que o thesourn se torno. 1.1111 hnneo 
-ou Uln capitnli~tn. pura tirn.t• dnlli unut ccrla. qnnntin. 
;c npplicn-llL ú cunot·tizn~·Uo cln. cli\'ldn publicn, tHi.o n:e 
purcoo Jli'Oprin. O tbcaouro é o thesom·o ; é o recc
.ptnculo ,lo producto d~ trnbnlho <los B•·nzilciros; 
rccoiJc e pngu., n;.·lo faz negocio, nüo póde tornar-se 
'nuncn. unut cnsn. l>nncndu, nlt.o pódo receber jnroa 
~or cmprostimos cln ordem destes de que so trntn. 
: ,;J.'rOCLlm-se tam!Jem justificar a emissão elo J.'lUJ.'lCl~ 

< 

moeda. com B rnzü.o de· tirar-se tttn IUWó,·_ aiacla qua ":; 
este lacro se,io. ~o de 3M: l7:.!111JOO,. que pro.m.io. a 
opcmçiio de. 181/)? No entretanto, a proposta diz: 
" O capital e jnroa !"'gos pelos b~tncos: serii.o desti
mtdos ao. resf.\'ate do meio circulo.nte. » Nenlluma 
11essua. hnpo.rcu!.l deixnt·ú. do reconhecer que uma. da.s: 
razões du. J>roposta é habilit~>r o thesouro a ter nume
rnrio paru. resgata.: nosso melo circulante! I\las isso 
é improcedente. . 

Como se quer. conseguir isso, cmittindo nC.-w'a·quo.n
tidado de meio circulou te'! ));'osso papcl~moedu, como 
já disse, anda em 187,9:Jü:OOOH; entretantu quer-se 
cmittir mais f5,000;0001J par .. com ·os juros modtcoa 
ir u.mortizandu $ado a'laelle meio circulante ! E' uma 
cousa que nã.o se entende. 

Não aou, Sr. presideate, infenso propo•italmente ~ 
proposta, .vista a necessidade c urgencia que o go
verno apresenta ; não qu_.o crcar embaraços ao 
ministerio; mas tenho essas duvtdas que desejaria 
ver dissipadas ; desejaria que se me mostrasse que 
nii.o havi.a outro rccurse. 

Acredito que o nobre presidente do conselho havia. 
de ter cagotado todos !JS meios antes de fazer esta pro
posta; por'lne sei que S. Ex. nõ.o póde ser amigo 
deste arbitrio dado no governo para emlttir uma. 
quantia importante de papel-moeda tendo por fim 
favorecer este ott aqu<Nle estabelecimento ; acredito 
que S. Kx. é levado só pelo interesse geral; mas no 
caso vertente, organis~tda a. proposta. como está, nem 
no menos com aquclla clausula da lei de 1875, vejo 
que é urnu pltrO. cmisoão de pnpel-moedn não fu.vo
ruvcl no estado gernl do paiz; póde favorecer momen
t:meamcnte alguns eõtabelec:mentos clignos da maior 
protecção; mas quando esta. protecção nü.o vai contra. 
os interesses do tbesouro c contra todos os prin
cípios que nós temos estabelecido até hoje. · 

Era muito melhor que se pedisse ao poder legisla
tivo nutorisu.çü.o para. emittir uma certa somma. da 
pnpel destinada a. resgatar os bilhetes do thesottro, se 
não a. importanCÍI\ total dellcs, no menos da metade, e 
entiio o commercio do Rio de Jancir.o, recebendo essu. 
qunntia. importante de 30 ou 40,000:00011 em papel 
moeda. para. pagamento dos bilhetes do thesouro, 
tel.'in. o nutner..trlo necessnrio pnra. n.s suns despezas de 
liqttida.çf•o do exercício que acabou. Mas agora deixar 
o governo em circulação os 50 ou üO,OOO:OOO/l de bi
lhetes do thcsouro que reprcsentão grnnclc parte da. 
dh•id:t íluctunnte c no mesmo tempo fazer-se de pro
tector emittiado 25,000:00011 . em pnpel-moeda para 
Jivrn•· os bancos da. dilllculd:tde em qtte estilo por 
t<n·c.m oJDproatado o sen dinheiro no proprio go\·erco, 
é u1na. cuusa. que n. a.lta. intclligeccin do nobre presi
dente do conselho não póde aceitar. 

Eu sei 'J.Lte se costuma dizer que o que cstú feito 
tem grande força; não me quero oppOr, quero apeuns 
utna. cxplica.~~n.o dessas 1ninho.s dLl\~idns ; ma.s entendo 
que outro deve sm· o systcnlCa. financeiro nosso ; nU.o 
devemos estar fttzcnclo estas leis espccines que tem 
por fim, além de tudo, estubelecer o pnnico no com
ulel'•lio, fnzor com q11c o cambio desçn, como de
monstrei h a pouco que desceu a. 17 3f4. 

Núo quero, portanto, crenr obstnctl.los, nem me 
alon~nr; nílo qncro levantar cmbnrnço algum ú. 
morena do p;overno. 

l\fns tambcm não quero que .se diga qtte no sennclo 
tl'ansitoLl. un1 ussmnpto desta ordcnt con1 ncquiesccn
cin gern.1, sem haver qualrttlor obscrvnçlLo! 

Portanto, declaro que nchn.rin nutis conveniente 
adoptar-se uma emissão claro. de pnpel-moccla, cm vez 
dusstl. 01.nissüo feita. de un1 ntodo Jntcrnl o 11111 ponco 
disfMçndo. A. clnrczn é indispcnsa.vel. (1!IuUo bem!) 

o l'!lr. S!A<'ai'O'a• (p·•·esi<lenle do conselho):
Sr. presi<lentc, tomo. a paluvra para. evitar que 
soja dada a outro orndor qno tonlu' do coml>ntc•· a 
proposttt. Como cUspamos do pouco tempo pnrn acnbnr 
n hora du. soss~o. clcstlnntlll. o. cstlL n1nterin, o cu 
tcnllo <le rctlrnr-1no pnrn a. ontrn cu.rnnrn, nlLo poderia. 

I 
ouvh· qnnlquer ont•·o orado1· ·que viesse occupnr-se dn 
propostll.. 

\ .Aproveito-me, 1>ois, ,lo tempo <tne resta I•ara rol!-< 
l'onde1· 110 nobre sonudo•· !'ela 13ahln. ·• 

~ 
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j Disse S. Ex. que ni'io é leal emlt.tir pa.pel-moeda, 
·. a prctex~o cio nux1linr bancos, 'l.uc melhor :fora cmit

ti-lo' francamente, pnrn po~nr bilhetes do tbesouro. 
Creio que foi o que disse 0° nobre senador. 

1\Itts, Sr. presirlcntc, o nobre senndor pcln Bahia 
re\'cln' que ni"to tcn1 idén. exacta, não concebeu per
:feilnnlcn~c o intnito dn. prvpostn; e dohi veu1 n inl
proccdoncio. de sun ur...,.mncntnyüo. 

O f!:OVt>rno n:'io veio \lcdir no cClrpn "t'e"islntiYo esta. 
providancin parn n.u:xiliar bnncos. 

0 

... ~ssobcrhn.iln. n 1)rnçn do Hio de Janeiro com ~ra.nde 
sommn de bilhetes do thesouro, tinhn o "Overno de 
tonlO.t" mnn. lll"Ovidencin. po.tn ucnutela.r r:embnrn.cos 
que se pfJUiã.o Unr u1n relnçüo nos bancos, prin'ci
palmentc nquellcs que tinhão emprestado grnndes 
SO\ntnns. 

E' .. pois, 111nn. Jneclicln. de prevideocin; c pergunto 
eu, é um nnxilio aos bancos ou é ·urnn cnuteln. pnrn. 
o caso ele virezn os bancos, cm occnsiüo de diflicul
da.cles, sdicitnr elo governo estes auxílios? 
. Po•· consequencin to:Jn n nrgumentnção do nobre 
senador partto de umn hypothese falsn. O governo 
";J_uer ncnutcln•· diillculdades futuras elos bnncos; mns 
isto significn que o governo queirn dinheiro pnrn 
ec1prestor aos bnncos "I 

Disse tnmbem o nobre senndor que serin mc]hor 
q11e o governo emittissc pn.pel :frn.nco.mente, etn vez 
de rln.L· n en1issiio umn fórtnn. disfarçada . .. 

_O Sn. Ju:o~q_u~mA- Eu disse que ern pouco lenl, 
nuo cm reloçuo ao governo, nJns pura. o nosso systemn. 
de :finnnçns. 
• O Sn. S.AnAIVA (presidente <lo conselho) : - •.. e 
lStO nndn tem com O nOSSO systema ae finnnÇnS • 
é 11mn mcdid::~. independente dellc. ' 

En jt'J. oppnz-1ne aqni no sennclo bn tempos numa 
propost::~. igunl n esta, feita pelo Sr. Visconde do Rio 
J3~n'.'co, do que me arrependo, porque hoje vejo que o 
mm1stro que estnva ló. dentro do thesouro, pcsnndo 
devidamente n responsnbilidnde do go~·crno, pensavn 
e cnlculavn melhor do qtle eu. . 

Portnnto, o nobre sennelor está representando o 
mett pnpcl... · 

O Sn. VIsCONDE DE PA.nANAGUÁ (ministro de cstran
gef•·gs) :.-E o nobre senador fnzin pm·te daquelle 
mtntsteno. 

O S_n. SARAIVA. (p•·csidcnte <lo conselho) : -Isto 
que; dtzer que:! nobre senr<dor pretende negar n"orn 
nqmllo que entuo sustentou e que eu c~mbnti. 'i\.rns 
cu tinha. unut ra.zii.o en1 1nett favor .... 

O Sn. JuNQll'EIRA. dá um npnrte. 
O Sn. SAn~ IV A. (p•·csidcntc do co11sellto) : - ••• e é 

que nnquella <!pocn, o thesouro estnvn em condições 
de prospericlnde. Depois da gucrrn do Par~>~uny, como 
to<lo o mundo sabe, o thesouro ee achou ;;'m circum
stnncias felizes, tüo felizes que nos reputamos habi
litados ,com. 1·ecnrsos parn n.ugmentar todos os venci
mentos, de mnneirn que n despezn publica crescen 
em milhnrcs de contos. Foi nessa. <!pocn que o 

· ~r. :Visconde elo Ri~ Brnnco veio propOr a provi
ccncu:~ n que me refiro; e eu oppuz-me pela repu-
gnnnCla. que tenho ao pnpel-moeun. , 

_ Consc.r~o ~stn. repugnnncia: 1nas ern todos os paizes 
nao hn mumgo do papel-moedn que nilo concorde cm 
ser elle um recurso justificnelo por circumstnncins qtte 
tornem indispensa,·el omitti-lo. 

. Todo o mundo sabe que o pnpol-moeda é condem
' :nado pelos economistas ; mns não ba governo que 
; delle prescindn como medidn necessnrin e urn-cnte 
J como um recurso final. 

0 1 

Mas, ~erú. pnpel-moeda. a emissiio dn proposta 'I 
·. Sem cluvJda. que sim, c1n stla15 condições exteriores · 
! :nn fórmn é papel-moeda, mns nii.o é nn substnncia' 
' porque niio tem todos os enrnctcristicos cssoncines a~ 

papel-moedn. 
. E' uma emissiio que deve permnnecet• nn circulação 
· por pouco tempo, o· portnnto não púde ter a ic-
1 :duencin que lhe attribue o nobre senndor sobre o 

··.; can1bio. 
•t 9omo S. Ex. sabe, B '\'arin?!lo cl~ cambio~ sujeita 
)~ d1versns causas; c no Braz!l cnt~to cisas vnria9ões 

·----·------·----------·-----
npre~entii.o. ttliH'; anomalin inexrlicnvel. O cnmbio 
este' e rnms bmxo o n1ez pnssnelo do qu11 depois da 
apresentação dn propostn, .. 

O Sn. JuNQUF.IR.o. : - E nntcs esteve Jl~6~mlo. 
O Sn. S .. n.-n.• (p1·esldentc do conselho): - ... •>o r 

consc.qnencin. n. proposta nito influio nn. oscil1nçã.Ct" Jo 
cnmlno. E' nnturnl ou póde ser· que tenhn iuilui<lo 
entre os tpmndorcs de cnmbincs, que fnç•üo jogo com 
esta IT!ed1dn; !l eston persundido. mesmo, que jú. se 
te1n f<nto cs~c Jcgo . 

!vl~s n meclicln niio púclc trnzcr mnl no con•
Jnerci?, tanto q_uc o CDlnmercio a. desejnvo., e nté 
a. pcd1n. Os ncgomnntcs, os mn.is :fortes, c os bnncus 
n reclnmnvü.o; tanto que o rrttnt antecessor. conbe
ceod.o n.s condições da pra.çn, julgCLvn.-sc no direito de 
uttcndti-ln, cotn cstn medida., t01nnndo-n sob snn rcs
pons~bilidn~e, se o corpo legislntivo estivesse fechn
iJo. Entendt, porém, que estando o corpo len-islntivo 
nbcrto, procedin. rnnis corrcctnmcnte vindo~ pec1ir a 
co1npetcnte a.utorisnyõo. Ju1guci que ern n1elbor isso 
el? que _tomnr n pro\·ielencin e vir depois sujeitn-ln ;, 
d!scussno e ti. npprovnção para ter o bill de indem
Dldnde. 

Esse bill de inclemnidnde já me foi dndo ; n 
camnrn d_?s deputn<~os npp•·ovou . estr~. proposln. O 
senndo !Jl10 pôde rcJCltnr n meduln, porque é nmit 
corpora.?ttO qt1e niio pódc embnraça.t• .n. ncçt'Lo do 
governo, antes é seu dever auxilia-la,· sempre 
que o governo vem npoindo nn confiança <ln cn
nln.rn. tempornria, 1nn.nifestada. cn1 votaçi't.o conJo a 
qne suifrngou esta propostn, 

Como, Sr. presidente, •poclcr-sc-hin censurar-me 
por propOr no parlamento uma meclidn que j(L o men 
honrado collegn, o Sr. Lnfnyette. jlll"nvn ent:io 
urgente, entendendo que ;nossas circmnStnnchts fi
nanceiras exigiiio que fosse a.doptndn como medida 
permanente 'l 

O Sn. JuNQUEJIU. :- Como medid::~. permanente, 
tnlvcz fosse menos mó.. 

O Sn. SA.n.A.Iv.• (presidO!lto do conselho) :- Mns 
V. Ex. se oppoz porque elln tnlvcz fosse permanente. 

Recordou o nobre senn<lor o exemrlo de antros 
paizes onde tem hnvido crises c mniores dif!lculdndcs, 
que não se resolvérão cNn o papel-moeda 

Orn, Sr. presidente, illustrndo como é o nobre sena
dor peln Bnhin, nãc. devia esquecer ns circumstanci~>s 
desses pnizes, divcrsns dns do nosso, e o que nellcs 
nconteceu cm tnes occnsiões. Hn cm todos ell<."s · bnncos 
de emissão, c6n1 rcser\'·as mctnllicnt~:, como succcde 
nn Frnnçn e nn Inglnterrn. Qunndo a. crise vem, toma
se nlli n medidn que corresponde n cstn de que trntn~ 
mos : nln:rgn-sc a emissão c su.spende-se o troco ; e 
isto no fim de cont11s vem a ser cmittir. pnpol
moeda.. 

Portanto niio podiamos esperar dn illustrnção do
nobre senndor este nrgttmento ; deixando ele a ttcncler 
que naqnelles pni:es, em circumstnncins como r~. em 
que nos nchnmos, os !'(OVemos tém recorrido ao pa.pel
moedn, tornando providencias dos mesmos effeitos da 
que prop?nho, c O$t.oU defendendo, como o unico meio 
a ... supprtr n fnltn dos bancos de emissão. 

Foi umtt. questão ngitncln nn camnrn dos deputados 
e qttc póde sé-lo no senndo-se hn ou :cão falt::~. ile 
n'leio crrculante. 

Orn, Sr. presidente, o que n experiencin tem ele
rnonstrndo ó que nn p1·açn do Rio de Jnneiro, mesmo 
em épocu normacs, na influencia de certas ciroum
stancias, sente-se cleficiencin de meio circulante. 

Essas circnnstnncins sü.o ns ~ra.ndcs rcnJessns ue· 
qunntins para. diversas provin01ns, pa.ra obras cncc.
tt<dns no Rio Grnnde do Sul, em Minns e em outras 
provincio.s, coincidindo cotn n. 1nnior cxponsüo <ln• 
trnnsncljõcs commerciaes. 

Nilo atllrmo qtlC hnjn deficiencia nbsolutn de meio 
circulante, o que tnmbem sustentou o nobre •c
oador. 

Se eu tivesse certczn de que l1nvin :fnl! .. ile meio 
circulante, pocleric. atllrmar quo esse pnpel emittiuo 
niio faria mnl; do que tenho convic9ão, porqne 
tenho verificado, ti <lns dlflloulilndes temperaria• <ln 
praça, diffiuldadoa que se fnriii:o aentir ainda qunnile 

.· 
I) 
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o thesouro ná<> esth·esse devendo como actual
mente' 

J"or conseqne::.::in. o nobre senailor hn de mo fazer 
jttstiça., _persnndiudo-sc de que essn. tncdidn. niio é 
l'ron1ovida pa1•u n.ugUlcatur o meio circulttntc: é para 
evitn.r tttnn. criso. a qunl eu sei que podcriri. cvit.u,• 
JlOr Utn actcJ do govcr.n.o, pcc1inclo depois no pn.rla
lllCOtO Jllll bill Uc iudemnidtlde. Nü.o qtu~. porém, re
servar o. o.cção do governo pnra. n. occnaiií.o dn crise, 
porque ~s-.unclo o curpo le:::;islnth·o aberto, entendi 
cnnvcnientc recorrer t'í. fnfL sabcdnl"in., sem que se 
po.;aa Jize1· qne tueu procedímtmto veio sobrcsnlt.a.l" n. 
pr:wu. qmlUdo do modo ne.llhlllll Jeve isto acontecer, 
ll.õlh.:.ud<t ella. que o governo estú. unturisn.do n toma.r 
rLs rucditi'u.s cunvenieutes e1n fn.cc das circutnstancia.s 
que possit.o sur~ir. 

Outra. qnesti"J.O é, se CL crise dos bnn~os ve1n 'lo no
Ycrno ou â.tL enP~s.1.o do pnpal-tnl)cdu; uno me propo~bo 
estuua-la, deixando-a ó.s co~ito.ções dos economistas 
do seoodo. · "' 

'Ta.mbcm não discutirei se é o governo o cn.usn.ilor 
das <lilliculdades dn prnça, ou o commercio no alar
gamento de suns oper..çõcs. 

Se. no cmtnnto, ns ditllculdndcs provêm do governo, 
se foi elle que ilcu•,MlQ.Il ca........ a elle cumpre prover 
de rcmedio n essas (tlf'ficuWacleo, visto que. conforme 
a pratico. seguida, tõmou e inllnobtilsou recursos, que 
deviiio circular na praçn. (ApoiCJdos.) 

Sr. presidente, clYise o ~:~obre senador-por que nii.o 
se fixa umn época de resgnte 't O nobre senndor sabe 
que niio é por bea.aiicio do thosouro, 6 pnrn evitar 
uma. crise, se1n o que não se propol'ia essa. Jnedida. 
Eu r:stou <:erto que o nobre &cnador tambem nf•o 
usn ria della seniLo em bancfioio do paiz, ainda sem 
essa l.lmitaçiio que nüo tem alcance algum, porque é 
q unsi. impossível que rniuiiotros abusem dessa circum-
stancl!l. . 

Disse nindn o nobre sennd.or q ne o Estndo niio vn.i. 
em :!avor dos pnrticula.res, como niio deve ir em fa.vor 
dos bancos. PerdOe o nobre senador; o governo niio 
V;!Í cm favor dos pn1·ticnlnres, porque suns difficul
·<Jadcs niio ntrectiio no l~staclo: ns difficuldndes vêm 
dn crise ba.ncndu.. c con1o o p;ore:no 1:3 J.c ser indif
fe~·cntc e não dar n. llli'to nos Uaocos pnrtL cvitu<l' n 
ruinn clclles, as peo·ttlrbn~õcs qnu deli a podem vir 'I 
!.,ur ,consequencin, ainda. dessa vez o u,,·gmnonto da 
nol.J'ro sentt.dor não se fundou nn. ohservndio dos 
actos, <ttte lhe fornecc3scm dndos certo> pu;n juizo 
SC~LH'O, 

JC•rco·o que o nobre senador cm nltimn nnn1,•se hn. 
de ·votar pcln medida, porque é indispcnsM·eC para 
rnim c pura qunlqner ot1tro que vcnh~ clepoi!:i de tnim; 
c nlo fui cn o ltnico n1inist.ro qu.cn1 a. julgou inUis
l•cusll\'CI. Outros mais illustrndos do que e11 pensúriio 
corno estou pcnsn.nUo, e n. propttzerü.o por jnlprescí.n• 
di~?~ <:_m oondiç:ões iguo.cs ús que hoje a justificü.o e 
h~61t1n1u.o. 

(O Sr. presidente dcbtott n cndeirn dn presiden"'"·· 
que passou n ser occnpndn pelo Sr. r• '\'ÍCe-preoi
clct·ltc.) 

Ficou a discussr.o n.diail<> peln hora e com a palaYrn. 
o Sr. C<:>rrcia. 

SEGUNDA PARTE D.A. ORDE:M: DO DIA 
LICE:tÇA. AO SD, SE~AOOR DIOGO '"ELUO 

gntron cm discnssiLo unica, c foi sem debntc nppr~
vnclo, o parecer da. comrniss~lo de constituiçlio, conce
dom.lo liccnçtl no S•·· secnilor Diogo Vclno pnrn ir ó. 
F.u,·npn. 

lolCEMÇ.\S 

S(!~UiO •SC enl 2u. discussÜO n proposlçúo llG cnmnra. 
dos d'oputadoo n. O, nutorisnndo o governo n conceder 
ao d.sombnrgndor da 1·ehtçiio <h~ l~ortnleza, Joüo de 
Carvnlho Fernandes Vieira, um nnno do licença com 
o •·cspcctivo ordonailo, para trntar de sun snuda onde 
lloc convier. 

p.trn a conveniencia de regular-se de· modo orai) · 
cstn quo•tüo de. l1cenças, g. ' 
cl Qunndo pela primeira voz fiz narte · dn. eamarn dos 

.eputaJos; enc~>ntr!'i o poder "legislativo occupado 
Ínn1 n n~iuruhs.a.c;uo de e8tra.ogeiros-; tive entn.o a 
.'onra ele _propOr uma resolução que poz termo n estilo 

, 1ntervonçao do poder legislativo em semelhante o.s-
sumpto. . 

Como mcmbru dn commlssü.o de instrucção publica 
nesta cas'!, encontrando muitns pretenções po.rn dis
pensa de 1dnde n c•tudnntes qttc desejnvr.o matricu
lar-se _:ws cursos superiores. tnmbem propuz uma 
rc:_sol!l<,mo que. n•·redou do parlamento este serviço q_ue 
11no o dos mn1s proprios pnrn ce,upar n sun n.tte~çao 
. Ago;n lutnpos com a qucstiio de licenças a :func: 

cwnanos pul:.llcus; temos de estar dispensando :fre
quentemcnt.e nn lei, que não póde ser to.xndo. de 
menos ben•gnn. Iln .casos, eomo o do desembargador 
de: qtlem se trntn. que podem justificar excepção na 
l.e1; tnns esses cnaos não slio :frequentes, e cumpre ec.-
carnr de freate o assumpto. . 

Lembro ao s,;nndo que, nccusado o governo po·r 
se nchnr uma . das relações do Imperio pri vnda de 
seus mem~ros, se!'do obri"n.dos os juizes de· direito a 
nelln serv1rem,_fo1 respond'ido .Pelo Diarto O[fictal que 
o f'!cto e~n devido no poder Jeg1sln.tivo, que havia con
cedld_? hceuça a todoa os desembargadores daquella 
relnçao. 

Entretanto, qual era n qneixn :formulada_ por um 
dos.pri_nciv~es or~ãos.da imprensa da cOrte 't Era que 
B d1s~r1b.u1ÇilO da JUStiça estava sendo :feita do modo 
o ma~s ~rref;~lar; os. dc:sembargadores nfBstndos da 
relaçao, os Jmzes de direito das suas c"mnrcas e assim 
estn'?e!ecido_ o re~imen dos aupplentes, Ora, na. 
admi~JStra'(llO da JUStiça estas substituições muito 
r<;petidns ou prolongadas trazem graves in.conve
mentel!• n que o senado deve prestar a maior 
attençno. 
. A lei vigente permitte que o governo conceda 

hcençns com ordenndo por inteiro até seis mezes, e 
com metnd.e do ordenado até um anno. Póde ainda 
c~u;ceder licença por maior prazo, porém sem ven
comento al.gu~. O q1;1e ac~ntece quando é chnmndo o 
t•oder leg1slo to v o o. mterv1r? De ordinario os func
cionerios já tt!m gozndo de licença concedida pelo 
~~:werno. e vem a da.r-se o facto. verdadeiramente 
d•g.no de reparo. de ser o ultimo tempo da licença 
ma1s remuneradG> do que o anterior. Se um :funcc-io-
na_rio tem obtido nove mezes de licençn, por exemplo, 
se1s com ordenado e tres com metade do ordenado e 
det>ois obtem do poder leg;i&lll.tivo um nnno com oràe
n!'i:l.o inteiro, ? :esu!tndo c l?rorop;~r-se com todo~=
Cimento permlttido licença, Jâ suJeltn n essn reducção. 

T11do isto moRtra ~tne hn necessidade de rever esta 
materin, de estabelecer medida geral que a todos 
igualmente garanta. Se n lei vigente niio ó n melhor. · 
façamos o~tra : mas vnmos evitando, quanto possível, 
estas medidas de excepção, estas derognções do lei 
g,ue~ se o:lgumn.s v~zes. como no caso presente, são 
J•tstifico.veJs, em mwtos casos convertem-se em favo
res, mns :f~vores que não siio sem alcance pnra o 
~besouro ; e, trotando-se de magistrados, J?Odem pre
JUdicar a boa e regular ndmirustraçiio da Justiça, que 
6 umn das primeirns necessidades sociaes. 

Chnmnndo o. atteo9r1o do secado e da nobre com
misoüo J?nra este ponto, julgo ter cumprido o meu. 
de,·er. · 

Nü.o havendo mais quem pedisse a pahwra, nem 
namero part\ votnr-so, ficou encerrada n diacussüo a 
reservada n votaç.iío l>nrn n sessiío scg11inte. 

Entr{Lrlio succe~uivlt.mente cxn 2" discus.Süo, a.· qu.nl 
ficou sem debate encerrndn por fn.ltn do :~umero para. 
votnr-$.e 1 e reservada. n. voto.c;üo po.ra a sessi\o &Q
gutnte, o.s prGposiçõos da co.mo.ra dos deputados: 

i N. 7, do corrente nono, autorisnndo o governo o. 

O PI r. «Jorre la ' - Trntanilo- se de conceder li
cc>nçn n este distincto magistrado, cu, sem querer 
oppO•·-n1c .t resolnçiío, dovo chmnnr n nttençiio do 
Mando e th nobre commi&siío de pensO os e orclonnilos 

conceder no desembargador dn relação de Belém. Joüo 
Coelho Bastos, um anno de Jicenç11 com o respectivo 
ordenado para tratar do sua. snude onde lhe convier.> 

N. 8, do corrente nono, nutorisando o governo a 
conceder "o desembllrgador Bellarmino l'ei·o~:rlno d• 
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Gama ll!elto, um nnno do lieençn, pa.rn tratar de saa 
eaude onde lhe. convier, 

N. 4, do eorrente,anD· 'lmtorisnndo o goYerno a con
ceder no. juiz de direitc. C:.. "omarca do B•·oj<•.J,>rO\'iocin 
do !lfaranbiio. Lincharei Fernando Alves de <.:arvalbo, 
ttm an'no de licença para tratar da sua snude onde 
lhe convier. 

N. 5, do corrente nnno, nntorisando o governo a 
conced,;r an juiz de direito da comarca do Parintino, 
na provincia do Amazonas, bacharel Francisco· da 
Cunha Cnstollo-Br<lnco, um nono de licença, para 
tratur c.! e sua saude onde lho convier. 

JNDICAÇl.O DA .HEIA. 

Seguin-se em 2P di~l!lllão, a qual ficou sem debate 
encerrada por itolta de numero .[JQ.l'a votar-se e roser
•ada a votaçiio para n sessão segni»te, a indieaçüo da 
mesa, letra. E, do corrente anno. 

Esgotadas as materias dn ordem do dia, o Sr. 1° 
vice-presidente eon\·idou os Srs. senadores para so 
occuparem com os trabalhos de suas commissõea e 
deu para ordem do .dia 4: 

Vota<;'iiO das materias cuja diseussiio ficou en-. 
cerrada. . 

Discussiio do requerimento do Sr. Vieira da Silva, 
pedindo que o governo informe qual a praxe obser
vada no fOro d<L cOrte depois da publicaçiio da reforma 
judicinrin de 1871 e anteriormente ao re"ulnmento 
n. 8,:Jfl7 de f9 de ;JnneJro de 1882, no pr'i;pnrO d<IS 
p•·o'?css!'s instnurndos por infracções dos regulamentos 
sn.nttanos. 

E se houver tPmr>o : 
3• discussão dn pt·oposiçiio da "cmnara dos deputa

dos, n. 42 de 1883, concedendo ás menores Carlota, 
Maria José e Noemin, repnrtidnmente, o monte-pio de 
sen fnlleciJ.o avO o chefe de esquadra reformado An
tonio Felix Corrca de Mello. 

Levantott-sc o. sessão n I hora e l/4 da tarde. 

30• SESSÃO E:M: 4 DE JULHO 

PRESJDE:VCIA DO SR. DA.nXo J>E COTECJPE 

Sm~>u.nro- Expecliente- bzd,:cadio da mesa.- Nc
goclos do Cearei. Discur.oo e rêquerimento do S'·· 
Co•·reia. O~servaçücs do Sr. Viscrmdo de Paranaguá 
(J!~inistro cle estrangclro.s). A:ppro'::açüo do reque
nmentn- 01dem do d1a- lotac"o do mataria.• 
cncer• aclas : L-icencas e indica crio: O 51'· Paes de 
Jlfendonc" pede dl.ipensa de 'int;.,·sticlo para as Licen
ças. o'bsenJaçúe• do 51'- presidente sobre " indica
crio - Infracnües de r~[]!tlamentos sanifm•ios. Dis
cm·sos elos s'1'S. Vieir" da sn,·a, Nunes Gonca{1lCS 
e ,l/eira ele Vasconcellos (minisft•o do imporia/ En
ccrrnmcnto da discus.•uío -lllonle-plo. 0/Jscn.'acúcs 
do Sr; Lni::: Fclippe (minis(1'0 rlct mm·in./1")· O 'sr. 
N1tnes Gonçalt•es requer o adiamento da discussüo 
"td o dia o. O senado concede. 
A's li horns <la n1nnllii. nchnriio-sc presentes 32 

St·s. scnnclcl!·c,,, n. saber: Bnt·ii.o de Cotcgipc. Cruz n.rn.
chntlo, Dnriio Uc l\Tamn.n('l'unpc, Nnncs Gonçalves, 
lgnncin I\lartins, J3nriio tla Engunn. Bnrii.odn Estnnciu., 
<lc Lnmnre, Vieira <ln. Sih~n. Virinto do 1\Tedeiroe, 
Corrcin, Fn.nsto de ... <\gninr, BnrU.o de 1\Inmot·é, Vis
conde de Pnrn.nn.~·nú, Chicho1·ro, Affon~;o Ccls'1, Pnnla. 
Pessoa. Cnnbn. c Figncirc<.lo, Luiz Folippo. HilJcit·o dn. 
Luz. Conde ue Baol'em]y, Jun'lueim, Ucbüa Caval
c:tnti, Vi~conclc flo !\ urit.íbn, Jouo Al!rcllo, Bnri'i.o ele 
1\Im·oim, Diogo Velho. Castro Carroirn, Christiano 
Ottoni, Yiscconde <lo Bom netiro c Jnguaribe. 

Dcixln·ão de con1pn.1·cccr, cmn rmusn. pn.rticipnc:ln, 
os Srs. Silveira Lobo. Sih·eira 1\IurtinR Henrique 
c1'J\v_iln, ~oix~irn Junior, Sin.hnlnt.. Ant:lo, God~..1y, 
StLI'u~vn, SllvcHa Un !\Iottn, J...uua Dnnrto, Dantus, 
Pu ul1no o Lafnyctto. . ... 

.l)f·ix(!\1 •lo con1pnt~cccr', scn1 cuusn. purticirnH1a 1 o 
.l3r. J.),u-:.u J" Souza quciro~. 

O Sn. PAIISID3:<T& abrio a sessão. 
Leu-se. a acta àa sessão antecedente, ~. nio h<> vendo

quem sobre e lia. fizesse observações;· <len-"" por aP-· 
pro,·nun. 

Cemporec~riio depois de ·aberta n s~;,.;;,, os Srs. 
Octnvu•ao, Martinho Cl\mpos, Pnes <le MendonÇ!I, 
Luiz Oo#los, Leão Velloso, Soares Brandão, Visconde 
de Pelota•, José Bnni!acio, Fern.ndcs. da Cunha,. 
Carrão o Franco do S.\. . 

O Sn. I• S~<<m&T.t.IUO dou conta do seguinte 

EXPJJDI&NT8 

Officio do ministerio da agricultura, de 30 do mez·. 
passado, dcclarnnda . cm rest'osta á requi•içiio desta 
camnrn, que aquellc mmister1n niio possue estatística 
dn população escravo, com as indicações constantes 
do officio de 26 do mez findo : e bem assim que todas 
as informações recolhidas sobre tal ponto são limi
tadas ás que ennstiio do ultimo relatorio daqueJle· 
ministcrio~-A quem fez a requisição. · 

Foi lida e a imprimir para entrar na ordem doa. 
trallalhoa a seguinta 

lndü:acão 

a O direito gue exercem os senaâores de propOr
emendas tem s1do entendido em sentido tiio amplo, 
que materins que nenhuma relação têm com o· 
nssumpto principal. são a ello addicioondas. c ni.io 
rara. vezes votndns sem que tenhi.io passado pelo 
numero de discussõe• exigido pnra. os projectos de 
ambas as camaras. Nas propostas de or,nn1entos da 
despeza c receita, e uns de creditas, <I onde essn pra
tica. offerece tnaiorcs inconvenientes. A cllnla.ra dos. 
deputados fica pilvttdo. de exnminnr em mais de 11ma 
discussão as e1ncndas do senado, e a~sim constrangido. 
ou a rejeitar ns leis annuas. ou a approvar medtdns 
contranas a seu parecer, hypothese esta que se rea
li7.a trequenten1cnte cm rela.çi"~o aos orçamentos, qtte 
lbe são devolvidos, quasi no fim da sessão, com nn
mero•as emendas. algum"s dellas estranhas á fixaçúo 
<.la despezn o receita, taes co1n0 cren.ções de em
pregos, nugmento Uc vencimentos, delegações legis-· 
lativas. etc. 

Exclttidas dos orçamentos semelhantes emendas, 
é provavel que sejüo clles yotados <!entr? do pm:_iodo 
ordinario das sessões, mnx1me se 1dent1co systema 
fOr ndoptndo l'eln oulra cllmnra. . 

O estylo d!' separnrem-.se alguns artigos . para 
formarem proJectos espec•aes pouco aprovclta • e 
não' pa.rece regula.r, porqnnnt? : _to~ 3: sel?nraçuo 
nÜO evita, qltC a proposta SeJa uevo]vuln a Olltl'IL 
cnmnrn. ; 2o, obriga. o senndo a. considerar inici:ttivn. 
sua mediclas que ou consiilem prejttdiciaes, ou cuja 
iniciativa lbe nilo compete. 

Pnra. evHnr tncs inconvenientes c irl·c~n1o.ric1a.l1cs a 
mesa propõe que scjüo inseridas no regimento ns se
guintes dJsposJções : 

Art. As emenclas siio inc1ividunes ou collcctivns. 
Pnl'a que entrem em Z• c1iscussi.io devem sor npoia<lns 
por cinco membros, c cn1 :1ll por clez. Poden1 ccntm• 
no maxhno tnntus nssignn.tnl':lS qunntns bn.stcn1 pnl'n. 
o npoin.mcnto . ..-\s emendas dns coJnnllssões ni'io nccos ... 
sitüo de o.poinmento. 

~ 1.• Nün poJem ser aprescntnd:ts cm p••njectos c1o 
interesso local ou intliviclnnl cnlcnda.s CJ11C tlvcre:n um. 
cifaito nocrnl, l')ll corn prchon(ler pcssoo. di '>'Cl'Sn. . 

§ 2.ot">Dn. 1nesnu\ fúrmn niLO C p~rn1Hti1ln nu. il!~cus
são <.lns leis n.nnuns n nnrcscnln~:ii.o de e1ncntla.s cnrn o 
carnctcr do pr'!posic;õcs pri_ncipnes, n~ 9.nnes cleve;n 
scnonir os tz·nn11tcs doe;:. prnJCCtos tlc ltH. Como tacs s~to 
co~aillcrotlns ns emendas fJtlO crc:Í.I) scl'\'iç•os novos ; 
C''Xtinn-ucm Otl rorOl'lUllO }lOr (1\Hllf}l.ler 1110<10 rCJ'•fiL'"'" 
t.ir!õos~ fncnldndos ou institntos llc ensino, nng-mon
t.li'o ou rcdu·-:mn vencimentos; convertem f!lll or"lonndo 
pnl'tO ou todl\ a. grutHicnr,·it•'l \'Ot~~los Cln leis csp~
cinos; rovr g:io lois do tult.ureziJ. Un·crsa, on nl.a[}(lao 
dgorar ns ju. rgvogallaa • 

I •. Aa cmcnt1ns· ele a.11gmcnto on din1innir;iw ele 

J 
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deapezo. só podem ser oll'cNciol<~s nas res1•ectivo.s ru-
bricas do orçamE-nto. _ 

Quer na 2•. quer na. 3A discussão &eriio, depois de 1 

approvndus, remettida.s á commissõo de orçamento, 
que dnr:í seu parecer com ur~teneia. ·As approvadas 
em 3• passará6 por uma 4• discussão na fórma. do 
art. G I do regimento e deliberação de 19 ele Setembro 
de 1851, ninrllL <Jne tenbão sido apresentadas ou re
jeitado fi e1n 2,a diecussi~ 

II. Na 4• diseussito nito podem ser oil'erecidas outras 
emeodl\8, solvo de reclncçno. . . 

nr. Equivalem a. emendns de suppressiio as que 
tiverem por fim separar artigos, paragrnphos ou pe

. riodos ele quu !quer projecto do senaclo ou proposi9iio 
da cnmara dos deputados. . 
~ 3.• Niio é permittido reunir cm um só projecto 

duas ou mais proposições da camo.ra dos deputados, 
nem nas propo>tas de creditos incluir novo credito 
iniciado no senado. 

Art. Na votação doa orçamentos será observado. a 
erdem seguinte : -

1.• As emendos suppre•sivas; 
2.• As verbas da proposta ; 
3.• As emendas da camnrn dos deputa<los; 
.&.• As emendas dn. commissão ; 
5.• As emendas individuaes ou collcctivas. 
Nos artigos que não versarem sobre despcza. e re

ceita. e nos das outras mnterias seguir-se-ha o dispostr, 
nos arts. 60 e 79 do regimento. 

.Art. As ·emendas feitas pela cnmarn dos deputados 
ás proposições do seno do serito remettidns ás commis
sões respecth·o.s, e, depois do seu cxnme, entrnrú.õ em 
uma unica discussão, sem que se possa fazer novos 
emendas. · 

Paragrapho unico. Entenclemlo as com missões que ns 
emendas da camara dos doputndos ni\o devem ser ap
provadas,proporão ao senado, se julgão o projecto van-
1;ajoso ott oito, afim de procede•·-se na primeira. hypo
i<hcse como determina o nrt. Gl da. constitnição. Dada a 
segunda l:Íypothcse, consiclerar-se-ha. o projecto como 
rejeitado e as•im ae communicarú. ,\. outra cnmoro. 

Esta disposição nito inhibe qu::.lquer senador c:o 
direito ie prepilr esse julg•mento, quando as corn
miaaões o não h~>jiio feito, para o que é ccncedido , 
mesmo pr~>zo que têm as commissões paro. darem 
Jlarecer. 

Paço do senado, /• de Julho de 1885.- Earão de 
Cotegipe, presidente.- Antonio Canrlido da Crtt:::· !Ja
cllado, 1• secretnrio.- Barão de Afaman!Jila.pe. 2• se
cretario.- Antonio ~,r. Nunes Goncal·IJes, se1•vinclo de 
.3• oecretario.- lgnacio Antunio de Assis Alal'tins, se
.cretario- suppleDte, servindo de 4.• " 
~. 

ftEGOCIOS DO CEARÁ 

O s ... <'OI'I'Cia:- Os jornaes recentemente re
cebidos d& capital da pro\·incia do Ceará düo noticia 
de mn triste' facto, sobre o qual jttlgo dever pedir 
informações no governo. 

O Pecl1·o II. folha que alli se publi<::a, em seus 
ns. ele 1(, c 18 <lo mez passado assim o expõe : 

« Fnllcceu hontem no quartel de linha o solcl.;clo 
do 11• batnlh>to, ele nome Leocadio, barbarnmeote 
sev.icinclo e espnncnclo, sendo donnncindos como nutor 
nu1ndnn to do cri mo o Sr. cnpitii.o Feliciano o execu
tores os snrp;entos Parahybn c Josino. 

« O infeliz 1nn.rtyr, que consta. nchnva-se ombr!ngn
clo. cnl segniU.u. no es1Jnncnmonto íoi n1nordn.c;a.do 
com llll1tt vm·gn. de ferro ntro.vessndn. ú bocn, segnrn. 
por p;rnndo arrocho do corcla, ficnnclo cndnver no fim 
do dnns horns, cstaclo em que foi tl-nnsportnclo ú. 
Snnta Cnan como victima do apor1lr:oia. 

« Algnn1n.s possons clis1 inctn'~ protcnclrmdo exnmi
lln-lo, nttcmtn. n. twop:lla.~.~ltr. 1lo cl'im<', :foi eseo cxn.ma 
obstn<lo aos p?·ojctno" nn<1'Lollc pio estabelecimento. 

cc O infclir. tovn os Ucntr.R nnohrudos pelo bnrbnro 
a.\•rocho sobro n VCl'g'O. elo fcl'I"Ô, mns nii.o nhstnntc s~ 
diz qtw sinnllon-sc nn1 cxn111o on1 que foi confhmnda 
n. a]lr}]J/e.l•in: indug"nrclnos qunC's forii.o os i'ucnltnti\'OS 
n1iliturcs •1uc se lll'csh'arlio n <:sso nr1·anjo pntt\ rcco:-n-

, .. c,l<la-lc•• W. exccroçúo publica. se 1al cxnme real
mente confirma. a apople:J:ia. 

« Por bem da. verdade cumpre-nos ill~er que o 
Sr. Dr. c .. efe de policio., revoltado com o. Cl'imo, quiz 
proceder a corpo de delicto como autorirlnde civil, 
mos te\·e ordem de abatcr-•e sob fundamento de ser 
o crime militar. 

« Desde que bn. um cnda.,·er com vestigios do crime 
·em· qualquer estabelecimento civil, a autoridade dito. 

é: co1npetente para n. verificntião do n1eamo crime ;. 
diligencia que niio ee póde confundir com o neto da. 
·culpa •eniio uma. in~trucção para. elln., nos termos do 
art. I 5(1. do codigo ·do processo. 

« E~ P.elo inquerito e outra• diligencias qne póde 
ser ver1ficada a competencia da autoridade pela na
tureza do crime. 

« E' extraordinaria a. indigna.çiio publica o ainda 
mnis extraordinnria. a tibiesn. das autoridades incum
bidas de velar<Om pela nossa scguran~n ... 

" Se ca\lsa. vergonha ú. noslla civilistição bnver go
verno c haver imprensa flUO se ponha. ao serviço dos 
assassinos de .Lencndio, indefeso mnrtyr no meio dn. 

· força publica, o braço armado da. sociedndc para n 
repressão dos critnes ; sirvn-nos no menos de consolo 
a. attitude digna que tem tomndo o Sr. Dr. chere de 
policia. Belmonte, provocando, segundo nos consta, a 
mtervençüo ministerial, procedendo a exhumnção do 
caclavcr e ao respecth·o corp.o de delicto, como base 
do inqnerito que cabe em sua jurisdicção, contestctda 
pelo presidente da provincia., quando aquelle cada ver 
se achava ~>indo. iasepulto ..••.•.••..•.••• , ••••••.• 

« A compressão que se diz es-nr sendo exere!da. nn 
bntnlhã.o pnra snffocnr essa. prova, não serve senão 
P"ra ma is robustec6-la ; os tmços do crime erão 
1ndcleveis no cnda,•er de J .. eocadio, niio dcpendiü.o 
do exu.me sc.ientifico , como poden1 juna.r as 
irmits de caridade e mais cmpregnclos dn Santa 
Ca<n, o delegado de policia. e pessoas qttnlificnda" 
qne o forüo examinnr; o. coronhn do. a.r1na. que servio 
do morJnçn. ntrn.vessndo. e o.mnrr~1.dn. á. boca, n.cha-so. 
crivada ele marens dos dentes do infeliz, no supremo 
desespero dn a.sphixin. » 

O governo está informado do fa'cto, ·pois CJ,Ue a sua. 
intervenção foi solicitada pelo chefe ele polic1n : e se-. 
gnra.r.1ento este caso será, con1o conv•hn, de'\·iclnn1entc 
cxnminndo. 

1\-Ierece nttenção entro fttcto, amhorn menos grave. 
occorrido na capitnl da provincia do Rio Grande do 
Norte, o referido de.tc modo pelo Co1·reio do Katal, 
de G do rnez findo : 

" T'l'isüo itle!Jal-Foi preso á meia noite do dia 3 do 
corrente, o cndetc reformado do exercito 'Antonio 
Floriano Palllino de Mornos . 

" Tendo havido urnn luta. entre os soldnilos ila· 
companhia de linha., um tal l\Ieirellcs e se ns compa
nheiros de nomes Joaquim e José do Dayn, estes fc
rirão u'}uelle pelas lO iloras dn noite do mesmo dia. 
3. dando-se o acontecimento cm umn. cl<OS esquicns 
dn rua Grande de•tn cidade. 

" Dizem que o soldado Meirelles, sendo conc1uzido 
para n enfermaria militar, declarara. ter suspeitas <1c 
que o dito cadete fõrn o a.utor mandante de suas of
fonsns physicns. Tanto' bastol\ pura gue o ajudnnto 
do ordens do presiclontc pt•ocodosso vtolentamonto ti 
prisilo do mesmo cndoto, mnndnndo-o chnmnr o1n sun. 
casa úqnolla hora avnnçndn. da. noite pnrn o quar
tel do lir:lln. o o recolheu a.o estoclo maior! 

cc 0 ajurlnnta do oruens accumuln CLS fnncçõcs <1c 
subdelogaclo, o prendou o supposto mnodanto do 
crin1e, sem formnlida(lo n.lp;unm.let.:al, on o..ntcs com n. 
mnis revoltante posterg<l.9ao de torlas as garautius <lo 
clircito do cidadi\o, que nem foi preso cm tlal'(rnr.to 
delicto, nem recebeu •to.l hoje n respecth·n nottt .Jo 
eul pn., jgnoranclo-.so :pot• isso o 1notivo legnl de sua. 
prisrlo! " 

O cnclcto rc!orrnndo, do quem so trata, assim -.xpõc 
no pnblico, na m~smn folhe>, o mo<lo por 'J.llC n pri>iiO· 
so efl'cctuott. 

"No dia 3 <lo C'lrronte, :.'1s 12 hor:ts "" noite pouco 
n1ais ou tnonos, fui victima rio urna .violoncia. tlescem ... 
mnual, ilo um attentn.Jo ioquaiific:.vel I 

• 
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" O tenente Emygdio Getulio de Oliveira, njudonte 
<lo ,ordens do. predidcncin e ontiio no oxercicio de 
subildegndo d~ p<>lic•n do Jo districto, foi o autor do 
facto, ,que vou expor com us círcumstnncia.s, que o 
a\}on1pnnh{trã.o e rcvistirüo. 

" 'A.' hora e dín indic11dos, tres cndetes do. ce>mpa
nhiu de gunrnir.~iio desta pl'O\'incia oUcdccondo n. umn 
úrdetn dO dito tenente En.Jyga1o Getnho se dirigirão 
ú. cn.sa. de minha resiclenciu., e Un.tcndo ú porto. e n.n
nLtncin.nUo-se postcrior1nente, declnrúrü.o lL minhn mu
lher, que lhes nppnrcceu, que o ajudante de ordens 
dn prcsidencin prccis0.\'0. falla.r-n1e soLre negocio, ou 
~;crviç.-) importo.nte. 

u !\linha. mulher nito querendo ncordo.r-me, visto 
lhe núo dizerem n. nnturcz:a do sen·iç:..>. que de mim 
ac: cxi~i11. n tão ndinntacla. hora dn n(•ito, disse nos 
pnrtado1·cs tio 1CllCnto Etnygdio Getulio qtto no clin. 
M~guinlc · c:n1 coteoclcr-n1e-h~n com C'S:tc nft1cial. 

(f Eru visto. deisn l"CSl>ostu. tã.o decisiva os cndctes 
ce rctit·.'ll·;io. 

" r>! ais tnrde, pnrém, voltnnrlo elles c nnnuncian
ao-so d(! novo, d<!clu.t"úri"'t.o que o tenente Emygdio não 
prêsclnclin. ele 111inhu. presença. naiJnelln occnsiüo c 
iHJ~lclla l.Jorn, desde qu~ tratava-se de utn ne.ocio in
ti.<J.w.vcl. 

<r ScnUo nccorllndo, <linnte ele ttunnnhn. insist.eócin., 
r~n.ra. logo SCI;Ui con1 os referidos cud~tcs, aconlpn
nhn.nrl_o-os nté t't. cnfer1nnrin. tuilit.nr, que se ncha.vn 
ab(\rto. e illun1innda intcriol'n1cnte. 

u Alli cspe,·ei peln autoridade, que Jne havia man
<lndo cluunnr n tae.-: horas; nlli CI'U. o ponto de nosso 
cnc:ontrn, c •nforme me tinllli() djtu os aollrcclitos cn.
tlet.cs; in:;tl'lnnentos (m:"J.o grado seu) de tão inSensata. 
&.ut.ortd udc. 

(( l'a.:;sou-se nlp:t1n1 temp('l, e o tenente Emygdio niio 
apJ•at·ecia; 11üo uppnrccin. n.1uc~lc homeill que tinha 
tanto int.~rcssc em iu1ln.r-tne! 

u Diante desse fnct.o, on nntes cm presençn de sc
fnean~ntc clenwrn, CJlH~ me in~on1rnoUnva., declarei aos 
cud~tes l'}llC. in rcco!l.Jer-1ne {L tninhn co.so.. 

n !'\ cssn oct'nsi ii o, e em ,·istn. elo. disposic,•ü.o innbn
lavcl. qu.e tunnit'cstcj, de retia•ar-me, os lllCUS cmn-
1'~1lhe:irl)s de classe, n1oç~os thnitlos e inexperientes, 
t~ ftllhllllntos nesse n1o1nento. desde que oLeJ.ccirlo a. 
un:n. or .. lt.:tn illegnl, me d~clar{u·üo que eu esto.vn 
preso ! )) ... 

DcYo de pnssnp;Clln infC'Il'lnnr no scnodo, pnrn bem 
cnnb~cer couJo se estt1 prnticanlentc entendendo entre 
n(Ss o ensino l.i\·J·e. qnc o Cm·rcio do .'\'atal noticio. 
t.~unl•em a. nomea,;i"L-·1 pn1·n o cargo d~ promotor pu
blico de um estudnnLo do 5° nnno dtl filcul<ln<le de 
direito. 

o Sn. oTUI<Qt!ElRA: - E' progresso de 19 de Abril 
olo 18i9 poro cil.: parece incrivcl! 

O Sn. CoRIIl!U :- Niio t.-nto no meu requerimento 
Keniio de um ftlcto, nquelle de ~ue, pela' pu1Jlicnções 
feira-.. constn qnc o governo jú teve ccnlJecimento, 
hnyendo Jneamo providenciado por solicitn.c;i"to elo 
<lhefc de policia do Ccarú. 

O rcquel'inlento'•é o seguinte : 
(( Requei1'o qnc, pelos lninistcrios do. jllstiçn c ela. 

~nerro. se pcçn a.fl governo có}'in .. de q nncsqttcr com
:innnic<~ções do chefe de policin c.ln proviucin do CcnrlL, 
r"!utl\·n~=~ no seu proceduncnto na in\'cstignçito c1lls 
cn """" d!l morte elo soldado Leoclldio Luciano dn 
~il\'a .. du Jto bnt~tlhüo, e bem u>sim du• restmstns 
dnd!ls pelos mesmos ministerios. " 

l:i"ol o.poiaao c posto cm discussÍ\O. 

0 ~a•. ,.i,..COI'UICI dt': ll•lt.J•O.JIIl~UI~l (mlni.~n·o de tS
tranaei!'DH):- E• possível que. pelo \'npor guc ~cnbo. 
de chegllr do nol'tc tenlliLO VIndo cnnlmttnicnç~oes n 
,.,,.,!'cito dos fnclos de que t1•ntn o requerimento do 
·nolJI'e senndor : 111ns ni"&.o tenho nindn conhechncnto 
(icssns c .1nn:nnicnçiJcs, c por isso nü.o posso pol' cnn
quunto claLr no t1obre senRdOJ" nR inful'lno.ções l)ll·C 
V.eseja : mn!i posso nsôep;u1·nr n S. Ex. que o governo 
f.l)lllHI":'l. CHI COnt:JiJc 'lll,~ÚO O RSS\tl~lpto, que l'CCODllCI;~o 
UlbL' (le 1o,ln. u gTn.vidndc; c lu&. de }ll'vccller .. sc a un1 
1·.ig(11"oso jnqneriLu ufiLJI de set·ont punidos sevcrnmonte 
1t jUclles fjUC forem n.clJ~•los cm cnlpu, ~e pol'VODttu·a. 

··-~··-c 

forem exnctns as informações colhidos. nos jornaec 
que S. Ex. acabou de ler. E' o que posso .nsse~ 
gurnr. 

Não hnv.endo !"nis quem pedisse o. l>nl~vrn, cnoor
rott-se a d1scussu.o. 

Posto a'votos, foi nppro,•ndo o requerimon:o. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE lltATI:RI.AS ESCERRAJlAS 

v•ot{L.rÜ.0-50 StlCCCBSÍVQD'lente em 2R diSCUSSãO C forãGt 
a pprovndns e ndoptnclns pum passarem ú. 3• as propo
si',~õcs ela. cnma.I·n dos deputados : 

N. fl, do corrente nnno, nutorisnndo o Jl;o,·erno a. 
conceder ao descmhnrgndor da relat;~iio da Fortnlezo., 
Joi'to de Carvalho Fernandes Vieirn, um nnno de 
Jiccnc;m com o respectivo ordenado, pnro. tratar de sun. 
snude onde lhe convier. 

N. 7, do corrente anno, concedendo licença o.o 
desembargador João Coelho Bastos. . 

N. 8, do corrente nnno, concedendo Hcençn. o o 
desembargador Bellarmino Peregrino da· Gtunn e 
1\Icllo. · 

N. 4, elo corrente nnno, conce<leodo licença no 
jniz de direito Fernando Alves de Cnr,·nl!Jo. 

N. 5, do corrente nnno, concedendo licençn no 
jui~ de direito Franci•co da Cuohn Castcllo Brnnco. 

O Sn. p,.,s DI! liiENDONQA (pela ordem) rcquoreu' 
verbalmente dispenso de inte1·sticio pnrn n 3• discus
são destas proposições. 

Consultado o senndo, consentia na <lispensn 1>e• 
didn. 

I='DICAÇi~o 

Votou-se em 2• cliscussiio e :foi n'Ppro,•ndn e n<lo-:
ptnlla n indicnçiio da mcs:1., letra E, du corrente nnoo. 

O Sn. Pt~,siDF.~TE observou que, achando-se já cm 
,·ignr n di5posi,,•ií.o rcgiment::tl que clec!:lra. que ns 
indicnc;ões aó têm duns discussôcs, considero. v a. esta. 
approvnda e ia remettc-lo. {L comtUissüo elo redacçr,o. 

INFRACÇÕES DE R];GOI.A:UE:STOS SANI'l'AUIOS 

Sep;tlio-sc ctn discussão o requerimento do Sr. 
Vicia·n eh~ Silva, peclindn que o guverno inforn1e qunl 
n prnxc ouscrvndn no foro da co'rte depois da puhli
cn<;',o dn reforma judicim·in de 1871 o nnteriormentc 
tLO l'cgn1ament\.) 11. 8,:187 ele 19 de Jnneíro. c.\ e 188';!, 
no prcpnrv dllS proce~sos. instaurados por iofrnct,•ito 
dos reguhunentos snn1tn.nos. 

o 8r. Tleii'O& da l'!lll•·n •- Eu venho, Sr. pre
sidente, apresentar n• rninhns rnzões finnes, e pre
tendo não \"oit~r 1\ tribuna soure este nssumpto scni<o 
depois qn.e vierem us 1uformnçJeri qno pcr;o no tnen 
rcqnet·imento. Entretanto ni~o poSbO dcixnr scn1 rcs .. 
posta o discurso proferi<lo pelo hom·otlo senador p<•la. 
n1inbn província, qunndo nrtni s~ di1:1cutio o requeri
m~oto do nobre &enndor pel<L pro,·inci" do Paru.nií. 
relZJ.ti\'ntncn!e no aviso do 111inistcrio do ilnperio de 
lO do Junho. 

Quando o nobre sennclor pcht provincin do Marnnhiio 
pedio n palavra, cu suppuz que S. Ex., ;; .ccorrcndo-se 
(lns SUHS lnzcs, virifL CCllD nnimo de~pre\·eniclo inter
pOr n. sua nutud,ladc pat•a estabelecer c firmar 11> 
verdndcira cloutrinl\. 

Nilo aconteceu ossim. O npnrte elo nobre senador, 
onnndo o nosso honrndo collogo. pela. provincin do 
f)urn~-.{L ncnbnva de ler n .sentencn ilo Sr. (.)nhnon. 
f'oi o que o trouxe ú t.ribuno.. S. Ex. dcclnl'Oll que!ll 
vinhn desoiJrignr-se de ttnt dever. o conse~ninte
mente, senhora•, cm vez de julgar, S. Ex. defendeu: 
en1 vez de fit'lllnr um principio, S, Ex. produzio Ull'ln. 
defesa. 

" Nnncn fui mngistrndo, di•se S Ex .. e por c&te 
111ntivn ni\O conheco, nuncu senti o peso dn. rcsponsa
J,iliun<le que ns lois c n •octcdnd" imr,oern ""c3tes 
!nnccionurioa. u 

Eu dcvu, porém, declarnr n S. Ex. que posso, que 
thitou no caso c.le avlllia.t• do morecin1ento dos nui:;ia-· 
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:trados que cumprem com os seus deveres, e paro. os 
:quaes o otficio de julgnr é um sn.ccrdocio; n.sshn como 
"umbem sei que ha magistrados quo não tôm a mí
nima idéB dessa. reaponsabilidnde a que nlludio o no-
bre senndor, porque cllcs n desconhecem c collocüo
&e ncimn clns leis. 

Sr. presidente, nós nqui temos tnmbem uma. res
ponsnbi!idBde : e eu nuo poderio., sem ínlta.r ao cum-

. primento de meus deveres, deixar de chu.nu:a.r a ~Len
ção dú senndo paro. ns duns sentença.s qtte nqui forüo 
lidas e considerndns como netos meritorw•. como mo
delos de jurieprudencia. e de direito publico, e que o 

·nobre senndor peln. minha previnem qun.lificou de 
actos de benemcrencin. 

Devo cleclnrnr no senndo que nüo tenho a fortuna 
de conl:ecer o Sr. Lisbon, nem de visto.; quanto ao 
Sr. Cnlmon, conheço-o do Mnrnnhüo, onde exerceu 
o cnrgo de chefe de policio. ... 

O Sn. VrscoNDE DE PA.RA.NA.GUÁ (minist.·o de estran
geiros) : - SiLo dons mngif-ltraclos muito distinctos. 
(Apoiados.) 

o Sn. MlmtA DE v.,sao,;c•t.r.os (ministro do impc
rio) : -Essa não é n. quest~w. 

O Sn. Vrsao,;DE DE PARANA<:o.t (ministro ele est,·an
geiros):- Sim, n;to é esta a 'L'te•tiio. 

·o Sn. Vn~Jn.\. DA Sn.V,\. :-... no te1npo em que a. 
"J>Olitic:n. que se fazin. nnquclln pt·ovincw, com applauso 
do gabinete de enlüo. era a. de paz entl·e os amigqs. 

q Sn. F. OcTAVIA.NO: -De páo. .• de páo entre os 
am1gos ... 

O Sn. VIEIRA. »A SILVA. (com ·ironia):- De pnz, 
de po.z entre os aminoos... .... 

Portnnto, se nüo devo fnYores n estes clotts magis
trados, delles tnmbem nttnca recebi oflensa; nüo 
havia mot1vo nenbttm para que eu proc:urnsse moles
ta-los, tornando parn pretexto n.s sentenças que nqui 
:farão lidns. · 

O Sn. 1\-!Enu. n• V A.SODNCEt.tes (ministro elo ünpcrio): 
-V. Ex. era incapaz de inspirar-se em motivos 
pessoaes. (Apoiarias.) 

O Sn. Vum .. DA. Sn.vA. :-Muito obrigado. 
Eu não fui aos cartorios esmerilhar sentenças de 

juizes para trazê-las pnrn aqui com o fim de protli
~a.-las; não 'fni eu q 11cn1 as trouxe ao cenhecimecto 
cio senado. Por conse.~uinte, ern que se púde censurar 
um membro de pa.l"lnmento pelo facto de nnnlyaar 
um acto da a<lministrnçiio ou um neto de j udicaturn? 

O Sn. MAnTINuo CurPos :- O direito em qne 
assenta a sentença foi o lado por onde V. Ex. enca.
;rou n questão. 

O Sa. NuNES GoNçA.LVES : -1\Ias quem o cenourou '! 
O Sn. VIEinA. DA. SILVA:- V. Ex. disse que fui 

injusto, notou a minha. a.\!rlmonia.. · · 
O Sn. Nmtss GoNcALTES : - Sim, mas ninsuem ne

gou a V. Ex. o dirêito de censurnr. 
O Sn. VIEmA DA. SILVA:- O nobre oenador pelo. 

província. de Minas acaba. do dar-me um aparte, que 
agradeço n S. Ex., porque eu ia nppellar paro. nquel
les que tiverão n paciencia ele ouvir-me quando 
occupei-me do nssumpto pela primeiro. vez ; afastei
me porventura da questão de direito'! E demais, 
apl'ello mesmo para a Jabol"iosn defesa do honrado 
aenador pelo l\!aranbüo; nelln encontro a minha jus
tificação. 

Senhores. o nobre senador. meu collega, foi tna.gis
l trado no. minha província, e eu orgulho-me de dizer, 
. ,;pois que tratn-se de um com provinciano ••• 

O Sn. NuNES GoNç.u.ns :-llluito agt·adecido. 
O SR. VIEII\A. DA. SILVA.:-•.. o mereceu sempre toda 

consideração como juiz ; ns de~isvea <ie S. Ex. foriio 
sempre acntadas pelo acert.o <:om c1uo erão proferidas. 

, (.Apoõsdos.) 
E S. Ex. sabe <tue nunca faltei com a justiça ele

• Tida no seu merectmento, 4 sua honeitido.de de juiz. 
· O Sn. NuNES GONCALTIIS: -Fui-lhe aempre muito 
''"\"sradecido pelas prôvna de llOru;iderafãO que me dis

J>eJuava •. 

O Sn. Vm1u .. D., SI L\"·': -Por conseguinte, hoje. 
nqui no sennclo; se n paixão pnrtidnria nunca. põde 
dominar o meu espírito no tempo das nossas lutas na 
província no ponto de tornar-me injusto para com os 
n1cus nd\·crearios, por ,lua f'Crin. hoje injusto! Oectl
panrlo as posições m1\is eminentes que se púdc nspi~ 
l"nr no _pa.iz. dcc1icn-1nc hnje cxclusivu.meotc aoi..ser
viço do Estado. (Apoiculos.) 

Se fui injttsto, permittn '}Ue o digo., o nobre sena
dor foi parcinl. 

O Sn. NuNEs GoNç• M'Es: -A quest.n:o de justiç'l 
ou injustir;n depende do apreço d:. questão. . 

O Sll. VIEJR.\ DA. SILVA : -Isso é cousa {, parte •. 
O Sn. Nux•s GoxoALVES:- E' questão de erro o a 

ncerto no. nprcciaçü.Ó. . 
O Sn. ·V rem .. DA SILVA : -Depois destas conside

rações que entendi dever frtzer, pnsso n oecupar-me 
da. n rgun~cntnt;iio do honrado senador pela. 1ninba 
provincin. 

S. Ex. leLt ns duns sentença.s, sendo uma do S~ 
Cnlu•on e tt outra do Sr. Lisboa. 

Destes tna.p;istrndos, o St·. Lisbon., -pelo menns. 
consirleron o l"Cgulmuento rlc l.851 ctn vigor, o regn
hmento de 18S2 nnlln, niio poclendo prevalecer em 
vista da faHn de nutorisn<;üo, que j{L tinha catlncncln, 
por ter sido exercido. pelo go\·crno a nntorisnc;ã.o con
ferido. pela lei de 14 de Sétembro de 1850. 

O Sr. Cnlmon pa.rece recnnhecer que com ciTeito o 
regulamento de lU de Jnneiro de 1S82. não est:na 
e1n cxccu~~ao ; mns nos con~idcrttndos da. sua. sentcn~~n. 
trouxe tnmben1 a. questão da autorisnção. 

Não hnvin necessidade de ser tr:tzid~t esta questão 
de a.utoris:ação, porque o prnprio rcgulnlY4ento que o 
governo expedia em 19 ele Jna.eiro ni\o trata ele 
autorisac;ã.O, ucllc cü.o se disse que hnvin. autoris~~.
çü.o legislntivn. 

O que diz o decreto é, qtte, sendo necesmrio me
lhorar o serYir.o da snude l>ttblicn, fnzia baixar aquel
le regulamento, ficando depen .. lentes do poder leg.isln
tivo as disp;n~ições que Cll.l"ecitio de n.pprcwo.çüo. 

Então, disse eu qt1.ando fallei a prin1eirn '\'cz, so 
tinhnmos lei. se o regulamento de 181:l2 nüo t.inhB re
vogado o de 185l, por que deixári'io esses juizes de 
:.pplicar n lei, o reglllumento de 1851 ? 

ú Sn. l'.!ErnA. nP. VA.sco~CELLOS (ministto do ·im
pe•·io): - Sem duvida, é um argumento de muita 
força. 

O Sn. Vn:rnA. n:.. SIL,'A :-Mns o sen&clo vni ficar 
sorprenclido qunndo ett disser que o nobre senndor 
pela winba proviocill, teoclo ele l"csponder a essa 
parte de meu discurso, cortott n qucstiio nnnullnnclo 
por sua vez o regulamento de 1851. 

O Sn. Nmms G<>NOALVES : - Não fui eu, foi a lei. 
O Sn. VIEtnA J>A. SILVA : - Os juizes nnnullú.rão o 

reguhunent.o de 1882, nü.o o Ctlmprirüo, e o- nobre 
seundor :.nnullou o de 1851. 

O Sn. MEIRA. DE VABCONCELI.OS (millist1·o do ·impe
rio) : - Ficamos sem regulamento para n snuue 
publico.. 

O Sn. VIEIRA. DA SrLTA. :-Disse o nobre senador o 
segui-etC : cc V é-se q UB tres forão as C:Ollc1içõe3 im
postas pelo legislador para n autorisa~üo concedido. 
no governo : 

« 1•,. limite da penalidade e especics expressamente. 
àetcrminaclas ; 2". RJ?prOVtlÇiÃ.O ]AgisJativn. ; 34• que 
essa. npprov11çíio dev1a ser solicitado. dentro ele um 
prazo que não excedesse de uma. sessão Jegi~lntiva 
po.ra ou tr:o.. 

« A primeira foi satisfeita, por'}uC o regulamento 
de 1851 respeitou o limite da penalidndo nutorisad,. 
pela lei ; mas quanto ús outras duns condições, forlio 
so.tisfeit11s' Porventura. foi upprovado esse rcgttla .• 
mento dentro do prazo fJ.Ue a lei estnbeleceu '! " 

O nobre senador vai tiio longe que disse em seu 
discuroo que, se os magistrndos a quem nos temo& 
referido niio podii\o obedecer no re~ulamento de 1882, 
muito menos poderiã.o obedecer no do 1851. Oro., ist0 
4J.Uando se trata de fnzer executar uma ordem d 0 
miniaterio do imperio, para qtle asjiio removiU.ns du.
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fabricaa, fundando-se essa ordem cm um 1\rtigo do 
regulamento de 1882 que não fez mais do que copiar 
as dispcsições do regulu.mento de 1851, ê ou nilo 
anarchia't 

À administraçl\o ,•ai para um lado, o poder judi
ciaria para o outro lado. E não se diga que isto é 
anarcbia ! . 

Se o nobre ministro do imperio tiver necessidade 
do recorrer s.o poder jndiciario, este, a prevalecer a 
doutrina do nobre senador pelo Mnranhõ.o, hn de res
ponder-lhe com uma sentença i~llal i•guollos de que 
nos temos occupado. O governo, Pois, nu.o póde contar 
com o concurso Ca. magistratura. po.ro. fnzer executar 
as suas delibcrao,ões, ainda baseados em uma lei não 
r~vogada pelo poder competente, o poder lcgisla
tLvo! 

!'assou depois o honrado senador a tratar da com
petencia dos juizes. S. Ex. não .podia. deixar de 
reconhecer disposi~~úcs consnnoradns na reforn1a. judi
ciaria de 1871. isto é, qlle Õs juizes de direito pre
pnrü.o c julgü.n os processos crimes, podendo incumbir 
do preparo a seus snb&tit!ltos qnanclo ha affiuencia. de 
serviço, e que os mesmos juizes de direito (refiro-me 
nos das comarcas especiaes) nos crimes do art. 1 '2 
~ 7° do codigo <lo processo e mais crimes policiaes 
j lllgíio, :rreparundo as autoridades policiaes os pro
cessos. Ent.retnnto, como th·o!l-se dn diffiellldade o 
nobre senac1or 9 O senaclo vai ouvir. Disse S. Ex. no 
seu discurso : 

(( Parn. que, pois, posso. proceder o· argumento elo 
meu uobrc collegtt, é preciso que S. Ex. nos mostre 
os. fundamentos juridico~ em que assentou sun opinião, 
qnunclo cono~id.erou. o crln'le de que ngorn. se trata, de 
infrnc~~ão de regulnn1cnto snnitnrlo, cu1no crin1e po
licil\1 Foi disto qt\e 5. Ex. não se occupon no correr 
do seu. discurso, q unndo dlssern eer este un1 COlllple
lllCnto lncltepcn~::-n.'\'cl de sun. nrgument.n~ão. 

n 1\'!u.s, podmnos nós assln1, nrbitr:u-imnent~, cl.nr 
clnssificação de crimes que nfLo tõm :fundamento legal? 
O que são crirncs policia.cs '! E' nlgumn. cousa. que 
não estcjn clefiniun. que n:io estcju bem conhcci<la. que 
não este,in Uem dcternJinndra. pela lep;isln~~ü.o ctn vigor, 
pnrll poclermos nssim o.mpliar esta classilicuçü.o e 
::t.brn.nger outros crin1es '! 

(t Nrw, o nobre scnrv1or snbc que o coai~o c-rhninn.l 
cotnpüc-sc ele quatro pnrtes 1nuito c.listinctn.s; nn. ta. 
occupn-sc ele <lelictos c dns penns. no. ~· dos clclictos 
Jmbh,!os, n;:t 3a de dolictos pnrtictllnrcs, e na. 4.11 dos 
de lií..'.tos JlOlicincs. u 

EnnnH~rn u~pois os critnes policines rle que faz 
l'llcnçi'Lo n. pn.rte o.in do codigo crunina.l. 

E, continttando, disse ninUn. S. Ex.: 
(( En1 qual Ucsta.s cntenoorias poclerú set· considerado 

o cl'ime Ue que ~~ trntn f' Ba, qulzc1~n que 'ntC clemons
fJ'n.-;s.., i:;fo; utio é p·)s:-ivel tu.l Jcmonstrn~ã.o, c n. con
SCIJUCncln. é que tacs crimes niio podem Se1' conside
l'nt.!vs crin.tes p.Jlicincs, porrp.te cl'inlC::i policiucs não 
s:io ~en~w nqn!.!llcs qnc o codin·o crituinnl ussin1 c1as
sill.c::., u menos qnc n:'io hnju. ~dr;UJnn. h:i que de cssJ. 
d•.HIOlninn(.~tto, c cstn lei o.tê hoje nii.o exi~tc. u 

Pt:ç·o liccn',~n. no. no L r.: senador pnra dizer-lhe que, 
o.ssÍlu Cll\110 S. Ex. ]JC)'~llnta-mc o que srt.o crimes 
pol!d:.v~s i'út·n <ln. pn.rte :{a Uo co<.ii~o cdminnl. Ucn1 
JIOLli~" S. Ex.. ter entrado no desenvolvimento do que 
s~o os cl'irucs conanuns e scpnrn-1oH tlos crinacs J1oli
ciacs. Nt1SLa scpnruçito nriu cutron ::5. Ex.; limitoU-l:iC 
u pr.:J'~',lnti.tl'-111ll o que s:l.o Cl'imcs poliL:incs. S. Ex. 
c.-,n.:-idL·t'n ct'i,tJú.~ l'olieincs tiio :-(',ut,~nro os da parte 4 14 
ilo l'•ll.li:.!.·o cwiminal. E' pnssh·el 'JilC semelhante ns
bCl'',·i:"~·~ pÚrti~se L1o honrado senador ~t 

be:nlJç,l'l!S, O J<.·~isladOl" 1Jrttzi1eit'01 tcnao:1 ÔC i\n·mnr 
0 cotJigu c~·imiun.Í, nr~o }"lf.Hlin. dciXHI' de nttcndcr U 
un1 cr.t ·rio, ulilu tlc }•l'ue(~dc,· ú c1n'3~tficat;·iio dos C'ri • 
lilc; c .~::ralln:u·-lltcs n.; penas . .:.\hl o lf1,'.!;hlador brn
;:i1ei:o te\·o ncccs·al'inmcnte <.lo nttcndol' ú nntnrc~n. 
c.l<IS ct·iwes. Cl(J d:ullnn so<.~ial; te\'<: do UiRtiu:~nil· os 
cl'illlf.!S Jo itupnlso ignobll c clep;n1tlnnto, dus crirnct) 
Hlovidos pül' paix.õc·s, rnn.B smu cnrL\ctcr l;nixo o 
objecto. 

Dertr1is c.1c cln":isific:u· os crinu~s e de grnlltHLl" n po
nnlldaUU l}HC cuLcudun corl'O.;}·Olhlol·-llws, o lcgis~udor 

não podia esquecer uma 3• categoria e de marear 
as penas deatinndas á repressão daguelies factos que 
têm um certo gráo de perigo de lesao futura e po ssi
vel, que podem ser cansa. de delictoa, e taes sii.o. os 
crime• policiaeo. Para a classificn~iio des•e• crimes o 
legislador não podia applica.r o mesmo criterio de que 
se servira pa.ra. a classificação dos crimes communs. 
Niio podia recorrer ao dólo, porque não é um elemento 
necessnrio nos crimes policu1es, como tambem não o 
é a má fé ; não podia recorrer ao impulso ignobil 
nem ós paix.<;es. Tinha de attendor ú. necessidade da 
probibi~ii.o de actos que de presente não causão viola
ção a um direito, mas q,ue constituem umo- ameaçll e 
podem ser causa. de dehctos. 

Ora, os dolictos desta natureza em toda a parte 
do mundo siio considerados policiaes, porque a pu
nição que a lei e•ta.belece é antes de prevençriio do 
que de repressão. 

Recorra S. Ex. á 4.•parte do codigo criminal; ahi 
encontrará S. Ex. o crime do uso de armas defesas, 
ahi se faz mençiio da vadiação o da mendicidade. Em 
que o individuo qtte pede esmola offende os direitos 
de quem quer gue seja? 

Em que o ocioso faz offensn nos direitos de ter
ceiro~ Mas a mendicidade e a ociosidade constitllem 
ntna. nmca~!n. ú. scgurn.?ça, poc;erá s~r o gern1en de 
delictos e por este motlvo a le1 proh1be tanto a men
di.,idade como a ociosidade, a ''adia?ão. Assim, Sr. pre
stclentc. todas as vezes que fõr este o eriterio p11ro. 
c1a.ssificn.r ns transgressões ús leis da. policia. estas 
serão comprehendidas entre os crimes policiaes. 

Portanto, toda a vez que o legislador tiver de 
marcar novas pena• correspondentes a novos dclictos 
terú de (;Uiar-se pelo criterio que a sciencin tem 
estabelecidO, e assim nüo se póde dizer qlle crimes 
policiaes siio súmeute aquel!es que estão inscriptos na 
parte ii• do codigo criminal. 

Cumpre notar que o legislador crirninal adoptou o 
critel'io acima apontado para estctbelecer o que é · 
crime policial e i:lifferen<;a-Jo dos. e~·imes communs, e 
c1isto se segue que as infracções prcviBtns pelos rc~u
lamentos sanitnrios scientillcamente hü.o de ser co!Jo
cndas entre os crimes policiaes, porque trata-se de 
preven~i'LO e não de repre,.:süo. 

O mêdico que sem ter di:;.lomn de uma das ncnde
D1ins do In1p~io, 1na.s 4.ue o t1:1n de nco.clcrnin cstro.n
gcirn.; não pUde exercer a. mcd.icinn. scnn habilitar-se 
fr·p:nhucnte; é indispensnvcl qt1e cllc pa·ovc snn. cnpa.
ciilncle: mns en1 que esse homen1 exercen<lo a. sua. 
lJroíissüo o!Tende direito• de tel'Cei.·o. onde estú aqui 
ô d:unno socia1 ile:1tlc que o cxcrcicio d:.L. sun. profissão, 
se tornaria licito, logo qLte e!Je preenchesse as cün
dições do. lei ~ 

EntrP.ttl.nto, nntes de fazê-lo,# os rcgtlln.mcutos de 
hy "iene prohibem-lhe de exercer o. medicina. sob 
r·c~a de incoucr nas multas cstabclcciuns. 

So o lC!fl"isluU.or JH)S c!'in-.os cun'ltnuns e policincs 
tctn de aÜcndcr ÍL natureza de1les, rtttundo se trnta. 
d.1 cornpctcncin o principio .dt) codi~o do }WOCC5So é 
que csttt se regule pela. grnvic.hule U.:.13 pcuus. 

O Sn. l\Icm.\ DE YAsco,.ccLLOS ( minisl>'O elo impe
rio) :-Apoiado. 

O Su. 'Vnun,\. nA StLYo\ :-O qnc ncontccen cm 
rchv.~rw no rc~ulun1ento de 1851, ntlt,,riéudo pelo. lei 
do 1850? 

Declarou-se qttc o gn\'crno po(1i:t irnpt"1r nntltns n.té 
~OON; e essa tnultn crn. SOIU iJuvitliL Sllpcrior ú. nlc;n<.la. 
dlL puJicin, l11Ul'Ct1tlll. 00 Ul"t, '12 ®· 7u tlo C:Cdigo flu 1Jl'O
CC5SO crin1inul. 

.ll ntori::wn-sc o governo . po1· este nv,ti v o a. cstn.be
],~co r, no r!! •rnlnruc:nto qnc t1 nhu. tlu ü x pt!•\ ir, o pl'dCCsso. 
o o ..... 0\'CI'n~ nrlo VOLlil\ dcix.nr de cla..;~iticmr ' corno 
fez, ~'s.infa·t_u!c,~õcs snnitnl'inB entr~ OH. c:·ituo.;; p~~licinc~. 
cl•..:tcraunnudo quo lhos ·fuss0111 nl.lP1lC;,Itltt~ os dlsposL
r,~õc~!:. Uos n1·ts. 205 n. "2.11 tlo coLlq;!:n (lo pl'IIC:•sso, c 
finn.:nwnta Llcsi .. ·non o clclcgndo de pollclu. J!fil'O. o jnl
gnwcnto de.::;tcs r."Jdcli(.!tos. 

(J ll~gtsltttlot• llo cndig0 cr:minnl.ntlct~1cu •t. na.tu
tczn du?. crhuos pnrn n Stll\ clusstíicac;•ll"; nu1.s n~· 
codigo c.lu prl•cesso rcp;nlon-s? 11cln gru.vidnU.e dL~f'.~ 
pcuus pura Jil'lll1U' a COllll>CLCOelU. 

• 
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-------------s_E_s_s.x_-o_E_M'--&_D_E_J_U_L_H_o_o_E_t_ss_s ____________ t_7· \ •. ~~IS~· 
Nos crimes de alçado. á alltorida.de poliela.l Cllmpre ·) 

,jlllga.-los; desde que o crime excede a. alçada a regra 
é qt1e deve ser JUlgado pelo jury. Por este mntivo : 
temns crimes particulares, como, por exemplo, os do ' 
urt. 237 ~ 3• do codigo criminal, que são do. alço.da 

·da. policia; assim como temos crimes policines .qlle 
·excedem á alçnda. e são jlll~ados relo jury. como() 
·crime do art. 300 do C<>digo erimina : Fabricar go.zúl> 
ou ter ou ~razer comsigo de dia ou do noit~ gazüa 
·ou outros 10strumentos oll nppurelhos propn•>S pa.ra 
roubar. . 

Temos mesino crime publico jlll~ado pela policin, 
como o do nrt. t 28, pnt•n o qual a"' pena. é de prisão 
por seis dias a dous mezes. 

Por conse9uencia jú. vé o nobre senndor qlle niio 
se podia detxar de considerar scientificamente as 
infrnc~~ões snnitarins como crimes policines. 

O Sn. M&mA. E Vuao:<aELLos (ministro do imperio): 
·-.A.poiudo. 

O Su. VmmA. DA. StLVA. :-1\lus, disse o nobre se
nado•· que eu me tinha equivocado qunndo no me11 
-discurso Nrel'i que o Sr. conselheiro Bento Lisboa 
bo.vin comparado dous nrti~os dos rcgulnm~ntos de 
1882 e lSC.l J•n.ro. cstnbelece;' a penalid<ide. 

S. Ex. é que eqllh·ocoll-se insistindo nn opinião de 
I]UO o eqnivoco era. meu. 

O decreto de 1851 estabeleceu infracçõe~ sobre o 
exercício do. medicina. em dons artigos dist.inctos, 
}lllninclo nguellc qne se apresenta sem titulo das 
nossa• ncndemins e aquelle qlle se apresento. sem ti
tulo n.lgum. Na primeira. hypotbese o infrnetot• p6cle 
te1• u1n titulo estrangeiro; nn segunda. bypothese elle 
núo tm • .; titulo nlgmn, nem dn.s nossas acndemia.s e 
nem c1o cstrnngeiro e neste Cll.so o perigo pnra a. 
sm.ulc p11blicn. 6 mnior. • 

Estnhclccirlas no rc~ulamento de 1851 estas auns 
hypothescs, indicou~s:' n~llas a pennliancle. sendo 
111nis g1·n.vc nn scgunc1a hypothc$e. O rl ... !nln1nento de 
.1~8::.!. supprimio na. 111esmn. disposiçüo estot phrasc cc que 
o d19rio ler n, isto é, o iofrnctor sem titulo nl~un1, 
dizendo tê-lo, incorre nas penas do rc;:::nla.nJento e 
mais nas do o.rt. 301 do codigo erhninnl. 

PortHnto, o nobr~ senndor equivocou-se. dizendo que 
hn.vio. profunda. divcr('r'encio. entre os dous regtl.la
lnP.nt,)s: niLO bo.. Se sr: Ex. tivesse prccurudo u pe
nulidat1c Uos dor.s'n.rti•ros, hn.vio. de ver que cm ntn
bos o~ 1"7A".~llnn'lentos. ~lém dns pepns quo estnbele
cctn, os ln;.J"n.cturcs poUen1 tmuhcn1 .1ncorrer nus penas 
moncionuclas 11us nrts. 301 e 30~ do codigo m·iminnl. 
O Ll.rt :.:J:O 1 pune O i que ns~LO de no1uc SLl!lposto, Ou de 
n1g11111 titnlo qnc nü.o tenhü.o. 

Sr. prcsiU.cute, creio tet• respondido ú nr~un1enta.c;ü.o 
do mell nobt•e collegu, senador pela provincia do Mo.
rnnhão • 

O nssnrr1pto. cotno o -scnn.do vO, ê de clireito, e ])Or 
este moLi-.,.·o nüo poclin. conscrvnr .. mc cn.lndn. c utna. 
'\"CZ Pmitt.ida. 0. 111inhn. opiniitO, nrLll podiu. deixnr de 
snstonta .. ht. cn1horo. en1 dn·ergencin. cotn o meu nobru 
collcg(t. 

Cutno pcc1i in.fPrn1n~ücs n.o governo, ngnnrdo que 
~]~as venhü.o, pn.ra. cn1' occnsilto opportnnn, voltar t1 
tr:.Uunn, se pon·cntura. entrmdcr une tllCt"ece a pena. 
:fn.zé-Jo o occ::upn.r u nttcn~!i"Lo do scÔndo. 

(.Uuito bem: muito bmn.) 
O ~h1•. t""J::uu~.H e'~oncn~\'(.":!11 :-Sr. pt·csi(lcntc, com

Jlrellcncle .V. Ex. qno Õstou collocn~lo tHl iurlcciina.vcl 
ncccs~o~lla<.lo do occnpnr por nl~nns n10111<mtos .a. 
nttL•nt;ttu üo scnnt1o, uao sú por 1..un neto de cortczw. 
que do,·o no nJcn nobre collc~n, son:.ulor pcln pro
''incin do :\l"antllh:i.o. como pelo dever de ,..n..,!en'O.l" n. 
opini~1() qno uc111i ctultti, :qwccinntlo ns <.~en~tti'HS 'ltlG 
fo~·ii.v inftie;itlns pol" S. Ex. nos dnus jni~es tlc clt
l'f.!tto dQi~ta córte rtuo pl"t•fCril·~o ua scntcn<;!llS qne têtn 
shlo objecto dn c.lisctu;slw. 

-1.11fC-., porém, do entl'ur no dcscn\·oivímonto dns 
icl~us que tenho de OJnittir,n('l'rnt1ec;o ao nobr~ senndor 
ns pn.l1tvrns obserJniosna que c;ne <.lil"ig:io qunndo ttpro
cion a 1nilthl\ vidL\ co1no lUn"'istra.do na. província. do 
l\!ttrnn11ii.o. c 

ScuJJ:ll'o fui muito seasivol Cts provo.s <lo considern9iiQ 

qlle recebi do. parte de S. Ex. ll!ns estranhei ·que. • 
par de juizo tii.o lisongeiro e de um conceito tiio obse-
quioso o. meu respeito, entrando na npreci11çii.o do 
ponto debatido, o nobru senador me qualificasse de 
parcial. 

Devo desde jú. dizer que nas minhas palo.vt·aa, pro,
feridas no. sesoii.o de sabbo.do antc:edente, nii.o ha. 
um s6 funclamento para. que deli as se posoa. depreben:.. 
der que irroguei a menor censura ao nobre senador. 

Reconheci o seu direito, er•mo de qualquer outro 
senador em pronunciar-se sobre os actos dos juizes; 
e estava longe de meu pensamento insinuar qua s: Ex. tinha neste ponto commettido uma falta que 
merecesse qualquer censuro.. 

Nilo, senhores ; a _questii.o· foi por mim collooada. 
em um ponto de vista. todo estranho o. personalida-:: 
des e s6 adstricto á. materio. em discllssilo ; no. apre-" 
cio.çiio della. d1sse que S. Ex. foi injusto. Não lhe 
irrog11ei com isso o. minima ce11sura, nem p6de S. E:~;. 
enxergar n. minima. offensn. na.s minhas palavras : e. 
pois, eu não devia esperar de S. Ex. a tal ou qual 
'represalia que quiz. exe~<cer contra mim, quando me 
qllnlificou de JlO.rcio.l. 

Niio sou parcial . 
O senado sabe a rnzii.o pela q11o.l me envolvi, sem 

o querer, nestn discussiio. Quando acabava de fallar_ 
o nobre senador pelo Po.ra.nil.. emitti urno. opíniii.o 
Ílceren do. s-enten<;n lida por S. Ex., sentença que jul-. 
guei n1uito Clll'ial, mnito juridicn., n1uito bem funda.
nJento.dO.. Prnferi entü.o ere abundantlu cordls este 
aparte: "Tal sentença. honrtt ao j1liz que a proferio.»' 

Pnssei pelo dissabor ele ver que o no bro se
nador :formava. um conceit<> totalmente diverso e· 
que, bc1n longe de entender q11e tnl sentença.. 
honroso. o jt1iz qlle a proferira, pelo contrario a1 
consiUera.vn Uig;n~1 de censura. Se me conservnsse' 
silencioso darw. lugar n utnn. <le t1ua.s conchl&õcs: ou 
o mbn silencio inlpot·t.nriu. uma levinnda.de e incon
sidernt"!i'i.O no n)oclo por que ma btt·vin enunciado, ou· 
que c1Cpois do. nrg:tunentnr;ü.o do nobre senndor en 
reconhccin q1.1c n. sentenc;-:n niio merecia. os appln.usos 
mnnifestndos. Nüo nd1nittindo ncn1 uma. nCln outra. 
dessas conclnsócs, achei-n1e n.~sim forçado n. vir ú. 
tribuna puro. ju•tificnr o conceito que havin emittido. 
Como, pois, o nobre senndot' vem dizer que sou po.r
ciul CJ Niio. De ncnhurrm !órnlt•. me }JOsso considerar 
pa.rclnl, qu(Lndo nü.o tenho um sú n1oth·o pnro. isso e 
é com a. 111nior iscnc;ii.o <l_e espirita que procuro sus
tentar e dcfen(lcr n. dontrma.. 

Pnssnndo o nobre sonndor n desenvolver sUns idéas, 
disse que o regulamento tlo '1~..;2 nüo foi expedido em 
vi1·tude do. nutorisat"i\.O lcgisbtivn, n1a.s shn no des
C!Ulpeubo du. attrib~1i•.~ü.o C••nstitucionnL que compete 
no p;nvcrno de cxpcc:lir re~ulmncntos purn n. bon exe
cuc;-ü.o das lei~. Creio que fui in~o o que clisse o nobre 
scnndor; pois bem: pergunto no no!.ro senndor. per
oounto a toclos quP me 11u,•cm, se p11r\'enturn t.C póde 
~mnprehender in1plicitnmente no preceito constitu
ciounl n fucnllluc.le que se nrrogou o governo de es
tabelecer penus? Resp.,nd~o. 

O re~tllmnento de 1882 uüo se p6de •uppOr ema.
nndo d~ preceito gene rico dn constltnh·i~o. l!\1rque não· 
se li1nitou n J'r'TUifLI' n. bon. cxccncuo dn~ lOiS, c nntes 
contém preccit~s ]'H"O}ll"ian1cnto leg,i::-lu.tivos que nã.o 
podll~oo ser esf:nbolochJ.os pelo govt~ruo actn expressa. 
doJep;u~~úo: pr•rtnnto, ó forc;oso roc~·nhcccr qno .o go
verno nii.o pôde justificar o seu ncro SCIII npttdrJnhur
se cotn o. lei de 'tS50. En demonsti"Ci ntú ú oviclcncio.. 
que a nntorlsn~~i"Lo contidn ne~stt lo i tinhn cnducn.do,. 
o sinto que o nobre scnullor pu.ssn~Rc pol· alto cm 
Sl.lfi. nr~un:1entnçl'Lo qul\nto no~ 11101 iv.1 •S pel?s q 11nes e~ 
onu··ndi que o re:;t.llntnento nu.o vocllrt upoutr-so na.let 
de u;:.o. 

S. 1..-:x. nü.o se den1ot'Otl ues-;;o ponto, que nlh\.s é. 
importnntO o cn.pitnl, o procurou rd'll!.:;inr-~oo no pre
ceito con~titnciunnl, como s~ pndes t• este snlfrn.~nr o. 
~x.orbitnnciu. quo se cnnunl!ttou cn111 o cclcbi'O rcgu
lnn1ento do 1882. Pois be1n, cu in~lstire1 nns n1·gu
n1entets jl't lulduziUos, Ui?.endo que,se o.sso ;cp;nlmuef!tO' 
nrw pólle npDhLr-se no preceito constttuctonu.l,, nnuto 
menos o podurll. no. let ~e 1850, porque essa. let esta.-. 
bO!QCC\l COOUi\'iJes termmantes par!l. O UBO da ll.llto-" 

• 
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risRçiio coacodida, toes cnm., limite el:t p~nnlieln<lc. 
..ppro,-açiio do poder legislativo, e em terceh·o h1g:tr 
.o prazo: e o governo nli.o submetteu os reguln.1ncntos 
-pedidos IÍ approvaçiio do poder logisln.tivo, nen1 
dentro do prazo mn.rcado, nem depois delle; tinha 
1u.do caducado, e, portanto, faltava ao goYerno to<la 
compotencia para expedir o regulamento ele 188~. 

. (rrotão-se apa>·tcs entre o.• Sra. Fernandes da Cunhrr. 
~ Octaviano.) 

Di•oe S. Ex. que eu nnnulloi o regulnmento de 
1851. Niio fui eu quem o nnnullon e sim n. proprin 
lei, em virt11de da qunl foi eiiB expedido ; apresentei 
argumentos de tal ordem, que não podem ndmit.t.ir 

'réplica. O governo tanto reconheceu que niio podia 
expedir o regulamento de 188~. que o apresentou 
eemo simples transformação do de 1851, como que 
àuscando a sua fonte na lei de 1850 ; como 
ao aquelle regulamento de 1851 pudesse dar forço. 
que elle proprio já niio tinha. 

0 Sa. MBIRA DE VASOONCELLOs(ministro do imperio): 
-Era perfeitamente legal. 

O Sa. Nu .. Es GoNÇALVEs :- Eu vos peço a demons
'lraçiio. Não bosttt dizer sim ou niio, quando eu acabo 
4le mostrar que é illegal. 

O 8n. MErnA. DE VA.scoNOELLos(ministro do imperio): 
-Por que't 

O Sn. Ntn'IES GoNÇALVES: -Porque niio foi -appro
'Yodo pelo poder legislativo. 

0 Sn. MEIRA DE VARCONOELLOS(min;Stt'O do imperio): 
-Peço n palavra. V. Ex. está fóra do re~Íinen. 

O Sn. J:louNEo GoNCALVES :-V. Ex. é que est<í fórn, 
,po;qne a tbeorin que estabeleço leva o governo n res
,peltn r mais o poder legislativo e não a arvorar-se em 
poder leg;islativo e querer suppOr-se mais zeloso do 

: qne ess · poder. 
· O nobre senador ncbou-se tolhido na sua argu
: mentnçã.o e cnmo recurso ulthno censurou os jnize~. 
;porque uão "Prlicàriio o re~ulamento, de 1851. J.:u já 
respond1 a. isso, dizendo que esse reg-ulamento. além 
de ter c...ducndo Cl'DlO já de:noostrei, não dá nos jui

. zes de direito a ottribui<;-ão de conhecer dn mntcrio. 
·•enão em grt\o de recurso, não podia a.pplicnr esse 
'r.egulamento como juiz de I• instnocia. 

__ O Sn. JAGUARIDE :-Nesse tempo os juizes não po
àiao processar. 

O Sn. 1\l~rnA DR VAsCoNOELLos (ministro do im
f!erio ) . - N essn pnrte n lei está moelificada. 

. (Ha outros apartes.) 
·o Sn. NuNE• GoNÇALVES :-0 regulamento de 1871 

tirou, é v~•·dnde, dos delep;ados c deu ao juiz de di
::reito~ como juiz de I a insta.ncia, á. fncnlda.clc de jnlgnr 
GB crimes da alçada e os crin1es policin.es, o nqni nã.o 

, se trata. nem de uns. nem do ontros, e sim de ttm 
erime commnm. como tnl classificado pela natureza 
e gravidailc das penus impostas, e ttcerca dos qt1aes 
a6 o que cnbe aos mesmos juizes é o preparo e a 
:))ronunciu. 

.A refnrma do 1 S7! por fónna algttmn co1:1itou do 
:'-"egulamAnto de 1851. Foi ogn,·orno que, vendo a nn
·tinomia 'l"e se dava entre a<Jilelltt e este, estabeleceu 
:no r~~nhunento do 1882 que fosse o processo feito de 
confor".idnde cmn n.r,ueJlu refortnn., tra.os:ferinclo n ju
risdicçiio elos delo~udos pn•·a os juizes elo direito, sem 
se Jemhrnt·. poré111, que, não se trntnndo de um crime 

·de nlçndn <•U policinl, não podia mnnter cmno mnnteve 
. a competencin d1Ls autoridades policines pnrn o l>re-
' paro. ilnR processos. . 

Dtsse o noure senador: n reforma de 1871 foi que 
reconheceu a cnmpetencin do• jutzes de dire1to pn.rn 

. julgnrem em I• in-tancio. Mas qunnto ;, fórma do 
proce•so estabelecido. pelo re~ulnrnonto de 1851, 
quanto {,s mni8 determinnçõos dilsso regulamento, que 
todas oriio modelndn• pela jurisclicçiio dos elo legados e 
subdolcgndns do policia em 1• instancin, isto sofl'rcm 
algumn. nlternçiio 'I Não; foi no rep:ulamonto de 1882, 
:nesse regulamento expedido illegalmente, q11e o go
"'Verno veio proviclcncinr sobro este ponto. 

E depois, cn jt'L cstnhclcci ('~te lll1mnn1n, o sinto 
;~OJDbcm que o nvllt·c ijCllU<lot• nü.o o livesoo "l"'cciuclo: 

se o renouJnmento ele 1851 estava em vigor, o governo. 
niio poá'ia mais revogR-lo, norque tinha força de lei ; : 
e se não tinhn. :forçn de lei,- o juiz nüo podia applica
lo aos casos occurrontes. 

0 Sn. MEIRA DE VASOON08LL08 (ministro do imperio)· 
dá um aparte. 

O Sn. NuNI!S GoNn~LVEI: - J{, vejo que V. E:rt. · 
repudia o regulamento de 1882, e é umR grande 
conquisto que temos feito .••• 

O Sn. M•m" n" V A•ooNOELLOS (ministro ào imp~rlo): 
- Não repudio tal. . 

O Sn. NuNP.S GoNoAJ.vEs :-••. e entretanto todos 01 
seus avisos siio bnséados Desse regulamento l E' pre
ctso snhcr em que ficamos, .em que lei vivetnoa, se a 
de 1851 ou se a de 1882. 

Passou depois o nobre senador a o.prccin.r outra. 
P.'ll:te de minha argmnentaçiio quanto aos crimes po
licuLcM. 

Dtsse eu que, pnrn <J.lle fosse procedente tt opiniíio 
que S. Ex. havia emitttdo quando discutia a [lrimeira 
vez estn mnterin.. seria preciso que elie nos demons
trasse se ns infrncc;ões dos regultuncntos snnita.rios. 
comtituem por ai crime• policines. 

Occnpon-se boje S. Ex. deste ponto. mas occupou
se de um modo tü.o vago, tão nl.Jstrncto, que eu niio 
tenho dillicnl<lndo em responder a S. Ex. legem 
Tlabemus; é tt1clo qunnto digo ao nobre scnndor. 

O cndigo criminnl ahi está bem p<Jsitivo quan!lO 
diz o que siLo crimes pohciaes. 

Mas, disso S. Ex. : crimes policiaes siio crimes de 
fnturo, são critnes de prevcnçU.o, nü.o são verdadeiro• 
eri1nes. 

Oh ! senhor, é preciso niio ter lido a 4• part~ do 
codinoo criminnl pnrn não se ver que trnttl.-se nh1 de 
n1uit~s critncs cAnsnmmndos e niio de sin1plts pre
,·ençü.o. Por exemplo, os impressos pnblic:ndo~, com
batendo ns cloutrinns fundn.mentnes dn hnmortalida
de dn. nlmo., dn. ex.istcncil\ de Deus. são on niio crimes 
consmnmn.dos 'I O qne bn aqui ele crimes de !utu~o 'I 

Nã.o poss" nl)'orn proceder n. umn. nna.lyse nunnc1osa 
de todos c"'tü; crhncs que constitt1em o cn.pi~1lo de 
crimes .policines, pnrn. mostrar que S. Ex. n11o tem 
razão qt1n.ndo considern- crimes pnliciacs o.penns 
crimes ile fnturo. Alguns são. effectivn.me?tc. como 
n1eio ele prevenir delictos : o ~1so de nrmn.s .. 1ndefesa_sJ' 
em si nJesn1o não crn. ttm crJme, se o lc~Islndor n~o 
tivescse visto o pP.rigo. qne dnhi }lúde provir. !\Ins, · 
da.qtti, porqllo e~tü cr1me, como outro:3, pôde a~r 
clossificncln crime polJciul-. para prcycn~r outro.-. D)IUS 
grnves, não segne-sc que todos os c1·uncs pohculCS 
tenhiio o mesmo camcter, porque acabo de demonstrar 
ao nobre senador que bn crimos pnliciaes que siio 
verclndciros crin1es CC'IDSillnmnU.os e nilo de futuro, e., 
entretanto, são considcrndos -crime~ po~iciacs ... 

~Ias nincln. disso S. E".: n deconJinnç~uo de cr1mes 
policin.es é d"ta•·minn.rla peln pe<].uena grnvidnde dos 
mesmos, peln penalidnde n clles unposta. E, som r~
flcctir bnsttt .. te ainda nn. consequencia qne podu;t 
deduzir-se deste sen principio, mnis ndiante disse: 
cntrctnnto lHt crimes policincs, como o crime de fa
brico de "nzuns c outros, que snhem dn alçada da 
nutoriilad~ ['Olichtl o vilo ser jul"'ncl_o. n'! jury. . . 

Pergunto en : ctn qnc ficmnos fi' Suo crnnes pohcn1es 
sómentc aq11ellc• elo r,cquentt penalidnele, ~'' tnmben> 
aque1les que siio pnntdos com penn.s mnts Aeverns, 
e que sn.hem da nlr;ud~t da nutoriilude ,roliciJL]"' . 

O codigo nhi cstil. Por exemplo o crtme de fabriCO 
de gnzúas: 

rr Penas de pl'iMi.O com t1·abaiho por dous me:::es a; 
tres ctnno&.» • • 

Este crime é policinl. 1JOrqnc o coth.go nss1m o. con
clern.; mn.s, porgnnto, ó dn. _compotonCJn ila lll!tor1dnde 
polich1l conhecer dclle 'I N"o, porque o ~proprt? nobre 
sennclor confesson que estes cr1mes vuo no JUry por 
excederem n nlçnela. 

Como este, outros : 
rr Por exemplo, o ajuntnmento illicito definido nD 

nrt. 287. . 
rr Ponns: Do !,Ofl a. 400fl, além das meus em que o 

reJO liVC1' ·iuOOI'1'Ülo. » 

.. 

·, .. 
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Quando o maximo da multo. que pódo ser imposto. 

"Doo processos policiaes é de. 100a. ea:-vi do art. 12 
~ i• do codigo doprocesso : 

" As violencias '{>raticadas depois da o.dmoostn~üo 
·do juiz de paz. 

. « Penas : De p1•t•ão com trabalho por um a t1'11S 
-a7mo•, além das mais em que tiver incol'1'1do pela vio-
lencia. • · . 

0Ltt.ro crime que excede a alçad!L das autoridades 
,policiues. Ha. muitos outros, ma.s nüo quero intignr 
•& atteu1•i<o do senado com a o.nalyse de cada um 
.,delles, par!L mostrar que o nobre senador niio tem 

.' razilo quando diz que é a pequena penalidade com 
·que são. punidos os crimes que determina a ci!Lssifi
·Cação de crimes J.>Oliciaes. 
· Mas, S. Ex. disse : como será. classific!Ldo o crime 
de infracção de regulamentos sanitarios 'I 

Como uma infracção administrativo., como um 
crin1c administrativo, como quizercm. en1fim. Se por
ventura o ~>_overno, usando da facnlda<le que lhe deu 
a lei de !SoO, tivesse reconb.ecido, nüo os dele:::;!Ldos 
<l.e policia como competentes pnra conhecerem desses 
crhnes, nH\s a.s jnntns de bygiene .. os juizes de pnz. 
pergLtnto eu, erão crimes polici!Les 'I Pois. só porque 
n.pronvo ao g-overno dar essa attribuir,ü.o aos de!~
gados silo lol'(o considerados e~·imes p.,Jiciaes 'I N:io 
temos uma bitolo. estabelecidiL pela le1 'I SP.m duvida, 
e della. não podemos DOS o.fnsta.r. E, desde que não 
são crimes policiacs definidos como taes pelo. legis
lação, em vigor, vé o nobre senador que toda sua 
argumentação cabe, niio procede. 

O !::>n. ÂFFO:o<so CELSO :-Convem attender tambem 
.ao art. 308 § 4• do codigo. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-São crimes já pas
aados. 
· O Sn .. ÂFFoNso CELSO :-Crimes contra o. policia 
das povoações que comprehende a bygicne. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-E' verdade: süo crimes 
prevenidos nns posturas municipnes. e que o codi!!'" 
'lllUito exprcs-nmentc diz no artigo citado pelo nobre 
·senador, qne niio são nelle comprohendidos e sim nas 
·postnro.s n1unicipaes. 

Pu1.· ultin1o occnpou-se S. Ex. fltltra. vez do fundn
mento da senten~·a do Sr. Li•boa, Sllstentnndo n 
-opinião 'lUO jú. tinha Clnit,iclo, de que esse juiz enJ 
sua ·sentc~nr,•n nüo hn.via. estudndo o re~nlamento de 
1851 .qunndo'• o comparou com o de 1882. 

Senhores, creio ter den1onstrnõo á lnz meridinnn. 
·que o nob1·e stmudor e.qui"ocou-se. e boje S. Ex. 
soccorreu-se u. tnnn. distincf;~~oo tü.u subtil e Ílnaginarin. 

· qtle é diflicil ocl1ar o fundamento <lelln. 
Nadn. mais teL·tuinnnte, mu.it-~ explicito do que isto: 

o r<'gulall!ento de 1851 o que diz no nrt. 25 'I 
Po•;<> n attençiio dos meus nobres collegns para este 

ar,gnn1ento : 
· " ~mgnem póde exercer a medicina, ou qtliLlqller 
aos seus ramos. sem tit.lllo conferido pelas escola• de 

:medicinn <lo Brnzil... Os infractores incorrcrúl\ niL 
cmultn. de cem mil réis, pela primeirn ,·ez, o nns rein
cidencins em duzentos mil réis, e quinze dias de 
co.dê>t. » 

Essa é n disposiQÜO do nrt. 25 <lo regulamento de 
1851 ; ngora vejamos a do nrt. 46 do mesmo rcgn
lamento : 

"O• indivíduos 9.ne sem ter diploma. que facultem 
o oxcrcicio do. 1nccl.Lcina ou de \'hnrltH\ciu, c os tUg·io 
ter:. c c!1'cctivutucnto excrçü.l') ~" gunu" dessa.s pl·otis
sões, iacl)l'rerú.õ. }lCln prhuei1·u. vez, no. tnnlta. de 
tlnzcutus rnil ·rCis o quinze: dins de ctulOn., ulén1 do.s 
pcna6 c.·nl rp.1e possrto incc•t't'Cl·, segundo os nrts. 301 e 
:H I:! do coUago crit11irw 1. ., 

_-\~orn p<n•p:untou cu : qua1 -é o ponto que cstn.bc
lcce n uiSCI'iminnçi:'Lo UCo'SQS dttO.S diaposi\'ÕeS, que 
,·, pl'imeh·" vistn parecem idcnticas 'I Disae o uol;re se
nador : " Un11L exige um titulo expedido por uma 
:faculdade do Bmzil e IL otltrn. nilo.u 

Nii.o, senhores, a discrhninnçii.o consisto cm que o 
art. 25 puno o individllO que, verdadeiro ch!Lrlatílo, 
aem inculcn.r lmbilitnçü.o nl:.cuma., c:'<.orco n medicina., 
ao passo que o art, /t!l lll\~e aquellc que exerce a. 

meclicinn inculcando que é homem scientifico ; por
tanto já se vê que a dilferen<;>a é grande porque este 
ultimo individuo procnro. um meio fraudulento J>ara 
coptnr a confiança de seus clientes, no pnsao que o 
ontro exerce u. tucdicinn. sem procurar illudir n. boa. 
fó de ningucin . 

O Sn, ConREIA. : - O primeiro póde ter titulo, e o 
segundo niio te1n titulo nPnbum. . 

O. Sn. NUNES GoNÇ&LVES : - E entretanto diz que 
tem titulo. E' isto que estabelece n divereidnde de 
penas, em um caso, de 1001! e no oLttro, de 200a do. 
primeira ,;ez. · · 

Oro. bem. foi essa discriminação n. que não atten
<leu o regulamento de 1882, que sem nenhum crlte
rio procurou copiar o regulamento de 1851, c eu vou 
mostrar ao sen!Ldo. 

Diz o art. 41 do regulo.mento de 1882, que ·corroi
. ponde ao art. 25 do regui!Lmcnto de 1851 

" Sem titulo conferido pelas fncul<lades de medi
cina. do lmperio, ou senl.U.utorisa.yii.o, nos casos do& 
dous artigos seguintes, ninguem poderá exercer a 
medicina ou qunlqucr doa seus ramos .••• Os infractores 
incorrerúõ na multa de IOOil rela. prilneira vez. e 
nn de 200/l. nas reincidencias, olém da• penas em 
qno possilo incorrer, na conf01·midnde da legislação 
geral. » 

E o nrt. 52 desse mesmo regulamento, que corres
ponde ao art. 46 do regulamento de 1851, o que 
diz 'I : · . 

• Os individuns que exercerem effectivnmente a 
medicina en1 qnnlquer doa seus ranH)S sen1 possuírem 
diploma. que lhes oé esse tlire;tn. incorrérüo .. pela pri-. 
meira vez, na multa de 2ll01! além dos penas em que 
C'ltivercnl incursos. segnn1\Q OS arts. ::SOl~ e ~02 do CO• 
digo criminal. Nns reincidencias soffrerlLO a multa. de 
4UO/l a 500H, e 15 dias de cadóa, além dns I>enas do 
citado codigo. » 

Pergnnto eu: qual é a differença. entre uma. e Olltr'IJ 
dessas disposições 'I Most1·e-me o nobre senador• 
10:' uma difl'eren~a do fórmn e mais nndn : não ha 
nmá. i<tén, não ha um ponto unico que possrL servir 
de justificncii.o a essa nggrllvnção de pcnnlillade: por 
que 'I Porque o regulamento do 1882 sem nenhum 
m·iterio, como rlisse, copiou o de tS5t. esqncccnrlo-sc 
dll cla.usLtln importante que lú estllvn, do individuo 
que incnlcn ter diploma, circumstnncin que justifica 
maior pennlidnde. 

Ora, o caso ele que se trntnvo. nüo era do individuo 
<JllC inculca. ter diplom!l; o oficio que servia de base 
no processo julgado pelo Sr. con•elhciro Bento Lisboa 
era .. pouco mnis ou menos, concebido como este officio 
de otttro processo que me veio ús. milos, assim con
cebido. (L é.) 

Ji\ se vê, pois, que se tratava do uso indevido da 
medicina e da pbnrmaciiL pura e simplesmente por 
um individ11o qua não inculcnvn. ter p!Lra isso bo.bili
tações, nem titulo scientifico. 

Ora, o juiz Lisboa, tendo ele fnzer referenciiL a esse 
cnso, n quol dos dous nrtil'(os do regnlamento de 1851 
po<lia nlludir 'I Ao art. 25, que trntn. exuctnmente 
dc•sn especio, ou no m·t. 4G, que trata dos individuo• 
que inculciio ter diploma. 'I Jli se vê qne o juiz nilo 
podin deixtu• de rcfcrír .. se no a.rt. 25, unico qtte com
prehendin a hypotheso que se <lnva. 

F1cn, pois, demonstrado que o nobre senndor niio 
teve rnzfio ulgnmn quo.odo nccusou no jui~ Lisboa. por 
nü.o ter cnt udnclo os rcgulmucntos; esse di;:rnu magis
trado npplicou o tlnico artigo que tinha. applicn9iio na 
bypotbcse occurrentc, do individuo qlle nii.o tem titulo, 
porque o nrt. 46 é pnra caso diverso, quando o indi
'•iduo lnCltlCil que posslle um titLtlo que nü.o tem. 

~cnhores, nü.o qttero demorar cstu. discnssü.o; o. 
questüo está perfeitamente liq uid udn o csgnt.ndn; 
nilo póde haver duns \'erdndes; a vord&dt~ é nma s6 
e niio póc\o ser Ofi'llSCILd .. poJo brill;o d" tulonto, quo 
folgo de reconhecer no nol.iro senn<lo•·· Fallo ,P~1·nntes 
homcn• illustrauos, c0nheocdoros de no•s:. lep;1slnçüo~ 
e nindt\ unH\ vez digo que, longo de nlet•cccreln u.a 
censuras infligidas pelo nobre sen11dor, os do..-

• 
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J'IUZes da cOrte sõto dignos de louvor, pMquo 
as sentenças por ellos proferidas honrão aos magis
trados.que, aa proferirão. (M'ujto bem.) 

e .... •eira de · Ya11eoneello• (miniat.-o do 
imperio)·:-Pouco tenho que dizer, Sr. presidente : a 
discussao ficou esp;ot.ada depois do discurso proferido 
pelo nobre senador qlle fnllou em primeiro lugar: 
mas não me era licito dei:x:ar de protestar. sincera
!llente convencido, contra a doutrina sustentRcla pelo 
nobre orador que acaba de sent11r-se, clout.rina qne 
considero perignaa, e, permitt~t-•e-me que diga, Q.Dar
chica pam a administração da justiço.. 

Ponho de parte o regulamento de 188~. que em 
H& parte regulamentar compendiou o. de 1851 :encaro 
• questão com referencia ao regnl~tmento de 1851, 
que, no juizo de S. Ex., não deve nem póde ser 
executado, desde muito gue est4 nullificaao e sem 
effeito l De maneiro que lioje. segundo· a opiniiio do 
illustrado senador pelo Maranhão, ainda quando não 
tivea•e bai:x:ado o regulamento de I 882, não exist.ia. 
regnlamento algum em vigor para execução da lei 
de t8.'>0. 

O Sa. NUNES GoNÇA.LVBS: -E não existe nenhum 
absolutamente. 

O Sn. MEIRA. DE V.ucoNCELLOS (miníst•·o do im
perio) :-Eata. doutrina, perdOe-me o nobre senador. 
e perip;osissima, e vou demonstra-lo • .A. demonstraçi.io 
6. facilimn. ; se não vejamos. 

Para maior cla.reza e precisão da refuta~ão que 
pretendo offerecer a S. Ex., vou ler o trecho de seu 
ai!ooCUrso, em que sustentou semelhante doutrina, C 
il.eu as razões por que entendia que o regula.meuto 
de 1851. expedido para execução da lei de 1850; ha. 
muitos annos qne niLo está em vigor l 

Paro. chegar a essa conclusão invocou o nobre 
aen~tdor em primeiro lugar a. disposição do art. 9• ela 
lei de 1850 que manda que o gove.-no a.presentarri. á 
tusembléa ge.-a.l. na t • sessão ordinaria, o• regula
mentos IJUB expedi.-. 

·De~sa. di•i•osiçiio concluio o illustrado senador qne 
para ese regula1nento po:ler estar em vigor era. nccns
aario: u to, que ti·vesse sicloapp1·ovado pelo poder lt>gis
lativo : 2•, que essa appro,acão t1.vesse sido solicitada 
de"tro rte um prazo. que nãÕ excede•se de uma. sessão 

. legi8/ativa pnra outra. » 
.Ainda •occorreu-se S. Ex. da disposiçiio da lei de 

25 de ÂA'osto de 1873, art. 19, ~ue diz: 
« .. 48 autorisacõ"s pa..-a a.s creação ou reforma de 

qualquer repartição ou servico publico niio terão vigor 
por mnis de dnus annos, a éontnr da data da. promul
gaçiin da l_ei. que as decretar. Uma ve~ realiz?-<}ns. 
seri"lO prov1sor1aroente postas em execuçu.o e BUJCltns 
á apprnva~·ão da a.s•em bléa A'ernl na .sua. prin.eira 
reun1iLo, não podendo se.- mais alteradas pelo governo. 
Esta disposi<,:i<o é pern.anente. • 

.A.poiando-•e nessns disposições concluio o nobre' 
senador nestes termos : 

" .As•im puis, ou 'Porque o governo não preencheu 
as clausula. ela lei de 18:'>0, submcttendo no. proxima. 
ses~lio )e:.!,'isltltivn. o rc:;:nla.mento pnrn. que fOra n.uto
riRnrlo. ou pnrrp1c excedesse n pra.zo mnrcndo no 
art 19 da lei de !873, o que é fóra. de duvida é que 
tal re!:(ulumento de 1851 perdeu toda. a. sua força 
obrigntor.in.» 

Von tmtar do primeiro fun<lnmentn da. a.rgumenta
çü<> elo nnhre senador: nüo foi preenchida a clausula 
da le• de 18f>O. 

.A. clau•n ln desta lei é. como nca.bamos de ver, a 
dependencia dn npprova.ção do poder legislativo ... 

O Sn. Nmms GoNÇALVES: - Solicita.da. na proxima. 
aessüo IegiRln.tivn •.• 

O Sn. !ÜmnA o e v .. scoNO&LLOS (min·istro do importo) : 
-... pndendo, cnmo :t'oi, o regulamento ser posto 
desde 1 ogo crn cxcc•lçiio. 

O Sn. NuN>:s GoNn,.LVES : - Niio esqueça o com
plemento dnquello. cloÚsula: é muito importante. 

O Sn. ME IRA DE V A.sco:<o&LT.os (ministro do ·imper_io: 
·-Essa do..,trina, sustentada pelo nouro scnaüor, Isto 

é, que o reg11lam~>nto percleu· sua força ob~igatori&r 
porrrue niio foi appro:vado pelo poder legialativo .... 

O Sn. NuNES Go:<çA.LVJ:s : - Na proximo. seoalio. 
O Sn. MEJRA no- VA.ICONCilLLOS (ministra, de imperio)<. 

- ... na pt·oximo. sessõo Jegrsla.tiva., niio é verdadeira. 
Se fo.se verda.deira fic~triiio sem atreito muitos outro• 
regu1nmentos. aliás importnntes, que oatando·. sujeito .. 
H. tncs1nn. condição de n.pprovaçii.o, ainda. não forãor 
e nii.o obst.ante se nchiio em plena exeoução. 

O Sn. NuNES GoNÇAJ.\'F.S : - Isso npenas prova 
que o nbuso ten1-se propu~ado. 

o Sn. MEIRA. DF. v A.SCONCBLLOI (ministro ao irn
perio ) : - Niio é abuso, a opinião de V. Ex. niio é
verdadeira, ~tlém de ser fa.lsa é cond~mnuda. na pra
ticn, todos os precedentes são contra.ri•l&, se para urn 
regulamento ser executado fosse indispensavel a ob
serva.ncia da clausula que o mancla. submetter á ap
prov~tçiio do corpo legielativo e que effectivameute
essa. a.pprovaçiio seja dada. : entii.o nesse momento. 
e desde muito não deviiio mais ter exPcu~ão lei .. 
importantes, cujos regulamentos ainda. não forão ap
provudos. As-.im nüo <Jevião mo.is serem execntados 
os regnlnmentos expedidos para a execução do. re
form" eleitoral de 1881, essa lei tambem determina. 
que o rcgulnmento expedido para sua. execução. 
nssin1 como n. divisão dos districtos eleitoro.es, sejão 
snbmcttidos ú app:ovaçiio do poder legisllltivo, ou
tros tnnitos regnlnmentos sujeitos ú. mesma condição .. 
e nincla. não npprovados continuiio em execução, nunca. 
contestada pelos tribunaes e a razão é simples, é 
porque a execução desses regula.mentos niio fica de
penilente àa a.pprovação legislativa. 

O S11. NuNES GoNÇALVES : -O que se segue dahi é 
que tem havido muitos ~tbusos. 

0 Sn. 1\hTRA. DF. VASOONCELLOS (mini•tro do imperio): 
- O nobre senador não tem rozno; a sua doutrina. 
niio pó<le ser nceitn pela magistratura do paiz. Se· 
fosse. repito. nii..J ern. só o rep;Ulnmento de t8vt, serião
mmtos outros que existem em nossa legisla.çiio, tendo 
Ri<lo expedidos em virtude de lei, com a cla.usula de 
serem elles submettidos lÍ approvaçiio do poder le
,,.islntivo, que ni10 deveriiio estar em execuçiio. Se 
r•·evalecesse a dontl'ina do' nobre •enndor a nossa le
gislnção ficn.rin. setldo uma. nnarchio.. 

O Sn. Nu:<Es GoN!:'ALVI!:S:- .A. doutrina de V. EX• 
é que é nnarcbicn . 

0 Sn. MEIIIA. DE VASCONCI!:LLOB (ministro do im
perin) : - .A. minha doutrina é correcta, e a unica 
aceita até hoje : eu poderia invoca.r o testemunho do 
todos os jurisconsnltos e de todo o senado, e niLo 
receio, que qualquer m.embro desta. cnsa, além do· 
nobr·e senador, conteste n minha. npiniilo, tü.o sincera 
e prnfunda é a convicção que tenho de que a minha 
do-tttrina. é a. verdadeira. 

O Sn. NuNES Go•ÇALVES: - Não se póde contestar 
o que está escripto na. lei. 

O Sn. M•rRA DE VA.scoNOJOLLos (ministro do imperio) c 
- .A oniniiio de V. Ex. é uma innovaça.o, que 
ningue1n ainda sustentou, rea.lmente é ... 

O Sn. Nmms GoNÇALVES: - V. Ex. deve argumen
tar com os prinCipias. 

O Sn. 1\fEmA DE VAscoNcv.r.os (minist.-o do im
perio) : - •.. uma. noviclacle, que llm regulamento 
expedidu pelo governo para. l.>on execução de uma. 
l~i. 0 que foi dado ll. ex.~cu~!Ü.O, perca. snu. forçB. 
obri"n.torin.. fique sem olroltO, e null1ficn.do. porque 
deix~u de ser c!fectivamente npprovndo pelo poder 
legislativo. _ . 

.A. clnnsula de npprovo.çao nc•se cnso não JlreJU
dica nem interrompe a. execuçii? :. emqunnto nü;> fOr 
n.pprov11do, o regulnme.nto c,ontmua em oxecu'i:ao. e 
conserva suo. for~!n obr1gntoru1.. A se~uEdo. rnzuo lD
vocnda pelo nobre senador 6 a. comliçuo do prazo 
estiplllnilo na lei de 1873. 

Com e!Teito o. lei or•,:nmcntnria do 1873 dispoz. 
como jl'1. tlis':\O, qno, nntornmclo o go~·crn_o 1mrn. creo.r 
um serviço novo e dar-lhe orguDIBilÇIIO, só póda 
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uur desta autoriaa9io dentro do prazo de dou• 
aanoa. .• . 

O Sa. Nc!las Go!lç~naa :-liA ahl uma eoojunC9ão 
Cliejunetiva que oiio póde ser omit.tida.. . 

O Sa. Maia• aa V AII<:O!ICI!Lr.os (ministro llo·imperio): 
-... e esgoiJ\doa ostes dona annoa, tendo usado de 
autori•açüo, nii.o póde maia re_peti-la. E' hy.potheae 
.diversa, usar de uma autorisacao e expedir regula
mentos para boa exeoaçii.o das leis. Quando o ~o
,eroo exl'ede um ree;nlamento em virtude do preee1to 
eooatitucacual, em VIrtude da faculdade que tem de 
expedi-los para a boa execução das leis, esse regu

;Jamento não estli. sujeito ao prazo de · dons annos; 
]16de aer expedido depois desse prazo. l•so é cor
reate e ••• , 

O Sa. Nc!IE& GoNcÁLVEI :- Ainda creando ou 
augmeotaodo pennlidadea 'l 

O Sa. Mara1. oz V .uaoNcBLL08 (mini·atro t.lo imperio): 
-Se a lei autorisou o governo a eatabele.:er penalida
clea no regulaonento,".a parte deste que as contiver de · 

. acoordo com a lei tan1bem é obrigatoria. e deve ser 
applicada, emquanto o regulamento estiver em vigor. 
mujto !'mbora nii.o tenha sido approvado por acto 
leg1slatavo. · 

O Sa. NVNaa Go!IÇ .. Lvaa:-V. Ex. esquece que nessa 
' clisposi9ão da lei de 1873 ha. uma eonjunc91i.o dis
' ;junctiva. 

O Sa. Mloia .. oz V.uaoNcCLLOB (ministro do impe
rio) : -Tenho mostrado e demonstrado que a ·falta 
da approvação legi•lativa não nttllifica o regulamento: 
segando a opinião de S. Ex. o regulamento de 1851 
Dão estaria em execução desde 1852. 

O Sa. NuNES GoNCALvzs:- V. Ex. deve argu
mentar segundo os pr(ncipioa da. hermeneutico., ana
lysando a força dispositivo. da lei. E' esta a argu
mentaçiiv JUrídica. 

O Sa. MEia.A DE V ASCONCELLOS (ministro do impe
. rio):- Não tenho receio de ser contestado na dou 
trina que estou ~us~entando, é incontestavel _que o 
regul&mento expedido em 1851 !'ara execução da lei 
fle 1850 não está. sujeito a esta disposiçii.o da lei de 
:1873, e menos caducou por falta de approvaçiio. 
. O Sa. NUNEa GoNIJ.ALVBS dá _um aparte. 

0 S1 MEIBA DB VASOONOELLOS (minó.tro doimperio): 
-A ,; de 1850 autorisou o governo·a organizar n 
ttervi9o sanitario, e creou commissões, fixou o numero 
fle membros das juntas, comminon penas de multa " 

; prisão, e autori~ou o governo a expedir os _regula
: mentos necessa.nos para sua execuçao, ma.s nuo auto
:riaou o governo para crear esse serviço, foi a proprio. 
lei que o creou e organisou detalhadamente. 

Por conaequenéia o re~tulamento que o governo ex
pedio p11.ra a boa execução da lei de 1850 não está 

:sujeito ao prazo de dou• annos. O governo podia tê-lo 
expedido antes ou depois. 

Mas, senhores, eis nm argumento decisivo. 
Ainda quando fosse verdadeira u. doutrina do nobre 

1 
a:euador, o que contesto, não tinha a~pliCILÇÜ.o ao re

; guiamento de 1851, porque foi expedido dentro do 
r prazo de dona annos. A lei é de 1850, e o regulamento 
:.é de 1851. 

Dado pois, e não concedido, que a disposi91io da 
i lei de 1873 pudesse retrotrnbir até o regulamento de 
'':1851, não lhe podia ser applicada, porque elle foi 
expedido dentro do prazo de dous annos, 

Portanto, ainda e::c-vi da clausula da lei do 1873, 
o regulamento de 1851 niõo póde deixar de ter exe
eu9õ.o. 

O Sn. NUl<BS GoNQ.ALVES : - Eu invoquei a dispo
. sição da lei de 1873 em relaçü.o ao regulnmeuto de 
· 1882, que o governo não podia expedir. 

O Sa. MEmA DB Vuoo,.cELL"" (ministro do'impe•·io): 
-Então toda a argumentaçi•o do nobre senador ó 
apenas quanto a nü.o ter o governo preenchido a clnu
aulu. da lei de 1850, aubmettenrlo na proxima sessiio 

. legiolo.tiva o regulamento para que foi o.utori.ado ; 
Dilo tenho duvida em aceitar a explica9ü.o que V. Ex. 
cló., mas eu li as palavras do V. Ex. o por ellas vol-se 
.elaramente quo uma das razões por que conaidear sem 

digdr o regulamen~o. de t851 é porque e><:ceden o• prazo 
e ou a annos, cxag~do na. lei de 1873. 
O Sa. N11!1•• GoNÇALV~ dá outro aparto. 
OSa: Mzra.A D• V~&COIOOSLLOS (ministro do impt~rio):· 

- ~·••m. o rega lamento de 1851 não perdeu 1011a. forQa 
obr1gator1a. _Se. o. nobre ·aenador cede de seu argot
mento b e!l aao lll&l&to.: Mas .então, a unica ol>jec~ã<> 
~ue eu •••te_ é a de n..o ter stdo cttmprida a clauHuln. 
<a approvaça'? p~lo c~r,po legislativo, Mas jú. disse 
que e'!_sa ~bJ,ec.çno nao póde prevalecer •. ponjue a 
execuç~o na.~ fica dependente do. n.provnr;ü.o, nunca. 
fi~ou. _;sa.o D!..uttos os regulamentos, que •·1u no s.-o.· le
g1slaçao es!"~- em execução, a despeito dessa clau
sula . .A. opuuao de V. Ex. é insusrentavel permitta 
que lhe d1ga. ' 

O Sa. Nc,.~a GoNÇA.LVES: -Ã de V. Ex. é que não 
póde ser sustentadl\, 

o. Sa. MzraA. . DB V .A&OONOELLoo (ministro do im
per•o):- Protesto co!'tra a doutrma de V. Ex., e 
estou certo que a. ma.g&stra.turn. do po.iz nr~oo a tomará 
par~ noa:na de conducta, sob pena de paralvsarem 

: "'e~tço~ Importantes. de ficar_em sem exectu;i.·) .. nluita.s 
le_:s, CUJ_OS regulamentos em tdent.icas concliçóes a.ind;,,· 
nao f~rao npprovados ; se esRa. doutrina. se tornasse 
"lfectl v a, a nossa administração ficaria nnarchisada. 

O .sa. NcNEs .GoNGA.LVES:- Quizera Yer V. l!:x. 1111. 
m1de1ra. de mag_tstrado .. em umn. situnçü.o destas. 
~ Sa. Mzrn.A !'I! VuooNCEr.r.os (ministro do im

perlo) : - Cumpr1r1a sem eacrupulos todos estes regu
lamen~o,; que dependem da approvaçü.n J~gislntiva, 
como .Jii. os tenho cumrrido, como estão sendo. A 
clou.tr1na d~ nobre senador é uma innovac;ão n1uito 
pertgCI&O., nn.o posso dP.ixn.r de protestur contra. cita. 
em nome do. regular atl1uinistraçi"lo do. justiça e .•• 

O Sa, N11NBs GoNÇALVES dá outro aparte. 
~ Sa. ME mA. DE. V A.SCONO:J:LL~s (ministro do im

perto) : - A respe1to da peoahdnde, em tudo q.ue o 
regulamento excedeu os lilnites trnçndos nn. lei não 
deve ser cuml'rido; mns executn-se n lei. se porém 
" re~nlame"!to res.peitou a l.ei~ elle ad.quirio a força 
legal e obrtgatc,na, e cont1nun. em '\'Jrror emquanto 
vigorar a lei de onde emanou. 0 

• 

O Sn. BABÃO DB 11-IA.MOnÉ : -Para o reaulamento 
de 19 de Janeiro de 1882 é qne o governo ;;r.o estava 
uutorisado.-

0 Sa: MEIR.A ~,!I VASOONO!'LLOS (ministro do imperio): 
- Jú. t1ve occas•no de exphcar como entendia o reg~t
lamento de 1882. 

O Sa. Nl!NES GoNCALVEs:- Mesmo Pstaodo 
riaado o governo, o 'regulamento perderia sua 
obrigatoria. p~rque não foi exped1do dentro do 
de dons annos. · 

auto
força 
prazo 

O Sn. MBrn• DB V.AscoNCELLos (ministro do imperio): 
-Considero em execuçü.o o regulamento de 1882 

sómente na parte em que compilou as disposições do 
rP.gulamentn de 1851. Mas, em todo cnso, a nii.o pre-
valecer o .de 1(!82, prevalece o de 1851... ..._ 

. O ~n. BAnÃo l>B MA.MORÉ:- Nisto tem V. E:s:. 
razão. 

O Sa. MEmA D!l V.AscoNOBLLos (ministro do impe
rio) :-••. ua parte regulamentar : entendo que o go
verno cstnvo. no se\\ direito fnzendo as alterações 
necessnrins, q no.nto mais pa.rn. con1pilnr ou condcnsnr 
o.s disposições regulamentares. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES:- Dobro.ndo as penas'! 

O Sn. MEmA. DE V A.SOONOlli.J.os (ministro do impe
rio) :-Isso. nü.o; para que insistir I Jú. disse que o 
governo não podia alterar a penalidade; eu niio man-· 
dei executar dispnsic;ü.o nlguma que tivesse estabele
cido penas novas o\\ nugmentndo as existentes. 

O Sn. NcNBS GONÇALVES dá um aparte. 

O Sn. MBinA. D& VAscoNO&J.J.oa (ministro do impe
rio) :-V. Ex, salta de um torro no para outro, A dis
posiçü.o que mandei executar ó a mesma do regula
monto de 1851, que eo acb&va em pleno '9igor, e .•• 

-· 



SESSÃO EM 4 DE JULHO DE: t885 

O Sa. NDNEB GoNn•LT•• :- Não está porque niio 
.foi approvado. · 

O Sn. MErnA.»E VAsaoNCELLos(ministro do imperio): 
- E' a questão pela questii.o : tambem não proced.e 
<> nr~umento do nobre senador, de que os juizes 
hojo nii.o po.lcm julgar, porque cm virtude do re
gulamento de 1851, os juizes sómente toma vão co
nhecimeutv em firáo de recurso ou appellaçiio. Nessa 
parte a lei de 1851 e seu reg11lamento ficó.rão alte
.-adas pela reforma judiciaria de 1871, que cassou ó.s 
autoridades policiacs a. competencia para jnl~a.r, det
xando-lhe• sómente a attribuiç[o de coadjuvar nos 
processos em crimes da alçada, passando o julga
mento pn.ra os 11'1agistrn.dos. Portanto antes do -regnln.
n1ento de 1882, que n esse respeito neohnmn. innovo.
ç;.o poditt fazer,"' lei de 1850 e seu regulamento jú. 
dcvitio ser executados com o.s nltora.ções dn. lei de 
1871. quanto ú. competencia e jurisdicçiLo pll.l"a proces•ar 
e julp;nr, f1Uer nos crimes communs. quer nos cri
mes definitivos, ou da alçada, bem como os do art. 1'2 
Si\ 1• do codigo do proce.so. 

Emfim. vou tcrmion.r: mas peço licença ao senndo 
para 1nais uma ligeira. obsbrvaçü.o em refareoc1a a 
um trecho do discurso do nobre senador, proferido no 
sabbado passado. 

Não daria explicação alguma a respeito, se não 
estivesse na. tribuna; mas. eiltn.nclo, jnlgo do meu dever 
tomar em oonsidcrnção. O meu nobre collP.gn., tendo 
:t1it\s invocndo n ·opinião do ministro do· imperio em 
apoio de sua doutrma, quando eu, em aparte ao nobre 
scnndor pelo Puro.n:.í, sustentei que o juiz niio devia. 
executar o regulamento quo.nilo se u.fntot!l-vo. da lei 
para cuj" execução era expedido, entendeu ou pre
stimio, se1n razllo, que eu havia modiHcndo mtnha 
opinião invocando a doutrina sustentada. pelo finado 
S a Vicente e consr·lheiro Hibu.~. segundo o. qunl o 
governo podia. altera•·· modificar ou interpretar os 
l'"gulnmentos que tivesse ex.pedido pnrn. execuyü.o das 
leis. Doutrina aliús verda.cleira. e· correcta. 

Entretanto, o nobre senador, niio sei a que propo
sito, e a pretexto de suppru umn. lacunn, que nõ.o 
e.xistia., nppoz ús citn.ções que eu h11.via. feito outros 
trechos d~s obras citadas, mns que, em vez de con
tradicta.r. c::onfirtnavão a. doutrin11. sustentada. por
qunnto nas citações feito.s 'Jelo nobre senndor. S. Vi
cente e Ribns sustentã.o cj ue o c;overno c1u seus re
gulamentos nii.o deve contrariar: alterar, tnndificnr, 
Denl interpretar as leis, e que o juiz. en1 qualQuer 
<lesses cnsos, nüo deve ex:.ecutnr o rcgulan1ento. Pois 
ben1, eu nunca snstentei o contrario : hoje, como 
setnpre, tenho sustentado essn. dontrina. : o nobre se
nat.lot·. pois, nia.o t.inha. necessida1le nen1 rn.zü.o de 
op1'0r-me a opinião dos autores citndos, cuja doutrina 
eu a<lopto• e já ha,•ia. invocado em apoio de minha 
opinirlo. 

Foi tn.rnbem sen1 razii.o qt1e o nnbre senador, refe
ri<ú'lo-se a nm aparte (!liC ell hn.via dado dizendo: 
«.que tinha mais receio da. cen,.tra parlamentur, do 
que da rcspo•tsabili<la.<le C>"iminal "• replicou S. Ex. 
q uo a. censut·a nada 'l'alc, e o. p1·ova. era. q uo o nli
nistro ac.Lbava de expcdil• outro aviso proscguindo na 
violnciio. 

Tiló .inJusto se mostrou então o nobre seno.dol·, que 
ainda mais convencido fiquei que mais incommodn c 
a;ffiiCtivn eT"n n. censnrn J?O.rln.mcntnr do qao o. rcs
l'onsn.bilidn.de criminul 1 Tll.nt\l 1nn.is q nn.nto Cl'U. cu 
vict.hnn. de umn ~ro.ve injustil;n recebiô.•L de S. Ex., 
qn~, me O"nhecendn, devia. fo.zcr-1110 justic(l'L. 

Niio devo n.ais discutir o nviso de lO de JLtnho; 
já o expliquui e demonstrei que nil.o violei n. lei: o 
segundo aviso a que se refere o nobre senador, nndn 
iRnovou nem teve por fitn do.r novu. ordmn. npenns 
den cxplicar;ões ú. jnnto. paro. cxccnçüo do primeiro 
aviso, resp(uto.ndo integralmente a disposir,,üo dn re
gulamento. S. Ex. foi injusto t A ccnsm"l\ pnl'lamentat• 
é pois ús vagos provocado. sob qualquer pretexto, setu 
:ltmdamento ,nem pro\·as, outrotanto ni>o succede com 
a responsabilidade criminal, que a•sento. na cxi•tcncia 
oio crlme e na prova ple11n da criminali<U.de. Eu nilo 

receio qt1e o nobtc Hcnndor, como juiz, d~scobrisse 
crin1innlidade no neto que ccnRurou. 

Nãn desejo prolon~nr essn diacussüo. 
Dadas essii.S explicações, termino. 
Niio havendo mais quem pedisse a. palavra., nem 

nun1ero paro. votar-se, ficou encerrada a. discussão 
e reservada a votaçii.o para n. sessão seguinte. 

MONTE-PIO 

Seguia-se em 3• discussão n propnsiçllo' da cnmar& 
dos deputados n. 4'2 de 1883, concedendn ús menores 
Carlota, Mo.rin. José e Noc1nin.. repn.1•tidu.mcnte, o 
monte-pio do seu fnllecido nv.o o chefe de esquadra 
reformado Antonio Felix. Corr<!a do .Mello. 

o 8r. I.ulz IFellppe (mini.vt.·o da rna•·inha) <liz 
que na sua. qualidade de ministro da mLtrinnn. en
tende niio dever deixar ence1·rar-se o d<•bato c votar
se a proposit;ão sem dar sobre ella a. opinião do 
governo. . -

A proposição aproveita a tres menores, netas do 
chefe de esquadra Antonio Felix Co1·r~a de i\Iello, 
mas não se funda. em direito semelhnnt~ p1·et~nção. 

A lei que rego o. mn.tcrin é a rcsolnção do nnno de 
1795, que, concedendo pensl\e• a ,·arnts classes .de 
parentes ele o!Hcincs de ma.rinhn .. nellus· não incluio 
as netns dos mesm•'s officiu.cs; e nestas circnmstnn
cias parece no ·orador que · a propo•infio '1 uc amplia 
as disposições da lei citndn. ú.s pcticio'nnruu, nõ.o telU 
mais do qne o caracter de· uma rnot·cC pecnniarin.; e 
como tal devia ser inicindn. enl ont··n. pnrt.e. vistc1 
que o senado não te1n competcncin. pnrn. fazer con
cessões de tn.l nntnreza. 

Deve tambern àizer que o monte-pio cnnstituido 
pelos vencimentos com que cndn. n1n dns ntli.cin.es de 
n~arinba. contribne para a snn. fortnn.t,'lÍO, ni~o é suffi
ctente pnrn. o pn.,n:a1nento dn.s pensr)os ~\s pl:lssnas n. 
C}nem ellns nproveitü.o ; e nsshn o theSPU!'O tem de 
fu.zer nnnunlmente sacrificios para occorrer a esses 
pa~o.tncnto~:~ .. Amplinr. pnrtantn. o nutnet·o dos fn.vo
recidos o. que1n o direito nüo prot~~~e. pn.recc-lbe. 
pelo n1cnos um neto imprudente c d(':sn.cert•ldo. 

Faz estas considern.'.~ões sin1plesment~ para infor
ntar o senado seu modo de pensar ti" .. respeito ; oa 
nobres senadores votn.ráõ como ent,nderem. 

O Sa. Nus"s GosçA.LVES re!Juer o ndiluneuto da 
discussilo para. segunda-feira. vistu o.cbo.retn-sc pou
cos senadores presentes, e dever a q ucstõ.o ser bem 
escla1·ecida. 

Foi apoiado e posto em ài1cnssiio, o qual ficou 
sem deuate encerrado {JDr falta de numero para vo
tar-se e reservada. a voto.çü.o para. se;3sü.o proxiran, o 
seguinte 

Raquer1mento 

" Raquoiro o adiamento da discussão para a proxi
ma sessii.o. -Nunes Goncalves, u 

E•;o;otadns ns mnteria~ dn ordem do dia o Sr. pre
sidente convidou os Srs. sennclorcs pnrn. se occupnrem 
com os trabalhos de suas commissõcs, e deu para 
ordem do <lia 6 : 

Primai·ra parte (até I ho1•a do. tarde)-Votaçiio do re
querimento do Sr. Vieira da Silva, cuja discussü.o ficou 
eneert·n.dn.. 

C •ntinnaçiio da 2.• discussiio da proposta do poder 
executivo. convertida em projecto de lei pala camarn 
dos deputndos, n. 10 do corrente nnno, ant.orisando o 
governo para emittir até á qnanti:t uo 25,000:00011 em 
moeda cora·cnto. 

Seaunda pm·to (a I horn ou antes) -:1• discussão das 
proposições· da cmnn1•n dos d~put"dos, para ns quo.es 
votou-se dispenso. de intersticio : 

1~. 6, do corrente nono, ntltnrisnnclo o governo n 
conceder o.o desembnrgndor cll\ relnçii.o da l~ortaleza, 
Jof1o de Carvalho ~-e,;nnndes Vieira, um anno de li
cença com o reRpectivo ordenado, par>l tratar de sua. 
sande onde lhe convier. 

N. 7, do corrente 11nno, concedendo licene,n. ao des
embargador Joi1o Coelho llastos. 

..-'~ .. 
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N, 8, do corrente anno, concedendo licença nodes
embargador Belarmino Peregrino da Gnma e Mello. 

N. 4, do corrente anuo, cr.ucedendo licença ao juiz 
ele d1reito Fernando AI ves de Carvnlho. 

N. 5, do co~rente anno, concedendo liccnçn no juiz 
de direito Francisco da Cunha Custello Branco. 

Votnçno do requerimento do Sr. Nunes Gon~alves 
paro. <tUe se adie para a proxima sessão a 3• d1scus

. são da propo•içiio da cnmnra dos deputados, u. 42 
de 1883, concedendo ás menores Carlota. Maria José 
e Noemia, repartidnmente, o monte-pio de seu falle
cido avô o chefe de esquadra reformado Antonio 
Felix Corréa de l\Iello; e, se nilo fOr approvndo o 
requerimento ou se fOr julgado prejudicado, c<>nti
.Jluação da 3• discussão du pr .. posição. 

Levantou-s11 a sessii.o a 1 1/2 hora. da tnrde. 

31& SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 188f> 

PRESIDENOIA. DO SR. BABÃO DE COTEQIPE 

1!11JD1Anro -Primeira parte da ordem do dia-Votaciio 
da materia enc"1'1'atla.-A emis.•fio de 25,000:0cJ'O$. 
Discurso d•• Sr. Corroia. Adiamonto.-Segunda parte 
da t">rrlem do dia-Licenças. Approvação.-Jionte
pio. Discu,·sos dos Srs. JaguaribrJ e Lui::: Fclippe 
(ministro da marinlia). Encerramento da d~scu•siio. 
A's 11 horas da manhã ncbnrií.o-se presentes 35 

Sra. senndores, a snber : Bnrão de Cotenoipe, Cruz 
Machado, Nunes Gonçalves, Si!ve~ra Lobo": Barão dn. 
Estnncia., Barros Barreto. Junt1neirn. Affonso Celso, 
Jagunrihe, Vieira. dn. Stlvn.Le:io 'relloso,rle Lnmure., 
Joii.o Altredo, Virinto de 1\·Iedeiros, Corrcin.. Visconde 
de PeJ,tns, Viscomle do Bom l{etiro, Henri'lnc <1' A vila, 
Barão de I\'fnnlftró, Castro Carreira; lHenn. de Vn.i'i
concellos, Pau ln. Pes~un, Bariio da Laguna. .. Octaviano, 
Visconde de Murittba, Fausto de Aguiar, Chicborru, 
Visconde de Pnra.nngutt, Bnr;w de l\1aroim. Christia.(IO 
Ottoni, Luiz Fe!ippe, Limn Dunrte, Soares .Brnndii.o, 
Franco de Sll e Conde de Baependy. 

Deixllrão de compnrec~r. com causa participada, os 
Srse Ucboa Co.valcn.nti, Bnrã.o de 1\fnmnngun.nc, Diogo 
Velho, Paes do Mendonça, Teixeira Junior, Cnrrtio, 
Antão, Ribei;o dn. Luz, Godoy, Silveirn. dn. 1\ol"ttn, 
Lafayettc, Lutz Carlos, Dnntn.s e Pn.ulino de Souza. 

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

O Sn. PRESIDENTE abrio a sessão. 
Leu-se a nctn dn. sessão antecede.nte, e, não havendo 

quem sobre elln fizesse observações, dou-se por 
apprnvn.dn.. 

Comparecl!riio depois de aberta a sessão os Srs. 
José Bonifucio, Cunhn e F'guenedo, Saraivo., Si
nimbú, Martinho Cnmpos. Fet·nnndes da Cunh<>, Sil
veira Mno·tins e Igoncio Martins. 

O Sn. 1• SEORETAnro declarou que não havia ex
pediente. 

O Sn. 4• SeanP.TAnio, servindo de 2•, declarou que 
niio havia pn.roceros. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEl\f DO :9IA 

VOTAÇÃO DA. KATEBIA. ENOERnA.DA. 

Votou-se e foi approvndo o requerimento do Sr. 
Vieira da Silva, pedindo que o governo informe q uni 
a praxe observada no fOro da cOrto depois da pul>li
cnção da reforma juo.liciarin de 1871 e anteriormente 
ao regulamento n. 8,387 de 19 de Janeiro de 1882, 
no preparo dos proc:ess. •• instn.arndos por infrncçii.o 
doa rog'l.llamentos so.n1tnr1os. 

A EMISSÃO DE 25,000:0001!000 

Proseguio a 2• disc\lssü.o, com o parecer da. oonl
missi\o do orçamento, ela prorostn. do poder executivo, 
convertida em projecto de lei pela camnra dos do
putadoa, u. 10, do corrente nono, autorianndo o so• 

verno para emittir ate a quantia de 25,000:000/l em 
moeda corrente. 

o l!ir. ClnrreiA : - Se hom·esse necessidade de 
mnis urna provn do cstarlo pouco liFJongeiro das finan
ças. clá-ln-hiu. a }lTopo"tu. cxn ditcnss.io: o ~u~ tnaia 
justific•• úquelles que censurórão o conselho dado }'elo 
gabinete passado para a dissoluçiío da camnra dos 
rleptitados. que jll tinhn a<linntado o seu trahalho no 
qne respeita· lt. conce!'l&Íl.•) de nnvos meios no tbesout•o. 

O regimen dos tlefteil& prolongou-se necessna·iu.n1eote 
por mais um exercicio, e uma de suns tL·istcs tuani
festnções é a presente proposta. 

Este fatal rogimen ennovelou o thesouro co1u os 
ba.ncos de depositas, crendos com outros intuitos e 

, para cliveroo fim ; tornou commum a causa do um· e 
•·utros; o-mesmo rude golpe póde o;bulac em seus 
fundamentos ta.nto o credito pnrticuln.r como o cre
dito publico : uma corrida sobre o• l>ancos ncarre
tnrin. outra sobre o thesouro e a. fnltn. do recursos 
deste produziria un1n. 1•ertt1rbnçüo gerul. 

Que recursos tem o tbe•ouro pnra tal hypothese 'l 
l·.lle tem ido a. toclos os escaninhos dns econ:-·mias 

particulares para arrecadar quanto póde, afim de 
acudir nus seus enco.q_tos. · · 

O dinheiro do cofre olos orpb<•os, os depositas fias 
caixas econon1icus e montes de soccorro, os depositas 
dos bancns, tudo tem siuo absorvido e confunde-se 
com a massa do producto dos impostos na voragem 
das despezns publicaR. · 

Nenhum outro recurso resto. senão_ o papel-moeda, 
recurso fal!nz, enganador, que diminue até aonullnr
se ú. propo-çilo que se dilntn. 

À principio a entradt> do vapel-moedn inconvertível 
nn. circnlnçiio illnde. qua~1 quó seduz: cmqua.uto 
a.penns a.ft·gcnta dn circnluçfto ns espe:::ics tnetn.llicns, 
cotno que nm rc;:rorp;ita.n1cnto no trabalho i-C tna.nifesta, 
porque essus CSI'ecies ''o.Í.o entrar no rep;in1cn ~crn.l da 
mdustrÍIL e do c"mmercio. !\!as a illusõ.o cedo se dill
sipn ; surgem logo pcrturbnr,ü5es. con1o n.quclla que 
estamos t•fcsencinndo. jú ern um dos ultimas periodoa 
do excesso do pnpel-moeda incon,·ertivel. 

Um economista. notavel assim se enuncin : 
" A lei •ln depreciaçr,n do pupel-moeda é suscepti

vel de uma fórmula quasi absoluta e mntbematicn: ·• 
valor do somma do pnpel-moeol.n em circulação. qual
quer que seja, é igual n. sntnma. desco~'lhecida, mas 
ccrtn, ae valores monetnrios de que uma sociedade 
precisa. n 'um tempo. e n 'um estado commercial dados~ 
Se. por exemplo, avalia-se ent um 1nilhnr a. so1nma. 
de moeda de que a França necessita para o serviço 
ncth·o de s~~ns permutas, n. sommn.. qnalqner que seja, 
de papcl-moedu. que o ~overno pudesse emitt1r nmle& 
vu.lerin. mnis que um tntlhnr. Todn. emissi'-.o que exce
desse de,tn sommn teria. como conseqttencin directn e 
inevito.vel deprecinçü.o proporcionada. {L sommn. emitti
do. em excesso ; sendo dous milhares, o papel-moeda 
perdorin metndo do seu valor. » 

Este sip:nnl da depreciaçii.o de nossa moeda hn 
muito est>• dado. 

Proseguindo no mesmo cnminbo, a consequencin. se 
mnnifestn. o.iodn por outra. fórn1n; e vou repetir as 
palavras que a este respeito encontro no mesmo ea-
criptor: · 

a No começo. o. depreciação é pollco sensh .. eL •• 
" Ma• bom depressa a scenn muda: as oacillnções 

da nltn o dn baixo. do pat>el produzidas pela espe
culnçi•o, pelos progressos dn. depreciaçüo, cada dia 
mnis rnpidos. dü.o o nln.rma: nü.o se quer mais aceitar 
cmnpromissos o. prazo. Nü.o mais o credito, nü.o n1ai11 
negocios qt>o se estendi•o por longo espaço de tempo ; 
din.uto do negocin.nte o horizonte se aperto. como no 
momento da tempestade ; o futuro o a. espera.nça 
desapparecem. » 

Podemos, apreciando os !netos que diante ele nós 
passi•o, notar que jtí estamos nesta pbase do papel
moedn. inconvertivel ; o qua explica. o decrescimento 
tiio sonsivol nas rendns d" nlfnndogn. da cOrte. 

Esso dect·oscin1euto elo von-se no n1oz po.ssn.do., com
parado com o mez do Junho de 1884, {, enorme 
somma do üM :84:Jiln8. 

Si\o extromnmonto arriscadas aa transacções 
commorciaoa de longo prazo , pela rnpida o ... 

• 
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oi!luçU.u do vn lor do. moeda : e o senado snbe 
qne o. peior moeu" ú aquella cujo vnlc>r é mais va
ria.vel. 

N'i'Lo se póde nnt"risar transacções de certa. ordem 
seniio tendo promptu soluçüo ; de outra fórma, uma 
ht·usca nlternçiio no va.lor da moeda. pódc tra.ze1· a 
ruiua. do negociante. 

Como, pois, póde o nobre ministro do.. fa.zenda. j tts
tiflcar a sua proposta com a declaração de que have
ria forçosamente no começo deste ex.ercicio escassez 
de meio circulante '! ' 

O Sn. JuNQuenu. :- E no fim do outro. 

O Sn. Conn&IA : - Donde poderio. o nobre pr<·si
dente elo conscl!Jo, n1inistro da. fnzeodo., tirar a. nsser
·çilo que se lê na sua proposta'! O unico motivo o.l· 
legndo pnra esta conjectura é que no mez de Abril os 
l>nncos de deposito nilo tinbão em caixa senão a. som
ma de G,322:000,9000. 

Senhores, é uma f~n·tnna po.ra o senado poder dis
cutir este assnmpto diante da realidade, que não é a 
que o nobre ministro presumia quando np,resentou 
a proposta. Elle conjecturava gue se danão certos 
f'u.ctos no con1et;o do uovo ex.ercteio ; e nós estamos 
J.i.scutln<lo já passados a.lgt1ns dins desse ex.erctcio. 
Podemos, pois, no n1esnw ten1po, n.pt·eciur o juizo 
que dos a.contcchncntos formo.vu. n.nticipadntnente o 
nobre 1nini.:;t1·o dn. f.L7.endn.; n. realidade, e as conse
quencias dessa realidade. Nüo estntnoS agora corno 
estn.,·n o nobre ministro, ao a.presentnr a proJwstn; 
a.rgunwnttnnos depols de pu.sso.dn. a. épocn iix.uda. 
pal'n. o nppurecimento de cel'tos phenu1ueoos que não 
se dCl'fLO, 

Pensn.vu. o nobre 1uinistl'O que no con1eço deste 
exerclcto est~n·in. n. prn\n. do Rj,, de .Jnneiro em 
ttlHLL posição . pouco segura, so não convnl·-;n.. c os 
factos est;io n)nstrnndo que os primcit·os dias de 
,Julho de 1S85 COr• êr~LO do Ol('Stl10 111odo fltlO (IS 
primei,.os dia• de Julbo de 1883 e de 18~4: os 
vaticinios do nobt·c m!nistr1l nüo se rcnlizú.rão. O 
que explica. c.;te facto ~ Teria o nob1·e · n1Ini::;tro 
lon~·udo n1ã.o cil'ectivnn1cnte <.ln. providencia. pa.rn. 
cujo etnpre~o pedia n.utorisnçúa le~islativa 'l E' pre
ciso qne a csto respeito o governo se enuncie com 
cln.rez:.t. Se cmittio nlgmnn. novo. somtna de }Utpcl
mood.t deve dizer rrnn!. l\Ins ne&te cnso não é mnis dn. 
proposta. que devemos tJ·nta.r, por6m .de nr,reciur os 
'uoth·as pelos qunes o governo violou a. ei e con
ceder-lhe ou não um bill de iuuemnit1a<le. 

O Sn. Vrsoo:<nE DE PAnANAGUÁ (ministro de est?'a?t
geiros) :-Nü.o honve emissão, c nü.o hnvert\ pu.sshndo 
a lei, senüu en1 ultimo recurso. · 

O Sn. Conneu. : - Se ta.l é n. verdnde~ cotuo creio, 
a eonclllsüo é que cnmpre ndin.r a. dcds.lo U.cste pe
dido do gove1·no, o.té t\ue seju. di!:ictttit.ln. n. lei do or
ço.mcnto. po1'qlle é ucl n qn.c se d(~\'O cuidttr do Cfllli
librio entre u. •·eceitn. e u. despezlt. pu\Jlic!l. Sú depuis 
podernos dccidil· se ha qmd(ltlnt' justdlcn,,·í~o pa.rn. a 
111ed.ida ext.rn.<~rtlinnda, que o govet•uo Sldicitn. 

O Sn. J liNQut::nt,\.: -.A. 1nedi~.ln. ct•tt pa.rn. o fin1. llo 
sen1estre, c l:ie n;.lO .se lU.Ill,~Otl Inlio llolla, nüo é Ul:Lis 
J>l'ecisu.. 

O Sn. V t~CO:"ihH n1~ P .\.1\,\.:"i,\.a vÁ (n1lnistro de estran
geiros) :- E' Ulllll. tuetllU.a <.lo preco.ttÇí~o. 

O Sn. Co:p; .. ~J.\ :-.r ú. collwntOR desta. Uiscuss!to \Ull 
importante beneqdo. O ~ov<>rno fez lL suo. propostn. 
diante do tCtntll' du tltn(L crise qt1C 1 :foli:t111011te, ni."'m 80 
renli~ou. Cltegatlo o diu tCJnct·oso. o gO\'et·no pótlo 
:fazer face Ll. todns suas uecos8id.n<.l.os ROnl recorrer no 
cxpedieote extremo de que tratt\ a p1·oposta. 

O que, poiB, cumpro neste mornonto, f}nn.ndo se ·ve
rifica· q no os ten1oroa <lo governo forfLO ícliztnonto iu
íunclndos ? 

Devemos deixar as comns no coru.c!;.O deste cxcr-

cicio como ficúrü.o no começ() dos cxe:·cicios n.nte
riorr:s: n.s ch·cu nstou1cin::; t.nu uo.du. vnrit'ari\o, e as cu.
mura.b nudtu·iüo tncno:i avisn.Unmente "se~ em pre::~cn
ço. de factos iJct1ticos, tive•sem procedimotlto di
verso. 

Foi uma. grat1de vantagem que se colheu de se poder 
dis!lutir estl\ _proposto. já correndo o novo ~xc•·cici<?· 
HoJe a questao é posta em otlti'O te•·rreno, nl\o é ma1s 
naquelle terreno incerto, pouco solido, em qne assen
tava a J?_roposta, buscando:> prevenir fucto que feliz
mente nuo se deu. 

Mas, cu di~sc em con1eço que a. triste situa.Qii.O fi-

i 
nnnceira. ho.vio. ennovelndo a cu.usa. do the~ouro com 
u. dos bancos de deposito, E' o f!Lte logo se reconhece 
shnplesn1ente no ler a proposto. do A'overno. l•;stu. 
tnarcha de modo incerto: em ti"rn tnnlllentt~ de~p~rtn. 
o.. nttenç!í.o pnrn o estndo dos bancos; quan<lo esta. 
11nra ellcs se voltn, ei-la qne rcpcntinnrnente vnria., e 
chnmn. o espirita pnro. ex.n.n1inu.r o estado Uo tllcsouro: 
um período trnta dos bancos, o seguinte tmta do the
souro. 

Por que esta vacillnç'io'l E' <Jne, infelizmente, cnusns 
qne nãn dcvirw csta.r ligttdns. o catt-..o de fucto. e tti.o 
est1·eita.mcnte. que é nccessa:·io nc~l.ntclur ns difficnl
do.tdes do tbesom·o. olhnndo p~1.ro. os recurso~ elos 
bancos. E, àcsde que este:),, npn.rta.nc.lo-se do seu nn.
tura.l fim, tênl a. snn. cuusn. co11fnndid.n. c01n u. do 
Estudo. n que s11gnc-sc é qne ellcs tmnbcn1 nfron_::.ü.o 
no escrupnlo con1 que devmn fu.zer sllns trunsnc·~~ucs. 
Cmno no 1nmnento do jJc:·i.!.!O é Uo h1·n::o furte que 
lhc:S deve vir o :.u·rimo. 1~111 tiHlac u.s condcscenclcncins 
po.rn. c;.orn a.~- rcchunnçõcs do thcsuuro, o.indu. que 
CXCCSSl vns SeJ~l.O. 

~:In:-; se o. mctUdn. tivesse de ser Yotnda, pois que 
presentetnentc o r1nc cumpre é resCl'\'l\l' n. <lccisü.o 
pnrn mornento mnis p1"npri1J, qnnl set·in. o scn cfi'eito'? 
_o\.uxilinr os bancos ou u.uxiliur o thcsonro Cf 

Se cu devesse attenil<:r {LS palo.vrns Un. pt·opostn. e 
do pt·oprio projecto de l~i. tlidtt. qnc troJt11-se «.le uu
xiliar os ba.ucos. poryuc iaso cBtú exprcssau10ntc de
cl~rudo na. p1·upostu e no projecto. 

O Se. Ju:;Qumn.\ : - Apoiaolo; se diz que é nm 
emprestimo. 

O Sn. ConnEL\: -Mns, se . nttent1e1·mos ao qtte 
disse o nobre 1ninistt·o dn fa?.entln. qunnao fnllon, j{t. 
em o novo cxet·clci~'l •. cntü.o deven1os cnncluir ~ue: 
nü.o se trnto. de u.u:ul1nr os h~Lncos, porque S. Ex.. 
disse .l1ue tn.l a.nxilio uU.o lHt.vio. E ido prest~t.do. 

A proposta de 25 de 1\fnio diz : " O govcm1o é nu
torisado para emit.tir ntc ú. qut>ntia de :!i'•,OIIO:OOOS 
em 1nnedu. corrente. api~licnvcl o. nnxiliur os bancos 
de dcpos1to du. cól·tc, sob n gnru.nt.io. de titulas ela. 
di,·idu ptlulico. :l'undadu ott de bilbetes do thesott
ro. u 

Estú indica.tlo no projecto que tru.tn-se ele nutoris~r 
o governo pa.l'O. prestar nn1 detCI'I1~1l,nn.do. auxilio :.~?s 
Lat1CIIIi. Suppnnhn-se qt~c. css~ nuxliw ~cru.1. 1_;cces~arlO 
no cnmc,:u deste CXCl'l:Jcln. fi!·ts tte-..;lnl n••O fol : e., 
pois. Cúl;JO df.!Jilicl'ar JH"CSLmtclU!!IIte, isto é, ctn con
di,:ôcs di versns, 51)1Jru uu1 projecto CLLlculndo pu.1•a. 
u,/potbe;e U.ill'ercnte 'I 

Dit-~so o nobre n1inistro nn. propnsttt I']Ue nlio existin. 
cm JU de Aba·il nC\s bu.ncos do 'lcpo!:iito scolt.o um 
suluo de G,3~2.:UIJO,~UOO. 

O Sn. J'uNQUISIU.\ : - Ern uma clHf)g;rnçn. sa fossa 
r.1n.ior, era. pro\·a. do que o cotnuun·cio estava pn.rnly
sado. 

O Sn. CnnnmA : - Vejamos so este salt1o ú o 
real ; tenho uq••i uma ttlb.cl!tl <.los sn(dos cxis.tontos 
em caixa nos hnncos do R1o de Junou·o cm 31 de 
Dczomh•·o do 188':!, om 30 de Jnnho c 31 ele Dczem
uro <le 181:!3, em 30 do Junho o :li de Dezon•b•·o d& 
1~8,., e cm 30 uc Abl'il ue 1885, Úl>OCa a 'luo u p•·o-· 
resta BC SCÍCl'Q, 
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. O que consta desta taàella 'I Vou ler (l~) : 
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O nnln·o n1iniqh•\-. substitue csto nlgnrisn1o do 
H.6~<L:G3:,f) I~ L pulo ele ü,322:000HOOO. 

A qunntin iudic{l.cla, Utl tabclh1 <J.uc l\presouto cr~ 

insufficiente, e autorisava. os receios elo nobre miniu
tro relativamente ao começo elo exercício 'I Níio. 

Se é eerto q116 em 3! de Deze1nbro de 1882 e em 
31 de Dezembro ele 188~, a. sommo. em co.ixo. nos 
bancos era supel'ior (, que existia em 30 de Abril 
de 1885, era. -inCeriol" ÍL cxist.ente em 30 de Junho 
(l 31 a~ D'cl<cmhro de l8Sl3, c em 30 de Junho 
de 1884. 

A tnbelln está orgnnisn<lo. nttcurremlo í1s épocns cm 
que se rcnlizu. o pagamento de dividendos, d<> jn
ros. etc. E, se existinclo cn1 cab~n. nos bnncos som
mns inferiores {L que existin em 30 de Abril, não se 
derú? ns crises que o nobre mini*tro temia., por que a. 
I'CCOIOU9 

Mas devo eu suppór que e nobre ministro apre
sentou nn proposta algarismo inoxncto 'I 

Tenho muito. duvido. em ncreclitn-lo; e, .querendo 
explicar o fneto do desnccórdo que noto, devo crer 
sue o nobre ministro :fundou-se cm que os bancos 
1rregulnrmente dii.o como s~mmas disponíveis exis
téntes em cnixn ns que tem em clcposlto em outros 
bn.ncos ; de sorte que cllns figuri"Lo en1 duplicn.ta., no 
baneo de Ctljo cofo·e snhcm c no banco cm cujo cofre 
entrão. 

Tenho ainda umn outro. cxplicnçi1o o. dm·. 
Stlpponho que tnmbem cnlculn-se como salclo cm. 

caixa o que rcaultn de bilhetes do thcsouro, -.·cncielos 
e niio pnp:os ; <> que resulta. de ehcq11es ele outros 
bnnc~ls, jô. visados. 

o Sn. S.\.IU.I\"A (P1"Csiden.t ao COitselho):- Estó. 
respondendo n si mesmo. 

O Sn. ConnEu : - Attendn o nobre ministro.· Se 
devemos seguir este rJroccsso na. a.precindi.o do: som
ma oltistentc nn cnb'a elos bancos em '30 de Abril, 
devemos npplicn-lo em relaç.ão ás outras indicndns na 
tabelln; c ver-se-bo. que se chego. n resultndo que 
nü.o n1tcrn o. q uestüo. 

Prosignn1rs : 
O nobre minist.ro disse que níio era presumível que 

o snldo de G,322:000S existente nos bancos no ter 
minn.r o nH~z· de Abril n.ngn1entnssc nté o fim ele 
Junho. l\Itts, olhemos pam o JO>'nal do Comme,.C'io de 
hontem, no qnnl se encontriio os halnocetes súmente 
de tres bnncns, <lo Brnzil, do Co•nmercinl e do Indus
tria.! e l\Icrcnntil, e reconhecc•·em"s que nestes tres 
bnncos o. son:ma em caixn no clin l deste me7. ern su
perior {L que o :1obro ministro cnlculotl. Eis nqui, 
(IIJ): 
Banco do Brnzil.. • • 
Industrial o 1\Ie•·cnntll •• 
Commcrcial •• 

4, 940: 186,'1900 
1.013:990!)120 

G6ü:215,$350 

6,G'W:3921i370 

. Se levnrmos em conta o que o Bnnco Commercial 
TJOssuin cm dinheiro, e ho.vin dc~ositndo no Banco do 
Brnzil. sommn qnc se eleva ~ ~.32G:S981!220, maior 
e o. elifl'er.ençn. 

Nilo tenho os elementos que devem :fornecer os 
ba.lnncetes do Bnnco elo Commcrcio. do En~lish 
Bnnl< e do London Bunk. ·· 

Ao mesmo tempo quo estn é o. situnr,íio dos bancos, 
qun.l <. n elo thesouro 'I O que indioüo os hnlo.ncetcs 
puhlicndos no Jol"llttl do Comme•·cio de llontem 'I Que 
n di\'iUn do tbesotlro. sú ctn dons c1os l)nncoo;, o elo 
B1·nzil c o Commercinl. cl<lYn.-sc n ~8. 1 Oü:~üU,~SGI. 

A qttOlll, pois, n n1cilidn t01·ia. c1o i'n.vorcccr? nos 
bnncos qttc n <lis\lcnsúrüo, ot1 no thesonro que 
n&sim está onc1•nc o cmn ea~n enorme clivulll. 
fluctunnte súmcnte cm dous cstnbelecimentos de 
cre<litu 'I· Mns, se tnl é o efi'cito da proposta, todo o 
m·tefncto do. U1CR1l1lL prol?ostn dosapparccc, porque o 
p:overno O\.ttro. cou!::-n. nuo fnL·ú. souu.u on1itth· p~tpol
moedo. sob1·o !Jilhetcs dn thesouro descont11uos pelos 
bn.ncos, O toU"~I\l' cllo }1fil'O. 8tlt1S aespczns U pl"OJ~~in. 
snnu11n quo ns~nn ncnbn elo ent•·c~!rn· nu!;\ 1)t\llCllS, l·~1~ .. 

..,_ern nltinll\ U.llldyo~. no qt1c vni dut• todo t·sso lUc.~·.u.
nismo dn pt•opostn. 

O Sn. JuNQUtunA. : -A hlVOlll'tl "ln. cn.nnn. astll cm;. 
grnnt\o cri~o. lJ\'(>(•iRn tlnnbcm. do urn an,dlio Uit·ccto, 
o 11<e•mo li do""'~· 

• 
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<.! Sn. ConnEn: -Mas se tal é o reoultnclC:. finnl, 
.. , 'tlw cumpre antes fuzor 'l lançar tuii.o t.lcs~c rncnrso 

. J.hi:'Sll,;.ieirn e n.rriscntlo de nngntontnr n mn.ssn. de pupel 
Jncon\'ertivcl, ou dcixnr· adLO.dn. C.::itlL questü.o o.té ver
mos •e é possivel obter um orçamento em que scj:io 
attondidas regularmente as necessidnilés.. pt1blicas 'l 
O thesouro pns>ou o Rubicon, venceu ns difficulclndas 
do din !•de Julho, e antes do 1• de Jnneiro devemos 
aupl'Or que estnríL votnda uma nova lei de orçamento 
muis p:\trioticnmonte clnborndn do que ns nnteriores. 
Se nossns cspcrunçns fn.lhnrcm, então sim, rneditemos 
so\.1re este recurso que o governo quer empregnr. 

Nü.o sei cotno o nobre n1inistro se deixou acdnzir 
l'e1n illui5~0 de qtle tcrin.1nqs forçosntncnte escn.sscz 
de meio circulante no dia I• do Jt1lho. De onel" porlin 
vir esse tcn1or ntt cssn. prcsutnnção Cf Quo symptomn 
se dnvn. que pudesse levm· o.Õ cspirito a. idt!O. de 
escassez do n1elo circnlnntc, qnn.ndo em qun.lc1ncr 
parte parn que se ,·oltCJn n.s \'Ístns nüo sô encontrão 
scnlto mnnifcstnc;õe~ cla.rn.s, ex.prcssivns, de q1.1e o 
qu.c hu. é supcrnhundnncin. d~ 111eio circnlnnte ':r 

Qnn.lquer dos symptornns que nssignnlü.o ns crises 
nlonetarin!!', corno as nn\'Cns nep;rus nssignnl~t.o n. 
tempe,tttde, onde se manifesta 'l Se qunndo se tratn 
ele 111ocdtt metnllicn, n. qucstiio dn supcrnbttndn.ncia. se 
Tcsolvc por si, npplicn.ndo-se pnrte n.os usos dn. 
industo 1, e ce~snndo o. 1noedngetn, que já não se 
tot·nn. prodnctivn, qun.n<.l.o se trn.tn. do pnpel-moedn., 
essn. questÜ.·• resolve-se peln. <leprecinç:Io clcstn mo~du.; 
mns, se ha. escassez. en1 vez de Ue!'t"eciaç::"'IO, o cnso 
t.oma. outra. fei,;:lo, e 1nei~s sttppletorios u.hi vCnn 
preencher o lngnr que tleJxn de ser occnpnclo pelo 
papel. Hn. u.lglltun n1oedn. em nossa circultu,~lto que 
não seja. de pu.pcl? Tivcrlio os Uo.nco~ ne:.:cssi.Jo.cle de 

·levu.nto.r a tn.x.n do clesconto pnl·n. c.lilllcultnr a snhiU.tt. 
das SOIIIHH1S enJ c~~·trc e de elc•.-nr o jUl"O soLre n.s 
quantias depositadas t•nro. atrn.hi-ln.s? N~Hltt disto! 
Acnso houve no co.muio oscillnçi:io pnra. mni• '! .A.o 
con trn.rio. 

sen v1tlor, e dá mttior somma de impostos, foi de
\'iun IÍ Jegisloçüo, nté hnl'onco nilo nlterlleltt, da Repu
blica Argentina. 

Com suns leis olla. favoreceu, nté bem· pouco, o
ingresso, nos merendas da republica, elaqnellc producte>
beneficiutlo. Rcpentinn.n1cnte, porén1, lLLnçn. 1111postos 
}Jt•ohibitivos, e os estu.belccimcntos hrrnileiros exis
tentes nn pr'-'vincia. do Pat•o.nú. in1portri.ntcs e cus
tosos, sõ.o obrigndos n fechar-se. 

Como consc'l uencin, o proelttcto do imposto l.n de· 
decrescer ; e por outro lndo o cncnrgo do E::o1o.clo bu. 
de subi!·. din1inuindo os meios que esso indu::;trin. 
hnvin. de fornecer pnrn nllivin-lo elo• juros dt\ qunntiu. 
en1J:lrcgndn. nn e .. trncln de ferro. dn pl'ovicin.. 

li oi -uma. medic.ln. funesta. por todos os ]n.;los; e tal
vez n pro~prin. repnhlicn. nü.o o.pl-o'\'cite qunnto Sttppóc. 

Deve riu. neste pont.o pedir oxp1icac~ões ao. governo
se niio sonhessc pnt·ticula.rn1ente, pnr me ter f.eito a. 
honru. de Uizê-lo o nobre 111inist.J:o de estrnt1gciros., 
que elle so estíL occup:tndo seri~<m<mte elo nssnmpto. 

O Sn. V•suoND~t oz PAll.\:<A.GD.l (m·inistro de estran
geiros) : - .A.poindo. 

O Sn. Coun•rA.:- Nns pnlnvrns do relntorio, que· 
precede á nrop·•sto., o nob.re n1inistro enuncio.-se por 
fúrn1n r"(LlC~ eleve-se reJlltta.L· n.ssentndLt cm seu espírito 
u. resolll<(tio de oü.o. r~aliza.r ncnhutn cmprestimo· 
exte1·no. 

Nü.o tem outro sentido a. declnrnç;ii,n solemne d~ que 
esse etn!Jrestimo serin presentemente ll'ltlito oneruso, 

Inclino-me n. este jnizo tlo nobre n1inistro, e nü.o 
Uesejo ver .. ~. realizn~·ão do que jlL foi escripto qu~, 
se n ..,.0\'erno bruzilciro recorresse a.o lnet"Clu.lo cstra.n
gcil·o'""pn.l·n. Jevnntrú- n1n emp~·estin1o, exi~ir-se-lhe-hia 
::t. hynottcecn de nlgumn. du.s rcnaa.s pnbllCns. 

~iri.s, se. por infcliciclt\de. o nobre 1ni..ist1·o tiver 
de u1 ~·Hficar sun. r"csolu•~iio, se tiver de bntcr 6. pnrtn. 
de bnnqneh·os est,·n.ng.;h·ós, solicitn.ntlo e1nprcsthno 
pnm o t,;sto.do, nest~ cnso peço a S. Ex. que niio 
cncn.rret'l'ue tl. lc.•g H~iio de 1·en.liznr esta. opcr:.v;~"to, tn.oto 
n1ui:; q~nnto uxi;tc cm Londl"C5 umn. dclegncin. do 
t!tesnut·o, que é n. mnis propriCL paro. este: mister, 
nchn.ndo-sc actnahneutc :.'r. f1·ente Ucllo. un1 empregado 
de ordem S11p<:ri01· e de recon~teci<las .ht\bilitn~óes .• 

E' ucce:~s:.u"lO urrcdn.r a. dlplolnactn. dest.e offic1o, 
até pn.t·a '-LUC nü.o Uujll. tnn.is occnsiü.o de se p01ler cli
zer o que disse n. con1missã.o do orr.~nmcnto nn cn.
lnnra. elos cleputn.llos no parecer ele 17 de Agosto ele 
ll:l:W, do qnnl foi relntor o f~tllecicln Sr. Ledo; sentlo 
os dema.is mernUros da. conltni:;sü.o os Srs. Souza. 

E uma raZão de outra. orU.en1. n1as ignn1:n~ntc ex
prcssi ·•a. é a.quclln. qne o nobre 111inisu·o c.lc\"C pedir ~'c. 
caixa. da. UlllOl·tizn.c~õ.o. Qun.nclo s...: dá sin1plcs receio 
de cscHsscz de 1ncià cir~ulnnte. os crcrlo1·cs do Estado 
.acodetn pn.t·n.. nos pritneh·os di:.1.s, retirarcln ()S juros 
de snas upolices, .c. se C;)tú fncto não se dá presente
mente. o .qne se conclue G que não hn. n. prcleu<litln. 
escn.sscz. O que foi que vitnos nn cn.ixn dn. n.tnortizn.
t;ri.o nos t1"(>S p1·hncil·os dias de Julho 'l A cnixn. do. 
u.n'l·•rtiznt;o"io pn~ou npenus 3.5UU:OUIJS: c no (lo, sn.b
bn.do, afrouxou a pl·ocurn,·niio se tendo pn.g.1 mais de 
:!0J;UUU,9. Isto n:w se deu nos nnnos anteriores. P<'
ilerin. u.Jp;netn conclnil· lci!se a.rrott.xun1ento tle pt·ocu,rn. 
do meiu cit·cnlnnte qllc a cnixn da a\nortizn.c;tio podia. 
íornccel" que lH\ elelle escassez 'l 

Pelo cont t·nrio: e ê estn. tunn. 1'rovn. igunlmente ro
busta de qne o nobre ministro equivocou-se quando 
fun·lntucntou sua propost.u. na. escassez de 111eio cir
cnh nt~~. C[IIC rorçr,sn.mcnte ha.vin. de hn.vcr no principio 

' l!"rn"l'"• Jose Bern:or:1it>o Bo.ptista Pc•·cirn, Nicoláo 
I-Ierre1·a, lll"t"Lulio ~ioniz e Josú do R~zcnLle Costa, 

1-:s'\o. corntnissU.o nssitn se cxpres:.ou e a sun lin
gq.a.g:cnl ó. pntrio~icn, ú. a q.ne eleve ser sen1prc usnan! 

deste exel•cicio. · 
.Mns que esperança hn de que ns cousns melhorem, 

e o thcl'l ur<1 s ~ posso. ir grndnuhnetlte libct·tnndo do. 
pretl .. iLo qUt! sobre ulle "enhü.o n. exercer os bo.tlcos de 
dcposit , !-ielt..; crc:llnros. se, por st.Ul. vez, os crctlores 

· dos n"'CStllt>ci bn.nc ,s rcchuna.retn 0111 prnzo bre\'o os 
seus dep• ·sitns 'l 

Inl'eJi,mctltO, cotn o systmnn. que tetnos ndoptnclo, 
niin hn f'sperO.ti':U. de prcnnpt.n. trnnsformnc;ü.o cn1 tii.o 
vici·IS• • sy~t..,IIIU.. '\ l'cndu. decresce. o nob1·o n1inistro 
::Ll\c.w;on CtiSa rnztLo, e o facto C<1nfl.l'lnn. SC\.1 juizo; a. 
renda. vai no ospltntosn dcc,·eschnonto qno rosllltn (1c 
ni"to P"der ·o co~mtncl·cio en1penbr\.\"-sc Ctn opcruçües 
sen:"'to de prnmptu. s ,lul;iLo, cunl.lit,·lt·l crn que forc,~osn.·
moute se acha. dcsdH qne u. rn.pido. Oticillnc;~iio no vu.lor 
da. 111 ,cun Jl1'1de tt·uzer suu. ruino. ; n. rendn llccrcqce. 
e ul.~nuutH Un.s fontes que tnnntinht'Lo u.intl.o. a. ncLunl 1 

estalo cn1 risco tle tlesnpprwccer. 
O nc1bro tnini:-.itt•o sabe qne u111n. clns inclustrins qtte 

forncciiH) niio p~quenn sommn de UireitoR de expo·r
tnc:-i'i.o era. u Un. hot"Vll. n1n.ttc, na p1·ovincia. que tenho 
a honra de ronrescntnr. 

A sitn~l. ;'u1. ct·enclu. nnquelln. pro,·incin, clctormi
' .stnndo-a. w. Ucu.oúciu.r CAse lH"oduct<J, o que nngtu.enLu. o 

· (( 1\ü.o 'q uiz o; cb1nn1i::;sü.o tern1innr o seu trn.b~tlho 
se1n cl"iticar vnrios factos. con.sumn1nllo~. que cn1 suo. 
opiniil.o hO.\·iU.o cxtt·cmnn1eote prejnUicn.do o thesot.uo 
publico. Era um dallos o. porcentngem cnbrnd1\ pelos 
diplontntu.s Urnzilctt-o::s ·sobre os cmprestitnos contra.~ 
bide>S na pra','"" ele Lon<lt·es. nos nnnos do 18~4 <> 
1825. NtLo comprolrcnrHn n. contn1issü.o cmno onsú.rão 
a.quellcs n~entes plenipotenchnios recebet• o. referido. 
porcentu.gc·rn, qn.nntl.o crü.o etnprcgndos publicas, fo.us
tosrunen(c ronHtnln·ndos pelo thosonro e niio hn.viii.o 
i'eiti) nltds quP. cnn1prir ns orclens du governo. Nlto 
potlia dosculpttr ig11nlmcnte os mini~tros de est1tda 
que lhes hnvtiLo snnccionndo o pt•ocedimento. "Que 
O::l no(rr•cinnt.cs - <.l.izin. o roln.torio- percebii.o com
n'lisAõCs de cmprestÍI'l'!O, estú. nn. ordenl d.ns. nego ... 
cinc,!c1es, pnrquo era. hvro no goyOt·nn bt·nz1lo1ro ea .. 
t;puht-lno; antes, ott., quando m1.o o fizcs~e. pltgu.-lo.& 
(lcp. is, sco·nndo os usos do conunorcio, Mn.s que 
diplmn;;Ltns

0 
bro.zileil·os , grandes fttnccionnrios da. 

nnc,Hlo, por elln pngoi!, r01nunerndos o ho}lrndos. 
oxijli.o on n.cciten1 utnn. co1nnlissiio pelo servu;o, cm 
que os empregou '? ~oyerno, que os pnga. e h'?nl·u.,_ ó,. 
<1lém elo c "trnorchnnno, oscnndnloso o nntltJntno
tico. Qno so dirin de um ministro tia fnzonda, que 
nor•ociundo um omprostimo no interior, ou pu.g;u.ndo 
Ro,'7,mnR dcviclus n. credores do Estltdo, recebesse por
ccn1~1!_~·,4u'i ou con11nissões pecunio.rio.s pa.ru. si, ou suo.. 
fLLlULiiu. ~l 
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« A commissão recommendo.va neste toplco ao 
. governo, que mandasse- recolher no tl1esouro ns 
quantias assim indevida e criminosamente percebidas 
.Pelos ~iplomn~as brasileiros, e processa-los 01~ fórma 
das le1s em v1gor. » 

Penso que o nobre ministro •• devo fortl\lece.r nn 
resolução enunciada no relatorio que pre'ceue ú. 
proposta, de evitar neste momento um 'emprestimo 
externo que seria muito oneroso; assim co1no qno, 
se a necessidade extrema. o forçar a. abandonar essa 
resoluçüo, deve seguir na. negocinçiio processo <li verso 
.do ~ue su tem seguido. 

D1rei nlgumas palavras sobre o projecto proposto 
pelo governo. 

A primeiro. considernçiio que a.ssnlta o esptrito, 
lendo-o. é como, fallando-se na restauraçiio da lei de 
de 20 Muto ele 1875, niio occorre no governo uma. de 
suns dispo•ições, qual a. que se refere á emissiio de 
·titulos de nova especie, vencendo juro. 

Já niio se olh" seniio, exclusi\'nmente, para. o papel
moeda. O p1•ojecto niio trata. senão da emissão de 
".!5,000:u0011 <>m mo edn corrente como auxilio nos 
bancos de deposito dn cOrte. 

Já foi objer.tado que niio siio somente os bancos da 
cOrte que poder ião necessitar desse auxilio, e recordo
me de haver o nobre ministro da fazenda dito nn. dis
cussão, que acudiria tambem aos bancos do.s provín
cias,. caso estes vicssetn n. achar-se em circumstn.ncin.s 
que justificassem a intervenção do governo. 

Se o nobre ministro nü.o desiste dessu. intençii.o c 
insiste nn. ndopção do projecto, neste caso tornn.-se 

. necessnl'in uma emenda que estenda a medida. aos 
bancos das provincias. 

. O prnjecto accrescentn : « o cnpital e juros pagos 
.pelos ba.ncos serilo destinados. ao resgate do mdo 
-circulante.)) 

Conclue-se que se trnta. do resgate do meio circu
.lant.e existente na época da lei. 

Mas, como se póde appli.cnr o capital pn.p;o pelos 
bancos ao res~n.te desse tneio circulante CJ Não póde 
ter outro destino senilo o de amorttzar o pnpel-moeda 
novamente emittido. 

Se o capital recolhido tem de ser equivalente no 
papel-moeda emittido , o eifeito da su1~ retil·nda 
nüo púde ser outro senão o rccolhimeato da. nova 
etnisstLo. 

O que restaria, pois, para. o resgate do nctunl meio 
circnlnnte '? Sómeote os juros. ... 

Ora, a disposiçiio do projecto refere-s<> tnnto nos 
juros como no capital; mas niio se póde regular do 
mesmo modo cousas dif!"erentes. · 

E. ·pergunto uo nobre ministro, .. como considera 
S. Ex. este projecto'/ Como contendo medida. permn.-
nente ou sintples1nente tro.nsitorin. Cf " 

Os inconvenientes de uma medida permnnente como 
·esta sü.o manifestos. 

A incerteza que desta medida resultn.ria sobre a 
mnssa do pnpel-moecla inconvcrtivel, nilo pndia. dar 
lugn.r senü.o u. conscqueucio.s perniciosas. Desde C']lle o 
govea·no estiver sen1pre nrmndo cotn n. fllcnldudo do 
lnnçnr na sir.un~"'LO muis 25,1100:000S de p1lpel-mocda., 
jli. supernbnnclnnt,l, este sin1ples rocei() de 'llle o ftacto 
possu. dnr.sc, não póde ser 1nntivo pnrn resultados 
uteis. Hoje o p;overno emitto n totalidade do pnpol
·tnoNla. pnrn qne estl'í. nntorisa.do : nn1n.nhii. recolhe 
pnrte. Uepois de munnhü. ctuitte toda. ou pnrte dn. 
qun.ntiu jó. '1'ecolbt·la., c ns oscllhl~·ões, com '1tl3 nctunl
rncntc lntr..n1os no valor cln moecln, se lH!''.!'···tvru·ltõ. 
Esl'lns O:oõcilln~.~ões ta·ndnzctu-se por plaenomenos que 
actuiio desast1·osnmcnte sobre a fortuoa publica e 
r.ohl'c n. :fnrtunn pnrticulnr. 

Cmuo n1cdiàn do occnsiüo, jú. apreciei o projecto: 
já disao que os fundamentos 0111 q11e ollo o.ssentu.vo. 
uüo se rou.li~lLrilo, qno os pl'inleiros dias de Jnlhn de 
1885 cor,·a•·<•o cun1o os do Julho de !Ss4 e de t··s:J. e 
que cm circumstuncia.s iclentico.s niLo Uovf'nlos ter 
procedimento ditl'erente. As circmn8tnncins e:,tt'L • po
Uindo qno se demoro a resolu~~ií.o dosto 1\StHtmpto, 
]1liis r1ne ne1n foi preciso o tn·ojocto pna·n. o governo 
:f~z~r fronto notJ cnJbnrnços do cou1cço do ex.er
CLCIO. 

O que estú l>c<li.nclo remcdio é o cst::do <la fazenda. 

pttblica ; de ser elle tão triste, como é, nascem 'todao. 
estgs medidas que uma após outra vem pesar dolo
rosamente sobre o pod.cr l<>gislntivo ; de ser elle tiio 
triste, como é, vem a necesaidadc de repetirem~s& 
expedient.es cood~>mnados pela sciencia, condemnados 
pela pra.t1ca. 

Cuidemos de nttender para. o amo.go da questão ; 
cuidemos de fnzer çessar este fatal regimen de defici.tB 
succcssivos ; cuidemos de votar um orçamento em. 
que se equilibre a receita com n despezn do Estndo. 
· Olhemos tambem para a legislação que regula os 
bancos de deposito, e será. esta a mmha ultima obser
vnçilo. 

O nobre presidente do conselho e ministro da fa• 
zendn jú se pronunciou no mesmo sentido em que 
estou agora n~ enunciando, em seu discurso de 22. 
de Maio de 1875, apreciando s. proposta do governo 
de então. · ' 

S. Ex. chamnva a ntteoção para. um projecto apre
sentado nesta. casa pelo distincto economista o Sr. 
Visconde de Inhomirim. 

O projecto é este : 
« A assembléa geral decreta~ 
" Art. 1 • Nenhum banco será. autorisl\do a receber 

depositas 91n conto. corrente, sem ~ue em seua esta.
tutos se incluão as seguintes disposições: 

" 1 ... Que a somma destes deposites não excederá 
n do capital social realizado e mais 50 •/o do capital 
nii.o ren.lizndo. 

" 2 ... Que taes deposites niio poderão ser applica
dos seniio ao descontq. de titulo de natureza commer
cio.l, com o prazo nunca. maior de quatro mezes, •· 
bem assim, a bilhetes do thesouro, letras da alfa.n- _ 
clega., ou a ctnprestimos ca.uciona.dos com apohces 
geraes e metnes preciosos. 

" Art. 2.• Ao banco assim orp:anisado será facul
tado o estabelecer em seus estatutos n clausula, qua 
na hypotbese das corridas dos depositantes em conta. i 
correote para. a retirada immedbta dos deposites, o ' 
banco resel'va-se o direito de interromper a eotrega. 
se o estado de seus cofres a não permittir e de passar 
aos depositantes letras pela importaocia elos deposito& 
exigidos com os mesmos juros que antes veociü.o, e 
reembolsnveis nos prazos nbaixo indicadas. 

« § 1.0 Estns l~trn.s serão divididas can seis series. 
correspondendo, tanto quanto for possivel, á ordem 
chronologica. da requisição dos depnsitos, e cnda uma 
das series scrú. successivnn1cnte rcsgn.tnrln de quinze 
em <tuinze dia.<, de modo que, no fim do prazo da 
90 dms, contados da data da suspensão da entrega. 
dos deposites, será o banco. obrigado n voltar ao 
rcgimen ordinn.rio do seu po.gn.mento em moeda. 
corrente. · · 

" Art. 3. • Os bancos actnalmente existentes siJ 
poderiio goznr deste favor da presente lei depoi• 
que rc>formarem seus estatutos de conformidade com .. 
o que se o.chn. prescripto no n"t. 1.0 u 

O nobre ministro mn.nifeston-se cntü.o fa.voravel
mente n este pl'ojecto; a hnse nbi está. pnra as 
medidas qt1e a.s circumstnncia.s u.~ora. nconselho.rem. 
Resta t~ S. Ex .. que nü.o pódo deix.nr elo l"Cconbecer,- r 
como cn. n neco-sidndo do voltar as vistas para a. 
)orrisluçü.o que regula. esse~ bancos. promover o.s 
mr:' ·itlns que ns circumsta.ncio.s rccommcodü.o e a. 
ex r1eocio. houver nconHclbado. 

Creia que nssim S. Ex. mnrchar1• melhor do quG. 
opro-entando propostas como esta. 

Esforce-se o nobl'c m.inistro para. que se voto utn. 
orçamento pat•·iotico : esforce-se para <JUe se modi
fit'J,ue o. logisln~:lio sobro os bnncns do deposito, e 
t~rÍL prepnrndn po.nt nussn pntrin. futuro mn.is feliz: 
tor1L libertado o thesotti'O elo toda" as oppressões qua 
sol.n·e olle violentamente pcsÜ.t'l, terú ubea·to cnminho 
que pcrmitto. o rcu.ppurccimonto dn moe,ln meto.llica. 
'lu e parece haver fup;ido de> to puiz como de um 
ln~ .. ur conU01nnndo, e tort't !oito nnscor a esperança. 
del""·volturnlOB no rcp:imon do pnpel ounvcrsivoJ, o da: 
podermos manejn.r as no!lsns Hu11nçns sobre n ba.sc • 
de nn• bnnco de emisslio. (llluitn '·•m; !IU<ilo bem.) 

l~lCOLl n di~cl\ijsi:io ~<diadn l'elu IJ.urn. 

• 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
LIQBNQA.S 

f;cguirü.o-se snccessivamcnte c1n 3& disct\ssão e fo
rüo •om debn.te n.pprovndns c ndoptndns paro. serem 
t!h·i;6cl:ts •i snncc;iio impelriat. ns proposis·õos da. c:n.-
mn•·a dus Srs. deputndoa : " 

N. 6, do corrente nono, eonccdP.ndo licençn. ao 
desembo:rgador João de Cnr\'n.lho Fernnndes Vicirn. 

N. 7, do corrente n.nno, concedendo licença. 11.0 des
embargador João Cool~o Bn.stos. 

N. 8. do corrente n.nno, concedendo licença. no 
desentbargndor Bellnrmino Perogl"ino <1n. Gn.mn. e 
Mello. 

N. 4. do corrente a.nno, concedendo licença. ao juiz 
de direito Fernnndo Alves do Carvalho. 

N. 5. do ·cat·rentc nnoo, concedendo licP.nçn no juiz 
. de direitn Frnncisco dn. Cunha Cnstello Branco. 

lllONTE-PlO 

O Sn. PuESioENTE doe1arou que, ncbnndo-sc preju
dicado o requerimento do Sr. Nunes Gonçalves, cuja. 
discussão ficou enccrra.dn. na. sessão u.nterior. pnra que 
se ndinsse pn.rn. n. sessão de hoje a 3• discus<ão •ln 
proposição dn carnarn. dos deputados n .. 42., d~ I Sft3, 
cr.mcedcndo ás menores Cnrlotn., r.Imin tlos.é e Nomnin, 
repnrtidumente, o mont.e-pio de seu :l'nllecit!o O.\'(\, o 
chefe de esqnndrn. reformado An,onio Folix C<wr~n. 
de 1\Iello. prosegnh• n discussão dn proposi<;ií.o. 

(O Sr. pre•ido·nte deixou n. cndeirn. dn presic1encin• 
':LUC passou O. ser OCCLlplldl\ pelo S1·. [ 0 viee-presiclentc.) 

O Sr. dnr;:;nna•ll•e : -Sr. presidente, nc4nndo-se 
o parecer que opiO!> peln n.pprovnçü.o ilosca. J>I"O!lO
sic;ao ll<Signn.do pOr mim e peJo il!Llbtl"!l.dO S1•. Conse
lheiro ele estado Teixeira. JLlnior, q·ue e~tú n.llsentc, 
bem comprehende o senuclo a obrigru;rw que n1e ca.bc 
de defender o pnrecer fJUe n.ssign:."unos. 

Fr.zendo-o. sinto ncuu.r-me em divcrgcncia com o 
nobre S1·. ministro dn mnrinha.; mns tenho n con
vicc;i'io de que S. Ex., razoavel, justo '} equitnlivo, 
como sempre o reconheci, ha. de ser o nropl'io que, 
attendendo aos 1notivos que levúrã.o o.- co1unlisSi\o 
a dar seu assentimento a. esta. proposic;iio, ncnhn.rá 
votando por ello., desde que a. commi~sito nfl.o teve 
.outras vistas senão interpretar a. lcgislo.c;ão que re
gula esta mn.tcrin., convencida de que, por fo1·ç:> Jestn. 
mesmn legisla(;üo. o direito da.s menores <le que trntn. 
a propnsiçi1o é renhnentc incontestnvel. 

Dun& forii.n n.s rn.zões allegn.das por S. Ex .. pelas 
quo.es declarou q\te, en1 vi.rtude do seu cn.rg:o, julgava. 
dever O(lpOr-se iL prnposiçi•o : mns pelo motivo " que 
já o.llud1, isto é, n. justiça e n. equidade que cn•·aete
risão o nobre ministro, conchtio dizendo t1tte -se 
confom1a.ya com n votltção que o senttdo nfinnl hou
vesse de dar, o que assnz aemonstrn que S. '-<· só 
impugn11 a. propo~o~içü.o por esse dever qne tútn rodos 
os funccionnrios puUlicos. a.IUls muito rn.zoa.velnu:nte, 
de procurarem zelar os dinheiros do Estado. 

As rn.zões, dizia cu, em que S. Ex. se fundon fo
riio dun.s: mnn, 11. do que o nlvnrá de 1705 qtle rep:llln. 
11. matcrin. do monte-pio de que se trut11 nito conce<le 
<nn co.so algum pensüo ús netas dos ofi-iciucs de 1nn
rinhn ; e n. se•~"undn. rnzii.o consistio en'l dizer S. Ex. 
que o n.l!egudo direito que tem a fmnilin do ofHcinl de 
mnrjnha. ú pensü.o nüo é direito perfeito e ndquirido, 
·por isso que o monte-pio tl fundado pelos ~ontribui
ções que fazem os nlcSrrJos ofticincs~ durnnte todn 
.sun. viiln do um diu. t1e soldo em cndl). n1cz, e tn.os 
contrilnli(,·ües sii.o insuírici~ntes. 

Primeiro que tudo t1irei no nobre minist.ro que 
S. Ex. ni'Lo dcmonstron quo cífectivmncnto a contri
buiçüo dos oflicin.es não sej" autricionte pn.rn. o soc
eorro dn• ~ntuili11s ..• 

O Su. Lu1z F~tJ.JPPil (ministro da marinha) : - Fo
Tíio as informuções que tive. 

O Sn. JAGUAI\JIIJt : -- A e•te respeito direi quG 
umbcm nito me ncho hnhilitn.do pn.rn. saber so oil"c
.::tivnmollto ossn contrihuic;i'io ó snllicicnto pnrn. o soe
corro prcstndo pcln thcsouro ús familias dos otl1chtes 

·.de marinha; mas declaro que n.lgnem, que se deu u. 

esse estudo, chegou á ennclusi\o de que as informa-
' ções do ~besouro nüo aão exnctns: que a contribnit.~ão 

dOS Oil1ClUCS de nl0.1'Ínbn., CLm OS jtll"OS COl"l"eSpon<len
tCS .u. c~sns qna.ntins deposttndns por long"r,s u.nnos. 6. 
sufi•cwnte pnrn ns pensões de que se trLLtn. 

O Su. AI•Fo,.so CEJ.so:- Apoiado. 
O Sn. JAGUARJnE: - Fol,..-o ele nssim ouvir ao nobre 

scnndor, tnuito con1petcntC nn. n1nterin, e que jU. foi 
ministro dn mnrinhn. dcl'nornnclo-se ncstu. ptH:lta. o 
tendo portanto occns'iií.o de c~tudm· n. mnte1·in. de que 
nos occ1.1rnmo~. O scnndo ncnba ele ouvh· esta v-n
Jiosn cnnfirnltv;üo de ttttc a contribnir:ão dos onicines 
ele 1~1nrinhn. é snfl1c1cntc pnrn. o' pugnmento das 
pcnsocs. 

O Su. Av>'oNso CELSo: -Tenho essn. couvicc;l\1). 
O Sn •. JAGUAtUnE: -Seja, porém, ou nü.o seja. cnf

flcicnte, 11nrccc-n'lc CJUC o thcsouro nem por isso. 
tcn1 uwnos obl'igncüo de prc~tar este soccorro ú.s fa.
nlilius dos nlficines'. 

. O SI!. Lmz F>:..n"'>c (ministro da ma?'inha) :- Se 
essas tncnorcs estivessem nos casos dn. lej. 

O Sn. J"cuAnJnu:- Chegn.retno$ lá.. 
~. Sn. ~':. !'~·o,.~o C.er.so: -:-Hoje n. cont_:ibuiçiio d~a 

C1fiici1H"S c tnfcnor us pcnsoes que se pngno, nu1s na.o 
se deve fuzcr o cn lculo t.on'lnnrlo Ull1 anno só. 

O Su. Lmz F>:r.IPP>: (mlni..t1·o da mrrrinha):- Jú. o 
'.'obre s:nndor reconhece qtle a. contribuiçií.o é inferior 
us pensot-.li .. 

O Sn. Av1•o:<so C•r.so:- lioje, mns o calculo não 
deve ser feito nssÍll1. . 

o Sn. oL\GU.\liiDE : -Esse dinheiro ab orlgine des
tinnclo n. esse íim, desde que não foi clcsfalcndo, te01 
<:ont.i~rHu1o a. scl· tnn fundo disponivcl n. serviço dna 
ftnullm.s ..• 

u Sn. Lmz FitLIPPC (minist,·o da mcwinha): - "E 
desde quando se pnp;ão pensões'? 

(flc< outro.• apartes.) 
O Sn. J,Gu,unoE :-,- Renro-me 11.0 que dizia ha 

pouco o nobre senndCil" por !\1'inns, isto é, que o 1Llndo 
em. muitio;imo Stlperior (L despezo. que fn.z o.ctun.l
nlentc o Estudo co1n os .:iOCCúrl·os .•• 

O Srt. I.u1z F'"·"'~" (ministro ele< rnarinlla) :- Não 
tenllo aqui os du.dos pa1·u. contestnr. 

O Sn. JAGu:mnE :- ••. e S. Ex. é muito eompe
t~nte. 

Cumpre tnmbem ponderar l:ple o Estado, como nin
gue\n contesto.• fo1·ncce meio sultlo tls fn.milins dos 
militares <1o terrn, que nü.o ent1•:io pn.rn. o thesOIUO 
com 11. mesmn. cootribuiçiio dos oUicine• de mo.riubo. ••• 

O Sn. Lu1z FELJPPE (ministro da marinha) :- Isto 
é outrn. qttestü.o. 

O Sn. JA.GtJAnrn~< : - As duns classes süo iguaes: 
pn.rece-me que ninguen1 1nc eontc&ta.rú. isto ••• 

O Su. F. Ocl'AYIANO : - Apoiado. 

O Sn. JAGUA!\JDE:- Se os oíncinos de terra pres
tü.o serviços t\. pntria., nrriEcnndo n RLtn 'Vido., os de 
mnr tmnhcn1 os prcstüo ; devcndo·SC notnr q\18 a. 
vida do o!licinl ele terra, exposta nos cnmpos de bo.
tnlhn., no elemento o. ~ue estnmos habituados, é menos 

1 m·riscnda do que n. do olllcinl do mn.l"inha, scmprs 
sujoitlL ao'! riscos do mn.r, n.os nccidentc• desse cle
tncnto por1~oso • 

Effeetivnmentc, cxpon<lo-se aos peri.c:os do uma. 
bntall:m Dt\val, o oflicinl corre 1nrus 1isco, porquo 
todos os que t~m li•.lo descripçõe• do combutcs mari
thl1?S, sobro meia. dmdo. <lo ta.bons. snbcn1 quo os quo 
ton1f1o Jlnrto nisso nchüo-so nu. muis nrriscl\dtl. situllçü.o 
que possn. arrostrur n. corngam do homem. 

Portanto, se bn. nlgumn. uifferençn. entre os perigos 
9.ue cor~·e a vidn. do militnr de terrn c n. vida do mi
lltnr de mnr ó que siio maiores nquc!les n. que se 
expõe este ultimo. Dnhi, portanto, se poderia de
duzir que os militares do mar dcvcriiío ter prete• 
roncin. nos favores garantidos pelo Estado ás &uo.D 
!nmilias. 
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O Sn. BAnA.o DA. LA.GUNA. : - Ou pelo menos ter~m 
1a.vores igun.et~. 

O Sn. JAGu.•nrnR : - Assim, ainda. quo.ndo 
n. contribuiçlio do militnr de tnnr nü.n fosio Slllliciento 
pnrn. esse fa.vm·., em tudo o cnso o E:;tndo clcvin. so..:
correr n fntnilín dcssu SCll scrvic1or. O Esta.do não 
deve csto.r rcgnten.ndo :f'll.\.'Ol'C~ qnCLnUo' se trata. de 
filhos menores de oflicin es de mnri11ho.. que nü.o são 
einlplesmente pcticionn.rios de um fn.vor, nHl.s recta
mão unu.L cotu!n. })CLrn. n qunl contribuirõ.o seus nsccn
dentes, forn1n.ndo peculio, que, so em o.lg:1tns Cl\SOS 
nü.o é snfficicntc pat•rr. o P'l~nmento dO 1nonte-pio, cm 
muitos outros é snfficicntissirllO e sobra. 

E' o q__ue se dú no cnso presente, I'nra. o que cha.mo 
a atten,;t.~o do nob1·c ministro. 

O n.lvnrú. ele -1705 estltbclecctt conlo regrn de con
tribuiçito o desconto de nm clh> do soldo por mez, e 
declarou que sô tinhão Uirci.to a. esse nl<Jnte-pio ns fn
milia.s elos o!Iiciucs que hotlVO-::ssel'll, pelo menos, pngo 
a contribuiçü.o dt1ro.nte u1n nnno. 

Aquelles olllcio.es qttc não po.gárito o. contribniçiio 
du.rante 12 1nczes. n~to clão ás snu.s fn.milins dh·cito·no 
monte-pio ; n1ns se tivcren1 -pag;o duL·u.nte tun nono c 
ncontccer que, pouco depois desse prazo, f,lllcçito, 
suns :ftunilin.s, que ,·ã.o perceber o monte-pio, rcccben1 
um grnnde fl\VOr a_o Estado, porque cll'ectivntnente n 
contribuiç<•o foi de 12 mezes o.peno.s, e não púele 
chcgnr~ 

Isto é cviclcnte: o favor do Estauo manifestn-se nbi. 
Nem sempre, porém, istt> se dú. Ao cnvez disso, 

IJ.Uando se trntnr do. familin de um o!l1cinl que tiver 
tldo longa viua, c que •obretndo tiver o!.,tido ttccessos 
e subido ús ul'titnos patentes. C.JlnJn·ehendc-se rp.te o. 
contribni<,•ilo po1• e !I e prestado. desde a primeim pn
tcnte nté n. tlltimn. se:.nun.tuentc p1·odnzio durante 
longui.:.snnos nnnod (1no.ntin. 1nuito su.1ficicn1.e lJa.t·a. o 
monte-pio dado {t f,müho.. 

O Sn. LUiz FEL!Pt'E (minisl,·o da marinha):- Ma5 

0 sso direito tem limites no. lei. 
O Sn. JAGU,\RIBE: -O 'lU" quero é cbnmnr o. 

'Ottenr;iio do nobre 1ninistro paro. o caso presente, qne 
é de clnmorosn c'luidnde, assumindo ns propor\•ões 
de jt.lStiça. rigoroso., porque tra.tt\-SC de Llm otlich\l que 
viveu longntnentc, 

O Sr. Antonio Fclix Corrõo. do Mcllo ero. 2• te
nente ctn 1825, e mor1·en cm I 8~·! no alto posto ele 
chefe de es<tundra, patente que tem soldo elevo.do. 
Orn, durn.nte os sessenta. nnoos cn1 que servia ao pn.iz, 
elle fez o po.gamcnt.o <lc um dh> de solclo por mez 
pnrn o monte-pio; sú destn u!titnn patente, as sttns 
cntrnelns devem ter si•lo avultn<lns, por'ltte o soldo 
era maior; e n!t~nclcndo-se n q ne essas ontl·ndns vi
nhão de longa di\ ta, de sele 1825, c que nsshn o. suo. 
contribtliçiio durou qunsi 60 nnnos desde 1l:i25 até 
188'.'!, ver-sc-ho. a. qttnnto ello. devia. ter subido. 

Niio posso dizer ngom a importnncia, porque nito 
fiz o cnlculo, mns ser!• fttcil, tomo.ndo-so o termo mé
dio entre o soldo do. patente de 2• tcne!\to e o de 
chefe de esc]undra, o multip!ico.ndo-so por 60 nnnos. 
E se o.ddicionnr-se o. este p1·odttcto n. sommo. dos jtt
ros que este dinheiro devo tet• rendido em tüo longo 
espaço, rcconhecer-se-hn que ns entrndns feitas pelo 
chefe de esqundrn Corrõa ile 1\Iello ohcgii.o perfeito.
mento pnrn. o pngnmento do monte-r>io éta suas des
cendentes, que hoje poclem este fo.vor. 

Agorn., considere-se ma.ie, CJ.l.lC esse offioitü fez o.a 
suas contribuições muito certo do que oro. em ben"e
ficio de suo. familio.. Fnllcceu sun osposn, o com elln 
deenprnrecett n primeira clo.s&o da'luelles CJ.UO o al
varó. de 17ll5 julga <:om direito ao monto-pio. 

Foi poucos mezes o.ntos do. morto do Sr. Corrên 
do Mollo, roalizudn em Julho, segundo met pnroco, 
que suo. filho., a Srn. D. Rito. Corrôo. ele Aro.ujo, 
tambom fo.lleceu, om Mnrço, creio ett, do mesmo nnno. 
Porto.nto, deso.ppnro<:cn a unico. herdeira que no rigor 
do. lotro. do nlva.rú. elo 17!)5 tinha direito a.o monte-pio. 

Digo no rigor da let•·a, Jlorqlle do rigo1• do ospir'ito 
ao mesmo o.lvnrt'l. cvidoncm-so qttc ns tros menores 
l'ecln.mnntcs deste fnvor '(ma ~1\ .. ,:; ,.... rlh·eitn cnmlllf't.n. 
ao menos llma c1t111.htdo tol 'l"u ''""1.41.11" 11~ .l'''"l'"''~"·~ 

ele ju~tlço. rigorosa., co1no d.isse ha. pouco, c demoos
tro.rel. 

"No pnrecer, qunn<lo so rcfcrio. li in formo.çüo do.da 
pelo governo. que doc!a,·ou LI camarn. dos dopu
ta.dos qnc o alvnl"Ú. de 1703 n.i'i.o t•cconhccio. na.s netn.s 
dos oUiciues de tnnrinbn direito ao monte-pio ·a. 
cc;nnmissü.o clisse que. effectivu.n.cntc. c.-•mpulsnrido 
chvcr:sos artigos desse a.h·ar:~o nlio cncontt·ou clit\
posir;ão c:xpl'essn. estnbeleccndo que n.s netas de 
oflicial de mo.rinhn. ti."·esscnl tnl llireito · 111as 
con1binn.ndo diversas dispoSÍifUCs do t.nesmo "a.lvn.t·ú.' 
chegou ú. conclusão de que nt~oo p(1dio. esta\· n~ 
·pensamento do le;;isludor o. cxclusiio dns netas do 
oflicio.l de mo.rinba, qtto.ndo esteji,o na.s condir•ões 
em qlle se nchiio tts d.e usu . oflicinl q \\e d ttrante !'otl
gos nunos concorreu con1 o. SLUt. contrlbuir;U.o parn. o 
monte-pio o 'ltto fnll~cctt sem deixar viuvu que perce
besse pensão, sem qne sun. filhn unica. tiio pouco a. p~r
c~bcsse, ao pnNso que fic:."u·ão net.ns cn1 !)obrczn, ús 
c1unes certnmcntp hnveriu nprovcitn<lo o. 'itn pens!'L0 11 

se 'Por fata.lidndc nü.o tivesse morrido a n1üi destUl.S 
crinn~~ns poucos lllCi~cs antes dn. 1nortc tlc sc1.1 O.\'ó. 

Vm:noFt ngnra. {L intC1·pretrV,!Ü.O da. lei. Par:.\ entrnr 
na. clemonstro.y:io ele que o es1)irito cln lei nUo pútle 
excluir o direito dessas crin.n(;ns, cn.rcç·o de ler (JS sons 
'hversos nrtig•)S, nlitn de qne o srmn..lo vcjn. qnc lL 
inten~ü.o do 1egi"lnc1or devia ser nutito di!l"ut·ente dn. 
opinião f<)rmulnd<> pelo nobre ministro <Jlle informou 
á outra. camn.rn, c bctn a.ssim do. qtlC sustentou o 
actuo.! St. tn!ni::_tro dn. mnrinhn., itnpugnaado o pare
cer do. commtssa.o. 

O senado me permittirú n. leitura. desses artíu·os, 
nü.o direi de ~odos, n1ns de nlgl1ns, cujo detido ex~n1e 
se torna. prcc1so. 

O Sn. Avvo:<so CeLso : - IIn. ~Lté o direito de ra
versü.o da. viuvu. pnrn ns fil11u.s. 

O Sn. JAGllAtuDE : - E1s os nrtigos elo plano do de~ 
. ct•eto de 23 de Setembro de 1795 : 

" Art. 1.0 Todos os oflicia.es deixaráõ' cndo. mez 
um dia ele 8Cus respectivos solclos (sem 'lUebra.elos, 
pois nii.o sii.o nteis en1 poA;nmentot:~o pecllniurios) e 
estes ficarúõ ~ logo confunelidq.~ com n. rco.l fa
zenela. 

" Art. 2 ° Por morto de qu(llquer dos contt·ibuintes, 
fir.o.ndo viuvo. e o.presentando esta. cortidilo de obito 
de seL1. nu-..rido. t-e lhe continua.rá n '011.go.r. de sUe o 
dia. do fnllecimento do sell marido,· o. metnde do 
soldo ql\e "elle vencin. no dito tempo: o este se lhe 
conservnr&l cmqnnnto o. ditn viuva.. existir no es.tado 
c1e viuvez. 011 tornnnJo n. cnsnr con1 l\Jgutn oflicial 
militar; pois. passttnclo a segnndns nupcias cc.m CJ.UCnl 
o nü.o fül·, nindo. qt\e sejn. nobre, pcrUerlt n. ditn. con
signayii.o. 

« Art. 3.0 Se o. ·v1u'Vn, que passnr o. segundas 
nupcins (cotno ficn. l1ito), envinvnr scgnndo. vez, se 
lhe tico.rá eontl'ibuindo com a met1tele do soldo do 
•ep;undo mnriclo, sttspendondo-se-lhe o que recebia. do 
primeiro. 

rr Art. 4.• Se por rr.orto do qualquer dos oontri,.. 
buintes não fico.r viuvo., mas sim filhas donzellns ou 
viuvns, por todo.s clln.s se reportirt\ igualmente o 
tneio soldo de Rett pni, lta.bilitnndo-se, p~rnnte o 
auditor geral de n1n.rinhn., elo. sua. fiiinc;ü.o, cstnclo de 
donzella on vittvez; o cstn pensão se lhes contiuuar{• 
emquunto n.s ditn.s viverent, a.incl1'L que 1nudcm de 
cst<>do com qno.lqner posson que ~ojn, com sobrevi~ 
venc~a do umas pn.rn outras. )) 

Attcndtt-so bom. A. lei clispõe que " viuva do offi
cial militar que se co.sasse segunda vez. com pessoa 
que niio foase ofrlcinl, nito tivesse direlto no meio 
soldo ; mns foi mttito clnro. o. respeito do.s filhns, isto 
é, ns filbns do ofrlcial de marinha. que entrarem no 
gozo d.o monto-pio, ninda. que co.sem com qttalquer 
pesson~. mesmo nüo sendo offica.l, continuüo no gozo 
do meio soldo. Nisto bem se vil o espil'ito larga.montet 
protector do. lei. Continuemos, porem, no. leitura. : 

" Art. 5.• Touns nsviuvns <JUC porcoh01·em n meto.de 
do solelo dos seus elefuntos mndclM cnntinunrãõ o. con
tribuir corn n. pot•çü.o de nm clin ·· S•lltlo, con·espon
rlt••,t•• "" m{l . n•·ldo qno n:~..:.c .... u1 destes, e, por
~"•no1 J!ur :wvrte de 'lU11.l',LU.Qr vlu.v~, ficando lilhaa 
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donz~llal' ou ·viuvns, po1• estns se repn1·tir~.l. o ntestn(') 
meio solclo de seu pai. que a miU recebia, por todo o 
tempo que estas viverem, cm qualquer estado qne 
viorem a tomo.r, ú excepç.ii.o de freiras. » 

V é-se que neste artigo, o lej:lislador dispõe gue o. 
vinvn do offiClal milita>", que entrar na percepçao do 
monte-pio, contintla n contribuil• com um dia de solcl,o 
por mcz, cotllO fuzio. o officin.l. 

O Sn. Lutz FELIPPE (ministro da marinha): -Paro. 
aproveitar ás filhns. 

O Sn. J ... GUAR1DE:- Bem: ninguem diz o con
trnrio ; mns serú s(nnente ás filhns, com cxclusiio dn.S 
netns, quando úq uellas nii.o haja aproveitado o peculio 
nccumulado pelas contribuições do chefe da. fnmilia <t 
Isto é o que cumpre examinar. 

Por isso chamo n nttcnçiio do senndo para o art. 
8°, pois que n sun. combion.çiio com o antecedente é 
que me traz o. profunda convicção de que no pensa
mento do Jeg-islo.dor estava que no caso presente 
de modo algum se pudesse excluir do direito ao 
monte-pio herdeiros nestns condições. Diz o nrt. 8• 
(le) : 

cc Se por mor~e dos contribuintes uii.o ficarem vi
uvas, filhas no estado de donzellns ou viuvas, miii 
no estado de viu·vcz. c tiver irmãs donzellns, -virú.õ 
estns a perceber aquella por~iio, 9,11e devia perceber 
n Yiuvn., fillut. ou ruãi elo dito ofhcial, isto é, tneio 
soklo <le seu irmiio t'6pnrtido por todns igualmente. }) 

Acnbn. o Sí:'Dndo de ou· .. ·ir n leitura de dous nrti~os., 
o prhneiro dos r1nnes diz positivamente que n viil\·a 
do officjnl ele ll'lnr.l.nJ:n, entr:tndo no goz.:> do tnonte-pio, 
.será obrigndn. n :fnzer (.~outrihuiçiio mcnsnl como fnzia 
sen mo.rido : e o ~e.c;r.:.d~• dispondo sobre os outras 
c:lrL!=ti11oCS ele r~cnsionistas. isto é, filhas donzellns ou 
vinvns e irmãs, não falln en1 h·miis viuvas ; diz só
mente-filhas donzc!lns on vin''rt.S, c 1r1n~s. 

Pelo ri~or do. interprt!t:1r;ü.o littero.l podert'i al,...nem 
entender guc tendo ~1m offictal de mnrinha "'uma 
unicn. i1·mã \'iuvn, he1·c.leira. de seu 1nontc-pio. ej:Otn 
se achn. fórn dn. letra dn lei, porque a lei diz 
ext>ressamentc filhas don::::ellas ou viu.va$ e irmíis, 
·mns não fn.:ln. de irmiis viuvns. 1\olus, ncr{l'nnto 
eu, serin cstn. in'tcrpretnci\o verdadeira Cf ~ão""seria 
absurda. qunndo n. leg~lnçi'io de todus os povo~, c 
sobretudo tL nossa, cn1 casos tacs procnriio se1nprc fa
vorecer as viLtvus? l\lnnifebtnmente está visto que 
esta omissiio foi .:asunl. ou de,·ida no facto de suppôr 
o le~isln.c1or qttc estnbelcccndo principies noero.es o 
interprete hn. a e sabct' ·ro.zer a applicnçi"to. o , 

Portanto, se dn. con11Jinnçüo detotes dous artigos 
vê-se que a omis;iio c1n pnla,•rn viuvas- depoi• da 
pula.Yrn. irm,ís. nc·~n !'út.le dn1:.. este resultndo, nüo p{,de 
dn.r lngnr n. C!O.trt lnter!'retnc;ao. do mesmo mndo clio·o 
eu que o .ofllcinl n1ilitn.r que po1· longos nnnos contri.
btlio pnrn ns cofres, nfim de fucdnr seu n1ontc-pio 
se nito c1et="on filhn.s, porém deixou neta!:<, t:stns tê~ 
o mesmo direitn. 

Por n1niorin de ro.zü.o, senhores. nsshn se deve en
tenclcr qunndo se tmtn de netns 'JUe precisíi.o. Decluro 
que quando ln.vrP.i este -pnr~ccr, d.c con'lbinn~·i'i.o con1 
o nosso collnp:n. o Sr. Tcn;.ctrn Jnn10r, estns n,cninns 
tinhão ninLln. lJai: e nós chcgúmos no resultado ele 
a.conselbnr o St!na.c'lo n adoptar u rcsoluç!io g_n~ veio 
dn. outra. cnn1arn., lcvnclos súmcntc peln con
vic~~Ü() cm r1nti estnvnntos de que orphtis ncstns 
condições níio por!iiio ser excJuic1us de 11111 n 
tnl protccc.-~n. Entrctnut~, o <li1·cito clol:us ugm·u. 
cr~sce ele pc~nto, fnl!,n tHnh; alto. pt.wquo 1J.",io lH~nt 
pnL tCu1 : sao orphu.ti c1ne ncrn sellllúr podcnn <'rozar 

·â.n con!iolu~:r~o que cn1 ~cnl.l nspil'ito úíi fllhos0 que 
per<lcnt seus pnis-vivf;lr~rn. cuuj nnctamcnt<:, JWrt1no, 
de"'do que i'~tlton-llzcs o ]nu, os }HU'ulltl'~s, ali:'!~ mL.ito 
zelosos e intcrcssnnc.lo-sc sel'irunonto JWL" ullnb, rc::;o]
vêrlw l!lll fantilin qn<.: niio 1)Üc.lir'w fiem· tUtlns us lliCni

·na.s cou1 utn sú, mas dcvi:io sm· distril;nhlns, bem cau.o 
mu.is dons irniÜozinbos, pe:los c.lill'Cl·cntüs rm.rcnteb, 

Asshn, pois, repito, cstns tnoninns niio poden1 t.cr 
100111 uo 1nonos csso. consoln(,•iio, <lc vivo1· en1 comn1u. 
.:nhi"'lo. pura r1uo cs1o lut,•r, J11·utcrno, que, put· nattll'tJO'.n. 
~c tuotlo nlgtun p6Ue que!tl'n.:·-so, 111ns qno n ~úruru
f."'ü.o de certo, 1uodo cufmr1uccc, sejo. C<.•uscrv:.u.o .•• 

l~ntrctnnt.o. se cstu. concessü.o elo nwn.te-pio :f4."u·-lhes 
i'eitn. n. fnmilin, OtS pa.l'entes, zelosos con1n sü.o. tru.
tarúõ do reuni-lns, e, como Cbtii.o chegnndo ú. idade 
de receber instrucção. as collucnrúê\ n'nm coll~giõ 
onde possüo ser educndns ecmjnnctnJnen1t:t. para. que 
os laços da nn.turezn. sejiw con1irnlfLClos pelos do. edu
co.çã.o. 

!:!:' esta 1una. o.llegaçüo que nü.n púcle deixar de 
pesn.r no espirita dos 1nens bonrudo.... collegns, pnra 
que seja. concedido a essas pobJ'<:s orphiis o fa.vor a. 
que ellas têm direito pelo espiri1.o da lei. 
. Parece-me, Sr. presidente, que tenho demonstrado 

estar no espírito cln. legislnt:~ií.o nla.o exclnir do direito 
ao monte-pio herdeiras nestas condi1·õcs. 

O senado j{t via que 1.1m dos nrtip:os qne li. diz que 
a. viuvo. do militnr continuará n :fuzet· u cont.ribuiçii.o. 
cntretnoto que qun.ndo trntu.-se dus outras pensionistas· 
não diz a lei n. me Amo. cou:;o.: nu1.s nüo ·voj o rnziio. 
estão no tne:;mo cu.so, é umn contrii.JLlic;ão n1csmo paro. 
alliviar os cofres pnblicos e que deve continnnr a. ser 
feito.. A mü.i destas meninns, se tivesse SLII.trevevido 
no pn.i, farin. n contribnh,!ÜO ; pot·énl morreu pouco 
antes ; devem pois, ellns ser fa\'orecidus recebendo o 
monte-pio do nvô. 

Depois de :feito. cstn. den1onstra.~·ii.n, que me 'pnrece 
co1npletn, e se niLD cala. no o.nimo dos nlens borJrndos 
collegas é seguramente por defeito da minha expo
siçüo •.• 

O Sn. F. OoTA.VJA.NO :-Niío apoiado. 
O Sn. JA.GUA.UJBE :-... depois ele haver interpretado, 

cClnforme julgo 1nnis consentnnc~ c:on1 n. ,in-.tiçn. a. lotrn. 
da lei, P''ocnrnndo entrnr no cspmto dolln, tcmpre de 
nccórdo com o b~n1 conhecic1o principio de q'nc FOn.bcr 
as leis não é o.pcgnr·se t'ts ynilavrns clP.lln~. lTHts com
prchcnder-lhes a força c o valor- vim ac protesta
tem-; depois desta clemonstrnçüo. Sr. presidente, 
passnrei a{l'orn n. responder nos argumentos do nobre 
111inistro, 110sso collc-gn nest.n cnsn. 

S. Ex. disse que n. reclamn~.iio feitn. por estas me
ninas ern umn. mercC, e corúo mcl'cõ nüo era. esta 
corpornç,íi.o competente para con:ec1ê-Jn. 

Permitta S. Ex. que lhe d1ga que lnbora em 
eqtnvoco. 

Effect.ivnmente se se tratasse de clar uma pensão 
a quem niio tivesse o direito qne estas t~m. poder
P.c-hia. dhwr que crn umn 1ncrcê : 111ns nno se trntn. 
nqui de nlercü, e si1n de 11111 direito reclatnndo em 
certas condições. 

O Lmz FEJ.IPPE (minist1·o da ma1·inha.) : -Esta é 
que ó n questíi.o. 

O Sn. JA.Gt!A.RIDE :-Mas eu vou mostrn.r no nobre 
mi11istt·o. 

Quando fallo em mercê, refiro-me áquella disposi
c!ito de nossa. constitui(~iio, que no nrtip:o dns nttri
buiçõcs do poder execdtivo diz r1ue u este pet·l ~nc.e a. 
conces.siio de mercós, c se estns forcnt t•Ccunlnnns, 
deJ1endcrúõ de npprovn.yi~o do pu !er lcgislntivo. Oru., 
niio é de mercê pccnni~riu. que: viesse lL no:;sn _appro
vnc,!i'to que se tl~ntn. e stm de Hltet·pretnr n lct; c o 
nobre n1init:1tro su.be pcr!eitu.ntente que nós tctnos o 
direito de interpreta-la. 

O Sn. BAn'A.o DE ~hMont :-De dcroga-lo. e até c1e 

revugn-la. 
O Sn. F. ÚOTAYIANo: -No momento nctual é só de 

intc1·prutt:L(;üo que se trntn. 
O Sn. JA.GUAUIIJF. : -Aqui est{L : fnzcr leis, iutcr-

prcf'n-lns, suspcntlü-lns c revo~o.-lns. '" 
lhL nn1n ont.ru clisposic,•tin. en:~c os .Pill'll~t·nphn~ ~o 

nrt. 1 iU, que clt'L n to elo o mUa.tuo n dn·•!il.D tlc pctz~mo 
no p;o\·erno, ú.s cnnml'lts. etc. 1·~' CXI•t: ~~·:H.!lliO o cnso 
VCI'tonte. 

Foi \HllCL petir,·llO ú. cmunt'~L Llof •• :.>·lltntlos: esta 
den-lho o despn.chu que é n 1"cr"w1n·.·o.:u que cstnn:,o8 
di;.;cutinUo; nUs. COlllO cornplcnt~"ntu d·· }'LHJer lc•gu~
]ath·o, c~:>ta1110S ip;nahncntc tr1ttn.ndo Llc clcspncllnr n. 
puti<;üo. (,11'uirulos.) 

.Assin·1, qnal t': u direito rpte nos .~•)llll\cte (lo cl?R
pncl~tu· ~? O dh·t!ilu t! ~~xnctnntonte ntw ~·.' ' . .' t~o :trtz~o 
qut.: nutorhm toJo cidadlta u usur dtL pct.~•;<~u~ quundD 
lhu convier, didgic.la aos poucrcs elo E~tutlo, com~ 

I 

I 

! 

b 
r .. 
·~ 

I) 



.. \ • 

11 

~ES!l.O EM 7 DE JULB:O DE 1885 

em razão do outro artigo segundo o qual esta. é a. 
corporaçii.o competente paro. interpretar o.s leis. 

A petiçiio se ftmda exnctnme11te neste nlvnrá que 
-o nobre ministro invoca. ; mns o peticionnrio en
tendeu que o. verdadeira interpretaçii.o deste nlvnt••í. 
dava. ás suas filhinhas (porque enti•o elle ainda era 
vivo) o direito no monte-pio do sctt avo. 

Eu já demonstrei qr.o no espirito <lesto. legislnçiio 
está eff'cctivnmcnte este pensmnento. 

Po•tnnto nós. interpretando n lei, e deferindo o. 
petição. estamos cm nosso vcrc1adeiro pa]Jel, pois, 
repito, nii.o se trnta de mércé, trata-se de despachar 
uma petiçiiu e de interpretar n lei. 

Senhores, todos nós sabemos que os militares de 
terra. têm sido mais felizes do qnc os da marinha ; 

··têm tido melhores protectores. Creio que os poderes 
do E•tndo sii.o ia;uaes para todos, mas o. verdade é 
que em rela<;iio no direito qtto têm os filhos e viuvas 
dos otHcin.es do cxel'cito, a. lei que regulava era o 
o.lvará de 16 de Dezembro de 1 iDO. 

o Sn. AFFONSO Cnso:- Niio si\o só os officines d 0 • 
linha, os do corpo de policia da côrte tamben1 deixü.O 
meio soldo ás suas familias. 

O Sn. JAGUA.RIBE: -0 •enado me pertnittirá que eu 
leia.. npenns uma. di~ posição deste o.l varú., e verá 
quanto elle esttí. longe do que hoje se faz. 

Mas, como é que se fez 'I 
Di\'ersns petições vicriio {ts cnmaro.s: umas indi· · 

\'iduncs. c ns cnmnrns f'orüo deferindo; dnbi resultou 
que outros peticionnrios nos n1esn1ns condiçõesrcqua
rêriio i~11ahnente, e afinnl o Je~isludor propoz umn 
medida. geral. que pu.ssnu a ser convcrtidn. cm ler, 
interprctnnclo e nmplinndo o pcnHtlnCnto do n.lvuro'~ 
de 16 de DezemLro de 1790. 

E' cxactumcnte ·o que nús fnzcn1os agora cooce
U.cndo n esrns meninas o n1ontc-pin qtlC requerem. é 
n.mplin.r, ou n.ntes. tornnr claro nquillo que já estú 
no espírito do intet•prcte que estudou a philnsophin 
do direito, ex.o.nJinnndo qual podia. ser a intcnçõ.o do 
legistador. 
~u jí• mo>trei que a interpretnção simplesmente da 

lei dnvn. luA"nr n. mn nbsnrdo; como o de umn. irm:, 
donzella poder ter direito no meio soldu do irmüo ; e 
com outra irmã, por s~r viuvn, não se dú. o mesmo. 
Mas isto é rozonvel Cf Nin~"~'uem o dirú. : o direito é 
identico. niio hn dijfQreoças e se houvesse, seria. pnrll 
fa.vo.recer muis a vinva.. 

Vejnmos o disposto no nlvarí1 do lG de Dezembr,• 
de 1i90. no § 6• :, 

rr Que todos aquelles que nii.o contarem mais do 
que vinte nté VInte e cinco nnnos de serviço, scjü.o 
reformndtlS no n1esmo posto ,.om nteio ·soldo. 

" Que todos aquelles que ná.o contnrem vinte onnos 
de serviço, niio possiLO requerer rcformn, nem se lhe:. 

. admittn, salvo se provarem incontestavelmente que 
por algum deo11stre, 011 grave molestia adquirida no 
mesmo serviço, se impnssibilitt\riio de continuar ns 
funcçõee, por11ue em tal caso se lhes defirirá o. terça 
parte do soldo. » 

Agora pcr~nto, sendo es~.;, Uisposiçüo, niio vemoR 
q1mnta• leis. tém l1o.vidn depois disto 'l J?epoi~ do 
grande• dnvHlns, entendeu-se que o offictal, modo. 
mesmo niio tendo os 20 ou 2,:, annos de serviço. podillo 
ser refot·nmdn, contando-se-lho un1a quota vigesimo. 
quintn parto em uuxilio •\. •un viuvo. ou filhas. Ahi 
vai uma. nmp"Jinçii.o. 

Assim como "•te ha muttos outros fnctos de que 
tenho nota. 

O que tl ''OrdP.ae ó que paro. o exercito tem havido 
muitns nrnplinçõcs, e para n mnrinhn nenhnmn. 

Pur isso. no t.1uso presente. pnrece-mti evidente quo 
·o direito dns meninns é clamoroso. niio pó do deixar 
de ser attenclido, ó o caso de interpretar-se pnrn no 
futuro poder-se pronmlg-nr nlguma disposiçiio gene
rica, torno.ndo o coso claro, pnrn cvitnr que outros 
venhiio, nnvegn.ndo nassns nguus, tnmbcm requerer. 

Dir-se-l1a. que isto vn1 onern.r os cofres, 
Senhores, niio ó com isto que o. fnzenda publica 

ba de perip:nr : ó com outrns cousas. Niio hn de ser 
]>Or nmparnr ns fumilins dos velhos servidores do 
:Eatado q,uo escaasearó.G os recuraos do Estado; o 

muito mais .f!O ca•o ~estas pobres orphãs, porquanto. 
desde que s•J ao nttend1das, como espero que 6eriio c J1 as 
"'!' fó_rmn da. disJ?osiçiio. que jti li, ~erü.o·taml1en; con.: 
trtbmntes ; dah1 cm d1anto entrm·t\õ tmnber:t com o 
seu ob1.1lo pnro diminuir os cncnrA'ns da nnçiio. Por-· 
ta.nto, nii.o viio só gnznr do peculio fundado por seu 
nvó, c .9ue nunca foi nprovoitn.do pnr parente nlgum; 
ellns '·"o tambcm ~ntror co.-:•. '!' sua quota de soldo 
e1n cn~a mez, e ~sstnt o sncrJÍlCio será nntito menOI!. 

Cre1o, Sr: prestden.tc, ter demonstrado que o direito 
dessns mcnmas é ev1dente. E ponho nqui termo áR 
minhas observaç,õcs~ pedindo ao s<mndo desculpa de 
por _tnnto tempo e tao mal ter occupndo sua nttençiio. 
(J!IUito bem. ) 

o Sr. Lulz IFe~lpr•e (ministm ela mm·lnha) : -
Permaneço, Sr. preslClente, na. convicçli.o que manifes
tei na. sessüo nnteccdente occupnndo-me desta mate
ria., isto é1 ncredito qne n. resolu~ü.o de 1 i95 que a. 
rege, não pód_e _ uprovcitn.r ús tnen'ores a. g_Lle se re

_f'ere o. propnstçao sobre qne trntnmos de deliberar. 
O nobre senador, que tü.o brilhnnte:nente ncnbu. de 

fnllnr, nii.o consep:uin <len1oustrn.r qLte cssns menores se 
nchi:o f~vnrecidns 11eln lei; tudo qunnto S. Ex. disse 
servto ••mr,lcsmente para captnr em· favor dcllns a 
~en.evolenc•a do senndo, parn. cujn equidncle S. Ex. 
hmttou-se a nppellnr; e eu neste terreno nnda. tenho 
qne dizer. O SP.nn.rln prucedn como entcnilcr · l--C nclu:a. 
qne por equidncJe eleve f1."Lvorecer u. c:-sns ~enores, 
f111C o fa~:n, mas u. meu ver niio consu]tnr{t conveni
entemente nos interessas publico"·· porrpte vai onernr 
com uma. dcspc.:r.n que ni""LO é n.ntorisnda ,.or lei. o 
thesonro. cujn.~ fontes de receita. bcn1 sul.lc1nos nüo 
serem nbundnnt.es. 

Peço, pois, licen~·a a() nobre senador pnrn niio apre-. 
(•inr torlos os n.r~umentos que S. Ex. <1cl1nzio, desdo 
qne nlles. Ct~1no ncn.bo ele dizer. nilo têtn outr<t nlco.nce 
seniio .P!:O"a•· <1ue . por equic!_ncle se póde nppro\·ar o. 
prnpostça.o, terreno en1 que Dtlu o. eon1l.Jntn. O 'JUC ctt 
ri isse. e parece-n1c estnr de pé, é que n 1·eso1 u~~ii.o de 
17~15 nã_o fnvnrece etn nenhuma. de suns disposições a. 
pretençno de que se trata. 

O Sn. JAGUAnmE: - O e•pirito da. lei pelo menos 
me parece favoravel ás orphüs eJ. questii.o. 

Niio havendo mai• quem pedisse n. pnla\Ta, nem 
numero pnro. votar-se, ficou cncerrncln n discussão e 
reservndn. a. votação pnra a. sessão seguinte. 

Esgntnda.R as tno.terins da. ordem do clin o Sr. 1• 
vice-presidente convidou os Srs. sonndot•es ' para. se 
occuparem com os trabalhos de snns commissõos e deu 
para ordem do dia 7 : 

Primeira. parle (at.é 1 hora dn tn.rde)-Votaçi4o da 
matcria cuja discussão ficou encerrada. 

Con tinua~'iio da 2• discussüo da proposto. do poder 
executivo. convertida em projecto de lei pelo. camarn 
dos deputados, n. 10, do corrente a.nno, aihorisando 
o governo pnra emittir até o. quantia. de 25,000:0008 
em moeda corrente. 

Segunda, parte (li. 1 hora ou antes)- Trabalhos 
de commissões. 

Levantou.:.se o. sessão o. 1 hora e 50 minutos da tarde. 

32 .. SESSÃO EM: 7 DE JULFIO DE 1885 

PRBSIDENOI.A. DO SU. BA.UÃ.O DE QOTEGIPB 

SoMMARlO - Expediente.-Primeira vnrt.e da ordem 
do dia- Votacüo de materia encerrada, -A emissão 
de 25,000:0'1Uh. Discursos dos Srs. Josó Bonifacio e 
Saraiva (presidente do conselho). Vo/ar.iio. O Sr. 
Crn::: A/achado pecle dispensa, rle inter.•ticio. O se
nado concede.- Segunda part~ da ortlem do dia.
Trabctlltas de commissües. 
A 's 11 hora.s da manhã aohuri•o-se presentes 34 

Sro. senndores, a saber : Bariio de C:otegipe .• Cr~ 
1\fnchndo, Bnriio de M"manguupe. Ignncto l\1artliiS, F. 
Octnviunn, Dnrii.n <ln. Lugunn, Affonso Celso,· Barros 
Bun·cto, Jun<J.UOiru, Siuimbú, Corroi~. J..uiz Carlos, 
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Bnriio i! o. li:stt~ncin., Yirin.tn de 1\Iedch·os, José Boni
:fo.cio, ,Jngunríbo, Bnrü<> ,]c 1\Jmnnré, Mnrt.ínho Cnmpos, 
Visconde- do l'nrnua.f.::nl>, Chicl, ort·o, Visconde de l\tu
rltibn. Uchon CtLvtdcnnti, J ... eii.o Velloso, Visconde de 
Pclotns, Ccmde do Bo.epcndy, Joii.o Alfredo, Pncs de 
Mendonça, Fn.usto de .Aguiar. Ba.r~o de~~nro~n1, C~n?-a. 
e Fi~uciredo, do Lamo.re, Rcnnqne d .A.vtlo., V1e>ro. 
da Silva c Visconde do Bom Retiro. 

Dcix;\r:io de compnrecer, com cnusa. participado., 
os Srs. Diogo Velho, Silveira Lobo, Tebteiro. Junior, 
Carrüo, Rioeiro do. Luz,. Godoy. Silveira dn Motta, 
Lnfnyette, Dnn1.ns, Pnullno do Sonzo. c Paula Pessoa, 

Deixou do compnrecer, sem ca~lSII. participada, o 
Sr. Bnriio do Souza Queiroz. 

O Sn. PaESIDEN"rE abrio a sessão. 
Leu-se n nct~> do. sessiio nnteccdente c, nüo ha.vondo 

quem sobre elln fizesse obse1·vo.-;ões, deu-se por appro
vada. 

Compnrecérüo de.rois ~c abe.rtn. a. se'!süo os Sra. 
Castro Carreira, Lmz Fcltppe, Snrmvn, Luna. Duo.\-te, 
Christio.no Ottoni, Sonrcs Bra.ndiio, Mch·a ele Vns
concellos, Antão, Franco de S{•, Ferno.ndes da Cunho., 
Nunes Gonçalves e Silveira Martins. 

O Sn. 1.• SBanET.I.RIO de\t conta do seguinte 

EXPEDIENDE 
Officios: 
Do >uinistcrio do. n~;rictlltnra., de 30 do mez findo, 

remetteudo, cm soln('"o no officio do senado de 11 do 
dito mcz, cópias dos clocumontos rclnth·os á falto. de 
avcrbaçõ:o de escravos elo municipio de Manúos, pro
víncia do .A.mnzonns. -.A. quem fez o. requisiçüo, <la
volvendo depois á mesa. 

Do ministcrio do. justiça, de 4 do corrente moz, 
communicnndo que, nií.o existindo naquelln secre
tario. de estado informações sobre os factos constantes 
do officio do senado de 27 do mcz fimlo, acal>n,·o. de 
exigi-las da prcsidcnci<L do. provincin de Minas Gc-
1"aes, e qnc scr{c solicito cm tra.nsmitti-lns, logo que 
lhe fot·em enviudns. - ltltcirndo. 

Representa((Õ.O de vnrios negocia.ntcs desta prn9n, 
capitalistas e agricultores, pedindo que o projccto de 
reformo. do vrócosso de execuções ch·cis c com
lnercines seja. convertido cm lei com o. supprcssüo <lo . 
art. 4.• do mesmo projecto.- .A.' commissfio de lcgis
lnçü.o. 

O Sn. 2• SEcnET.I.RIO dcclnt•ou. que niio hnvio. pn
rccarcs. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEl\1 DO DIA 

''OTAÇÃ.O DA. MA.T:ERIA. ENO~RI\A.VA. 

Votou-se, foi appro\•ado. c l>doptndo. puro. ser diri 
gidn lt 61Ln~o impcrinl, a jll'Opostçiio <ln camnro. dos 
dcptlto.dos n. 42, de 1883. concedendo ás mc11orcs 
Carlota, Mnrio. José c Nocmin, l'cpo.rtidamcute, <> 
monte-pio ue son :f»llecido avó o chefe de esquadro. 
reformndo Antonio Fclix Col'l'ilo. de Mello. 

A E>USSÃO DE 25,000:000#000 

Pro&cguio cm 2n. discussi'io, cotn o ])nrcccr dn crun
missii.o de or,:nmonto, o. rwoposto. <lo pc.der cxecntivo 
cOO\'erti<lo. om pro,iccto do 1ci pclt> cnmam dus Srs. 
dcputndos, nutorisondo '-' go\·crno pnrn crnitth· ató t't. 
qlla\ltin de 25,000:0U01i cm mocdn cot·rcntc. 

o f'Ot• • .Jololé lltonirnclo :-Sr. presidente, a pa
lavra elo go,•croo, n. JWin'leiro. ]1nln.vrn. Uo rninistcrio, 
a pnlavro. do Sr. prCSl<lcntc <lo conselho, obrign-mc n 
nü.o UOiXO.r <JllO OUCCrl'C-SO <1cstlc j{L O dobrtt<l Íiom CJUO 
o Fcno.do nroYoqnc dcclnraC(õcs 1nnis tcr1ninnntcs e 
cntegoricas .lo qno ns ]Jl'Ofori<J.as pelo gal,incto cm 
npnrte fL1gitivo <lo un1 de seus l'l1Crn1Jros, cn1born 
:politicn.montc o prhneil·o entre sons lgnncs, 

.Afilrrnou o Sr. }wcsidcnto do Ct;nsoll10 que tinhn. 
razões pnrn. acl'<.Hlitnl·, npeí!nt' da propostn o!Tcrcchln. 
honton1 no corpo ict~i~lut.ivo, qno não ]li"CCÍsnrin lwio 
de 11nllol-11100dn. S. E:'\:. 1nntc~u n pl'c•posltt, Bll(li•I''i
:nin{lo l'Cpcntinmnc:ntc os 1u.otivos 'l.u..:; u íuuJttUicll-

tl'trão. No. opiniü.o do governo, o. pe1•n1nnencia. dll 1e:i 
é tttnn. ncce~~idnde. o nrixilio, n.rmn. do todos os ten1pos. 
pn.ru. delJcllu.r us c1·ist1S. N'li.o se truto. cl<: umn. me
diU.n. cxcopclono.l ; tro.tn-sc, Ue rcorp;Mliznr 11111 ~yótatnn.. 
cujos pct·niciosos cffcjtos })rol on ..,.;L'l··':c dc~u.otro.du.
rucutc. pela historia. dos bancos ~ pclns finn.nçns do
Impeuo. 

Autorisnçiio ordinnria on medida c"trno•·dinnria, 
vncillnndo sempre n~> m~>nUestnçiio de seu peu~nmcnto, 
o governo faz no nsst.tlll]lto utno. negntivn. de s1tnesmo .. 
n~> encontrnd~> cxposiçf>o de motivos c nn duvide>sa 
nnturcz~> dn propost<>, nliú.• nprcseotndn com o cnra
cter de urp;cncin, 11ura. impedir f"ctos cujo nlco.nce 
o mcstno Sr. presidente do conselho ignoro.. 

Tendo S. Ex. nsscgurndo neste recinto que jú. con
seguia um bill de indemuidadc do. cn111nra elos Srs. de
putados, por essa. mesmo. dcclnrnçiio affirmou que o 
âcbate do. proposta pcrdtlro. esse cnrnct~r d<> urgcn
cia. que, nos olhos do governo, })U.rcci.n contradictoria.
mente symbolisar. 

Se a css~> declarnçi'io llDir~se outrn. mnis im portnntc, 
:feita por S. Ex., sem du,•ida. cntr:mí o legislndor 
desnssombradnmcntc no C:<<lmc <lcticlo à" questão. 
Licito ao governo, conscio de seus direitos. cm fnce do 
apoio do ro.mo tcmpo1·m·io <lo. rcprcseotnçiio na.cional, 
até dispcnsnr o voto do scnndo, fJUC motivo descobri!· 
pura scllar com o silencio ou deficiente excame uma 
questiío importnntisshun, que prende-se ó. ordem con
stitucionnl, á ordem financeiro. c ú ordem privado. 'I 
Dn 11rimP.iro. sii.o os membros do senado to.mbem zela
dores pelo. nntnrezn dn instit<lÍ<(ÜO c pelo jnrn•ncnt" 
prestndo; da. s"gundn, nlém do conjuncto ele snns at
trlbuições, concurrentes todas pnra o filn dn nossa or
~":n!sa.çiio pol~ticn, porque especialmente, cmborn sem 
lmcu>tl\'a do unposto, o senado .fixo. tnmbcm com a 
cnmnr;- dos Srs. deputados a reccit~> c a d.cspezn do 
lmpcr1o; ila. ordem pl'ivo.iln, 11orqnc no Indo dn for
tuna publico. está n fortuna. pnrticnlnr, o pnpcl-moeda 
ó um emprestimo forçnilo que sú 11úile lcg;itimar-se 
em circtunstancias cxtrnorclinnrins e o cn1presthn.o nos 
bnncos um fo.vor dn nutoridnuc publica, tirando peln 
coerc;üo a. uns n.quillo que vo.i dar n. outros. 
· O \•oto dn cnnlnrn._ sn.lvo circtnustnnclns cspccines, 
isto é, qunudo consulta-se a nação c estn legitima
ll'lente pronuncia-se como jniz soberano, nü.o obJ."ign. 
os scn::.dores do Inlp~rio .. trt.o invioln.vcis em seu lnu.n
dnto vitnlicio como os dcputndos clfi seu mandato 
tempornrio e que desnppnrecerHtO corno corporn.çü.o 
modcro.clora nns institui~ücs representnth·ns, se o. 
liberdo.dc dn pa.lnvrn nüo correspondesse ic libet·dnde 
do '\'Oto. 

Demnis, em que cmbarnQo. o p;nbiuetc o voto do 
scnndo 'I Nilo declarou o Sr. presidente do conselho 
ql1e polittcMnetlte só núdc viver do. confiança. <lo. ca
maril. dos Srs. deputn-dos ; niio foz mais do que isso, 
nf!isman<lo o. existcncin do um bill ele intlcmnidndc, 
ítrJ 1ne~1no ten1po qt.te serenn.n1Cntc nfianr;nvn. nrlo ter 
ninda cmittido papel-moeda pnra os indispensnvcis 
nuxilios bnncarios 'I 

Fnc;.o. S. Ex. o que ~uizcr ; a~ixe no sonnao no 
n1cnos innltcravel o hvre cxercicio dns ntt•·ibuiçõcs 
constitncionnos. qttc tên1 l)Ol" csscncinl con tliçiLo pra
tica tle C"-istcncln. ns fúrn1nlo.s scgtn-ns o mcclitu.dns 
do tlcbute. 

.A 1n·opostu. do governo nutol'is~nclo o. c111issü.o de 
2ii,OU0:000,9 do pnpcl.-mocda, pnt•n ~>n:<il inr os ban
cos, C!lll SUO. dOUtl'JnfL, CHl SUU. nnttlrC7.0., CIU SCl\ 
nlcnncc e cn1 suns reluçõcs historh:no no dcscnvolvi
nwnto dtl.B finnnc:ns, só pl1dc ter por t_1,dosn na in
CX]11icnvcis contrntlicçócs do Sr. Jl\'C:iiclcntc <.lo con
selho. 

Se n lei é pcrnlnnentc, o 1r.dn.-~:~o llc conforil" no 
goYcrno n tt torisnçi~o pnrn. nuxi H!l.L' 11!:i hn.n c os, l1oj o o 
f.'cwprc, ~nnnc.{o jnlp:nr conveniente, e~nlJOI'U con1 o li
n1ite de ~5,0DO:UUO~, (t, poder lcgh;lath·o aclogn. no 
executivo o <lircito üc emit.tir pnpol-moe<1tt, nnnnllan
do, nliús, osso mesmo limito tlos :!Z>,UOU:OUOS, qna 
11oclcm ser •·ccolbi<los o omittltlos t. vcntntle. 

Rc, ,pelo contrilrio, a propostn. ú lirllit.nllll ... o nií.o 
1)oücn1 ir oR seus borbwnt.cs lcgislntivos nlént do~ ox.
h·mlln"> l}o ÍlltUl'O }ll'C\'isto pelo !!'illJinctc I! JWIHB C011l-
1Uiti~UCS lltt.tl Cl1ll1lU'U!5, O. c.lottt!'iuu. ~ I!UC Uu l'odur 
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legisl.uth·o compete autorianr por lei ordinaria em
prei!t•mos aos bancos, os qunes devem efl'ectunr-se em 
circwnstancias e:z:traordinarias. 

Em nmbos os casos, verdadeira confusão de pocle
res, ,,l\•ido dos principias constitucionncs, c a.té mcstno 
em h,vpotheses determinnilns, qunnd<> po1·ventmn. 
traosforn1nda a emissão de papel-n·oedo. em meio di
recto ou indirecto de alcançar os recu,•sos inclispen
saveis pnrn o pagamento do. despezo. publico., confor
·me a sua natureza. violn~·il..11 f•ncoberta de todas as 
fórmnlns protectoras, que , uarclão a fisco.lisação 
legislativa na abertura doa crcditos, qualquer o fim 
que tenbiio em vista. 

No primeiro. ca~o fica e~tro;gue ao governo. pelo. 
·faculdade ordmar1o. da em1ssao de papel-moeda em 
todos os exercicios, a attribuiçiio de determinar o 
peso, valor, inscripçiio, typo e denomino.ção das 
1DOedas,contrn. os preceitos constitucionaes. 

No segnndo, o direito de lo.nçnr emprestimos fo•·
çndos contra. a sociedade inteira. para auxiliar, 
q~o.ndo elle só }ulgnr de conveniencia. publico.. insti
tUições bo.ncar1as de natureza part1cular, e cujos 
·desmandos não q.uer ou não tem querido corrig:ir. 

A' primeira VIsta é patente uma contradicçiio nos 
term<>s. Se a competencia c do poder legislo.tivo, a 

-.eompetencia não se <lelegn. Se a competcncin pnrn 
·apreciar as circumstancin.s extraordinarins é do noo
verno, para. que intervem a. lei, fórn. da orbitn. q'ue 
naturalmente lhe nertence, e associand<> de tn.l arte 
·duas rcsponsnbilidi.des que se nii.n confundem 'I! 

O respeit<> que o nobre presidente do c<>nselho pa
rece mostru.r pelo pn.rla.mento, significa. pelo contrario 

·O mo.is ousado confisco de umo. das mnis elevadns e 
n<>bres prerogntivas das camaras, qual a de conceder 
bill ~e indemn!dade nos m~nistros que em circum
.stnnc1ns excep..,wnaes obrárao em nome elo. snlvaçii<> 

. publicn, ou v1olárão momentaneo.mente as leis, paro. 
salvn-lo.s, dando-lhes a permanencin e segurnnça 
·que esse inesperndo momento fazia perigar por mais 
temp<>. 

Desde que as . constituições perfeitns são npenns 
um ideal. e não é p.,ssivel ao mesmo tempo apreciar 
de nntc:1não ns variadíssimas <:ircumstnncius que .. em 
épocas tempestuosns ou de crises, p<>ssiio exigir a 
intervenção da. suprema &utoridacle, a razão de es-· 
tado ou de salvaçiio publica nii<> se confuncle com a 
utilidade ordinnria, que serve de bnse .á lei ; pelo 

·contrario, o seu d<>minio é distincto. O dominio 
da lei é certo; incert<> o do. ro.ziío de estnclo. O domi
·nio da lei está dentrn das previsões <>rdino.rins, o do. 
razão de estnd<> pertence á orbitn. das extrn<>rdino.
·rins. O dominio da lei é permanente, <> da razão de 
estado varinvel e momentaneo ; o d<>minio da lei as

. sento. no passado e serve de regra ao futur<> o do
minio da rnzõ.<> de estudo o.ssentn especinlme;te no 
:presente. E' o momento nctual que o axplicn, e p<>r 
1sso n vo.riedn~e immensa dos motivos, que podom 
.actuar n<> es1~1rito ~os gover?os, qunndo procurão li
bertar-se do 1mper10 aas le1s, paro. entrar nos domi-· 
nios qllusi sem limites da razii<> de estado. 

Est.M ~ifl'ere!'çn~ mostriio o nbysmo que separa a 
autori>a1·n<> ordmnr~n paro. fo.zer cousns extrn<>rdino.
rias d!'- npprovnçõ.o · posterior, expressa ou tncita, 

.conhec1dos cm to<la a sua amplidão os factos, as 
co.usns qne 08 determinúrõ.o e os moveis que levltrii.o 
os mimstros n infrin~ir ns leis. No primeiro caso, 
de~]tlCO.-SC O juiz~ CODStltucionn.l, CODStltUindo O pro
prlO I?;O\'erno n.rb1tro de SUCL comeetencia.; no 88"UD
do, resnlvndo. a suT!re!:'n inspocçao legislntiv:-., sã~ as 
camnro.s que leg1t1mao <> pr<>cediment<> d<> "'overno 
podentlo então fuztl-lo com pleno conhecim~nto d~ 
cnu~n: No.primeiro cnso, a responsabilidade divide-se, 
o numster10 g.eve pesar menos o que fnz, e ns camo.
•·n• des!'r.os~no-se J>Or ~Ct<> legislntivo de seus dire;tos, 
•nlvn !mqmd'!de do Julgamento, porque ellas rec<>
nhec~L·a<> pr?vmment~ com<> preferível o juizo do g<>
verno a~ JUI":O pr<>prlo :. no aegnndo, n responsn.bili
dndc pr1mnr.a o oxcluslvo. ·pertence de fo.cto a quem 
devo competir, como o supremo inapact<>r exocut<>r e 
administrador, o a fiacnlisnção, com todo; oa olemon
:too I'""" uma sentença jnatn e merlitn<ln, úqnollo 
,poil.or, que, 1•el1< aun natureza, é o tisco.l do podur 

cxecutlvo, sob n. vi~ilu.ncin. da no.\~üo, pronunciando
se nos comícios ele• tornes. Esta é u doutrino. con
titucionrLl, embOra. fn.lsen.dn. consto.ntemcnte em um 
pniz onde na cnmnrns po.recem notes simulacros do 
que renlida-les. 

.-\ camarn e o senado não têm competencin po.ra 
orc1ennr cn1presthnos ú. custu. do tbesouro publico, o.u
tori:-nndo o governo a fazê-los; mus podem assumir 
p<>steriormeute o. responsnbilidntle de seus netos • 
qllnndo assim o exija o. so.lvnçiio p11l>licn.. 

Niio se póde dizer da primeira <> que se diz d& 
cnmnrn. dos conununs da Inglaterra; a propria ind<>la 
d<> s<•gundo exclue nutoriso...,ões de to.l no.ture·za, po-

. rém nq uella, competente po.ro. dccretnr a. nccusaçiio 
dos ministros, e este, c<>mpetente P.nro. julga-los, podem 
n<> exercici<> de suo.s altas attnbuições reconhecer a 
legitimidade do acto; ou porque não seja crime,. ou 
porque seja crimé justificavel, 011 -porque em n<>me da 
causas peremptorins de ordem pohtico. o process<> ou 
a censura lhes pareção injnstoa e prejudiciaea. 

A variedade das hypotheses é numerosa c<>mo a 
varied<ide das nppr<>va~ões. 

Assim, desde a o.usenc1a da o.ccuso.ção por tempo em 
que p<>ssn e lia prescrever até o. expresso assentimento 
das camaro.s ; desde a nusencta de censnrn <>u voto 
de c<>nfiunçu., assumindo os d<>us ro.mos d<> poder le
;;islativo a responsabilidade dos actos, até o proces•o, 
declamndo a innoc(oncio. dos presumidos culpados, em. 
n<>sso. oro;nnisaçiio constitucionnl póde-se descobrir • 
infiuencin d<> voto legislativo no CJUe t<>ca á respon
sabilidnde do poder ·executivo, fiscnliso.do pelas ea.
marns, sob a. Vlgilancio. da. naçã.o. Nii.o é o reconheci
mento <i<> crime. <>u a fian1'a len-a! de que se podem 
violar ns leis primarias e secuoâa.rias do Imperio ; i 
nos casos po.rtictllnres, se bo. porventura violação, a. 
unicn nffirmatiYo. passive) da. 1mpossibilidnde de pro
cesso, em nome da sn.lvnçii<> J'llblica. 

D<>us nrtig<>s da constituiçno 8odem dar uma idéa. 
da theorin que sustcnt<>, o nrt. 1 l, ~ 5• e o art. 179. 
§§ 34. e 35. 

N <> prime ir<> a snh;nçiio publica niio se define, e o 
l'o<lcr que dissolve ns co.mn•·n.s fica posteriormente su
Jeit<> ao julgament<> dos novos ele1tos, na pess<>a íle 
seus ministros, unico s executores constituc:iooaes, • 
por isso responsnveis p<>r todo e qualquer neto deli
berndo pelo poder moderador; no segundo, sepnrnndo 
a suspensõ.<> dos direitos individunes de <Jutros 'luo.es
quer direitos, <> pacto fnndnruentn.l suppüe o.indo. a 
o.utorísuçüo expressa, do.do. anteriormente pelo corpo 
legislativo; mas em co.s<> determinado o de - rebel
lião ou invasão inimiga. Se admitte que, na nusencia. 
das camo.ro.s, possa o governo nessa liyp<>these deter
mino.r a suspensü.o, 1no.rco. um limite no tempo, exige 
objecto certo, e hnpõe o.o governo a obrisa~.·ü.o res
tricto. de uma. exposiçli<> circumstnncinda ••1bre as 
prisões feitas, as nut<>ridades-que a• <>rdenárão e . oa 
mC>tivos sue lhe servírii<> de fundo.mento. 

Ern 1815. por occu.aiiio de disc11tir-se a lei que nuto
ris<>u emprcstimos nos bancos. debo.teu-se esta. ques
tão, collocando-se os contendores em do11s extremos 
opp<>st<>s, uns nffirmnnd<> a compe tencia d_? p<>der le.
glslntivo, outros negand<>-a.. por nega-la 1gualment<J 
o.o govern<> sem distincçü<> alguma. 

t:om o respeito devid<> á memorio. illustre de um. 
h<>mem de esto.dn, notnvel pelos seus talentos e pela, 
sua. vasto. e vnrinda instrucção, peço licença ao se
nndo e n.o Sr. presidente do conselbn. hoje alistado 
entre as fileiras clcsse morto Jnureado. parn tomar em 
consideração os ar~nmcntos offerecidos neste mesmo
recinto pelo fo.llcciuo senador 1\Iarquer. de S. Vi-
cente. 1oo. 

No art. t5 do. Constituiçii<> do lmperio. consa
grnndo nos §~ 8• e 9• como attribuiçiio do poder le
gislath·n o. de fnzer leis, intorpretn-lo.s, su•pcndõ-lna 
e revogn-lns, nssim como volar na gunrdn ~o. c<>n
stituiçao e pr<>mover o bem gernl da cnçuo, pr<>
curou bnscar-se a. opiniõn que sustcntn.vo. u legitlmi
dado do. proposta; mas é bem certo. que • n. loi 
distinguo;-se pelos mesmos se:u~ c!\r'!cterlBtlcC>a 
constitue~onnos, e que o seu dom1n1o hm1tn.do, com 
rofo1·~·ncio. n~·s poc1eTcs do Estado encontra. forQnaa
:mente uw suo. espuern a csl'ller" de todo~ 01 d.ireitolll 
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-e a esphera de todos os l'odc•·cs, A· melhor prova 
est.í no proprio art. 15; po1s que todos os seus pa
r.Jgraphos, ou antes qunsi.. todos, JlOdiúo encerrar-Po 
·no seguinte : fazer o. lei ou, o que é a. mesma. cousa., 
.Pr,omover o bem .~:;cral da nação por meio das 
·lCJS. 

A questiio, portanto, voltaria. ú. sua. origen1 resu
mindo-se nesta pcrgnnto clara : tem o corpo legisla
tivo o direito de autorisor empt·cstimos á custa do 
·tbcseuro publico, exercendo attribuiçõcs ordinorias. 
em vista de circumstancias futuras extraordinar:as ~ 

A renda publica é o producto do imposto c o im-
posto tem uma natureza assignalada pelo. mesma 

-Constituição do Imperio, no art. 36, que deu a ini
.. ciativa de propO-los á camara dos Srs. deputados, 
·no art. 15 n. 10, guando exigio a fixação annuo.l do. 
despeza e a reparttção do. contribuição directa, e no 
nrt. 179 n. 15. quando expre•snmcnte cxi.,.io que 
todos contribuíssem na propo~iio de seus ~n.vcres 
para as desptzo.s do Esrodo. Emprestimo aos bancos 

'nunca foi despeza do Estado. .A po.lavr<L- Estado -
teX!I_uma significação natural no artigo da consti
tlllçao. 

Qualquer que seja a naturezo. do imposto, tributo, 
Tendo., aluguel, seguro, qualquer qne s•ja a base do. 
escola preferida, não póde ser encarado. como uma 
crca~·ão de interesse particular, por mais extenso que 
-o con,..iderem : mns é sem duvida. nl~ma. uma. quota. 
parte que deve pngnr cada cidadão pelas despczas 
dos serviços pnblicos. 

Se o. constltuiçiio pretendesse en,·olver no. compe
tcncin ordinn.rin do poder legislativo o dh•eito de 
emprestHr os dinheiros publicas a terceiros, nssocinçiio 
ou individttalidndc, como teria expressnn1ente etn o 
n. t 3 do nrt. 15 cspec:ificndo a. autorisnc;ã.o ao governo 
para cnntruhir cmpresthnos, e calado o. a.utorisn~·ü.o 
pnra fazõ-los '1 Pelo ~·••ntrario, é o caso de dizer-qui 
dicit de uno, negai de altfro. Não é mais importante 
o emprestimo que se contrabe do que o emprestin1o 
que se faz; pelo contrr-rio. o s~guncto, symbolisnndo 
o mesmo cnntr,.to, envoh•e, além cla resp~tnsa.bilido.de 
pelo neto, o etl'ectivo desfnlqnc da renda nacional Jilll'B 
a utilidade directa das pessoas, pbysicns on moraes, 
em proveito de 'l.uem os dinheiros pnblicns tro.nsfor
mão-se em dinhe1rns pn.rt1culares. E' preciso distinguir 
a va.ntn:,:em immediatn. dn. vantagem mediato.. A van
tagem imtncdiata é dC quem recebe os emprestimos, 
só póde mecl ia tamcnte aproveitar ao Estado, e isto 
em circum~">tnncins excepcionn1issirnas, que só se npre
ciiio com fidelidade em face do perigo ímminentc ou 
realizado. 

Seria incnmprehensivclmente monstruMo que a lei 
fundamental cnm referencia a relações internacionaes 
julp:atiose nece~snrio Cf•nsn;,!'rnr cxpressn.tnente, em o 
n. 8• Jo art. 102, a faculdade que tem o poder exe
cutivo de fnzer trntndbs de •uhsidio e eommcrcio, se 
entre ns attrihui•,•ões do poder legi•lo.tivo fosse pre
sumivel uma o.ttrihuição taeita- qual a ele o.utoriso.r 
emprestimos em fn':"or de bancns nrruinados ou de· 
terceiros, •cm no men-:>s a possibilidade de conhecer 
o alcance, a natUI·cza das cousas e o real estado do 
%1õ1Utuurio ! Tnl niio podia ser o pensamento de nossas 
leis or~nnicns. 

Pelo contrario, essa faculdnde ordinaria de nutort
sor empre~timos tl'ansformnndo o thcsouro em bnnco 
na.cionn.l de soccorros dos bancos em pel"igo, é forn1nl 
e terminn11temcnte rP.pclliJo. pelo o.rt. 170 c •egnint.es 
da Constitui<;•io do Tmpcl'io. A receitn c n. despezo. da 
fo.zcndn. nnci<mn.l, encn.rregndn. n um trtbunnl, com 
~uncc;ões deHnidns c com pt·ecisns o detenninndo.s li
gações em todo o orgn.niRlnn do Imperio ; n uprescn
tac;llo e 0 prc1CCRSO aus or~l\rJlCntos; OS ba.lnDÇOS C todO. 
a receito. o despezo. pubhea excluem pela sua pro
pria D<l.turczn um dispendio cxtrnord1nnrio com rc
luP-lio n1) fnturo, nor fncto inesperado, 'JUC nindn se niLO 
rc~lizou, o ~110 nuo tom o cn.rnctet·isttco cssencinl da. 
n.pplicuc;ito <l1rcctn uo scr\'iço do Estudo. Niio é cm
]"Jrcst.inw publico e muito tncnos envolve dircctomento 
um interesse du naçilo, qualquer que seja o modo de 
.encara-lo. 

Sr. p•·csirlente, qnal a doutrina da proposta con
. ~empluda sob qua!<lucr as1oecto; qunl o. \'Cnt:dc iLllu, 

estudada á lnz serena dos factos e fazendo um exame· 
cc.ntpnro.tivo rlas proposições com que pretende de
fendll-la o Sr. pt·esidente do conselho~ 

Truta-se de o.mdlinr bancos e prevenir crises,. 
Truta-se de obter disfnroadamente, parn eYitnr os; 
sobresnltos elo espirito pulilico, recursos paro. o the
souro nncior.al, qnnsi extenuado~ De que natnrcza,;. 
estu crise Y De onde ,·em ~ Como se annuncia ~ 

A's interpcllnc,·õcs feitos nO governo, o Sr. presidente. 
do conselho responde contrndict<'rio. e confn•amcnte,. 
pnrecendo nccrescentar ao mysterio da medido. o mys
tcrio das declnrnções. 

Oro. é uma. crise que estava imminente c desappa
reccu, nu1s Cl1jn nntureza. é indiffcrentc ,·erifica.r: ora 
é umn simples pressão monetarin, originndn em faCto 
conhecido, e que muitas vezes não tem exigido a. 
intervenção do poder publico. · 

Ora é um auxilio, dado aos bancos, que podem de 
mnmento n momento pcrignl'" ; orn é 11m auxilio dndo 
no ]>t"oprio go,·crno, ou antes no pniz, quando. o.the
souro é devedor de grandes quantias e os interesses. 
pnrticularcs são tão vastos que quasi se conftmdem. 
com o interesse publico. Hoje, no momento que corre. 
qnnsi quõ tudo isso dcsnppnrcceu, e o gn'\·erno pre
tende, sobre 11mn nntorisa~~ão que em seu objecto era 
no principio lin1itniln, uma. rcforn1n pcrigosisstma,. 
se1n o detido e nccessnrio exnnlC que trnnsnn1de os 
cstnbelccinwntos ba.ncnrios en1 sucursnes do tbcsouro, 
continuunclo nn cn.rrcirn Drecipitc· dos cnnprc:-thl'lOs, 
c u1'rofundnndo ns raizes dessa. socic:da.de tncitn entre 
a ndmioistra<;f:o publica e os bnncos particulares. 

_<\.no.lvsnndo os motivos da proposta c as inadmis
si\'cis ümrn1ntivns ministerines, pretendo, Sr. presi
flcnte, demons1rnr, pela. exclusão dns cnusns e peJa. 
nnturczn dos ]1llenou1cnos econ(lmicos, que n verdade 
6 cstn. : o governo precisa. de contra.hir emprestirnos, 
precisa c1e recursos,' que é -impossível ou quns1 in1pos
sivcl neste mctnentu obt(\r, c pnrn. isso emitte em 
primeiro lugnr pn.pc] .. moeda, de flUe nmanbü. Ít"á elle 
proprio servir-se, l'eemprestanuo o papel que 
emittio. 

Nem é isso n.dmirn'\·cl: o curso forçado, segundo o 
testemunho c1a historia finnnceira e da nutoriclade 
sclcntificn, tem como princinnes rnzões a nccc=:.~i·lnde 
de recursos consiclernvci~ e iintncdintos que. o Íl11posto 
e o empres~imo não pndcm <!-• prorn.pto ~orneeer; a. 
con\'cnienc•o. de obté-lns a JUro mnts batxo do que 
0 do merendo de cnpitnes ; a. vantagem. no!- ]lr1.izes, 
onde n 1noedn meto llicn tornn-sc rnra. ou não existe, 
de lhe dnr um substituto legal, e o arrastamento 
que traz enmsi"'o o máo habito adquirido de considerar 
o, gt·o.ndcs b~t~cos como e•tabelcciment"" destinnclos 
em parte a fazer cmprcstimos ao tbcsouro publico. 

Não son cu quem o diz, e, se o fosse, encontraria 
no. mesmo. proposta nrgtlmcnto sem réplica. 

Se nj'jo se trntn npenn.s de obter rccttrsos para. o gover
no mediante os fn.vores que o passado p:nrn.nte e que o 
fut nro p(·de exig-ir, come, explicar a cnuc;-õ.o em bilhe
tes elo thcsouro ~ Admittic1os, para. cnttcionnr a hnpor
tnncin elos emprestimos. sem lhnitc nlguln, elles r· ·lem 
ficnr depois de vencidos representando orno. q11"~tia. 
que tem o set\ equivalente ~yrando como p· nel
moedo.. Quando a natnrezo., a fórma c o fim do ·.ulo 
nan cxclnissem o. cnuçüo, cronndo no mornento uma. 
nppnrencin e ni"Lo un1a. gnrnntia, era o caso do jler
gnntnr no Sr. presidente do conselho que auxi io ê 
este 'JUC, niio 'JUercndo S. Ex. emittir papel-moccla. 
cn1it.t.e pnrn etnprefitn-lo nos bnncos, en1 vez de res
A"nt.ar <!m porte n divi<1n ~uctunnt.~. roprcscnt~dn. ~m 
lJilhctes elo tbcsouro'?! Nu.o hn sennn nmo. exphcnçu.o. 
n\v•ntontnr n mnssa. do pnJ.lel ·circulunto, scn1 perder 
n JÓ.,·frnczn elos cmprcstimos. 

O g v~rn~ ilnn.~anou. qn?, '?op.stituindo o banco um 
intcntnccl!nno pnro. n dt~trlbtuçuo do pnpcl. e no fim 
da contns reccbcnllo este l.ltnn pnrceotngem por meio 
do jnro .. a cmiss~o clesarpnrecc, como se afinal pelo 
cn1presttn1o o etn1ssor nao fosso o go,~erno e o ca.ra
cteri•eo da emissão ni:'•o fosse o curso forç•ado ~ I 

Só assim podom explicar-se na palavras do nnbre 
prcsi<lcnte do COURClbo, que, variando a fórmula d"' 
lh.:o~~tl\'n ::;"-:~rnon,cntul, <lisso nn cumara. dos Srs • 
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-deputaclos : é antes um 'e:mprestimo de crédito do que 
-emissão de papel-moeda.. 

O que é _g_ue o tbesouro empresta 'r Niio é o pnpel
moeuu do Estado 'r Esse primeiro neto jú. niio consti
tue ,por r-or si um cotueço de circulação '! Se o nobre 
'prestdente do conselho chama emprestimn a cretlito 
porque o res~ate do papel-moeda. tem de ser feito 
pelo capital e JUroa do. quantia. emprestado.. fica evi
dente que niio é s6mente " credito que s; Ex. em
presto, é o credito rymbolisado nas notas que S. Ex: .. 
emitte. Para o governo,. de• rindo o. operação de seus 
·artificios modaes, é o. emissão do po.pel-mocda. sejo. 
quo.J..fOr o fim ; para os bancos .; o emprestimo do 
enrso .forçado, com o. porcentagem ou juro hmitado, 
.que possa representar a difl"erença entre a ta:xo. do 
-emprestimo contrnbido e uos emprestimos n fazer, 
isto é, juros q,ue se pngiio e JUros que se re
eebem. · · 

A verdade ao. propostn, n um relBncear de olhos, 
transparece ; porém o exame das circumstancins é n 
nep;ação formal dos mo ti vos. 

Receio de crises 'l No momento" qual o. origem, 
e11tre todns essas, assi.!lnnlndas pelos inqueritos no.
~ionoes e est:nngeiros 7 O abuso do credito '! O mo~ 
Dopolio das instituições bancarias'! A esc11ssez ou 
abundancia de producc;üo 'r A largo. immobilisnçi•o de 
capi_t~es 't O clesenvolviment~ inesperado de eropre~as 
·:factiClns, .altero.ndo n regulundnde das trocas e tn
ftuindo sobre o mercado monetario '! O receio da 
guerrn cstrnngeira ou. civil '! Em uma palBvra. qual 
o :facto ou acontecimento, para (jUalificnr o appruxi
mo.çiio de umn crise commereinl 'I Nem n•e•mo n an
terior pr~speridade que costuma.nnnunctn-los poderia. 
gerar temores nll animo do Sr. presidente do con
selho! ... 

O exnme do bnlnnço dos bancos no desenvolvimento 
'dos descontos e dos avanços, nos d.positos e contas 
·correntes e na importo.ncto. das quantias em enixn, 
uii.o indica. vão o. approximnçii.o das borrnscns, a menos 
-que n direcção desses estabelecimentos ignorasse os 
1eus deveres ou niio soubesse cumpri-los. 
. q l?roprio governo e as c:ommissões do parlamento 
10dtcn,, apenas com certeza uma cnuoa- n faltn de 
meio ctrculnnte, que em certas qundrna do nnno des
loca-se para certas praças. cnusanilo embnraços e 
difficuldndes no mo,'imento das transacções. 

Esse facto ó quasi normal cm certns J>eriodos do 
-anuo, em um pniz de circulnçü.o fiducinria, e que 
desappnrece cm mais ou menos breve tempo, se niio 
é acompanhado de outras causas. ou nito concorre 
com a nppro:ximnçõ.o e desenvolvimento de crises. 

Nós descobrimos fnctos identicos nn Europa, em 
paizes de cireulBçiio metallicn, factos passageiros, 
aah·o quando as crises surgem ao mesmo tempo e 
&iio nggravni:as J>Or essa. circumstancin. 
· « A nbsorpçiio do numernrio pela circulação do paiz, 
pondera um econonomistn, t>roduz em menores propor
ções um etfeito semelhante. Todos os nnnos, durante 
• outono, a. ca.ixn. dos bancos dilninue, e uma con
t.ro.cçi\o mais ou menos forte faz-se sentir. Dú-se o 
mesmo fo.cto em Frnnçn e na In;:tlnterrn e o. depressio 
nos dous pnizes ó de cerca de GO,OOO,OOO frnncos na 
médiu.. Isto explicn-se porque se compriio nesta. ópocn 
do n.nno os prodnctos d<t agriculturu., o que constitue 
as cidades devedoras do campo, e, sendo preciso sol
dar a balança Clll dinheiro, hn um certo escoamento 
que nffecta &Elmpre o merendo monetnrio. Em Jane1ro 
e FevcTeiro o nulllGl'nrio começo. o. refiuir. » 

O :facto nssignnlado pela proposta, n falta do 
meio circulante e n ccntrncçüo do credito. nüo expli
carii•o o pe<lido do governo e o voto do senado. sulvo 
circumstancin excepcional ou cn.nsn <lesconhccidn. 

Nem uma, nem outra exhibio o Sr. presidente do 
conselho. Siin nind" os estabelC!cimentns bancnrios 
que vüo responder-lhe. Elles prccisnriiio defcnilcr-se 
en1 tempo, se os receios de S. Ex. fossem reaes. 

B:à tres meios, segnndo a opin1iio dos econumistns 
e dos homens prnticos, conforme o ott~sti<o os largos 
inqueritos sobre crises, pa.ra. oa 'bo.nc •R mo.ntercm ou 
reconst.i.tuirem a. sun caixn : n elevfu;i\0 du. tnxn. do 
desconto, o encnrtmnonto elo prazo dos titn~o ·, o. 
li.mltllÇio dos nvnnçoa. Deste• meioa o 11111.is cllicaz o 

o menos prejudicial está ua elevnçiio du. taxa àe> 
descont.o. A recuso. de avanços ou a limitnçiio de· 
prnzos proporciona nos capitaes privados o ensejo de 
1'o.zer P•\gnr mnis cn.ros seus serviços : torna os dca
contadores . de~sn nu.tureza. mais .exigcnt~s. e,. como 
conse1u cnctfi, tmpõc no commercto condu;ões mnis
duras. A elevnçi<o do desconto, pelo contrnrio. se pnra 
cndn u1n significa. uma. JlCr.lo., é um meio de res
tabelecer o •'luilibrio entre os cu.pitnea que entrüo e 
os 'lue sabem, reiluzindo o pedido, tornando mais 
serio o emprego dos mesmos, e "iierccendo no mesmo 
tempo_ maior. vn.?tagem nos quo refiectido.mente 
procuruo apphcnçao. 

E pois o nobre ministro devia. npentnr-nos pnrn aa 
instituições bancarias, mudamente o. solicit nr o apoie> 
do governo, pelo procedimento de suas directorias 
na alta gerencin dos elevados. interesses dos accio
nistas. llfas S. Ex. niio o fez, nem póde fazê-lo. 

A v~rdade de su'o. propostn é outrB - BUPJ•rir o.s 
necesstdndes do tbesouro. mnscarando de certo modo 
o que bn de odioso na emissão de pu.pel-moedn. 

Eu preferiria um caminho aberto: a emissão de yapel-: 
moeda e de npolices, combinadas de modo a satufozer 
ns necessida.aes do tbesouro, res~a.tando a div1do. 
fiuctuante ; e começnrin depois vida nova pelo ver
dadeiro equilibrio dos orc;amentros, sem o qual todas 
as reformas niio passão <1 e fantBsia, paro. ador
mecer o "~pirito publico, á borda do nbysmo. 

Os effettos e o alcance da proposta do governo, 
ma:cime tro.nsformnndo em nutorisaçüo pern1anente o 
qne hontem ern pedido ás camarns em nome do inte
resse publico amen1·a<lo, nr.u se legitimo. pelos prece
dentes nossos ou cstrBnhos. 

Imaginar mei<·s paro. debe;llnr crises futuras pó de ser 
um sonho do passaclo : é doutrina enterrada hoje em. . 
vasta scpu1turn. As crises são acontecimentos que não 
estó. no poder hmnBno prevenir : é lei reconhecido. 
hoje que ellas voltiio periodicamente; porque. segundo 
os autores que as têm estudnilo. depend"m do movi
mento do commercio do mundo e do varindo desen
'"olvimcnto das emprczas <J.Ue absorvem o capital ; 
apenas n boB ou má ndmimstraçiio dos bancos ntte
nua. Ot1 nggra.va suna enfadonhas consequencio.s. 

T•clo mais siio illusões; as crises nssemelbão-se 
em pb1'nse alheia ús tempestade•. que limt•ã.o os ho
rizontes, ou ás inundações, que em seus estragos fer
tilisii.o os terrenos. 

Nem com certeza. p6de-se argumentar c::Om a 
escassez do meiu circulante em face do papel depre
ciado e q unndo no inquerito de 1850 e no ultimo 
inqucrito parlnmen tnr foi discutida lnrj;am·ente a.· · 
infiuenci~ que podia ter a aun abundancta nu. baixa. 
do cambto. 

Em 1859 n commissiio escolhi<la, depois de preciaa.r 
lu~iilamente a questão, bebendo em relatorios 1ngleze~ 
as bases de suo. dontrioa, expressou n solidn conclusiio 
de seus juizos do seguinte n1oclo : « o. commissü.o, 
abrnça.nJ.o os princípios enunciados, pensa., com eft'eito, 
que. tlnda uma circulação de papel inconvertível, 
outro niia p6de ser o criteno para julgar de suu. 
demnsia. senão o cnmbio com o estrangeiro e o preço 
do ouro. » 

O cnmbio e o :preço protestão contrn S. Ex: .. pro
testo desnccessnr1o : parque a escnsscz do meio cir
culante devia. manifestnr-sc na nlteraçiio dos preços e 
no merendo dos salnrios. 

Sejo. tudo como S. Ex. quer: mns examinemos 
juntos o alcance e os effcitos de sun proposto. no ll\do 
dos pre~edentcs, que para defender-se invoca, nossos 
ou alhe1os. . 

Nenhum eatein o procedimonto do governo : pelo 
contrnri<l os de 1853 e de. 1875 im1>ortü.o a sun con
den1naçü.o. e tra.zen1 nos o.nteccch~ntes e consequente& 
de sua. historiu. a sentcn~·n. dn. perignsn. ou in~mco.z 
dnutrinn, que tento. prevenir cdses por 1neio de em
prestimos l:inncnrios. 

Nem ba p~>rid~de no& exemplos, nem bn proc-
dencio. noa rnciocinios. · 

A descripçiio do. crise de 1853 vem h.rgamcnte des
envolvido no inquerito ele 18:>!1, """ i'O\•o liocnçBpara. 
lm· utu trecho elo un1l\ cln~ I'•· !,.:otuF- rlndnR ú commis
süo, por<j,UO re~umo dia J.>Or diu. os acon~eciwcntoD. 4f' 

... 



..!16 SESSi'i.O E::\1 7 DE JULHO DE 188/J 

.deixa. ler na crueza dos algarismos c dos factos n in
•alidez da doutrina. de S. Ex. Nas hesitações do 
ministro, que só em caso eXtremo intervem ; nas vn
riac;õ_es do camb1o, coincidindo. o. baixa c~m a inter
venç.ao do governo; no repentmo npparecunento dos 
bilhetes do thesouro, otl"erecidos com o desconto do 
9 e 10 o/o ; nas exin-encins do •,banco c nas re~ervns 

".do. governo, cuja inte~ven~:iio deteve-se em caminho; 
está clara.mente demonstrado que nem . o Banco do 
Brazil foi tiio apressado como devia . para elevar_ a 
taxa doa descontos, nem os emprestm1os e n ncçao 
.do governo podião· ter influencia. alguma, salvo a mo
mentanen influencia moral, que resulta da apreciação 
inexacta dos factos e da fé qunsi céga na omnipo
tencia do poder, mas cuja. magia desfaz-se com a 
realidade da-s cousas. (Là :) 

" A criso de 1853 na praça do Rio de Janei•·o 

Abril-Começou a escassear o dinheiro ; os bancos 
do Brnzil e Commercial elevárão n taxa dos seus des
contos de 6 a 7 °/0 • 

.Abril 30-Grandes difficuldades de dinheiro para a 
realização da 7• entrada do fundo capital do Banco 
do Brazil. · 

Mnio-.Augmenta n pressão. 
Maio 10 a 15-Maior escassez de dinheiro muitas 

casas em apuros, descontos de 8 n 10 •; •• e concor
rend" aos banco~ grande somma de titulas de to<lns 
as classes. que niio podem ser descontados. C!tl'ertns 
de onças, de apolices, e de acções de compnnhms por 
preços inferiores ús cotnções. 

Exi,.,.iu-se itnperiosamcnte nos hnncos reformas c1e 
letras~ que, a serem Tecusndns, obrignriüo os aceitan
tes apresentarem-se npezar da sua solidez. 

Main 16- O Banco do Brazil representa ao governo 
eobre o estudo critico da. praça, e pede p_rov~dencias 
lembrando como a mo.1s proficno. o.utonsnc,~u.o para. 
serem rccebi<las uns estações publicas as notas de 
emissiio dos dous bancos. 

Main 20- A comm>ssão da praça do commercio 
representa tambem ao governo lembrando alguns 
meios de soccorrer n. praça. 

Maio ~1- O governo P':Opõe-se !'. empres~ar nos 
, bancos, sob cauçi1o de npohces da d1v1da publica até 

~' 000 contos em letras do thesouro de .5001! a prazos 
d~ 2 4 e 6 mezes com descontos de 4 e 5 •; •• recebi
Yeis 'na metade doa pnga.n1entos nas estações publicns. 

Maio 24- Os bandos fazem ainda reformas a 7 •; •. 
porém os descontos na praças regulão 9 a 1 O •fo· 

Mnio 26.-0s bandos annuncii•o que recebem di
nheiro a 6 •f., c que continuil.o a. fazer reformas 
juro a 7 •{•· 

Junho --Cont.inuão as difficulda.des. O Banco do 
Brazil elevou n tnxtt. dos descontos de 7 •/o a 8 •; •. 

O Banco Commerci<Ll fez outro tanto. Os dous bancos 
nii.o têm querido a.ceitnr a proposta do governo quanto 

· ao emprestimo de 4,000:0l10/! por nü.o lhe descobrirem 
utilidade. 

Junho 4.-0 Banco do Brnzil aceitou do tbesouro 
(como ensaio) um cmprestimo de ~OO:OOOfl em letra.s 

· a. dous mezes. O cambio subio n 21! e 29 1/4. O go
verno tomou .e 50,!100 n 20, pngamento em letras ·do 
thesouro a /• mczes com j u1·o de G 0/o. tendo em vista 
conter a al1a do cambio. Esta operaçiio porém niio foi 
bem aceita na proça. !lorqnc no dia seguinte appnrc
cêrüo ns lctro.s do thesouro a. procnrnr desconto n 
8 •; •. e mesmo a 9 e 10 "/o forf•o descontadas dias 
depois. . . . 

Junho 6- Contimin a falta ile dmhe1ro: as pr.
mciras firmns com difilculdudes obtêm dinheiro a 
10 o/o• No cmta.nt.o, ncn1 ~111ln. fu.llenciu., non1 reinu. n. 
desconfiança I Tul é n sohdez <ln nossa pra~"'· 

Junho 7- Cambio a 20 1/2. 29 3/4 ; desconto 1 O a 
12 o/o• üs l1nncoa nindn. reforn1ii.o n. 8 °/o. snstentnndo 
esta taxa relativumonte buixa para fazer diminuir a 
pressi"t.o. 

Junho O- Bnix.on o cnmbio por offoito da. noticia. 
. rpto se espalhou nn prnc,•n, qno l\ comnlisslt'l de 
:Zu:t.ondn Un CILIIJIII n. 1loK lleputmlo~ propu zero. utnn. 

• , 4 ~·~U~:ndo aoü LLLncoa o. otnis::;ü.o sol> cu.n~·r~o 

até 6,000:000/l em notas recebiveis nas e•ções pu
blicas. 

Descontos das primeiras firmas ainda 11 10 "'• com. 
diHicLtldade. 

Jtmho 11- Cambio 20 n 20 1/4. n -mesma pressão. 
Junho 15- Pnsson en1 2• diccusRil,') nn cntnara doa. 

deputados .:l cmprestimo de 4,000:0COS nos bancos; e · 
mais n nutorisnj,•ão pa.rn. _estes emittil·e1n ató seis mil 
contos. • 

Junho 20- A me•mn falta de dinheiro; descontos
lO n 12 •; •. As apoliccs, as acções dos bancos. e de 
quaesqncr companhias, não t<lm compradores. 0•· 
banco• tratão de fechar as contas correntes. . · 

Junho 23 -Principia n diminmr o aperto. 
Junho 25 -Passou na camarn dos deputados a 

ntttorisação para n crençiio de nm Banco Nacional 
Junho 30 - Dinheiro mais facil. . 
Julho 1 - Os buncos descontiio a O 0/o . 
Julho 2- Cambio 29 1/4 'W 3J8. Descontos mais 

face is n 9 c 1 O • •· 
Julho 6 - Dcsnppareceu n pressiio. Cambio 29 ~ 

29 1/4; principia a declinar • 
Agosto-Cambio 27 3/4 a 28. Dinheiro 9 alO •/ •• » 
Sr. presidente, no meu juizo posso accrcsccntnr o· 

jni?.o da commiss>•o de 1865, referindo-se aos expe
dientes daquclla época, isto é, aos emprestimos feitos 
Jlclo governo imperial no Banco do Brazil ; providencia 
~ue n pratlcn. não so.n.ccionou, c pelo contrario, na.. 
historio. das crises dos poizes cultos, encontra. sole1nne 
re'\eição, tnnto nlois clignn. de repn.ro, quanto nssen
tnva nn cxp01·iencin esclarecida dos factos e na inves-
tignção ncurndn dos mnis conJpctentcs. · 

As palavras do inquerito sü.o exprcssivns, e eu devo 
1<!-lns no scmulo, ct•mo prova d1\ mo is oltn valia. (L e:) 

« Esta medida. de que outr'<,ra. lnnc;ou nli"t.o o go
'"erno ing-lez, em 171!3 e em 1811, e que depois foi 
despre?.ada pelo mesmo governo e pelo parlamento 
ctn occnsiües àe nu:t.iores a.puros e c.~nla.mJdndes, es
pecialmente em 1825, não obstante as maiores soli
citnçi'>c~'~, unicumente aproveitou no Banco do Brazil 
(2" deste nome,) que, já tarde, recebou a 8 e !) ele 
.:Tunho os ditos bilhetes na importancin de 400:500/f 
cm lctrns n. dous mezes, e como por ensaio ·(dizia-se),. 
c sómentc foi tulvez util pela força morar que en
cerrnvu.. , 

Sr. presidente, a lei de 1875, calculadas as circum
stnncius dnqucl!n época, ns declm·ar,:ões formnes do 
1ninistro da. :fnzeodn, e a importnntissimn. di1'cussão 
do senado, niio é procedente que possa desculpar o 
governo, e fundamentar n proposta que discu
thnos. 

Na discussiio do requerimento que prccecleu o de
bate da grande medi ela, o i1l ustrc homem de estado 
que n sustentou, mnis tarde procurou a.ligeir11r a. res
ponsabilidade que toma.vn sobre seus hombros, decla
rando terminantemente que na c•phera dos interesses 
economicos, elle era antes pnrtidnrio <la politica re
prP.ssivn, do que <la politica preventiva, mas que era 
justnn1ente i'úrn. desses limites que jú. encootrúra. a 
politica do pniz no exercício d<\ tutela administrativa. 
sobre as sociedades nnon:rmns. 

Expondo a SLH\ opini!io sobre a crise, elle clese~ 
nhn.vn o nlt;mlento significntivo, qnc pnrecin exigir-lhe 
a. intorven9iio dos poderes do F.stndo; elle diz h\ : A 
snspensüo do UIYJ elos csta.bc!ccinlcntos bnncnrios ng
~rnvou u. c1•ise c1n que so ncbu.va. n. prnçn do Rio de 
Jn.nciro. A desconfinnc,m. m·csccu, nlgunt~ bancos sen
tirão 1un princ1pio de corrido.. 

Acc,·csccnto-sc o. isto n. rcclnmnc~rro elos intcree
sndos, o dip;n·nJc o l::ir. prcsitlcnto do' conselho, -que 
pLncccn<,:ll tem a lei de l\lnio de 18i5, consultuJa. 
u. situac.~ilO dns cousns, COOl u. propostn do S. Ex. cr 
Qncm assu<uio a respnns(lbilidLide de pcdiL·-lhc soe
corro 'I Qnando Jesc,hou-se a crise moncturb 'I Que 
banCOS falliL·iio OU sofi'I"~I"ÍLO corridns 'l 

O futuro o o presente confundem-se no espírito 
do S. Ex. ; e o que h ontem ern. proposta extmorili
nnrin.,, pn.rn sn.lvnr aituaçUcs criticns, pu.ss~ h.ojt; n. 
sct loa pc1·mo.ncntc, }JO.rn. ron1ovcr os pOSI:llVCIS ~n
cnnvcuicntoH do. i'u.ltu. do Lnncos llo ciri:ula•;·.lo • 
Nc~to novo Hystctnu., o thesouro publico 6 o grn.ntlo 
banco da circuln1:fLo nacional. 

I 
I 
I 

.1\ 
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Nüo, não é nos exemplo& estranhos que o minis
terio ha de encontrar a base de sua proposta, expe
diente de occasiüo ou doutrina salvadora, para sus
tentar o equilib1·io dos bancos de desconto neste paiz 
conetitucional, e quando os emprestimos aecumu
lõ.o-se e a caixa dos impostos pede novos sacrificios 
ao povo. 

A.proposta do Sr. presidente do conselho não en
contra·base na historia <lns crises, mesmo quando quei
ra S. Ex. apninr-se em factos isolados, consngrando 
doutrina repellida pela experiencia adquirida poste
riormente. Os acoutechnentos sõ.o conhecidos e eu 
niió'faço mais do que repet.ir a n11rrntiva elos fnctos. 
Em l!llO ns causas da crise revelaviio-se pela liberta
ção dns colonins hespnnholas e portuguezns, e a in
vasão da Hespanhll J>elos exercitos francezes i'• pa
recia. antes nnnunciu.r 11m mercado illimltndo pnrn o 
commereio inglez. A exportação attesto. a inundação 
dos prodnctos, espraiando-se pela America do Sul. 
Associavi'~o-ae pnra. o.volunul.r_a crise a. desusa.Ua e re
pentina expunsão do commercio e da industria, ab
sorvendo co.pita.cs, as hnportações extra.ordinarias de 
trln-o e de outros generos, que era preciso pngar, e 
us "lar:::=;ns subvenções ás potencias continentnes. A li 
de Abril, test.ificn um economista. o parlamento decidin 
~ue far-se-hia um avanço de 6,000,000 libras utet·
llnas, em b~nds do ihesout"o, aos negncinntes qttf\ 
fossem dignos de merecê-lo ; mas jú. o forte da crise 
tinha pnssndo, e o sncccsso dos excrcitt"'S inglezes nu. 
l:IesJ>nnha com a abertura do merendo russo trott
xerao um novo pcriorlo de prosperidade, 

Onde estão entre nós as bancn-rotas, os fnllimentos 
que nessa. épocn. foril.o elevados a. umo. cifra. cnorrue 
pela. imprensa., po.t'O. estabelecer o. n.na.login entre ú 
J?roced.hnento' do nosso governo e o elo pnrla.mento 
mgle" 'l Pelo contrurio, se ha dissemelbnnça nos 
factos, tnmbem o. inefficncia da medida aceentttn-se 
na succcssâ·' dos phenomenos, tanto xnnis quanto en1 
épocas de mnis npuro niLo q uiz o governo lnnçnr míio 
delln. e na Historia dos p•·ecos, com toda clareza 
expõe Took a influencio. ou · 'o.!cancc ele semelhante 
doutrina. 

Em 1825, apczar da crise que se avançava tre
lllendn., o bnnco, em ·..-ez ele restringir o desconto c n 
circulnçii.o fiduciario., esten·deu-os para soccor.rer o 
commercio. Ontrn. foi n. n1nrchn. seg'llidn. por esse 
grande estabelecimento , depoi• gue posterior
lncnte vingou a. dontrinn., qne coDsiste exn res
guardar a reservo. metallico. pela contrnc<;ão do de•
conto e pela. n.lçn. do jnro .... '\.gg:rn.vln·ií.o-se n.s circum
sto.ncias, o só por meio de expedi~ntes poue salvar-se. 
Em Jan~iro de 182G, quebrnda o. violencia da cnr
l"cnte, e •abendo-se j!L que o out·o relluin para a caixn 
do · bo.neo, n esperanço. reergueu-se, e o governo 
autorisott então o bnnco n. fazer avn.nços sobre meren
darias até a cnnc1\t't'encin de 3,000,000 ele librns 
sterlions ; nutot•isaç=to que nn. prn.tica. foi Cl.'lasi nulla, 
J?orque ns circmnstancins tinhão mt1dado. • 

Que ha ele commum entre a crise de I 8'l5 e esse 
l>henomeno de momento, que o Sr. presidente do con
selho chmnon <lcficienda. do meio circulante e retrac
ção do credito 'l Em que assemelha-se o. autorisn•;rw 
dado. ao banco com os emprcstimos por lei permanente. 
que pretende o gabinete braúleiro obter do corpo 
le..,.isltivo 'l . . 

'Ning1lem ignora o. organisnçilo do Banco de Ingla
terra, e o fim que teve em vista o acto de 18<14. 

Entre us n<lv.,-snrios desse neto e aquelles que o 
snstcntü.o, na opiniões illcnt.ificüo-se sobro o. llnse 

: in<lispensavol do. inc•mvertibilidnde. A pm·to " ques
tão elo limite no.s emissü'os, t) princinnl úefeito npon
"tado é up:grnvo.r n.s crises, in~l"!lobilisu.nelo recursos, 
justamente nos momentos cnttcos cm que fOro. pt·o
ciso emprogn-los ntilmente. 

Compnrar o Bunco de Inglaterra, em face das re
lações que mnntcm com o governo, emittindo ntó 
14,000,000 1/2 de Jibrns sterlinus em bilhetes. co
bertos por vn!or igual de fundos publicas, e nrLo pO• 
<lendo emittir uma nota sequer nlóm dessn cHra, 
f\t•Jn que tenha o CIJuh•alente en1 ouro e1n sua.s ca.ixo.s. 
"'"m "" bancoa de desconto do Rio do Janeiro, é tent~>r 
6:1 in·l!JOISYÍVcllu, 

Mao o nobre presidente do cons<•lho engana-se 
quo.ndo argumenta com a suspensão do pagamentot 
depois de 184~. Fez-se cousa ml\ito diversa, e q,ue 
nao serve para defeso. da proposta. 

Em 184.7, quando mais pronunchula estava a crise, 
o commercio pedio a suspensiio do neto de 184.4, que 
forçava o banco a limitar suo. emissão. Chegado á. 
ultima extremidade, elle seria obrigado a recusar eles
contos e avanços. Os desnsb·es estnvü.o por todn -pnrte, 
e o panico chegava no seu nuge. Ce<lcndo ú.s soUcito.
çõos, o governo deu autorisaçi\o o.n banco para exco'J'er 
o maximo legal de sua emissão : porém este nii.o teve 
necessidade de po-Ja em pratica, o ouro começou.. 
antes o. refluir, e a confiança aviventou-se. A taxa 
do desconto manteve-se a 8 •/.. o a autorisnçi\ do 
governo, aliús em circnmstancio.s aterradoras. mas 
quando a crise estava proxhna de seu te•·mo, só podia 
ter o eft'eito moral de tran'luillisar os animos, dimi
nuindo oa eft'eitos do terror. 

Em 1857. em momento nffiictivo, gun.ndo receiavn.-:-se 
o. terrível extremidade qne jú. ~m I 8'•7 decidira o :õo
verno, resolveu este autorisnr tnnis crescida emissao, 
porém sob a clnusula que o clesconto manter-se-hia 
elevado, continuando a taxa de !O •;.. · 

Em 1866, basta citar as palavras qne ucompanhiio 
u notavel depoimento de um econonusttt celebre, com 
relação no neto de 18<14: «o bo.nco, .no mez de Maio 
\ irn-se obrigado n. empregar toda n sun reserva., soe
correndo estabelecimentos solidos, porém moment.a
nenmente con1pron1ettidos pelt1. inlmoLilisn\~ü.o de seus 
I'CCttrsos,)) Para n.calrr.nr os temores cn.usudos por esta 
!o\ituação n.normal o governo nutorisou. ::.e fosse nece~
S1'Lrio, un1n entissü.o snpplementn.r. A cnlmn x:estabe
leceu-se e nl&.o foi preciso ínfrinp.:~r en1 nu~n. os c~n
dições lagncs. que protag~m n t::ohde~ do. Clrctllaçao. 
Compromet:cn<.lo-s~ o governo o. lJt:dlr pru:a._ o bnn~o 
um bill de tndelnnxdnc1e, firtuou con1o cond1~~no restri
ctivo. da o.utorisaoão, que o. taxo. dos descontos e dos 
nvanços fosse J>e'lo menos mantida a I O 0 /o: . 

São estes os exemplos que púdmn serv>r no nobre 
presidente do conselho'! 

O Sn. SAn.uvA. (p1·esidcnle do conselho): -Servem 
perfeitamente. 

O Sn. JosÉ Bo:<IFA.Cio :-Neste caso, S. Ex. mo
dificnrú a sua. proposta.. obri~n.ndo os ba.ncos a terem 
umll taxa de descontos elevado.. 

O Sn. SARA.IVA. (presidente do conselho) : - Niio ma 
servem po.ra. isso. · 

O Sn. JosÉ BoNil.",\CIO : - Então os exemplos. não 
servetn; porCJllC entre a. cm}ssü.o SUPJ?lCU'lCntnr e ~ 
elevnçüo da tnxa ha immedltttl\ relaçuo e o fim e 
claro. 

o "'0Verno do Brazil quer a emissão ue papel-moeda 
pnrn ~rnprestar nos bancos de deposito, entre os q,unes 
o elo Bt·azil ,.,ozn. ele u1n privilegio exorlnta.nto, pelns 
notas dn circ~laç.üo q ~le 1he fic~~.rr~o, 1nedinnte ':ondi
nões que não tem sab1do cutuprlr ; o p;overno 1nglez 
t;.ntorisn.vn. e excesso de ernisr;ü.o n. u1n bn.nco de cir
culnc:ü.o, que tetn como. ga.ra.n~in. directa. o nropl'io 
credito do Estado, na elivtdn p\lbhcn. que serve de l.inse 
rL suns exnissões, xnns nú.o sttspendia. oR pa.gntnaotos. 
O governo do Brnzi~. nrmnndo;-se de: ~n1o. o.u_Eorisnç.t'La 
pern1anente llnrn CLrcunlstn.n~aa.s cnt1cn.s., nn.o cog1t11 
dos meios de recolher o mn1s cedo poss1vcl o.s notas 
emprestadas, fiando-se na amortizaçüo do empres
timo pelo capitnl e pelos j\\ros, ~unndo. o.s póde 
rcprodnzir ,., vontade : o governo tnglez hm1tn pela 
cl<,vn~oilo do. ~nxa dos dcscon.tos o empreg'? ~e novos 
cnpitacs, c :fúr~~n o recolhnne.nto ao. _el"l.1lSSLl.O PO.t:a. 
entrar no rep;hncn legal. O . governo 1nglez a.uto;l
snnrlo ns emissõe~ supple~>c~tnrcs,. sep.nra cm prt!'
cipio e na exccuçno u. cnussuo or~Ln?-rLn dn cmLssuo 
oxtraordinarin • o "'ovcrno brnz1lC1ro. a.o pa.sso 
que al'gttment~ com 

0 
n ospccinlidnde <lns circum

stancias, embrulha nn exccu~i\o o novo pnpel
lnoedn. com n. n1a.ssn. existente, e n.sshn prcpa.rn-se, se 
qttizcr, pnra a eterno. rotnçiio e gyro dos 25,000:00011 
do tho•ouro pnrn. o bnnco c do banco para o thesouro 

Quando o nobre preaidente do conselho no parln
Jnel!.to apouta pnra os bancos ele desconto, tranaíor 
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nutJc:>s em verJncleiros cc:>rrc~ot•es do goV'ern" : qttnndo 
nos indica.. tornllndo significntlvns us liga.c.~ões rcpe
t.ict .... s entre o thesouro e o Bu.nco do Brnzil, os vastos 
inter~sses reciprocas de um e de outro; qunndo 
tllede n dividn e <> credito, attendendo ús variadas. 
origens, e faz tudo isso parn defender a propostn, 
que1· S. Ex. npresentn.r a theoria., a DO\"issfma theoria. 
tla inten•ençii.o do Estado sob nova face <t ••• 

O Sn. SAn.&.IVA (presidente dÓ conselho) :- Nii.o 
npresentei theorín, expuz o fncto. 

O Sn. JosÉ BoNrFAoro :-Se o facto é inconveniente, 
uiio p6dc le~itímnr a. propostn. Se pelo contrario 
assenttt. uu. convenicncin. publica., cumpre que dlscll .. 
tnmos regnlu.nnentc os 1neios de mantê-Jo. 

Tz:nnsformn.du. em outorisa.ç•ão pe1·mn.nente n. emissão 
dos 25,000:0UO~. tacitnmente o ~ovorno afiança que a 
,o,ua. escola é essa.; tenta deecorttnn.r um desses meios 
urtificiues 'llle a inventiva dos debelladores de crise 
1 (lom mni~ de nmo. vez desenterrado. 

i\Tns certamente. o nobre;, presidente do conselho, 
1rH•lhnr do que eu, snhe o que vnlcm todas essas 
d(~sccll)crtn~:~. n1esrno trn.tnnao-sa de b1\.ncns ele emissão, 
desde os depositas n juro nté os bilhetes de rencln., n 
r•rttz:o breve e corn jnro estipulado; clesde og bilhetes 
t.lC ronda até o bilhete ordinnrio não reelnbolso.\"cl, 
.gyrnndo o.o Indo da moc.-d:J. metn1Jicn, setn valor 
mt.dnseco e pru·n os trnnsncf;ões interiores; desde os 
bilhetes não reembolsa vei"i nté n ex.a..sern~~n.o do cn
J•it.al, sob o. fórtna. de n:.unernrio on ac effeitos de 
curto prazo. 

Puliutivos não são ren1cdios, e se a.l~ltns, em cln.Uu~ 
circun1sta.ncins, poden1 ~nnor.teccr o effeito das cdses 
ou tc>rna.-ln.s menos prejudicines, é preciso por ir.so 
mesmo suiJstitui,-los pelos veo·dntlciros conselhos, que 
a prudcocin indico. ú. dirc.Q .~ao dos cstnbelccimcntos 
~Htnca.rios c no critcdo dos "OVernos cnltos. 

Os emprcstimos o.utorisn~os, àpenu.s diminuindo .::t 

re~ponsubilldocle do gove1·no, unnullü.o n. fiscnlieu~.~ãú 
da.s cu1nnras. 

O Sn. LEÃO VELr.oso :-O governo toma. o. re.spon
:tta.hilida.de do n.;o cln. nutorisnçii.o. 

O Sn. Jost: Do~n~.\.CJO : - l!:m que cnnsistc o uso í' 
Não 6 em :uttori7.nr os conprcstiouns 'I Qttem ficn sendo 
o juiz das circulnstnocins extraot·dicru·iu.s 'i N~io é o 
gn.binete. estl! c todos fillllelles l]Ue se sncccdcreln? A 
contiançn. nsMiJn dei:lositndn.. sem limite e sem objecto 
certo no tempo. n confianç-a. q ne eu cbu.mnrei prêviu. 
en1 todos os mini ... terios, innocentn por 1sso 01CSino n 
ywatica do a.bns~~. se cnca.rnr-se npenas o exercício c.l.u. 
nttribuiçilo conferida.. 

O Sn. SAnAi\" A ( presi<lenie do conselho): -Todo 
o 1neu. esfor~!O é pat•n nii.o a.busn.r. 

O Sn .• losÉ Bo:-oiFA.cro : - 1\Ias npeznr de totlo o 
esfor,.;o de V. Ex .• n.indu. qno.nJo o futnro dependesse 
ern tndo de nassn. vontndo presente, pelo 1ncno3 o erro 
do tninisterifl serin o erro dns cn.mnra.s. 

Resuscitnnc.lo o. lei de 1875, revop;a.dll oinLla. hontem 
(.~elo ptl.l'lttmcnto, n.p~:-znr de SUU. CtU"tlL uxistenci 1• o 
},oller legh&Ju.tivo entlossn. todos os n.lJusos possíveis, 
e o nobre presiLleate do conselho, pedindo e o.ccitn.nrlo 
autorisnções de tal onlc.Hn, hn. de enconti'Ul'dilliLaddiLJes 
tt·eu.t.fjodns, lJnerendo resnl\'Ut' n sun. responsnl>ilidu.de 
nlCSllJO indir~ctu, clJullte úns g·ra.ndos syndicntc.~s, cujns 
opc1·aç-ües S. Ex:. niio conhece. 

O Su. SAnA.rVA (presi<l~nte elo canselha):- Des<le 
j:í declaro que uiio tomo a responsnhil~elo.do destes 
factos. 

O Sn. Jost! Bo~u~Amo :- Eu !ano n. dc\'idn jnstiçn 
!lO Cll:llc~er Jo So·. l>I'CSitlento do conselho, porém ar
gutnc-ato contra a lua.tut·czn e fins llu. untorisn~U.o. 

J>ótlc ella ir nté o ponto de occultnr com o mnnto 
lcp;nl o in,..:omp1·chensivel nlJuso do cr~dito ctn dcsns
trado jog-o, u. cnrlqucccr n uns e o. ompoU,·occr a ou
tros 't Ucvc o pnpel-tnocdn. ser tumLom a t1a.n~u. ul
tlnla dos que pedem n lilJcrdndc puro. nlhninist1!nr o 
l}l\11 é seu ou Uc scw~ consocios, JllU.B invociio u. tutclla 
.;.~.Jm~ni:;trutivu p~l•'U: cobl·h· os tlosful4.!Uoo Ua fvrtunu 
pn.rlteulur ou collecllvu con1 o.s desll·vr:o.s da. fortuua 
tl•IJJica ~ ' 

Ha. factos qne devem desafiar n atten9iio <lo 
Sr. ministro do. fazenda, c encerrã.o a prova solemne 
da intervenção bo.ncnriu. no :funcciooo.wento do gra.nde 
syndica.to. 

Ainda ha pouco em processo de fallencin de uma. 
ca.sa. commercial, na cidnclo de Santos, revelou-se a. 
intervenção manifesta do Banco do Brnzil, e eu chamo 
n attençii.o do Sr. preHident.e do conselho para. as pu-
blicações feitas. . · 

O Sn. SA.nArVA. (presidente do. conselho):- Quer 
que o governo seja administrador do banco. 

O Su. JosÉ BoNIFAOJO: - Nii.~ quero que o governo 
seja. adn1inistrador do banco; ma.s quero que acju. 
rjgoroso admin istrndor da fazenda publica. ; e por 
istto na. concessão de emprestimos :.ftJ.ça entrar em 
linha de contu. os desvios. qne porventura tcnhü.o 
prP.po.ra.do situações rlitl1ceis ; qncru tn.mbem evita~ 
qne os emprestimos nut"lri5ndus crn non1c do int01·esse 
publico niLO o.ssemelhecu-sc_ nos emprcstitnos á la
voura, nos quncs a. lei e o nccOrdo celflbrado pelo 
governo tem sido flngrnntemente violados, sem re-· 
clnmnçiio no menos do puder publico. 1 

A cstn.8 antoristL~õcs sem 1i111itcs, tacitns promessas 
que de nntCinü.n fn<'- o legislador, e que de corto 
tnodO nnimõ.o u. impl'Udenciu du.s in.>titni(,~ões bnncnrins,. 
~n preferia que S. t::x. SCf:tti~se o cuminho lln ti nado 
Visconde ele Inhomirim, 'llt,tndo em 187l offereceu 
projecto, regulando os dep' •Si tos em conta COI'l'ente, 
e procurando no mestuo te1npo resguardar os bnncoa 
contru. as corrida.!; c o tbesouro publico contra as 
exi~encias l>nncadns . 

.Entre S. Ex. rcsolntnmentc nessa. estrada pn.rn. 
nlttntet· tL liberd.nde ou n tutella; porém , cm tndo 
cuso. snbstitninclo un1 c01nplexo ele tncdidns u.os ex
pedientes de occnsiü.o • que nos vmn de longe, e con
'lcrnno.d(JS pcln ex.pcricncia repetida dos tempos. Não 
lut !ntcresses privilcA"in.dns nns regiões economicns. ou 
intel't!SSes SLlhnltcrnf,S' destinados a sen·ir os primci
ro.il. A solitlnt·ieclude é commum , e n &raode lei da 
1·csponsnbilidn.de dt:vc a lcn.n r,~ ar n toil'!s .. 

O appcllo '!lte fano no Sr. po·.,sodcnte do con
selho ~ 11m uppello Uo seu pntríotisrno e ao seu ca.
r:.lcter. 

. o l"lr. lll••rah•~a (presidente do conselho) : -
Sr. presi lente, os dons discursos .que o set:lnclo ouvic> 
hnntem e hoje. forü.o demasiaUamontc }Cingos porque 
o~ iiJnstre:; <)rndores se occupúri"i.o con1 o qu.c nU.~ esti't. 
cm questti.o,qne é examinar u.s cnusa.s que teru cc;tncor
l'ido pura. uma. tiÍtunc,!Üu qne púde proiluzir perigos ·e 
Jml-~1. os quaes peço I'Cmcdio. O uobJ'C senador por S .. 
l~nnlo i'u1 ntl.iu.nte do nobre scnndor polo .?nrnnú.: se es
toncl~u nn ennmern~ão Uns cunsus Un pe1·turbn~ü.o
que rcc·~inmos. 'l.llerenclo que n tninistcrio detode j;.\ e 
no pouco tenlpO do suu. vida npi'C.iCDte medidas que 
JJOE-siio destratir todas essa.s Ctl.nsas que süo long'fLs e 
~1·nvcs, 1\-Iu.s u. o uestiio ú outrn. trata-se de provi
clefu;in urgente pnrn. occorrcr n um tnnl qne se sente 
nctuulmcnte, portanto, Sr. p1·csiJentc~ pef,~u licen~~a. nos. 
nob1·es senadores pura dcixn.r de tomar cm consi
clertli(Ü.O grande pnrte de suas observnc;ões. accupnn.
do-nte uuictLrrtcntc eorrt as que podem ufl'ectnr n pro
postlt, 

O nobre senador pelo Pnrnn{t entrou no ext.Lmo dos 
nossos erros, na gcreneia. de oossns fiiHtiH;as, de nossos 
err-os e de nossas fu.ltus cm nü.o org-anisn1·mos bons 
or~umontos. 

Nosso. pnrte concordo con1 S. Ex.: c:-t;es erros tem 
sido graves: é tempo do tomnr p1·ovit.iat1cms pnrtl. que 
entremos cn1 n1clhor cntUIIlbo. ~L1s que toJn i::;so 
com a propo•tiL 9 Ab•oluto.onoute niL<la. O que 
achei no Ulscnrso do nobre senador pelo Puru.nú. que 
}>úJo atfoctur n propostn.. ú o urgutuento do que L\ 
propot<~ttt Lascin.-se e1n dudos inoxnctos, .isto C. dtLU.os 
quo dtHuonstrlto o estudo dos buncos no ultimo de 
.... \l>l'ÍI, pois cu disse que esse recurso lloR lmncotl 
]JOJia diminuir uo ult1mo de Junho, o que ó inne
gu.vol, o o noMe. aenndor onc3rrogou-so tle t.l<•nJons
tra-lo com o que cti~so o governo, pura do!Hnn~t,·a9ii.O' 
Uo sua propo~;ta, Cúnf1·nntnnllo com o qno (liri'iCI'i'to ns 
fvlhn.s. O nu"LI'O ~:;curulor IUOI::itl'OI1 que uclutVtL-l:ie nos. f 
U!IUCO~ DÜO av dinheit·o COU10 bilhetuM Uo thosour~." 

• 
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1 
: -vencidos; e com e,ssn. demonstraçõ.o o nobre senador 
~ :fez m~is do que eu •. deixou patente n probabilidade 
i do pcr~~o que eu receu>va, po•·que desde que os bancos 

tem bilhetes do thesoul'o venCidos e havendo descon
..fiu.nça publicn, já se sabe o que fnrilo os bancos: iriio 
buscar no thesouro recttrsos que este nüo põde recnsar. 
.(Apoiados.) O que poderia eu fazer no caso cm que 
os bnncos corressen1 no thcsouro e o thesouro nú.o 
tivesse dinheiro 't Emittiria pnpel-moeila. Eis nbi o 
nobre senador revelando com sua. demonstração o que 
eu ni"Lo quiz fazer: que o t.besouro nã.o teria. remedia 
senão fa.zer o que outros ministros da fLl.zenda, aliás 
nmito patriotas tõm feito - emittí<lo papel-moeda. 
~Ins espero em Deus que não cmitt~ei, e n~1o empre
garemos esse mesn10 recurso que peço. 

Outro argumento do nobre senador pelo Paraná, é 
·que essn. proposta é super.A.un., mas pelo que nca.bei 
de dizer. lliO~tra-sc que niLO é superflua.. O nobre 
senador o.ssigm~lon que os bancos gunrdi"Lo bilhetes do 
'thesouro vencidos ; se o thcsouro oiio pudesse remir 
oua divida estaria rlcsl\crcdítndo. Mns cu prevejo 
outra objec~:ão : pois bem, o tbesouro poderia ser a 
causa da crise. To1no já um argumento do nobre se-
nador por S. Pnulo pnro. dnt· uma. só resposta.. _ 

Disse o nobre t5Cnn.-lor por S. Paulo- o goYt."'\"no 
não nssignalou qual u. verdadeiro. cn.nsn ; nií.o {l~?; 
qunes as circumstanciu.s cspecines que possiio produ-

r zir n. crise, que o guvernn quer rcmedaur cmu esse 
projecto. Eu direi a S. Ex.- scjiio qunes forem ns 
cauo;aet o que o ;;!;Overno quer ncnut.elnr, é. o pcri~o da. 
cdse e o rernedio é essa. Com isso fica refi.pondidn n 
obje..::ção do nobre senntlor; c <le que serve virtnos 

1 aqui. como n "um congresso de economista-i, discntir 
todas essns co.usns. ee nüo se tra.tn. o.got·o. Ue :fazer 
projecto que as remova? 

N6s trntnn1os de tlln peri~o prcsnmiclo, pcri::;-n que 
. se pf,dc dur, e pnr!l. esse pcri;:to só descubro o rctne:lio 
que estlí no projecto e que me parece efficnz porr1ue 
estou convencicl~ qnc o gri\'Ca·no !10. de consnlidn.r sun. 
di v ida. e senclo feito um Ol"t:nnlento pntrioticf) e 1WC

videotc pelo corpo lep;lslutivo, essas causns sêrr~o 
re1novidas e entrnren1os n 'un1 ctuninht1 rcgnlo.r ; tnns 
obser,rou o nobre senador por S. Paulo ~llC o g.1verno 
nü.o esta.va correcto, pc~rqtlC vinha pedir no corpo lc
gis1lltivo mecliU.us po.ru. circutnsta.ncia.s extro.ordi
ilarias. 

Pl'ocederin n. nrgumentnr;i'i.n, se o nobre senador 
pudesse sustentar que n. ac\·iio do poilc1· Jeo·islntiv() Re 
limit'n nos cnsr1S nrdinnl"ios, exclnidos os eo ext.rnordi
llnri~JS, mas que é po~sivel de preverem-se. 

O Sn. Josi:: BoSIFAOJO: -Extrnordinnrin futuro.. 
; O Sn. SARAIVA. (p1•esit!ente do co,., .. çelho):- Perdoe 
·.o nobre senador. o. nc,,mo elo pnrlllm!!ntC"I é vnstn.. 
· I>óde nii.o ser conveniente qne e~tn. 1ncdirln ewjn pm·
nJO.nente, púde ser conveniente qne se c.leixe ans 

,. ministros n grnnde responsalJiliclnde de resolverem 
as criRes por neto sAn ; mns não t-Oll de nm·ccor que 

• no corpo legislutivo fnltn o c.lireito de tlrever tudo, 
. l pu.ra. remediar tud~~: sendo como é snn pl'incipn.t e 

... mn.is nltn prero~ntivn promovm· o bem do. nnçii.o. 
Pódc-se dizer qnc o ministro nbnsn1 ú. cln 111edidn: 

mns se isto ncnntecer o corpo legislativo lhe tomará 
cont.n.s do n1odo por que usnr da au.torisa.yii.o. 

O Sn. José Bo!'IIF..,CIO :- Ahi nem ha ohuso pos
sível. 

' O Sn. S•n..rvA (prasi<lente <ln conscllto):- Se niio 
ho ol.n1so pOS$Í\'O]. pnr que recutJnr o. meétidn, de cujo 
uso ni10 se _póde receinr 't 

Sr. P"Osidentc. J.eclnro no nobre sennclor que nflo 
.sou clnqnelles qne tôm poucn coragem pnl"o. nssntnh• 
a rc•ponsabilidnde de qunlquer neto por mni• ~mvc 

1 qne pnrcçn qunnclo o bem publico o ~xijn: on nü.o 
dnvidn rio. n1n sú instante em omittir moodn-pnpel se 

· aq circnmlõ'tn.ncins ruo fur\•nssmn n. isto: tenho bn.s
tante cornge1n e patriotismo pnrn cnmprir n1en dever 
em qnnlq••er circumstnncia.. porque estou persua
dido de que o. cntnnrn nlto mo hnvio. do nccnsnr per 
ter feito um bem. 

.!Hns. Sr. presidente, se jú houve exemplo do umtL 
lei como n que so discuto, pOI'lllnnccer por nlgun11 

, ... auno• sem peri~o; se V. Ex. mesmo, depoia que se 

fez a lei, sem perigo, sem o mesmo inconveniente 
para o bem publico e J?O.rn a naçiio, usou em pe
quena. escnln. dn. nutor1saçü.o qne encontrou, e que 
depois foi revogado.; se um n1inistro illnstrn.do, cotno 
foi o Sr. Ln.fnyette, ean. sen reln.torio indicou a. neces: . 
sidnde de restabelecer-se a lei com o cn.rllcter de per
manencio.. pnrn. guc fazer-se a 1nim tU.o g:"tWe censu
ra por vir pedir aquillo que os outros têm pe
dido 't I 

E ser{L argumento dizer-se que isto nü.o deve po.s
sn.r porque o. crise não se deu 't 

Mas póde ella dnr-se em CJ,lll\lqucr .tempo. cm qttal
quor occnsiü.o. e est11 possitulidad.e é tL rn..,üo da. lei •. 
Allndio o nobre senador u. ter eu o.ffirmndo nn. cn.mnra 
que '~'o é emissiio de papel-moeda, e aqui que .;, 

Sr. presidente, cu nn.o disse ta.l, nü.o contestei que 
vou cmittir papel-moeda, niio podia !nztl-lo. O q11c 
sust"3ntei é que os inconvenientes causados pelu. 
emissão de pa.pel-moedo. não se podem receinr destn .• 
nü.o se dn.r~LO por forçn. da.s circnmstnncias e pelo 
modo por q ne tem de ser efi'ectuudtL, tomadas "" 
ca.utelns 'pa.ra que nüo se desvirtue n. mcdidn.. 

Niio podio. nego.r a. natur~?.o. do. 1ncclidn. que é 
cmi5são de pnpel-moecla, embora especial : não o iiz, 
e portanto perden toda. o. força. o nt·gumento do n<.•bre 
senador, que ba.scou-se. em uma. proposiç1i.o que nã.o 
enunciei. 

Disse ainda. o nobre s~nrldor, e foi nma. proposictão 
que eu ~enti ouvir de S. Ex.-o governo desceu tlinto. 
que confia mais na fiança dos bancos do que na 
sua. 

Ora, Sr. pre•ideote, qunl é a finnçn <1os unncos neste 
caso~ A fia.noa. é toda. do governo : o govel·no .; 
quem emit.te o p11pel-moeda; se olle circula. 6 porqne 
o a:overno o emitte. o nfiunçn. O qnc vetn ínzer nhi 
os On.ncos ? Recebem cvn1o recurso tnnrnontn.neo. pro
visorio, a. qnnntio. com que pagüo dh·1dus, e n.ssin1 li
vrão-se da crise. 

A indo. ussitn n fio.nça. que se exige é dndn pelo go
.verno a.os bu.nc .·S, nfLO Ó dudn pdos bnncos ilO [Hlblicn: 
é pnra. que o ~overno tenbn CCl'tczn de que este p:tpel
moedn, emitrido por circutnstancins :;ra\·cs c cx
trnnrdinnrías. é recolhido cm pouco tempo. E n. 
differenc;a. da. nle<Hcln. reln~ivn.mente {L emissão em .. gernf 
de pnpel-moe<1o. estú nbi: ú que o papcl-moedn emit
tido pelo gt)Vcrno fica. na circulação, n.o pnsso qn~ 
este papel é destinado o. circular por 1nezes, é p\lr 
tem}1o limitado 

O Sn. · Jo•Ji: Bo..,IFA.CIO : -Eis ahi a falta de c:on~ 
fiança. 

O Sn. ~ ... nA.IVA (prc.<ide»IC do co»RClho) :-Nüo vejo 
onde est{L o. fa.ltn. <le cun!iu.n(;a! Entii.o n. minha. in
telli~cnch~ nlto nlcn.nt:o. o u.rgnmento do nobre se:nador~ 
N~w vejo cnn(:.rlo IUlÜor do qu~ n. do governo. 

Fdizmcntc o nüb1·e sent\dor cle.:;cobrio na. propostll. 
uan arn·umento vnlioso. na rcfe1'encio. o.o pouco di
nheiro quo hn.via nn. cn.ixn. dos bancos. 

O Su. Jo.t Bosn· ... cro di• um npm·te . 
o Sn. s ... n.UVA (p!'C,<l<lentc elo conselho) :-Disse o 

nobre senador que os precedentes nã.o nutorisl'io esta 
propostn. . 

Po1·doo S. Ex.; o nobre senndor. con1 n invncnçiiõ 
destes precedentes, <le1Tl0nstron n nccesRidado d~a. 
proposta. S. Ex. nssignnlou a crise de 1853 c tolln~ 
ns O\lt.l'nS; essn1:1 crises delncmst1·nviio ns dilliculdnUcs 
dn. prn.f;•o.: os nteios dobeis .·,ue o governo empreSoa 
a. p1·incipio, c no fim de ccmtns t\1do se resolvon llehL 
cmissiio do pn.pcl, por ntn auxilio 1nnis amplo á 
prnc,m. 

Por com;e~uinto, todas cstns crises o sttn. soluçÜ.ll 
j t\stificiLo ,"\ 'l.lle hnje se fll.z, n. neccssitln.de do ultin1~ 
recurso, o do unico qno o governo púdo empregar: 
ellc niLO tmn Oll't'-L 

O uobro Visconcle d., Rio Brnnco, nn ópoca. cm 11,ne 
reclamou n provilloncin, tinhn. rectn"ROs, emprostun 
dinheiro elo thesonro; entrot.nnto que nó~-t hoje niio 
podemos fur.e1• o 1no81llO. Se e!'<.tivcssmnos cn1 bon~ 
circmnstnncins, JJOdcl·imno8 1lur bilhetes do theAouro • 
qnc col'rcriü.o na prnçl\ cnrn t'ncilitlnclo, fnz.cr cmpt'es
t.imns, e1c. l\I1\S actunhnentc, não porque nossns Clr
cum•tnocias tenhO.o a. gra.vidade que muitos lhe& 
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attribuem, des~reventlo-o.s como qunsi dcsespcrnrlns; 
mn.s, J>Cln nos.sn situo.çiio momentu.nco.. nii.o podetnos 
dur dtnbeiro no Hnnco do Bruzil e a. outros, se tiverem 
nocessida.rlo dcl1c, se virem-se.enl emUn.rnços e dilfi
•culdndes. 

O exemplo aos pa.izcs estrangeiros, invocado pelo 
noLrc seno.rlor, tu.mbcm não foi feliz. 

Totnnodo o que aconteceu nn. Inglaterra, farei só
mente uma observação para responder ao nobre se
uador. 

_S. Ex, ass_ig!'alou bem que o Banco de Inglat~rra 
nuo púde e1n1tttr uma. nota sem te1· em suas caaxa.s 
o equivalente em ouro, salvo os 15 milhões ester
linos, mas immedintamente lembrou o bill de 184(,, 
que nutorisou o governo a ernissões supplcn1en
tn1·e~. 

O que sü.o emissões supplemcntares Cf Siio cn1issõcs 
parn fazer :face u crises, occorrer, com remed10 •• a. 
sens atreitos ; é a medid~> que eu proponho. debntxo 
de outra. ft\rmn. 

Sr. presidente, eu nltimo ns 1ninbo.s observações 
dizendo no nobre seno.dt.ll" que nri.o neguei a Cl)mpe
t.encin do senado em concorrer com o. cnn1nrn. dos dc
put.ndos para adop~ião destn. medi<ln, como de outras 
providencias leg1s!a.tivns destinndns n. investir o go
"Vernn de autorisnção pnrn casos extra.ordinurios, m.ns 
previstos. 

Xós snbemos, Sr. !'residente, que o bill de indcm
:nlUndc a.sseutn nn.legttimnc;ão, pela cnmnra dcs <lepu
ta.dos, de um neto do governo. 

E' clJn a competente pn.rn. conceder os bill~<; de in
dcmnidnclc, porque lhe compete decretnr n nccnsn~~iic.) 
dos tninistros, e desde que nfio o fa.z, entende-se qun 
:ficn concedido o bill de inrlemnidnde. Ora, se 
cu, no cnso occnrrente com o que ji&. votou u. cn·
nw.ra, tenho cet·tezn dP, que nii.o sert\ decrctndn. n. 
l11inhn nccnsnçüo, nosso me considerar con1 o 1Jill 
dn indcmnidnde : - n. cnmnrn jú. to1non cmnmip;c> 
:t rc•ponsubtlid.,dc de fazer o q11e proponho pnrn otr
cnml'itnncins extrnoi'Clinnrins, qnnndo hnjn o pe1·igo flUO 
:rcct"!io. Eis por que cu dis~c qnc este btll j~i me cstnvn. 
.-1:-uln. l\Ins. por isso. deixo de precisar do senado'! 

i Nãc •. p1·edso, porn. ter n mcdidn por forr.n. llc nma. 
• nntorisr~ç'ft.o legnl. setn necessidndc de pt:ovidcnc'·n.r 

1i011 tninhn responsnhilillndc o de \'ir posteriOI'lllento 
j ]'cdir ·um lJUl de inclemnhlndo, que é scn1p1'C cousn. 
:.. srn\·c: é uma. contingcncin cm que não dc~ejo me 

.nchnr, snlvo por neccs-iJnde. Devo dizer qrlc n1in tc-
!lhn mnif.o. inclinnçiio ou disposição de nppnreccr nn 
cnm:H·n d~.s deputados como nccusaclo, n solicitnr-Jhc 
pcrdiio. 

O Sn .• Tos>: BONil'ACIO : - !lias não preciso. pcdit•, 
bnsta. que nii.o scjn nccnsn<lo. 

O Sn. SARAIVA (J,.e.,ideote da conselho):- Appnre
cct c· i.. !'e pito, por nece~sid.ntlo que n1c scjn impost.n 
J!Oins t:ircmnstnncias, nHls nií.o pnr p;osto de sc·rne
JUnnto posic;~t'lo: e pura ntlo sm· (L o\ ln nrt·nstnrlo, é fJllC 
}H!1,'n no senlulo cstn lei. O scnntlo fat'i'L o que entender 
c1u sun. snbcdorin. (JlluUo ben1..) 

N:io hnvendo ~nnis quern l?CrHsse n -pn.ln.vrn, encer
rou-se n discnssilo. 

Po•tn a votos, foi nppro,·ndn. e ndoptndll para pass11r 
it. ;la discnssüo. 

O Sn. Cnt:z 1\L\au•no (p<'ltt m·dem} rcqnorett vc•·
bnJmcntc dispcnsn. elo intc,·sticio pnr~L n ~a discussiio 
destn proposta. 

Consultado o sennuo, consentio nn uispensn pe
ilida. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEi.\1 DO DIA 

TUAJIA.LUOS DJ~ OO!U!'llSSÕ~S 

O Sn. Pu1~StJH~~TE convidou rws Srs. scnntlo,~os 
JJn.rn se occnpnrcm cotn os trnhnlhos de snns cnUI- . 
. mit;o!=lilcs, dndns p11rn. cato. pu.rto da. ordetn do dia <lo 
hojo, e cleu porn a do cli<t 8 : 

;~~~. dlscussii.o Un p1·npnRt.n do pOllcr cxocnth·o, con
'VPrtitla en1 pt•t..ojC!l'l•l du l•·i ptda ca111U.I'U. deu; Jopnt.a
à.\ol:~~, u.uturitiuuJ.v o i:)v\'t.HJJ.v lH.Lta <uuittir ntõ a <iuu.u· 

tio. de 25.000:000$ em moed~> corrente, pnrn q •s 
votou-se <lispensn clo inLersticio. 

Trnbnlhos de commissõc•. 
Leva..ntou-se a. ses:;üo a.o mcio-d.in. e trcs quartos .. 

33• SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 18S5 

PRE~IDENOU. J)O SR. ll.A.Ul.O DE OOTEGJPB 

SuMntARio- Os guardas nocturno.•. Di.•cm·so e requeri
mento do Sr. Silvei1·a da Jllollrr.. Apf>!'fiWJcão -
Ordem do din- A cmisstio de 2.'>,0110:000H: Dis
cur.'lo e emenda do Sr. Correia. Discttrso do Sr. Vls
conde de Paranaguá. Di.vcur.vo rl.o Sr. Correia. 
Encerrarnento.-Trabalhos de commissüas. 
A's 1 I. horas dn mnnhíi nchariio-se pre•entcs 37 Srs. 

senadores, n snber: Barão de Cotcginc, C nu~ :\Ja~hndo .. 
Bn.rü.o de ~Inmnnp;napc, Godoy, '"Nnncs G()uçu.lvcs. 
José Bonifa~io. Viriuto ele 1\-Icdeiros, Afi·'on~o Celso, 
Silveira. Lobo, Junqueira. Bnrü.o de lHu.mnré, Yisc~"~nde 
de Parnno..g-uú, Chicharro, 1\-Ioil'n. de Vnscnnccllns. 
Burros Bntreto, Paula Pcsson. Barão da. l·:stancia. 
Vieira. dn Silva. Luiz Felipp~. Bnriin de l\Ia1·nim. Limn. 
Duarte, Co.stro Carreira, -Visconde d<• liom Rctit·o. 
Barão dn Lnp;unn.. Ifeorique d'Aviln. ~il\'cirn. da 
:,Iottn., L1.1Í·Z Co.tlos. Cnrrein, Úhl'istinno Ottnni. Uchon 
Cavnlcnnt.i, Le•io Vclloso, de Lnmat·e, Lafnvette. 
Visconde ele Murit ih11, Pnes de l\Icnilonçn, Cund~ .lo 
Bnependy e Jnguo.ribe. 

Deix•iriio de cnn1pnrccer, com causa. p:trt.it.~ipn.dn. os 
Srs. Diogo Vclhn, Octnvinno, Sil\'cira l\Iartín,;, 1p:nn
cio 1\Jo.rtins, Teixeira. Jnnior, Car1·ão. Autilo. Ribeiro 
da Luz, FctnanJe:s Uu. Cunhn, Snntivn.. Dn.ntns. 1\'Inr
tinho Cau:p(ls, Puulin'1 de Souza e Fnnsto de .Aguiar. 

Deixnu de cotnpnrcccr, sem cnu~n participada., o 
Sr. Bari'•o de Souzn Queiroz. 

O !;n.· PHt!~rnt~N1'R n.brio n scsf'ii.o.· 
Lfin-se n nctn dn sessão o.ntccP.clente. c, nõo ho."\•en

do qnem sobre clln. fizesse obscn·u~~ües, deu-se por 
lll,llll"O'\'UUa. 

Compnrecêrão depois de ttbcrta. n scssüo os Srs. 
Cunha c Figueiredo, Visconde de Pclotns, J1.. ão Al
i'redo. Franco de s~·,, Soares Brandü.o e SinhnLü.~ 

O SR. I o SEcJtETAIIIo declarou que niio hnvia expe
diente. 

O SR. 2° SECRETARio declarou que niío havia pare-. 
cores. 

OS GUAROA.S NOCTUR!'\08 

o filr. tl!lllveh••• clu !lrott" : - St•. presidente, 
enfermo hn. qunsi dons nv~zcs. nüo tenho podido 
totnn1.· pnrtc nos trn.hnlhos do senado, c nem tnesmo 
ng;orn n1e julg1) haUilitn.rl•) pnra fuzõ~lo con1 proveito 
público c SCI':l ::z:rn\'C clctrilncnto n1ea. 

1\Ins, os ucontecitnnntos no 111eu pn.iz n.ccelcrão-se 
c rcprndnzcm-sc ele nu-.neirn tal que tocão no cnfcl"nlO, 
nwsmo nn lo i to Un clclr. 

P·w if'I.~O, hoje. obtendo umn poqncnn. melhorn, 
lemhrei-tnc de 'apr•Jveitnr n hora. dos requerimentos 
pnrn fnzet· un1, rtue ha. ntnit.os din.s dcscjn.vn. npre
sent.nr, e nüo o fJz pelo 111cu JU{lo esto.tlo do sande. 

Por isso rlcdi a pn.luvrn. nn hora elos requcrhnentos, 
npezn.r de r1uc tenho visto tantas rcformns no rcgi
tucn to cln scnnllo, que nii.o st!i 1nestnn se estarei na 
ot·tlcm fullu.n<.lo ng·nrn, como anteriormente {ts re
fortnns, que com ctl'cito süo tnuitas. l\Ins V. Ex., Sr. 
prr.osidcntc, 1110 n<h'et·tirú qnundo cu tiver snhiclo du. 
reforrnu. 

O requerimento CJ,Ite tenho de fnzer é sobre o nviso 
do Sr. tniuistro Un J ustiçn. rwrmittindo no chefe de 
policiu. n crca.ç:ii.o do uma gunrdn. nocturna., lÍ custa. 
<los pnrticulnres. 

Sr. pt·csidonlo, osto neto do Sl·. 1ninistt·o da jus
tif.m ni~o ú ~ooú unm ~rnnde inconvcniencin puUJica, tl 
t\llHL g1·nndo nrhitrnriAdat.lo q no sú n. lncrcin. do os
pit·ito publico uctuul pl•Jo tulot·ua·. 

Owlc .fol o Sr. ministro U.a justi~:n. uclmr u.utori.,.. 
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SESSÃO EM 8 D.l!: JULHO DE 1985. 

·Mll~lo em lei para permitttr que particularea exer-ras?>sto.. Eu preciso Sllber quem forii.o os que re!l_ue- · 
çno netos com.cnrncter .de for~ publiea 't rériio e ns condiç!les com que o chefe de polocia. · 

Todaa as forças publicas, senhores. siio dele- pretende ·,executar esta autorisnç&o da. guarda no-· 
,gu•;llos nnciooaes e são orgaoisadas por lei. O nosso cturna. 
·exercito, a princil'al força publiea, " nossa marinha, o Creio que undn é mais regular. Não .posso estan
'ai>o. e a Ccnstitu1çii.o do Jmperio foi tão escrupulosa a . der-me mnis em vista do meu estado de snude. Esta 
·este respeito, qt1e exigio qne annualmeute se fixasse crençüo da guarda nocturna prestava-ao a outras 
·• força de terra e de mar. considerações, mns eu nii.o posso fazê-las. Vou mao-

Todas as forças po!icines que temos tido t<\m sido dar o meu requerimento. 
·orgnnisadas em virtudo de lei; o ~orp•> P!"licial pe~- Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem de-. 
munento e o co:po de urbanos foru.o asstll!- orgn.n1- bate approvado 0 se...,.uinte 
andas. Só !l le1 póde dar ao governo o d1re1to de "' 

·empregar, como forço. publico., uma. orgnnisaçiio par- Requerimenttll 
ticular. Mas onde está essa lei 't 

Todos os corJ>os policines das províncias siio igual-
mente organisados por lei. . 

Mas na capital do Imperio, onde ha corpos de 
linha fazendo n g-.::nrnição da cidade, corpos âe mn
rinho. o corpo polieia.l, o governo vem confessar 
diante do publico c do pniz que tudo isto é insuffi

. ciente, que .é preciso que nl~uils .pnrticula.1·es se 
julguem com o direito de or~anisnr uma guardo. no
·cturnn. E pnrn q ne, senhores? Para defesa. delles, 
·ou pam defeso. do publico 't : . 

A autorisaçiio do Sr. ministro dn jnstiçn por ora é 
para formar-se a expensas de vorios hnbitnntes desta 
cidade uma ~uarda. nocturna, sem o1·ganisa.yü.o de 
caracter otlic111.l. 

·o Sn. Lr><A DUARTE :-Ahi esM ex~cndo o que 
se pretende fazer ; não tem nada de cuicial. Os par
ticulares pedirão permissão ao governo po.ro. terem 
vigins de suas cnsas. Nüo é for~a publica. 

o Sn. SILVEIRA. DA MoTTA. :-Poro. terem vigias de 
suas casos. niio é preciso que haja nutorisnção d 0 

ministro da ju•tiçn c elo chefe de rolicia; pnra guar
dar n ntu dc.s Bcnedictinos e n rua. Municipn.l, e algunS• 
saccos de cn.fé. não era preciso essa nutorisnçilo. 

O Sn .. LI>IA DuAnTE:-E' pnra todos os quartei
rões : não tSe limita. só a. esses. 

O Sn. SrLVEIRA DA 1\IoTTA :- E' por isso que quero 
saber quem requereu ; nüo sei quem necessita., para 
guardar o. suu. cnsn, de vir pedir o. orgnnisnyio de 
u1na forçn cotn o nome àe gun.rdn. nocturno., dando-se
lbe uma orttnnisnçi'io qne não é de vig:ins. nüo é indi
viduo.) para cada. casa. ; c no n1esmci aviso o Sr. mi
nistro ela justiça diz no chefe de policia: " Declaro, 
em resposta no seu o!licio, que nii.o hn. incon\"cniente 
en1 formar-se, a. e~pcnsns ele habitantes desta cidade. 
uma guarda. nocttu·nu., sem orgnniso.çü.o de caracter 
officinl, por não hn ver nutol'isaçii.o na lei para este 
fim •. 

O Sn. Lr>rA DuAnTE :-Está nhi justificado. perfei
tnmentc a a.ntorisaçil.o. 

O 5n. Su.vrnnA DA MoTTA. :-Em que consiste então 
n orgnniso.çü.o do. gunrda. nocturna.'? 

O Sn. AFFONso CELso :-Essa. autorisação niio pro
bibe que cada particular tenho. n suo. guarda. 

O Su. SILVeiRA. DA MorTA:- Se é pa.rn.cndn pnr
ticulnr ter o. sun. gua.rda, ess" or~anisa.çii.o,. como estú. 
no nviso,depande de circumstancins que tornüo incon
veniente o. crea.çií.o .. 

O Sn. (lnuz MAOUADO: -Niio perde o cnra.cter 
pnrticula.r. 

O Sn. Âl"PONSO CELSO : - .A nutorisa.c;üo é para os 
guardas poderem trnzer distincti\·os e usa.rem de 
n,rmn. Para isso é preci>o licenr;n dn policia. 

O Su. VJniATo DE l\h~tuuuos:- E' pnra. nü.o sct·etn 
presos como vngo.Uuudos. 

O Sn. SILVEIRA D.\ liioTTA : - Concedeu-se per
missi'to paro. 11so ele nrtnati lL gunrda nocturnn .. w 

O Sn. Av••oNso CELso: -Estamos todos os dias 
prégando n fu.vor da iniciativa. indn·iuual, c quando 
clln npp&.rccc causo. e•trnhcza. 

O Sn. SILVEinA. nA MoTT.o. : - Eu quero a inicia.
tlvn individual, mas ni•o pa.ro. este nssumpto. 

Scc"nnU.o o uvi~:~o do chefe de poli~io., nlp;uns pnrti
euln(es roprosontúriiu-lhe c cl)c. nü.o so a.cinwn a do.r 

, autorisuçi•o o con•ultou o Ill:.U1otro que lhe deu estB 

• . « Re9ue!ro que se ·p~ção !'-O gove~o, ·pelo ministe
riO da JUStiça, as segumtcs mformnçoes : 

« 1. • Cópia do requerimento ou reprcscntnção de 
alguns cidadãos que pedirão nutorisaçüo para crear a. 
guardo. nocturna. . . 

" 2 .• Informnçiio ou parecer do cbcfe de poliCIO. • 
« 3.• Cópia do aviso .do mini•teriu da justiço. no 

chefe de policia.. 
« Pnço do senado, 8 d' Julho de 1885. - Silveirll

da Motta. » 
ORDEI'YI DO PIA 

A. EliiiSSÃO D>l 25,000:000$000 

Entrou em 3• discussão n proposto. do poder exe
cutivo. c.onvertidn. em projecto de lei pelo.. ca;mnro. 
dos deputndos. Butorisnnd~o o governo puro. em1ttir até 
ú. quantia. de 25,000:000,~ em moeda. cor1·cnte. 

(O Sr. presidente dei"ou n cndeirn dn pres!dencin• 
que passou n dei' occupada pelo Sr. 1• Vlce-pre
sidente.) 

O l!lr. Correia 1 -O discurso hontem proferido 
peleonobre presidente do conselho, ministro dn fa
zendo.. robusteceu no meu espirita a. convicç~o de que 
nüo deve ter caracter pern1nnente u. resoluçao que se 
discute. 

Vou. portn.nto, justificar a emenda g.ne !erei de m~n
dnr ú.. mesa. cleclnrn..ndo que a. ntltot'JAtu;ao cooferJd'!' 
por e•ta le1 pnra em»siio de Jlapel-'!•c;>edn ate 
:.!5.000:0008 só vi~ornrá ·no corrente cxerCICIO. 

O nobre presidc';;te do cons~Jho <1c:_cln.rou e:~<pres
snmente que poclin ser conveniente nuo dar caracter 
permanente 4 esta medidu. •. e nccrescentou : •c Estou 
convenc1do que o governo hn. de consolidar ~ ~ivida.. 
fiuctunute. e, sendo feito um orçamento pa.trJ.otlco e 
previdente pelo corpo legislntivo, a.s cnusns per.tar
bo.doro.s serã.o removidns, e entraremos n' um ca.m1nho 
re~nln..t·. )) . 

Se, pois, nüo se trato.. na opinião do nobre }'resi
dente do conselho e ministro dn fazenda, senuo de 
cmbnl'nços do thesouro. que S. Ex •. qunli~eou de 
momentn.neos ; se S. Ex. ·aü.o duv.tdou d1zer que 
talvez não fosse conveniente da.r cn.ro.cter permanente 
ú. resoluçi•o de que nos occupnmos: o dever do scmndo 
é restrin"'ir a medidn lÍ sitnnçã.o presente, Ó.!5 nctunes 
preco.rin.; circtunstnnc:as do thcsouro nssignnlo.da.s 
pelo nobl'e ministro da fazenda. 

De que •e trntn 't u nobre presidente do conselho 
O dÍSEO ; j{L OÜ.O Ó de Q.CUdir fiO n.pnrCl aos bn.UCOS 
mns t'í. sitnnçü.o extreman1entc ambnrnçosn; do the 
aouro emborn. resultante do cnusns pn.ssnge.tro.s. 
De~-uos aindn. o nobre n1inititro u. grnt.a. cs.r.erançn. 

de ane provavelmente niio furin. uso da pro\'ldenclO. 
que 'solicito.. • . 

Se nll.n tem de ser n.pplicndn! ~ cons.equ .. encua. sena. 
nüo votn.-la: mas se o nobre nun1st1·o JUlga que.nns 
difiiceis circumstnncius elo presente cllu pócle Vlr o. 
ser necessnrin, nüo deve en1 tnl caso, ter ~n .. rncter 
'Permanente: iria além do fim pnrn que • ped1~n. 

Se, en1 vez elo conccllcrmos nutortsn~·au somente 
11nrn. o nctuu.l exercicio. dcrtuns u. cstu. fnculJ!tde 
conferida o.o goveroo ~nrn.cter perm~nento, o qtte uu
portaró. csso. rctioluçao "f TrLLn~for~rmnos pnt:n. ~ go
verno, cm ma.toriu. de tnntn ~ro.valncle, n~ n.ttr.tbtuçuo& 
do poder logishl.tivo. Qne IIBSlllllptO UU\18 g-rC\VO r6de. 
cl.Jtulll\1' (\. lltt(Hl\lÜO llu~ lut=.b,)uÜI...ll'CS, que O do CXUtnlOO.l'r 
quando o .meio circ\liaute é Slll>ernbuudunte e nchn-oaç-\ 

~ 
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.<lcpreciado. se deve_ n.inàa. o.ssim lnn'in.r-se nn. circu
Jaçiio nova. massa de pnpcl-moeda inconvcrtivcl? E 
41ue poder legislativo é este de que vn.i ficar nrmll<io 
0 rO\'Crno SC R rCRO)UÇÜ.O tiver cnro.cter pormtlnent~ Cf 
E o rle poder influir qualquer din, repentinnmente c 
de modo prepondcrnntc, nn. circulnçüc, n1onetnrin. 

Trata-se de pnssnr no governo o direito ele emittir, 
nii.o 500:000,~. niio I ,ooo.ooo,~. mns 25,01lO:OOOS de 
pnpel-moedn, qne rcprcsentn pnrte conside.-nvcl dn 
cmissiio j{L renlizndn. pelo Estndo! 

Devemos nssim rcnunciur, por uma vez, no ilircito 
de que o poder lcgtslntivo não dcvêi'O. prescindir, o de 
exa'n;nar a.s eircnnlstnncias finnnceirns do Estnflo, ns 
condiorõc~s da. circulnçií.o, pnru. resolver se em certos 
momentos deve-se recorrer no exncdiente triste de 
lnnc:ar em um ... ncrcuuo or.Uo jú ii moeda ~circulnnte 
está dC}')recindn. nova sommn de t'npe J'inconvcu·tiv~l9 

Nü.o será desidin dn pnrte rln nssemblén. ~ero.l JegiR
J.a.tiva o transferir para. o governo poder desta ordem? 
E por quanto tempo 'I 

Quando mesmo pudesse a n.ssen1bltJn. gernl clelcgnr 
:Lo "'OVerno, sem restrieção do tempo, o direito de 
resolver snbre o. emissão de pnp.el-moedn, fncto cnjn 
prn.ticu. n lei lhe prohibio sob ns mn.is sevcrn~ penns, 
deveria fnzê-lo 't Gn1ndc sel'á a responsnhilidade dn 
renuncia! 

Con1 esttt delegação o governo fica lutbilitndo pnrn, 
no principio do excrcicío, emittir, por exemplo, 
20,000:000,<;. no meio do exercicio retirar 15,000:000fi 
e no íi111 emittir a. totalidade rln considernvel sommn 
de papel-moeda indicndn nn proposta : mns isto é 
couso. que nüo se deve permitt1r. 

O podcj· qnc n nnyüo nr1s confinu nesta. ma.terin 
importn muito g"rnvc responsnbilidn.de, que nõo <.leve
mos nssim nhdicnr por tempo indeterminado. E n1esmo 
n dignidnde do poder legislativo poderia. nchnr-sc 
comprnmf!ttidn <lescle f'}Ue o ~overno não trnt.o. senr'to 
de medidn exccpcionnl purn occorrer n dillicuhlndes 
de occnshio. 

Eis porque desejo que se decldn clnrnmente se eatn 
resolução só111entc vi gornri'L on não. no cxeJ·cicio cor
rente. em que se dü.o os graves ctnbo.J'fi(;os firlnncciros 
::LEOntn.c.los. .A meu ver, nem se deve declarar. por 
lei. que ns ciretnnstnncins financeiras do Brnzil per
dnraróõ nn. triste condi,;ü.o etn que se ncbr..o por tüo 
longo tempo no futuro. que nem seqncr se deve co
gitar em fixar-lhe termo. 

O qne cumpre ó nprccia.r umn. situação do.dn c 
provü-la r! e rcmedio, embora dolor<>so sejn; mns niio 
renuncinr n essa nprecinc;iio no :fnturo. 

FrisP.lllOs bem u]g"mnns das prnposições do nobre 
pre~:~iclente do con~elbo, míni:.;tro dn i'nzcndn. Não é 
esta. urna. mnterín. que deva. pnssnr nesta. cosu. sem 
maduro exame. corno se se trntn.8se ele consn minimn. 
Saibamos int,·iro.mcntc nquillo que vamos praticar: 
e, se o senndo entender que aeve munir o governo. 
em ma.terin de circnlttçü.o rnoneta.rin, do poder ]fllgis
lativo, por tnnto tempo qnnnto niw se pt'Hlo indicnr. 
fa.çn-o; sem poder nllcgnr dep(}is qno cstn questão nii.o 
foi vcntilncla. c discuticlu.,: fnçn-o votando n. sua proprin. 
nbdicnçilo, 

A en1cndn. gne vou mnndnr ii. nl<iSCL ou serú. o.ppro
vadn ou l"cjeitndn.; se fOt• nppr0vncln. o. rost1·icçüo 
guc jul~o icd1spcnsnvel se far!'&.: se i'l.ir rejcitndn, 
ficnriL o pu.i~ snbendn rzne Ctllll nssentimento do senado 
o governo ficou ínvcst.ido do poder JogoisJntivo etn 
mntcrin tii.o grn,·e. como ó n circulllc,:ü.o tnonetnrín. 

O Sn. Josi' Bo:<II'ACIO: - Apoindo. 
O Sn. ConnmA :-Disse o nobre presidente do con

aelho: 
u O scnn.dor pelo Pm·nnú entrou no oxnmo dos 

nossos erros, na gcroncin de nossns finunçons, de nossos 
erros c do nostõus faltas cn1 niLO orgu.nisa.rn1os bons 
orç·nn1entos. 

.H N c~IU\. pnrt.e concordo c01n S. E~.: CFISCfi' e1·rus 
t~n1 shln ~t'a\'CS : U tempo de tonuu· pl·ovidcncins pnrn 
~uo cutrcmm; cr11 nwllwt• caminho. 1\fns qne tom isso 
CC'IIll u zn·opostn.? .A.btwluturncntc nnrln. o que ou 
nr·l.r•i 110 dl~c1uso do nohro sunnUo1· poJo Pnrnnl'1, qno 
1,·.~~! :tl't't1l!t.ar n pl'opost.u, é o n1•g-nmcnto de qnc n. 
.J.i~"··ia•.-jt~" Luscin-sc c1u dnU.os incxn.ctoa, isto ó, Uu.Uos 

que demonstriio o eetndo dos bancos no ultimo d., 
Abril e que ett disse que esse recurso dos banr.os
podil• dill'linuir no ultimo de Junho, o que é inne
;:rn"el c o que o riobre senador cnco.rrcgou-sc de 
demonstro.r com o que dis .. e o governo , con1o 
c:;iomonstro.çü.o de snn. proposta cmn o que dísserõ.c' n& 
folhns. O nobre senndor mostrou ~ue nchnvn-se no5 
hnncos não só dinheiro como hillietes do thcsouro 
''cncidns c com e5sn. dcntonstraçüo o nobre senador 
fez mnis do que eu, deixou pntcnte n probabilidade 
do perig;o que eurcccinva, porque doseie que os baocos 
têm bilhctc•s do tlwsouro venctdos c havendo descon
flnnçn publica., j{t. se sn.be o que farão os bnncos: irão· 
buscar no tbesouro recursos que este niio p(•de recusar. 
O q11C, podcrin eu fnzer no coso etn que os bo.ncos 
corressen1 no thesouro e o · thcsouro não tivesse· 
dinheiro 'l En11ttirin pnpel-mocdn. Eis nhí o nobre 
sennclor · revelnnc!o com sun. demonstrn~ii.o o que 
eu niio quiz fnzcr; que o thesouro nü.o term retncdio 
seniio fnzcr o que antros ministros dn fnzendn. nliús 
muito pnttiotn.s, t~m feito- cmittido pnpel-n1oedn.. u 

!\Iuitns observações snggeram estns pa.Jnvrns: ella.s 
revehl.o n verdadP. dn. proposic;-ii.o, qnc n.qui enunciei. 
de que n.cl!a· se ennovellndn n cnusn. rlo thcsonro com a. 
cansu. dns bnncos de deposito ; c de que se truta. nüo 
j{L. c )mi) diz 0 })r1)jccto, de auxiliar os bnncos cmit
tind'J pn.pel-n1oeda Sllb titules dndos cm cnuçün, mas 
de ncndir ús necessidades do tbcsou1·o. Nesse caso 
como nincln. votur-se o projecto tnl qual se ncbn re
diA"irlo, C<>ntcncl~ n declarn(;üo de que se vni au
:dlinr os LnncoS.If' 

O nr•bre ministro mo.;trou que hnvin. s.ido pouco 
explicito na. sua. proposta.. Era n. elle que competia 
vir dt>rnonstrn.r n.:> pniz, com toda. exo.ctic1ào, O.R cir
cumstnncin.s elo th~souro. ·nii.o devin ser o senndor do. 
oppo~ic;ii.o que1n fizesse conhecer ao senndo que se 
t1·ntnvn de cmittir pnpel-n1ocdn. pnrn. G res{1"nte de 
bilhetes do thesot11'0 vencidos e não pngns. 6 nobre 
n1inistro disse~: rt En niio quizera revela-lo, mns o 
nobre flenndor pelo Pnrnni'L o fez, o nbi está jnsti
ficndn. n proposta. Se o governo não th:e1· meioR de 
ncnrlir no rPchuno elos bnncos que posl"uem esses bi-
1 hetes venciclt)s e não pngos, o que ncontccerà 9 ficará. 
desncreUitndo. n 

111ns desacreditado está, se descrcdito ha, porque de 
facto os bilhc~t~s estão vencido:; e niío pngos: e não é 
porqne ns bancos ni~o exigem o itnrnedHltO pngnmento 
que n. sitno.c,!ii.o do thesonro vnrin. pnrn melhor~ 

J\Ins vim cu di?.er coustL que niio scjn exnctn"' Ou 
nõ.o nflirmei ~enü.o ar1ui1lo CJllC o nobre n1inistro devia. 
ter dito nntPs ele mim 9 'r1·ntn .. se. on nii.o. de nm facto 
renl dn. ndministrnc.~íto finn.nceirn. do l~st.ndo 't Se é 
renl. po1· que occultn-1o nos representantes dn nn~:iio'? 
Se desse fn.cto resulta\ dcscroclito pnrn o tbes"uro. 
~"t"que nt'to ten1 podido sntisfn.zer scns con1prnmissos. 
não ~ de rcve1n.-1o en que esse desercdito HUr~e. n1ns 
do pr,.'pl'io facto em si, que o nobre 1ninistro não 
contesta. 

Por que não trouxe o nobre ministro com franqueza 
o. exposição do estndo renl do thesonro"' Foi a dls
cussi&.o que o veio revelar ; flevcrin ser assim ~ 

!\fns, se nii.o se trntn scnüo de umn. Hitunçiio que o 
nobre ministro declnrn trnnsitorin. nií.o vnn1os por 
triste mof;ivo pnssn.~eiro tomar umn resoluçito pennn.
nente sobre tii.o grn.ve nssun1pto, cotno n.quclle do 
que nos occupnmOs. ' 

Qne inconveniontc hn cm declaro.!· que n. n.utorisnção 
pcdicliL pelo governo sú tem de VJ~orur no excJ•cicío 
corrente? Niio pod.cn1os :fcc!Jnr n nctunl sessão •lü pnr
]umento som voto.r1nos n. leL do orçn.mcnto quo tem cle 
ron'or o 'Presento excrciciCJ; nelln deve nchnr-se n vcr
clu7leiro remedia pnrn os 1nnlcs financeiros elo 
EstnUo; mnt:l, se votndn. n lei nincln estivermos sob n. 
prcsstLo Uo dolorosos cirl!nnlstnncins que tronx<·r;io o 
nobre ministro ela. i'n.zenàn no pnrlnn1cnto cnu1 umo. 
r"~rOpost!l. dcstn orde1n, CntÚ.O nessn lllCSlllfi )ci pode
remos totnnr providencín. pnrn o cxorcicio fnturo. 
Hcr,.uJnrmos, por1hn, clceUo jt&. nssnmplo dcstn nuttui•zn. 
no; termos c1n qne cst{L rcgnlndo pn1·n cxcrcicios 
cujo tc!'lno nü.o se fixo.. nti.o me parece prococlinl<!nto 
rcgn1m·. 

Niio !ln iuconveniouto nl.:;:mn cm rctluzir '· l'esolução 

.. 
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. 110 nctunl cxcrcicio : isto não impede que, apreciada. 
novnmente a situnçíio fina.ncoirn, possamos nindn ceder 
neste ponto dinnto do con<liçõos tão dolorosas como ns 
nctunes; tanto mnis qttnnto na occo.siüo em gue fizer
mos esse exn.me póde ser suggerida. n1cdida. mais 
vanrnjosn pnra o Estado e pnra os pnrticuln.ros. 

Concedamos no governo n modidn que elle jnlgn. utl 
impcrlosa necessidade nos apuros em quo se encootra.: 
n1as nüo difS'n.mos, condemno.ndo-Uos. qtte estes npnrus 
podetn ser a.e longo. dnraçiio, e que por isso o governo 
de,·o ficar por muito tempo invest,do · do poder legis-
lnti,•o em ponto de gro.ndo o.lcnnce. i 

De niio tomnrmos medida permanente nii.o resulta 
·embn.rnt;o nl~um pu.ro. o tbesouro : neste eJC.ercicio. 
fica. olle mumdo de meios extra.ordinnrios, ainda. cem 
risco paro. a. fortuna. publica. e pn.rticula.•·. Esperemos · 
os :fnctos que hiio de vir e no futuro -prov,dencin
remos como nosso patriotismo &.conselhnr. 

Por que revop;úmos o. lei de 1875, contendo dispo
sições semelhantes Cf Porque verificámos em discussão 
·sole•"!'ne nestn. casa. que nquelh lei tinha caracter 
provtsorio, e 'llte nem ella. podia conter tn.es dispo
sições senão em prcsençu. de circumstnncin.s que ti
nhão de modificar-se, como se modifici\o ~e•·iodicil
ment.e ns circnmsto.ncins finn.nceiruf; dos Estados, a. 
situn<;iio da ri,ltte:m pttblicn e privada. 

Por <pto bnvemos de da.r ti. lei de que nos occupn
nlos cn.rn.cter que recusamos áquelln. que era mnis 
pre-vidente e melhor orgn.nisn.da. '! 

l;;u comprehenderia quo.lquer objecção á emenda 
que vou mnnc.lar tl. mesa se, adopta.ndo-a, o sena.do 
ficasse. inhi!Jido de prover como seu po.tdotismo e sua. 
sabedoria. lhe indicarem em presença de males que 
-possií.o sobrevir. 

Nú.o .. restrin~indo-se a. medida. a.o exercicio corrente 
·Jliio se collocu. em nenhuma condição irremediavel a fa
·:z:enda publica.. As necessidBdes novas a que ella. possB 
·esto.r sujeita. -vir{a.õ ao pu.rla.mento, e este poderá entü.o 
resolver, como- o.goro. resolve, dia.nte dns circmn
stancin.s expostn.s pelo governo. O governo dirá o 
que terno ou o que espera., no momento em que com 
-mais segurança póde julgar do aue vo.i acontecer: e 
entíio t~>maremos n resolução que· for mais. acertada e 
conven1ente. 

Se a. doutrina que estou sustento.ndo não se justi
ficasse por si 1nesmn., que n.poio maior poderia. en 
encontrar do que estas pa.lavrtlS hontem profer1dns 
pelo nobre ministro da fa.zendt>? "Tr!ltn-se de pro
videncia. urgente para. occorrer a. um ma.l que se sente 
.actunln1cnte. J> 

O nobre ministro muito francamente· declarou que 
o que quer é remedia ltrgente paro. o. crise r e que 
esse remedio era n medida actual. Pois demos-lhe 
este remedi o, confirmando nn 3• discussão o voto que 
domos na. 2.• .. · ma.s nÜ() amplien1os por nossta. conta a. 
medida que. com caracter urgente e de occa.siã.o, o 
governo pede; tanto mais quanto se ·acompa.nhnrm"s 
o ministerio nesta pa.rte, nenhum inconveniente re .. 
sultn, pois qne, se novas circumstn.ncio.s dolorosas 
vierem actunr penosamente sobre o tbesouro nnoio
nnl, o poder legislativo não est•í inhibido de acudir 
com o remerlin que o perfeito conhecimento do mnl 
entiio aconselhar. 

Não quer o nobre presidente do conselho, apar
tando-se nesta parto da sua opiniiLo de 1875, que o 
senado se converta. cm um congresso do economistas 
pnra. a.rrccinr ns causas elo estado dcplora.vel de nossa 
altunçii.o financeira.. 

Pois doixe~no~ o. u.veri~nnçií.o desso.s cnuans, a.li{ts 
neccssn.rin.; n10.s, toma.na.o ns prop1·ins pnlnvrns do 
nobre presidente do conselho pnrn bn.so de nossB 
dolibcrn.,,1i~o. fn.r,·n.tnos súmonto o que S. Ex.. reclamo. 
pnr:t. o presente momento. 

Eu poderio. contrnrio.r no nobre ministro com auo.s 
pnln.vrns do outt·'orn. 1\Ins S. Ex. j1í disso que a.r
.~·c~Jendiu.-so da hnvcr combatido tun podido sctno\bnnto, 
fo1to em 18i5 pelo ministL'O dn fazenda, o Sr. Visconde 
do l~io Br.nnco, que ora quem conhecia precisamente 
.as urgcnctn.s do thosouro. 
_Poi~ bom ; ~compnnbomos no nobre ministro, mns 

.n!'~ tndo nlum do termo que suas pnla.vra.a in
ol.Jcuo. 

Reconheço que é embaraçosa a situnçiio do theaouro • 
Basta olhar para os halnncotes já publicados de tresr 
bancos pnrn ver-se que o thesouro lhes deve a. enorm• 
sommn de 59,t96:M;oasBl. 

Ao mesmn tempo os balancetos mostrão que & 
sommn ele dinheiro cm caixa. nos bancos não é o.quell& 
qno o nobre presidente do conselho, no apresentar o. 
pt•opostn., •ttppunha. que serin n·o começo desta 
mez . 

.Ainda dednzidno as sommas em dinheiro que esses 
bancos tém depnsitndo em outros elles poasuião em 
caixa no 1• do corrente 10,f177:43tat:l3. 

O Banco Commercial tinhn. mais em deposito no 
Bnnco do Brazil :?,32óS898/i220. O Bo.nco do Com
mercio tinha tnmbem em degosito no Banco Rural e 
no Bnnco do Brnzil 508:5-8S63B. · 

'Mns se é precnrin a. sitnnçiio do thesouro, tratemos
de remover o mal presento; e acompanhemos depoioo 
o nobre ministro da fazenda no. votação que elle de
seja. de uma. patl'iotica. lei de orçamento. .A. minha. 
emenda. parece, pots, no cnso de ser approvnda.. 

!vias se q nizermos tornn.r const.n.nto o recur-s.o ao 
po.pel-moeU.a, entã. .. ) eu recordarei ao senado e•tas 
poucas palavras de um eminente economista (lê) : 

" V emprego do papel-moeda como meio financeif'O 
not"mal é delestavel e indtgno l!e um povo c-lvili8ad.o. 
Como expectiontc mesmo o papel-moeda d um f'Cr:urso 
cleplo•·avel. » 

Grave questão suscitou niudo. em seu discurso da 
hoo tem o nobre presidente do conselho nesto.s pala
vt·ns (lc!): 

"Snbemos que o bill de indemniünde assenta. 
na. Je:,;itimnçiio, pela cnmnra. dos deputados, a um 
acto ClL' ~overno .. 

" E' ella. a. competente paro. conceddr os bills de 
inuemnid:.ue, -porque lhe compete decretar a. accn
sayü.o <.los minl..Stros. e desde q ne niio o fa.z. enten
de-se que fica concedido o bllf de indemnidade. Ora, 
se cu, no ca.so occurrente com o que jà votou a ca
mara.. tenho .certeza. de que niio serU. decretado. n 
minha. nccttsução, posso me considerar com o bill de 
ioden1nida.de ; n cnJnara já tomott com1n"igo a. res
pons":bilidnue de .fa.z~r o que propo'.'bo para. c:ircum
stnnctns oxt:nord~onrtns, quando hllJO. o per1go que 
receio. Eis por que eu disse que este bill jú me 
estava. dado.» 

Nilo esperava da. parte do nobre presidente do con
selho, minist1·o da. fazenda., tão grande confusão do 
idéa.s; contava BO contrario q uc S. Ex. fi~esso per
feito. discrhninnçiio entre n. accusa.çiio criminal e o 
bitl de indemnidade. 

Dua.s sí~o ns qttestões a. resolver qunndo o ministro 
viola a. lei: ta, julgar da. justificnçi•o de sou procedi
mento para eximi-lo do. pena.lido.de; 21l, apreciar o 

r.
roprio facto pnrn o fim do da.r-lhe ou não caracter 

eg.nl. O indulto póde ser concediuo, e a.o mesmo 
tempo o a.cto não ser npprova.do. 

Esta. questiio não é nova pa.rn o senado; só admira. 
como fori\o f<Lcilmento esquecidos a. indicnçiio qne a. 
este respeito apresentou em 3 de Março de 186(1, o 
Sr. Marqnoz de S. Vicente, e o luminnso rnrecer qae 
sobre cllt> deu na. sessão de 15 de Abri do meslllo 
nnno n con1missü.o de coostitniçüo, sendo relntor o 
Sr. Visconde de Uruguny c membros os Viscondes de 
Sapucnhy e de Jaguary • 

.A indicação do Mo.rquez de S. Vicente f·>i esta : 
··,( Indico que n commissü.o de conatituiçüo, em vir

tude do urt. 15 § 9•, c do a.rt. 113 desta., conside
rando: 

" t. • Que o nrt. 38 dn constituição não d,\ á camnra 
dc>s deputados senão n nttriblliçiio uc decretar que 
te1n h1gn.r ou núo n. o.ccusn.ç·ü.o dos ministros ou dos 
conselheiros de estndo : 

« 2.o Que, quando olla. pot• quo.esquor consiclern
çi:Ses politicas, ~m_!Jora hajr. crime, on~enda não de-ver 
acC\.\SO.-loBt d.o.ht nu o so segue que do1xnsso de hn.ver 
crime, e n1eoos c1ne oa o.ctos crilllinosos devü.o per
petuar-se por execução posterior, ou permanente ; 

n 3. o Que u nW.o a.ccusu.çlLo em vez do ter ess• 
1 efl'ei.tt>, pelo contrario, não extiognc o dovor de repa.-
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; rar ... IJB o mal causado pelo crime ,\ socicdn<.lc, tnór
·1 mente quando não é puramente t&·<msitorio : 
. ! •f 4.0 Que n.incln I"JHRndo o fClcto excessivo dn. com
~ pet&neia· on· attribui1·õe• do poder executivo pudesse 
·, aer legalisado, isso dependeria de um acto legislnti v o; 

« 5; o Que a .votnçiio do cnmnra dos de puf ados por 
ai· sQ. niio· constitue Jci, pois que não hn. lei scn1 a. 
intervençiío dos outros rnmos do poder legislativo, o 
aenndo· e a coroa ; 

·• « 6.• Que, portanto, o principio de que, commettido 
Utn excesso de poder pelo miniRtcrio. se n. ca.mo.rn. 
resolve não accnsnr o tninhtro. deve entender-se que 
esse excesso de poder fica leg-itimndo só por esse .voto 
de não-nccusnção,é um principio altamente subversivo 
da ordem conetitucional ; 

«· 7. • Que. além de snbversivo, esse principio de~ 
poja o senado de uma de suas uttribuiçõos legi&luti
vas. com grave prejuízo d~s liberdades .Pu~lic!'~· e 
tambem Ja coroa, cujos attr~butos fica uss1m 1nb1b1do 
de defender ; 

« 8.• Que despoja tumbem o poder moderador do. 
nttribuição que n constituição lhe confere em seu 
art, 101 ~ 3•, o.indn quando, melhor informnd(J. re
conheça posteriormente o excesso ministerin.l : 

« 9 .• Que desde então nenbumo. das gnrnntins. que 
a constituição nfi!lnçou á naçt~o. terú. mo.is vigor 
quando um ministro viola-las e obth·er a não .. nccu
saçü.o, pois que o neto inconstitucional se perpe
tuará; 

(c 10. Que, n. prevnlccer esse principio subversivo, 
será ap).>Iicnvel nü.o só ús nposentndorius for1:ndns dos 
:mngistrados# como a qunesquer outros excessos de 
poder; 

« 11 . Emfim que, considerando a exactidão ou não 
daR reflexões expostas, e us futnes consequcncins desse 
principio snbve,·sivo estabelecido pelo núbre presidente 
do conselho- interponho.- seu parecer: 

« Se clle póde ser ou não reputndo conforme á 
· constituição do Estado. » 

Nüo lerei todo o pnrecer pura o qunl chamo n o.tten
çi•o do sennuo, mn• sómonte o. parte que tem o.ppli
cação ú questão que uos occupa (ld) 

« O ·impeachmant, se assim se quizer nppelliuur a 
accuso.çü.o peln cnma.rn. dos Sr:3. deputn.dos, rcatrin

. ge-sa entre nós exclusivamente á dccretayii.o dn. nccu
:, saçõ.o dos tninistros e consel hciros ae estn.c.lo, nos 
, restrictos tCI"tnos do n.rt. 38 Ja. constitnlçiio, isto é, a. 

declo.ra.r slmplcstnentc que nir.o bn. mn.terin ptl.t'n n. 
1 accusnçü.o, ou o. dcct•c.·tn.-Jn, scn1 1nnis conscqncncin.s. 

(c Se a ca.maru. dos Srs. deputados <1ocrctn. n. nccu
. snção, seguetn-sc os ter1nos mo.rca.dos Da lei respe
~ etiv:t. 

" Se n camnrn dos Srs. deputados declnrn a uccu
snnüo iznpt·occd_cnte_. ou porque nüo uçbn. crime no 
faCto. ou por'l'ne, n.chn.ndo que hn. violn.çü.o de lei, 
julga que. cornr.ndo, devem prcvn.Jcc~r considerações 
de nnturezn. I'Olitica mnis fortes que o 1nnl que p~J(lc 
resnlta1· dn. violrwü.o dn l~i, cm um cnso espcctnl, 
relativo a. tn.es 01.~ tn.es individuas, e o unieo alca.nce 
des~:HL decln.rnçti.o n. isençiio do nccusndo elo proccdi
ment.o cdminnl ulterior, dumnte nqnclln legislatura, 
isen~·üo qnc sômcnte se púde torn1.:tr pcrtnn.nente e 
definitiva, completo o prazo llliU'(mclo pnrn. o. pres
crip~!ÜO, on pela n.hsolvir!i'io pelo bCIHl.do. 

cr -'::sr.o. dcclurnc,·iw Uu 'ui'to pruceUencio. do. o.c.cnsnç~o 
restl'lng-o-so :i p(!I)SOn, no fncto, e consequenCJns crJ
minu{js que podol'in. ter. c nii.o pt';do C'.!_rnprehmJclcr 

• 8.!"Slll11ptnS C JH'Oj,OSi~·ÔCS nfa.o propoStlLB, n1W CXCLmlna.
du.s, o ~oUro ns :~unr•s nüo reculle votnc;ií.o, etubora. 
mni .. 1111 1nenos lli-!;ilc.las no fo.cto qno serve de Lnsa t\ 
accuRnc;üo. 

u Uru ministro ú nccusndo por bo.ver violo.do o. con
.stitnic,: o c a lei. ./.L camnru. ilos !:5rs. dopntnclos, por 
considt•raçõot-4 noliticas, u.liús de n1omcnto, julgn 101-
proccU.cnte u n"ccusns~ü.o. 

(( ::ic (•ssn. 1-1Í1nplos ,lt::clsi'io, tnorn.monto crimi!Jnl, ti
vesse o nlcunce do lop:1thnnr o fncto, cnvolvorul. a. rc
voguc,~i&o du constítuj,!ii.O e dn lei violndn.. 

(( i\c:.:tcl~ceda nn1 ~ovo 1noUo de rcfonnar a. consti-
'tult;ito o n.s lois, pot• meio do violn.9õcs. . 

(( A ctunura dos Srs. U.epntndos, que. nmdn conl o 
j .c:oncur•o <los outro; ran10s do pode•· Jegi•l<>tivo, nii.o 

p<•<le, sem poclercs eseecines dndos pelos eleitores, 
r~!ormnr a ooustitu~çnn, poderia. vn.lidar, le~;.itimar 
nolações do. constituição o das le1s por uma suuples . 
votac;ã.o cm um. caso passoal e criminn.l. . 

« O art. 15 ~ 8• da cnnBt&tnic;iio duclnra que é dtJ.. 
attribuiçii.o do poder le~isl"tivo (dos •ons tres ramos) 
fnzcr 1 eis.. interpretn-1:~. snspcndê-ln.s c revogo.-las .. 

(c No caso e1n q11estii.o, a. ca.mnrn dos Srs. depu
tndos RÓ, por umn. votnçii.o oxclusivnmonte sua.. sus
penderín, rovo,qnria leis e inutilisarilL os outros dou& 
ramos do poder legislativo. u _ 

Estn dontrina. é Correcta.; pnra. sustenta-ln. na.o h(l.. 
neceegidn.de de nov.os orgu1nentos. 

Passarei, porisso. ú. conclusii.o do pa.rccer da. com
missüo : 

." Em ·yistn destns doutrinas, que P','rccem .ú ~o:n
missã.o as· verdadeiras e conformes u. constlttuyu.o. 
clla ndopta ns considerações dn indicaçüo do Sr. se
nador P1mentu Bueno e como este pensa : 

" 1.• One o nrt. 38 da consl ituiçí•o não dá 1Í cu
mn.rn dos "'srs. àcputndos s:enii.o a. n.t.tl'ibui~·ã.o de de
cretar que ·tem lugdr ou nü.o a accLtsayií.o dos mi
nistros c conselhoil·os do estudo; 

"2.• Que, quando el1n, por 'lunesqncr considera
ções politicas, emborn hnjn. crime, entenJ.n. não a~ver 
a.ccusn-los, nü.o se Negu13 q ne deixnsse de bnver crune, 
e tn.enos que os netos cruninosos devü.o perpetuar-se 
por cxecnç~io postcriOL' ou pcrma.nonte : 

« :-1. 0 Qne n não a.ccnsnr;ão, c1n vez de ter esse 
effeito, pelo cont.rnrio, niio ext'1n~ne o dever elo rcpn.
rnr-se o mnl cu.usa.:lo pelo critr;e à s~cie~lnde, lllór
mente qnnndo nito e pnramonte trnns1torw ; 

cr 4. 0 Qne. ninrln. qtll.lntln o fncto excessivo da. com
potencia. ou ntt.ríbmt,~ões do pocle1· e.x.ccu.Livo pucle~se 
ser. legnlisnào, isso dependeria do um neto log•s
lntlvo ; 

cc 5.• Que n votanõio da cmnnrn dns Srs. deputados 
por si só não constitue n. lei. pois CJUC não hn. ~ei 
sem intcr\~cnçü.o dos outros rnmos do pocler 1egts-
1nti~o; . 

« 6.• Que, portnnto, o principio elo que-commett1do 
um excesso de poder pelo minist.crio, se n. cnmara. re
solve nii.o nccnsar o n:lilllstcrio. devd entendAr-sc que 
esse excesso ele poder fica. le~iti~nado, s(»" po1· esse voto 
de não nccusnçü.o-é um principio nJtaincntc sllLver
sivo dtt o1·dem constitucional : 

tt 7. 0 Qne. nlétn do subvcrRivo, cs~e pl'incipio .dcs
pojn. o senndo de un1n. de suns n.tl;a·ihni~:~cs lt~g-islo.tlvn.s. 
com ~~·ave prejuízo das liberdade; pn!Jiu.:ns. e ta.n1bem 
du. co•·OI\, cujos ttttrih11tos iica assim inbibido de 
defendei': 

« 8.• Q110 <lespojtt tamhem o r,o<lcr modero.dor da 
o.ttribnlt,~Í\.1) que a. constituição 1 ·1c c~nfcre em seu 
art. lOl t5 3o, .ninda. qunndo, mcJho.r .1nfo_rmn.do, re
conhet;n postcr101'mente o excesso mu11ste1'Jul :. 

cc 9. 0 Que desde entü.o nenbumn. elas g.a:rnntlns. que 
n. .constituiçiio n!innçon {L nnçü.o tcrtL n1n.is VJ.gor,. 
qnando um ministro a.s vloln.r e obtiver o. núo nccu
sa.c;U.n, pois que o neto inconstitucional se porpc-
~~: . 

cc 10. Que, a. prevalecer essa principio sttbvcrslvo, 
serl"L npplicnvel nüo sú às a.posentãdorins forçnda.s 
dos mngistrn.dos, co1no n. qua.esq ncr outros excessos 
do poder; 

« Finnhncnte, que o principio estn,bclocid? l'e]o 
Sr. presidente do conselho ó contrario u Const1tU1ÇUO 
do lmperio. 

(( 2n pa1·le. - 1\fns, considera n con·nnissiio: 
cr 1.• O no a doutrina emittida pelo Sr. presidente 

do consol~ho o foi nll discul:islto o na cfl-uutrn. dos Srs. 
deputados; 

cr 2.o Que o pa.reccr npprovnclo paln cnnlm'O.. Uos 
Srs. deputados, cujo. conclni'iÜO so CdntCnl restl'l~tni'4 
mente nos lilnitcs tnnrcudos no nrt. 38 t.ln constl.t~l 
çii.o,. nii.o _consugrn nem. n.ppro_vo. scn1olha.nte doutr1n 
e prJnClptos, nen1 remot.unJCut.c ; 

" 3.• Que elln nü.o se ncha !ormulnd.a cm proposta. 
ou neto al~um pelo qunl se possa VH n fazer obra~ 
caso mn q~o deveria. ser cxnnlinndn, dlscutidn 
repcllícl" qtlnnuo se trutnsso dcssn proposta ou neto• 
nos tcrn1os do nosso rcgilllcnto 
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q 4.• Que J;>Odem resultar inconvenientes do prece
dente de se Jnstituir no senado uma diseuasiio espe
einl, destacada, sem base fixa em que recaia n 
Totaçiio, sobre quaesquer doutrinas que porventura 
aprazo. a qualquer ministro Eanittir na outra enmaro., 
e que. se são e~nitticlo.s no senndo e estilo na. ordem 
·da dis.,ussiio, deve o seu exame e refutação ter lugar 
Jla mesma discnssiio a que pertence à mnteria; 

" 5.• Finalmente, que a doutrina do art. 38 da 
.eonstituiçilo é tão clara que não demanda interpre-
tação, nent mesmo doutrinal.» · 

Realmente, se pudessemos dar no neto da camnra 
aos deputados, determinando que n;io prosiga a ac
c:usnçiio do ministro. alcance que não seja o que a 
eommissão de constituição do senado assignalo"u no 

' parecer de 15 de .Abril de 1864, então todo ·o nosso 
regímen teria desapparecido. · · • 

A doutrina do. nobre actual Sr. presidente do eon
aelho vni mnis longe do ·que era hcito Présumir. Es
tender-se-h ia a casos a que não se npplicn o bill de 
indemnidade. 

E noto o senado o engano em que labora o nobre 
presidellte do con~elho . 

S. Elt. disse- eu conto com o biU de indemnidnde, 
porque o. camo.ra. já votou esta. resolut:ã.o. 

A isençiio da responsabilidade niio dá caracter de 
lei a qualquer resolução que não tenha obtido o voto 
do .senndo e a. sn.ncçüo do. corou... E cumpre ainda. 
attend e r á considcrnçfio muito bem feitn. peln. com
missão de constituição desta casa no parecer de I 5 de 
Al>ril d" I 864. qun.nto ú. prcscripção do delicto. 

Creio niio ser nece,.sa.riO dizer mais do que expendi 
em sustentaçiío da cmendn qno n.nnunciei, sobre a. qnnl 
o senado deliberará com a costumada sabedGrin. O 
que desejo é que fiqu" bem patente com que intenção 

. esta. resolução é npprovndn, se se lhe dà ca.rnctcr 
.permanente ou não. Como enteTJdo que não se I be 
deve dar semelhante cnr acter, npre"sento n. emenda. 
Se o senado rejeita-ln, se ficnrú. conl1ecendo que é sua 

.intenção dar ao governo esta parte do poder Jegisla-
1tivo, e por t•mpo que não é possível precisar. (Aluito 
'bem.) 

Foi lida, apninda e posta conjunctamente em dis
cussio a seguinte 

Emenclrt 

«A tl.utorisaçii.o. concedida. por estalei, pnrn a emis
' aiio de pnpel-moeda até 25.000:0001J, VJA"nrarú sóm~nte 
·no exercício de 1885 a 1886. S. R.-./Jianoel Francisco 

Correia. » 
o Mr. 'WIOic:Onde de Pnrann,;ua& (ministro de 

eatrangeiros): -Sr. presidente, o meu collcgn o Sr. mi
nistro da fazenda deixou de comparecer hoje á scssiio 

; do senado por motivo de serviço publico, mas nii<> 
lhe fo.ltorá . oppnrtunidnde pnrn tomar na devida 
considero~·úo os nr.a-nmentos que o nobre senn:aor pelo 
Paraná ncabll de ndduzir relativamente ús observações 

. que hontem o meu collegn fez sobre a proposta que 
1 •e discute. 

Dando esta explicação, prevaleço-me:_ d:> ensejo pnrn 
declarar ao senado que o governo nu o Jtllga conve
niente a ndopçiio da emenda olferecida pelo nobre 
•enador. 

.A providencia que se contém na proposto. do go-
, verno jú. foi prescntidn. peJo ministerln anterior o por 
aquello que o precedeu. !) nobre sennctnr peln pro
víncia. de l\linns GoJ•aes, o Sr. Lafnyette. i<• hnvin re
conhecido n necessidade Uessn provadcnciu., o ne<lio-n. 
em seu relnt.<•rio c"m o cnt·ncter dA pel"mn.nenêin. 

Pn~o. que o senado fique mnis inteirado, lerei o qno 
então disse S. Ex. : 

« Dio.nte do difficuldnclc nnaloga tivemos procedi-
' monto semelhante. dando-se diveJ"I:(cncio. npenna no. 

modo pratico de reo.lizo.r-se a providencia. Refiro-me 
't6. lei n. 2,565 de 2!J do Mo.io do 1875. 

" As providencias desso. lei foriio considernclns 
medida do occnsiüo pnrn ncudir-se a uma dinlculdn<lo 
passngeirn., o por isso revogou-na o. lei n. 2, 04.0 do 
.111 de Outubro do 1878, nrt. 24, n. 2. 

• Mas a oxperiencin posterior continúa a dcmons-

trar q~e o embaraço. que a dito. lei era destinond~ a 
remedHLr, se reproduz periodicnmente, todos os ·amloa, 
em certas quadras, com mnia ou menos intensidade. 

n Disto temos exemplo vivo no qnc estú occorrcndo 
na praça do Rio de Janeiro desde Dezembro do anno 
pa.ss~do. O movimento das trnnpnct;ões tem sido 
consideravelmente embaraçado por falta de meio cir
culante. Este accidcnte é attr~buido principalmenLe ' 
á emigração do dinheiro pnrn nlgumus elos prnçn• do 
Norte, em demanda de c"mbia•s. produz1da pelas 
magnificas safras dnquellns regiões: 

'' Parece-me, pois, de bom consAlhn restnnrnr-se a 
dito. lei n. 2,565 de 2ll de l\Iu i o d c 1875. clnndo-se
lbe a natureza de uma. providenc•a permnnente. » 

Portanto, trata-se de proddenein que já havia sido 
presentidn. pelos n1inisterios anteriores, qce é reconhe
cida pelo nctunl e que naturalmente t;lmbem o hn t1e 
ser pelos ministerios qne se sc~uire1n, enl'l,UD.Pto não 
melhorarem nossns circumsta.ncin~ economtCQS. Nã.o 
ha. neF;n.r que o '[>aiz passa. por umn. crise economica, 
por dtfficuldades ele grande nlcnncc .. e com um meio 

circulante tii.o defectivo como é o no!?-SO, essn. medjda. 
torna-se nccessa.ria.. não só neste. como em alguns dos 
exercícios subsequentes: restringi-Jo. ao presente exer
cício serà fultn.r á prcvxdeocin e rlüo ncnutclnr o fnturo. 
O pn.ssndo é uma. liçiio que niio devemos perder; os 
e1nbarac;os em que se tem achado o p:overno, nquelles 
em que ello está actualmente e que de momento para 
outro podem tomar vulto, exigem uma. providencia. 
no sentido da proposta do governo. 

Não ha de ser com um só orçhmcnto bem or~nni
sado, senão com mttitos orçamentos bem orgn.nisnJos. 
em que sejií.o consu1tadns as verllnilciras necesr,idndcs 
do pníz. que ns circuLnstnncia.s hü.o de 1ncllwra:c·. I-!n. 
Ct!rtos causas que nüo podem ser removidos de 
prornpto e, nttendendo i• clifficuldnde de conseg;uir-se 
umn. medido. desta. ordem, de rcpeti-]n·toclos os onnCis, 
nüo vejo inconveniente nlgun1 en1 dnr-lbe o caracter 
de permanencin., principalmente estnoclo o ,troverno 
animado, como realmente está, de nõ.o Usar deste 
recurso senão em circumstn.ncin.s urgentes e indecli-' 
nave is. 

O governo participa com o nobre senador pelo Pnrnnú. 
desse horror peln cmi""sü.o de pnpP.1-tnoada, e não serú 
por esta facnldndo q ne elle h a do lançar miLo de se
melhante recurso·, senão urgido por circumstnncias· 
extraordinarins. Isto _já o disso o nobre presidente do 
conaelh"o, e é resoluçuo firme do governo . 

Do uso que fizer dessa faculdnde, se ns eircumstnn
cins a isso o im~el1iren1,. se dnrú p1·essn o governo em 
trnzer informnçno no corpo legislu.tivo, que ni"Lo fica 
ínhibido de revogar n lei, como já revogou a. de 1875. 
se as circumsta.ncio.s do pniz melhornretn: nssín1 tndo 
se ncnntela. o.o J?DSSO que a emenda do nobre senn
<lor. nesta. occas1iio, terin o incnnveníente de 1·ctnrcla.r 
n ndopo;-ii.o de umn. providencia. por sun. nnturezn. 
urgente • 

tia esta lei é neccsso.ri~ agora., ~e nüo po<l~mos 
assirrnnlar um termo á crxse qtte ntrn.vesso.mos, ao 
niio"' sabemos o grúo de intenwlnde que olla posso. 
assumir, parece prudente que ao g-overno se facultem 
os meios de que coreeo, nuo em rela~:ão a este exer
cicío · unícnmcnte, mns nos exercícios subsequentes. 
até .que :Ile e o .corpo_ le~;:islntivo entondiio que a 
medJ.dn. nuo ten1 mtus rnzno eLe ser . 

.Assim, pois, peço no nobre senador c no senndo qne 
votemos contra a emenda que acabo. de ser offere
cidn. 

o lilo•. ()oa•J•cla •- Sinto qtte as razões que ncnbn 
de prodnzir o nobr<> ministro de estrnngetros, vico
prcsidento do conselho ••. 

O S11. VJsaoNDK DE PAttAl'IAGUA' (ministro do estran
gcir?s): - Niio apoiado, apenas humilde membro do 
gnbxnotc. 

O Su. ConmuA.:-Não nsaip;no.lo senão uma circmn
stnncin. qua Cbtt't. nu. consciCncin do scnn<.lo. Nii.o so 
púclo esquecer qnc S. Ex. jú. foi flr~sidcnte do conse
lho, e nito 1110 fnço favol' nenhnlll cm qualifica-lo 
c01no fiz. 

Sinto que as razões de S. Ex. niio me demovão do 
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proposito de :fazer con1. 9_110 n emenda corra. n. sua 
aorto. As razões de S. l!:x. pnrecéruo-me nté contra
producentes. 

S. 1-:x. cotnn que lledio umn modlcla. exclusivamente 
para o gabinete de que fnz pa.rte ; c se mnndnsse uma. 
emendll substituindo a minh<L nestes termos, póde ser 
que cu " deixasse ficar só sobre a mesa. 

Mas quanto tempo dumra o actual gabinete 'I O 
que nos .reserva o futuro 't Por qne nü.o resalvnr o 
direito de apreciar e resolver no :futuro como as cir
cutnstancia.s entii.o acons!)lbarem 't 

O Sn. MEm.- DE V AsaoNCELLos (ministro do imperio): 
-E" uma medida de governo. 

O SR. ConnEIA : -V. Ex. consider<L medida de 
governo passar o poder lcgisln.tivo para o miaisterio 'l 

Embora. nii.o possamos deixn.r, em nlguns casos. de 
adoptar. posto que constrangida.mente, providencias 
de certa ordem, attendendo a.o impcrio dns circum
sta.ncins . .. 

O Sn. LElo VELLoso :- Essas circumstancias são 
que impõe a necessid<Lile de votar-se a medida. ~ 

O Sa. ConREIA : - ~~mo medida de ~·ccasião. Qu 
razões deu o nobre nun1stro dos negoc10s estrangei
ros 'I Que h a pressa d<L medid<L. Que, se a emend<L 
passar, a. resolução terá de voltar t"L c:unnra dos de
putados, o que retardarú. a. providencia. urgente, a que 
o governo liga muita importa.ncin. Não C ra.ziio essa. 
pequena demora. Nós não temos aqui no senado pro
cedido em caso algum com o proposito de protelação. 
Puro. e Himplesnlente queremos que se resolva o me
lhor. Se a medida foi apresentada com caracter ur
gente, era. em n.ttençiio n. riscos que se temiã.o nos 
primeiros dias do exercício, e não se reo.Iizúrü.o. 

O Sn. LElo VELLoso : -Mas esses perigos podem 
vir em qualquer occasião. 

O Sn. ConnEIA : - M<Ls a demora de tres ou 
quatro dias em qne prejudicari<L a urgencia, caso 
existisse~ 

Supponhamos que não se havia votado " dispensa 
de intersticio que approvúmos hontem, dispons<L nüo 
pedida. pelo governo, mas pelo nobre senador 1• se
cretRrio, que a. julgou util; não esto.rio.mos agora tra
tando deste assumpto. 

E correria. o Estado por isso algum perigo '! Nii.o 
é, pois, razão, para rejeitnr a emenda. a. peq,uenn 
demora que haveria na adopção final do prOJecto, 
peJo qual o governo fica autorisa.do a introduzir na 
circulação, não se sabe quantas vezes 25,000:00011 de 
papel-moeda. 

9 S~. JUNQUEIRA: - Ahi é que está. a grande 
CbJeCÇCLO. 

O Sn. Cnuz MAaiU.no : - Nunca podera exceder a 
25,000:00011000. 

O Sn. CoRnEIA :-Póde recolher e reemittir. 
O Sn. VIscoNDE DE PAnA.N.o.auA (ministro de estran

geiros): - Logo, não poderá exceder nuncu. dos 
5!5,000:00011000. 

pnr que o fn.z, unu1.· in1portn.nte nttl·ibttir,ão sua; n'5.()
e.stou tc.mando uttribll&\·ilo nlgum<L do cl?odcr execu
ttvo. 

O SR. LEÃO VEI,Loso : - l\Ias isso não oS ·o poder 
legislativo nbn.ndono.r o qne é seu. 

O Sn, ConnEJA : - Qt1em fic<L com o po cler de re
solver sobre n.s nova.s emissões de pnpc~.1 -moeda. 'P 
Quem fico. CCJm o direito de rcgulnr o. circuln.r;ii.o mo
netnrin, e tratando-se de p<Lpel inconversivel" e de
pr_!lciado 'I E' o poder lea;ialntivo, passando est<L lei 'I 
Nao. 

Disse o nobre ministro de estro.ng~iros q •-:e, se o 
governo.niio precisar da faculdade que solicita. po
derá o corpo legislativo revogu.-la nm.is tnrde. Mas o 
que isto prova.~ que nü.o se deve conceder no governo 
esta faculdade com cnracter perinu.nente. De\'e dar-se 
a medida o caracter tempornrio que se reconheceu 
ter a lei de :29 de Maio de 1875. 

Ja não é pouco que o poder legislativo passe esse 
seu direito por algum tempo pn.rn o governo ; e 
admiro como os legisJ .. dorcs d.isputão para torn<Lr a. 
delegação pcrmn.nente. 

Sera tal direito c<Lrga muito pesada ~ 
Não tenho proposito de protelar a discnssiio; não 

tenho o n1enor desejo de cnlbnra<;nr o gOverno nn. stut. 
marcha regular; nii.o proponho sequer o ndinmento 
dcstu. discussão, que trnrin. necessariamente o seu re
tardamento até a seguinte sessão; niio desejo impedir 
que a. muioria. do senado se manifeste logo, e con
cedst. no governo o que por minha. parte nüo posso 
conceder. Tudo que nesta discussão tenho procurndo 
é ver se consigo levnr ao nnhno de tneus respeita veis 
collegas a. convicyü.o que tenho; é ver se posso obter 
u~a soluçüo qu~ nr.._o prejudique um direito de que 
nuo devemos abr1r n1uo. 

Se o go\'erno se endurece cm querer tudo ou nada., 
dom-lhe tudo ; eu não retirarei n minha emenda, seja 
ell<L rejeitad<L. (Muito bem.) 

Não havendo mais quem p~disse a palavra nem nu
mero para. votar-se. ficou encerraâ.a. o. discussão e 
reservado. a votação pnrn a sessão seguinte. · 

Tendo o senado de occup<Lr-se em trabalhos de 
commissões, o Sr. 1• vice-presidente deu para ordem 
do dia 9 : 

Primeira parte (até 1 hora da torde) - Votação 
da materia cuja discussão ficou .encerrada. 

Discussilo do projecto de resposta á falta do 
throno. 

Segunda parte (ú. 1 hora ou antes) - 1• discussão 
da i ndicaçilo da mesa, letra F, do corrente anno. 

Levantou-se a sessiio a 1 hora e fLO minutos d11 
tarde. 

3,\• SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 188:; 

PRBSIDENOU. DO SR. B.A.RÃO DE QOTEGII'B 

O Sn. CoRREIA:- M<Ls fic<Lmos const<Lntemente Su>t>IA.nto -Occurrcncias na camara municipal de Lo-
aob a pressiio de ver, em um momento d<Ldo os rena •. Discurso e reqttorimenlo cio Sr. Correia. 
ean<Les da circulaçilo inconvertível obstruidos ~cm Approvaçiio- Elemento servil. Discttrso do Sr. C. 
~5.000:00011 ele papel-moeda 1 Ottoni. O senado permilte a imprcssíio de varias 

E nnda imped<: que, no mesmo exercicio, este facto documentos, requerida pelo orador - Pdmcira 
ae possa dar ma1s de uma vez. parte da ordem do dia - Vataçrio de mate>•ia en-

o. Sn. JuNQUEIRA : _ E não ha prazo nenhum no oen·ada. Obse>·vaçüe~ do Sr. Pr-esitlc>tle. Respo.•la á 
t falia do t/"·ono. Dtscurso do Sr. Cor>•cia. Appro-

prOJec o. vaçiio- Segunda parte da ordem do dia -Incti-
0 Sn. Co!'nEIA.:- Niio h<L prazo; póde a opera...,iio caçcio da mesa, letr-a F. App>·ovacão em 1• dis-

fa.z~r-se m'!1s dR uma vez; e quem nü.o \'ó os inc~n- cussüo. Observa~ües do Sr. Prosidenie. 
vementes disto 'I r 

A's 1 t horas da manhã acharão-se pre•cntes 35 
O Sn. ~Elo VELLoso: -E a rcsponso.bilidndc do Srs. senadores, a saber: Barão de Coteg-ipc. Cruz Ma-

governo nu.o ó na.do. 9 cllndo,Bnriio de I\fn.1nangunpc.Ignncio 1\Inrtins. Barros 
O Sn. CoRREI~: - Elle apegar-se-h a com a lei Bnrreto,Viriato de l\Ieueiros Luiz Cal"! os, do Lnmnre, 

pa.rn. proceder n.ssun; a salvo flcnr{L a. sua rcsponso bi- Iienriquc cl' A vlla,Barí"Lo dn. Estuncin,Sil veiru. 1\Iurtins. 
lidade; mas com a minha emend<L 0 caso muda de Chistinno Ottoni. Visconde do Bum Retiro, 1\Ioira de 
1igurA. Vnsconcellos, Alfonso Celso, Visconde do Polotas~ 

O SR. LElo VzLLoso dú um apn t B<Lrito ~o Man:oré, Conde de Bneponcly, ~aula Pcss'!"• 
r 0

: Junquo1rn~ Lunu. Dun.rto, Cu.stro Cnrrearn., Correm .. 
O Sn. Co'.m"''!- : ·-: O IJ.lle estou d120ndo é que o Vi•conde do Purann.nuí•, Chichorro d<L GILml\, B<Lri\u 

l'odcr lej: lila.t!1 o nuo d•vc abundollnr, e pelo modode Maroim, Cnnlc; c Fi:;;ueiredo, Sinimuú, Lniz: 
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ll'~lippe. Lciio Velloa '• Uchoa. Ca.vnÍcanti, Vieira da 
Sd\"a, Saraiva., Joii.o Al!redo e Pacs de .Mendonça. 

Deixú.rão de c:ompnrccer, cotn cansa. particioada .. os 
Sra. Diogo Velho, I~"'nusto de .A.g11in.r. FranCo de Sli, 
Octa.\'Ínno. Síh·cira. LfJbo, Teixc1rn ·Junior. Cn.t·rü.o, 
.Antüo, nibciro da. Lu:r., José Bunifucio, Silveira du. 
:r.Iotr.a, La.fnyot.te, Da.nta.s, Pn111ino e Visconde de 
Muritiba.. 

Deixou de comparecer, sem ca.uaa. participada, o 
·sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sn. PnESIDENTE n brio a. sessão. 
Leu-se n. nctu. da. sessão nntccerlente e, não haVendo 

quem sobre ella. fizesse ol>serva.çõcs, deu-se por 
approva.da.. 

Comparecêriio depois de aberta a sessão os Srs. 
Soares Brandão, Golloy, Jo.A"unribe, Iv!artinho Cn.n1pos, 
Nunes Gonçalves, Bà.rüo da. La."Ltna e Fernandes da. 
C11nha.. 0 

O Sn. t• SEonETARio declarou que não havia. expe
diente. 

O Sn. 2• SEonETARIO declarou q~>e niio havia pare
ceres. 

OCCUBRENCIA.S MA. 0.\li:A.UA. ~tJ!'IilCJPAL DA. ci:DADS DD LOREl'CÃ 

O l!lr. C)orrcla 1 - Fni-me remettido um docu
mento de que julgn dever dar conhecin'lcnto no senndo. 
E' o officio dirigido por a.lgouns verctldores da cnmnra. 
munici~nl àe Lõrenn. no \"ice·presidentc do. provincia. 
de S. I tudo, referindo :factos occorridos nn. sessiio ex
tra.ordinaria de 6 deste mcz. (!.à:) 

a Illm. e Exm. Sr. - Em eossão oxtraordinaria. do 
h'oje da camara municipal destn cidade , convocacla 
para. o fim de dar posse n.o vereador ultimnrncnte 
eleito , Fra.ncisco Antunes de _o\zevedo Guintarãcs, 
depois de dar-lhe o devido juramento c ter e!Je 
tomado assento pelo Ycreâ.dor, Dr. Thcoplúlo Braga., 
foi indicado que se demithsc o prncurndor Augusto 
Alves ?v.Ioreirn. , e mnn tn1 iorlicnc:-ün, sendo hnpug
nndn. , por ser a. sessii.o extrnordiilo.ria. c ena vacada 
sómente pnru. o fim de dar posse n esse vereador, 
causou grande motim e perturbnçiio da ordem, inter
vindo até espectadores na celeuma . levantada. pelo 
Sr. Dr. Theoph!lo e ontros verendMes; - em vista 
do que , suj.,pendi a. sessão e dei por findo os trn!Ja
lhos para que forüo os vercndores convocados. -
Mas , cti.o querendo o mesmo veren.dor sujeitnr-se n. 
isso , e propositnhnente tenclo n.nnnncindo que J1oje 
daria posse no novo procurador , abrio n sossii.o, que 
continuou com n. a.nsencin. dos nbnixo nssi~nnclns. 
Ora. • não podendo a ca.mnrn t.rnbn.lhnr com um otttro 
presidente que não sejn. o eleitn legnlmente , e ni1o 
sendo o Dr. Theophilo o presidente eleito c nem 
vice-presidente ; não yJodendo , além disso , depois de 
suspensa. a sessão por tmnnltnnrio. , continuar ella 
para fins diíferentes do que fOra convocnda, - con
sultamos a. V. Ex. se os netos praticnclos por esses 
vereadores, nssitn reunidos sob ntnn ilh•p;,Lll presiden
cia - , siio válidos o podem ter o cunho da legali
dade. 

« Nií.o é sem mntivn que nssim se prncedórn vio
lentamente: mns utn tnl motivo é inct'nfcssnvel - e 
re}?ugnn. n. todos nquelles que se prezü.o e rospeitii.o a. 
ordem e a lei. I·Io.vu"io promettido o. nomen,;ü.o de pro
curador a Mnrtininno Alves da. Rocha., nfi,n de que 
elle pudesse , neste mez , perceber ns vnntngens 
do emprego ; e como as sessões ordinnrins sü.o 
no dia 2!) de todos os mezes , convinha. que se 
violo.sao a lei , dcmittindo o actuo.! procura
dor, e se désso essa propina. úquelles que vi
veln esperando empregos como os cógos a. luz. 
Foi tal, Exm. Sr., n. Vio1oncia. feita. que, nem o.o 
menos. exigit·r~o n. fia.nyn., recom1nendnUn. pelo. lei, pn.ra. 
que os procurudoros posstto ontrnr em oxorcicio: assim 
nomcndo -jú. en1possndv do lugn.r: ora. nü.o pódo pro
vulecor essa\ nmnea~~iio, - to, porq uc o. sossito f~rn 
jll~gnl : 2°, porq ne o procm•n.Uor sem finnçrL nü.o pó do 
f!ntr:u cm exeroicio e tomar posse do cargo. 

" Us abaixo assignadoa consultlio n. V, Ex. se 
.• 1tl<oveu1 conacntir 'lUC 11m tlll procurlldor comece a 

nrrccndar as rendas do. ca.murn.: e se, pelo contrario., 
devem n.utori!lnr o.quolle que exercia o lngar, cnm a\S 
solemnidndes da ltil, o. contlnuur o. eKcrcê-=lo, o.té que, 
cm seBsii1) ordinn.ria. seja dcmittido, se houver rnn.io
rin. qno voto por suo. t_\,~mie~tLo. Pnro. os a.bu.!"o assi
gnn.dos. presiclontc e nHLis vcroaUorca. continún. n. ser 
procnrndor An~nsto Alves l\Ioroira:1, até que ";. E.~ •• 
ou os poderes competentes. rcsolvü.o a tal respeito. 

u Como o cnso ex.if'W'e urtrencin. os infl~n.-u.ssignado• 
OB"Rerí~oo que V. Ex. ~e dignurú. da n.c,m8clha.r. o pro• 
'cedfmento legitimo que no caso cni.bll.. 

cc Deus gunl"do a V~ Ex.. por longo~ ~nnos. - Ln
rena, 6 ele Jnlbo de LSS5. -José .lla7'iarou Ribeiro da. 
·Silva, presidente. - Antonio Alan . ..,ueto 101"aes Osorio, 
vice-presiclente.- Joaquim Vieira Teixeira Pinto. ve
rea.dor.-Rodolpho Machado, vereador. u 

O honrndo ci<ludiio, que remetteu-me o documento, 
accresccota. estas informações: 

« Aqni faz-se a q11n!ificnçii.o em segredo d·e justiçiL. 
O juiz de direito qtmlifica. eleitores até com bens de 
Nosso. Senhora da. l?ieUu.de. 

ct Não se põdc rcclmnar, porque ni-..o se publico. 
despacho algum. e q nu.urlo se sabe de ta.es irregnlari
dndes, dizem o j11iz e o escdvüo, que estão pn.ssa.Uos 
os prn.zo~ lt:~nes. do rccurao. · 

" I·In a.qu1 processos mandados fazer pelo governo 
ús mesas- pnrochiues por illcga.lida.des commettidn.s 
por occa.sião da eleic;ii.o, que, npe2n.r de já haver de
corrido o prn.Go de. quatro nonos, ainda não tiveri'í.o 
começo; e nquelles que se setvir.:i.o de meJos illicitos 
para vencer aS' eleições, passeiü.o impunes e continuão 
a commetter taes actos. 

n E' esta a. verdade, que pôde asseverar e até pedir 
informação a. ta.l 1•espeito : encontrar{L o. n1csn. paro.
chtal do Cr11zeiro mandaria responsa.bilisar t>elo 
governo e pela relação, e que até o presente uindot. o 
nü.o fOro..>) 

O senado está inteirado dos motivo~ em que assenta 
o seguinte 

Requerimento 

ct Reqneiro que, pelo ministerio do imperio, se peça. 
a.o governo cópia de qua.lquer communicaçii.o que 
haja recebido dos factos occorridos no. sessii.o extrnor
dinaria da ca.mnra municipal da. cidade de Lorena. de 
6 do corrente méz.- Manoel Francisco Correia. » 

Foi apoiado, posto em disctÍssiio e sem debate o.ppro-
vado. · . 

ELEMENTO SERVIL 

o l!ólr. C)hrl•tiDno Ottonl a-Levanto-me, Sr. pre
sidente, para t>edir a. t>lll>licaçiio ele dou• documentos 
officines, que se referem reiipectivnmente ús mn.te1•ins 
de dous rer')uerhnentos mous, o.pprovndos pelo senado • 

O primeiro destes documento•, jú. mencionado no 
expediente dn cnsn. e que me foi remettid•> pela 1ncsa. 
é a resposta. do 1ninisterio n uma. rcr')uisiçrLo. ern que 
se lhe pedia a estnti•tica. da popttla.ção escrava, com 
certas especificações, que n1e parecól'ii.n necessurins 
para. o· estudo da grave q11est1LO que nos occupa a 
todos, necessidade que parece ter sido reconhecida. 
pelo senndo, a.pprovando o requerimento. 

O tninistario respondo que nü.o tem meios de satis
fazer ú. requisiçüo, porque em mnterin de estntistica 
da. popula.çiio escrava. nada conhece seniio o que 
consta. do reJa.torio do miniS:torio dn agricultura.. 

Esta. resposto. está longe de satisfazer-me; mas. 
como o ministerio nada tem, e nemo da.t quod non. ' 
ha.bet, nito temos remedio senão resignar-nos. Desejo, 
porém, a pul>licaçlío para esclarecimento da opiniii.o 
publica; e, por cortezia. pura. com o ministerio, julgo 
dever exJ?Or, embora pel'f~>nctorinmonte, o ~or que 
a rcferenc.La. o.o rc1ntorio do. a~riottltura nu.o me 
satisfez. 

A cstntistica qno vejo nesse rolatorio, além de nlio 
contc.r ns especificações que pedi, tetn tres defeitos, 
qual mais importante. 

O pdmoh·o defeito é ser incompleta.. Faltiio infor
muS'õcs, diz o rolatorio, de um grande numero de mu
nictpios. A matricula. foi orga.nisada em toàos alies por 
:fun&cionarios reaponaa.veis, demiuiveis a.a nutum. So 
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ha iaJt& cie informações de um g>'andc numero do mu
nicl pios, como se nos diz, se crn todos f?S relatorios 
se accusa essa falta, nuo temos, entretanto, idéa do 
que se tenha empregado meio coercitivo para corrigir 
a desidia desses funccionarios ; de onde conclúo que 
a ··posso de uma estatística exacta niio tem importan-
cin pora. o ministcrlo. Pac:lencia. ! . 

O segundo defeito, a meu ver, refere-se ã. morta
lidade registrada. 

O algarismo mencionado na estatística do relatorio 
corresp-onde a uma taxa inferior ã. mortBHdade dos 
lh·res, e menos de metade da dos escravos do muni
ciplo neutro, onde o registro se :faz completo : cousa 
altamente inverosímil, e explicada pelo facto noto-. 
rio, que a maior parte dos c.bitos de escravos de Ia,. 
voura não sã.o registrados·. 

Contra esta lacuna se tem por vezes reclamado na 
trjbuna., mas nü.o se tem merecido resposta algurna. 

Devo concluir qne tambem isto niio tem importon
cia; que importa que morriio Ascravos nas fazendas 'l 
que imJ'Orta, sejiio sepultados sem nenhuma inter
venção das autoridades 'l Que têm ellas com isso 't 
E' negocio que só interessa aos senhores; não são 
os escravos cousa. sua <t 

Em vez de providenciar sobre o caso, o n1iniaterio 
propõe no seu projecto uma amnistia e .Perdão geral 
das multas em que por tal motivo tenhuo incorrido 
os senhores I · 

Assim D registro doa obitos ae escravos nio tetn 
importancia, para nada serve: e ••. nisi utilecst quod 
facimus • •. 

O terceiro clefeito que noto na estatística é um 
erro q~e. escapou. é ina.dvertencin, mo.s que vicio. 
a estat1st1ca. Do numero total dos matrlctJlndos, 
deduzidos os mortos e os mnnumittidos, rcstiio os 
existentes. Não sei qne haja outra dedltCÇÍI.O a fazer : 
nüo l1a outra alteração no numero: ·nno cresce pelos 
nascimentos nem pela. immi~raçüo ; diminue pelo. 
morte e pelas mo.numissões ; não ha outra causa de 
diminuiçiio. Ora, o calculo assim feito com os ·dados 
de que dispõe o ministerio da agricultnra, dó. um mi
lhão cento e oitenta mil mnis ou-menos; entretanto a 
estatística do relntorio dá um n1ilbiio ·duzentos e qua
renta mil. Apontarei a cansa do erro. 

Bs. na tobella dnas columnas que ·se inscrevem
sahidos dos ·municiploEl, e entrados nos municípios: 
nutncros que tem Ue ser .pur furçn iguacs, porqne o 
que sabe âe nm municipio entra em outro : ·nenhum 
entra uom sabe do Imperio. 

Mas, como por defe1to das averbações o numero dos 
entrados excede ao dos sahidos em 55,000, a secre
taria. sommou efl.te-numero ·ao dos existentes, au;mcn
tan<lo-o ficticiamente. 

-Estas observai(ÕOS me levão a crOr que o relatorio 
dá como existentes mais 200 ou aoo.ooo escravos do 
que temos em realidade. Mas tombem isto parece que 
não tem valor: que hnportn. que seja 1.200.000. on 
sómente SUO ou 900 mil '? Ahi se viio decretar grandes 
impostos. vastas en:issõea que hão de chego.r pa.ra. 
pagar a todos, por preços superiores nos que até hoje 
têm onerado o fundo de emancipação. 

Concordemos, pois, em que niio precisamos de es
tatísticas. 

O outro docnmento a que me refiro, ''ejo-o no ) 
jornal official da província de Minas e refere-se a I 
sérins desordens do muni.cipio do 1\far de :Hcspunha, 
assignaladns cm uma cartn que ha dias li ao senado. · 
A mataria do meu requerimento tem sido objecto de 
d~scussii.o na. imprcnsn •. e discussü~ et;t termos conve
DLcntc~: um desses o.rt1gos trnz n usst~nnturn auto ri
sada do Sr. Dr. Barbosa de Castro, cliofe do partido 
conservador no Mar de Hespanhn. Esse cidadão havia 
sido mencionado bonrosnmento na carta que li, por 
ter procedido com muitn sensate~. colloc!lndo-se ao 
lado do juiz de direito e do delegado de policia pnra 
in1pedir que se prnticetBRO mnis um neto elo E:Clva.~eria.. 
arrancando da prisüo um crirnmoso· para esquurtejn-Jo 
na praça publica. 

S. S. entendeu negar os factos; ma• negando, con
fi.rmou-os. Disso· que é verdade terem pedido {•s auto
ridades o sou auxilio para evitar o desatino; mas qne 
protcsulo•ulo bz;é-lo verificou niLo serem fundados os 

receios. Est1\. se vendo nestas palavras o <lc.ejo d• · 
attenuar ou <iesculpar actos qne não tl!m ju•t1,1icaçiio. 
Eis aqui " qne disse o presidente de l\liuns, em olfi
eio ao minioterio da justiça com data de 1 (i de Junho 
(l~): 

« O delegaao de policia declnrl\ que recebl!ra. no· 
dia U, aviso de diver•ospontos, havendo jnrnd.~ duna 
testemunhas, de qlle numero maior de 50 lavradorea 
armados vinhão violentar a cocléa pnra tirar o escravo 
Francisco, com o fim de mata-lo; Com a forç<1 de lO 
prn.ças e auxilio de diversos cidndüos e corn o ]>res
tigio do Dr. juiz de direito, que compareceu, foi vi
giada ·a cadêa durante a noite o continuiio em sobre
salto, niio tendo certeza de que tenbito n.quelles 
lavradores se demovido do proposito em que se 
o.cho.vii.o. 

« Estes justos receios motiv{triio o pcdi<lo que entiio 
fiz a. V. Ex. de mandar da cOrte, euso fosse requisi-
tada, a fot'\'& de linha necessnria. » ' 

Julguei necessario entrnr nessa cxplicaçiío porque 
omitti o nome do signatnrio da cartlt que li, o que 
a reduzia qunsi a. uma cnrto. ononymn.; c seudo -con
testada por pessoa n.utorisada. poderia. parecer que 
commettl a ]evinndndo do trazer no senado informa
ções que o nüo m·ereciiio. Vê-se agora que a cBI'ta disse 
simplesmente a verdade. 

Sobre o outro ponto, a respeito da surro. que ·se 
dizia dada em um negocio.nte Jlnrtu~ue:z, a quem -sa 
imputava. com razüo ou setn elln. furto de esct·a.v<~s, 
S. S. affirma que nüo se den tul surra; mas cliz que 
foi umn porçi•o de gente fazer-lhe sentir que elle de· 
via mudur de terra; é utn processo semelbante no 
que se tem dndo em outros tnuoie~pios: um p:rupo de 
pessons gradas a cava !lo dirige-se ao juiz de direito 
on ao aCi.vogndo que est1'1 applicnndo a lei de 1831 
e lhe faz sentir qne deve mudar de terra. 

E' um costume que se vai introduúndo, uma. 
clnsse da. sociedade .far.er justiça por suas rnüos ; é, 
pois, contra isto que recla•no. 

Outro facto é relativo ao espancamento 'de uma 
escravatura inteira.. pot·que um escravo matou o feitor; 
tambem foi ne~ndo o facto pela imprenso., mas o 
officio diz· o seguinte : 

" O facto principal deu lugar a que diversos lavra
clores dnquclla zona fossem á fazenda e alli prati
cassem cspnncn.tncntos em toda o. cscrnvntul'o. e disto 
resultou 11. morte de Raymnndo, o capataz; o corpo 
de delictJ e inqucrito estilo sendo feitos pelo aubdele
gado de Santo Antonio.» 

Niio posso deixar de confrontar este trecho de um 
documento official com o que 4iz uma l.'ossoa auto
t•isnda, o Sr. Dr. Joaquim Barbosa de Onstro, .aobre 
este mesmo facto querenclo attenua-lo. Diz: 

a Tendo sido nssassinndo o feitor da fazenda de uma 
viuva. residente nas proximidudcs do o.rrn.in.l de Snnto 
Antonio clo Chiador, alli comrJaractJriio o Sr. subdele
aado do disl••iclo e divm·sas pessoas da localidade ·para. 
presta•·em o a11:x:ilio que {o.<.•c pracisu e captnrnrem o 
crinrlnoso. 1't'essa occasiüo furfio castigados lavomenttt 
ala~tns escravos. afim da so desroiJri .. se o·aator filra 
só um escravo jci C1Jetclulo ou so outros tnmãrlio pllrte 
no /Jarbaro ttssassinato do feitor. Sondo ellcs mais 
tarde conduzido.• para a {a:::cn.da do pai da vi ~tua, ttm 
delles fa/lecan em cami"""· Prevenida Jogo n. autori
dade, procedeu-se ao respectivo corpo de dclicto por 
dous distinctos medicos dn. locnlidado, acima de toda 
o. suspei~ão, os Srs. Drs. Hodrigucs Co.ldns o 1\tioura. 
Costa, verificando-se por elle que n morto nli.o tinha 
sido occo.sionncln por cnsti~os. u 

Nü.o hn dnvirln : niLo hU. cruuhln.LlB. não ha. sevicia 
quo·possn cnusur n.·morto do ntn cscrnvo: o corpo de 
dolicto prova. som pro quo outro. foi n. cnusn. 

!\Ias noste trecho do nrti~o do Sr. Dr Barbosa ha 
duns novidacles: primeirn'mente, que a. in,•n.sü.o da . 
fnzendn. teve Cltrn.ctcr officinl (o que cu i~nornvn.) e foi 
commondoda pelo snbdolej:!.'ndo. Em seg-undo lugal". 
que ossos cnRtlp;oR forno feitos 1Jln·a de . .,co!Jr_ir so mai8 ' 1 

alyum osc-ravn tinha pnrtu no a . .,Nnssina,to. E' o sys
tentn da. inqnisi1;i'i.o: tortnrn.s paro confossnr. 

Condemnnndo c::stcs desntincls, cu pr~chw ]wotoRtn.r, 
Q.Ue nii.o sou o que nlguns qnorom éhnmnr, a iits ridi...,.~ 
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eulnmcnte, inimigo da. lnvourn.: cu nii.o desconheço 
as circt1mstnncins que nté ccr~o ponto po'dem ntte
l:lua.r, nunca. justificar os fn.ctos a.normn.es, que ln.
l'l1Cllto, mns nüo posso o.dmittir <J,tle urnn classe se 
ernon em juiz de seus proprtos a.ggro.vos ; que 
cc;:'quo o jury, fazendo pressão pnrn que nllsolvn 
os escrn'-·os us~a.ssinos e lh'os eotrcguc parn. faze
rem justiçn por suns miios. Niio posso a.dmittir quP 
e,;:.Jlilliio jui:<es e a.dvogndos porque intcrp1·etiío c np
l>hciio leis do pniz; que o.rrnnquem presos. -dns 
}>risões pnrn esquarteja-los nas prnçns publicas, c 
1innlmentc· que ,·ii.o p1·aticnr torturas inquisitoriaes,. 
suje1to.ndo in~ocentes •\ pnnc!lda.ria. ~n.1·tt. qtle digão 
se têm Ott na.o pnrte e111 crunes CUJOS a.utores os 
eonfossüo. 

Eu n:lo vejo remedia pnrn estas eousns senão :rc-· 
mo·vcl" n cnusa.. 11ue C a. escrnviclü.o. 

Tu.mbcm nuncn 1nc fiz solichu·io c:on1 certos abusos 
(jUO tem nppo.recido ús ·vezes do Indo do 1novímento 
nbolicionistn.. Estig1nnsei nestn casn o uso guc se fez 
de umu. grnndc quantia oLtido. dn generosidade da 
popula~ii.o ilnminense. O appell? tinha sido feito, é 
~orto, e1n tcnr.ws gcrues pnru ndHl.Ilttu• a. propno-noda. 
ou phra~c eqnivnientc: n1ns a Jl:.tu. das Jlesson~ que 
~oncorrOrilo não deh~.n duvjc1a. que dcrito o sen dinheiro 
.nn Crcnc;u d.e que o llJQ.io 'de ncHantnr a. emnncipaniio 
scrin emprega~ o.queli.u som~n ·em libe1•tuções .. .Ô:ii.o 
em festns e nrugos de tUlprcnsa.. Outros abusos seme .. 
lhnntcF nnncn. teriio o llleu apoio. · 

Nii.o estou nesta quesr.ã.o na posição do Sr. Dr. Joa.
quim Nubuco, di\•Jrjo de S. Ex.: n snn posi,;ão é n 
do direito stJ'icto, du. philosoplún, dns· C::<1gencias da 
civilisn.ção; o n1eu tel"rcno é o do. tra.nsnc~!ÜO, que 
jttlgo necessm·ia entre essas.:e'ti,geucias e as cjrcum-
stancins cconotnicns do ]Ul.iz. "' 

Portanto. xninhns censuras nunca. poderü.o sor attri
buiclas n motivos que nüo •ejiLo dignos do senado. 
Peço a puhlicn,;ü.o doa docnmentos. 

Consultado o scnutlo, consentia na publicn9iío pe
dida. 

PRil\:IE!RA PARTE DA ORDEJI-.t DO DIA 

VOTAÇÃO DE ltlA.TERIA. ENOeRilADA 

Posta a votos, niio foi approvadn a emenda do Sr 
Correi" lL proposta do pocler executivo. conv~rtida e~ 
p1·ojccto de le1 pela cnmnm dos deputados. autorisan

. ao o governo> a emittir nté ÍL qunntin de 25,000:0001! 
em moeda corrente. 

P<.>stn a votos, fo1 a pr.,postn approvadn e adopta
ao. pa.ro. ser dirigida Ú. 60.1lCI(iLO imperial. 

() Su. l>iu!SID~<;N'.rn - Devo comrnunicnr no se
llnclo 'l11C esta l>ropostn e as emcndns da camarn 
dos c1c:putnclos,. não t:-n.zcn1 o a.rtigo costunwdo con
tcn~o us pn.lnvrn.s-revognda.s Us djsp·osições em con
trario. 

l'Invendo ~ei quo. prohibe n !'missão de pnpol
moedn, e nao se fnzenclo mançuo dn revof'Pn,..iio do 
disposições etn contrario, poderia. isto trnz~r Ít.J O'l.lnl 
embarnço, e lll'~sn1n ó cont1·n. toclos os precedente~ do 
corpo legislt~tivo. 1\íns, cnmo seja U1nn. questão estn 
.Õ.? poqnenn. moutn., quo nii.o va.le a ponn. de ser dcvoJ
V!dtt. á cnnHtra conx otnenclo., pret~ndo, com ncquies
concin do senndo, _?ntondcr-me con1 n ontrn cnmna·n. 
pnrn que, nn. redacçao, se nccrcsccnte essas palo.vrns. 

Vozes:- W qr1estiio de redacção· 
O Sn. P~teSinE::-;~·" : - Bem, proceder-ac-ha desta 

1úrm:o. 
Hl~Sl'OS'.rA Á Jl'Al4LA. DO TUnONO 

Seguio-so cm di•ctts•iio o projecto de resposta aí 
falln du throno. 

o Nr. Co••••<•h• • -O nobre presidente do con
-aelho fez 1111Ht roveJaÇ'ÜO ele tii.o nltu. importnnein 
quando tallou nesta cnst> poln nltimn vez, que ju!~uei 
à e ver rtoser\'n.r o c-,.:a.mo ~lo nsst.1mpto para occn~iH.o 
em_ f'(Ue n•,nlaun outro V1asse pcrtnrbnr a. invcsti
gn~.a.o ào caso. 

achasse debai,;:o de imperinsu necessidnd<>. lnnçaria:
mii:o do papel-moeda , como havii•o felto outros 
tninistros dn i'uzcnda., embora não tivesse para~ 
nutorisnçü.o e:n lei~ 

O scnndo segnrn.mcnto onvio con1 e'3trnnbcza uma. 
ns.;evern9úo à-e qtlc nU.o tem conhecimento· por outm. 
:fórmn, ·tnn.s que cncarra. so"crn. censuro.. _ 

Qun.nJo a.s leis se cstncrúrú.o cm repetir disposu;ões. 
para cncla vez mais impedil• culpo•n cmissiio de papel-· 

• n1oedn, o bonrn.do presidente do conselho, ministro· 
-da :fnzendn, traz no senudu n dcclarn"iio de que, sem 
.etnbnrgo dessas leis, corn so~rcdo, pofs que r • • segredo 
s·ô nt'W'orn. é descoberto, tem bn.vido culposa enussu.o de 
papCl-moeda. . 

Senhores, ha duns épocns que convem distin~ir, o. 
·que se refere ao dominio da lei de 20 de !ifaio de 

l875 e a ;pot;tC:rior la. re· .... ozut,~i'w destõa. lei. 
EntcnU.tn-se que cstn. 1<H n:io continh? provideneus. 

tcrnpOr<-lr.in,_ G que efn vh·tude del\u. llOdLU- O gove\"DD
fnzer einlssa.o de p~pel-moeda, observadas as suas 
disposi~~ões. 

Com relaniio o.os ministros que cmittirüo pnp«:_T
mocdn nesg~ neriodo s:J temos c1c indngnr se o tir.e!u.a. 
n•s condJeões exi,.irlns pela lei de :w de Mn1<>. 
Qnnnto ao~ que o 

0
iizerãu p(}steriormente,. temos de 

perguntar : cu1no :foi que o fizcriio 'I • 
Trata vn-se de substituição de notas 'I l\Ias a le~ é 

expresso, diz: 
" A substitl1içiio das notns que, po; c1ilacernd':& ou: 

por outl·o s tnotívos, do vão ser_ rctu·adns d.n. Clrcn
lo.ção nÍlO podm·ít. eírectunr-se sen~1.o_ nos prcCI;;os ter
mos da lei de 6 dP 011t :bro de 183:> <: r<:sl?ect.l\"OS r<:
('l'ulnmentos; ficn.ndo prohibidn. o. ~ubstJ1;utc,!tl.O P'!r m_;to 
de antícipn.yõe!' feJtas pelo. cnt~o. <ln. . ul'!lortLzu\mo~ 
snb ns penas dn nrt. 175 do codJgo crmunal. » 

O Sn. SMu.tVA (presidente do conselho): - Mna eu 
nü.o disse scn1ollutnte conso.. 

O Sa. ColmEIA: - Vou fu1 "" palavras. de 
V. Ex.: 

a O quc.poderia. eu ftt?.er .,IJ caso e1n _que .os bancl?s 
corressem ao thesouro .:. " Ua·souro nuo trvesse di
nheiro~ Emittirín pnpol-llw,:rha. ~is uhi o nobl'e ~enn.il~r 
revelando com sna. dcmonstl·nr;u.o o que eu nu.o qmz 
fa.zer: quo o thesonru nü.r, te1•iu. ren1edlo sen11? fnzer 
o que outros n1lnistr1"1S da. fnzencln, nlit'ls mutto pa.
triota.g, t6m fcito-emittido pnpel-moeda. n 

O Sn. 5An41VA. (m·esidt•nte do cor:-sel/10) : - Niio foi 
e1n rela·.~!'i.o no quo V. Ex. c~tú. dt,endo : o Sr. S~l
veirn. ~r~:wtins e o Sr. Visconde Ll~ It.nlloru.ll.Y cm~t
tiriLO em circumsta.ncins cxtt·aorUmurHl.s. E1s u.h1 o 
que eu disse. 

O Sn. ConnEIA : - Pois se o honrndo miniotru re
fere-se n netos notorios, COlllO esses ... 

O Sn. SAnA.IYA ( p·residentu df! consl'!ho) : - Nãe 
podiiio ser prn.tico.dos seniio pnLI1co.mcntc. 

O Sn. ConnllrA:- Se V. Ex:. ~a~ •·efe~oncin n es~eo: 
netos publicas occnrriclos nn u<lmmunrs.~:ao :ln Sr. Vl..,. 
conde de Itu.Uornlli" em ISGR, c nu. U.u nosso c_olle~n .. 
o Sr. Silveira I\.I.artl.~8, en1 JSi"H, eu f,,rtnuln.ret ou.tra. 
pcrgl1ntn: . 

NliO á corto que tnini .. trús Uu. fn.zcnda ttlm ctnit~Hlo
pnpcl-mocdn. UOj•OÍs da cnâssüo vnlonarln pelo Sr. 8il
vem\ l\Iat•tia• 'I 

Este fu.cto ~nt•eco ser n.vori!.!;Ull.tlo pn!Jiicmmcnte .. 
Consi"d~ro real o f<~cto. · 

O Sn. SA.nA.JVA. (pr<!Niclente cto cnn.•elhv) :- Eu b~ 
o conheço: V. Ex. subo 111nis do 'luo eu. 

O Sn. ConmaA: -.Snl,ponho qtlO fle pecl.in .jt~stifi
cn~·ü.o ú. circumstnncw. '-o Ae trntur de~ sub~tatut.._·u.(l. d~ 
notas • a tui p11rn. renw,·cr cst.n uxplH'll.l,"iio que CltCt 
n. lei 'que ptubiiJe n 1H1L~tit.uic,~i10 aMsint foitn. 

O noLl'O ministro fez J'Ofl!rc,,du. n onta·o cnso; tra
tou diL omissão otl'octnnrln p~'··n illnst.ro S1•. 1JI'csidonte 
do senndol qu~tndo ministro du faz(md•l. 

Ó nobre presidente do conselho díuse que, se se 
O Sn. Su•••vA (p1•esiclonta elo con.<clilo) : - No re

gímen cln lei do 1~75: mnR U.!! minhnB Jlllln.vras rufo-~ 
rom-eo ú • • • · · · · e ' 
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O Su.. CORREIA.: - E depois que ceS50u esse 

re!imen ~ "" .
Õ SR. SAUUVA (p"esidente do conselho): - Estou 

dizendo que V. Ex. ê quero sabe dessas cousas. 
O :3R. Co.nElA.: - O nobre senador pela Bahia 

não serve pela primeira vez o cariSo de ministro _da 
fazenda, e eu suppunha que porlena dar t,phcaçoes 
mai, amplas do que aquel!as que agora d ... 

Quando li o ~iscurso do nobre minisLro, iuferi que 
S. ~"'. se refena a factos \1131S recenLes. 

O SR. S,\RUVA (presidente (lo conselho) : - Não, 
senbor; V. Ex. quer que diga isto, roas eu não 
di;lO. 

O SR. CORRElA: - Não quero que V. Ex. dign. 
senão 11 verdade. 

O SR. LclZ FELIPrE (milústro da mal'illha): - Já 
declarou que uão sabe. 

O Su, Coaucl,\ : -l\Ias differenLe cousa é dizer 'lHe 
não sabe. de d clarar que o facto oi" ex;,te. O nnlol'e 
minist,ro diz que oii.o conhece o facto, mas não de
clarou que elle não ê real. 
ÔJ A iln'JreOsa nutis d~ U"II:1. 've2 OCCllpou-se com O 
assumpto que a.gora. \·cnt.iln, m:lS n:iO jl::gUf'.:..l dc\'cr 
tr.lzer ?. qlle$t:'..1l para E'sta. C:1~a.e.m~llUlltn ~l-l\l h Il~
ve:: ... e a.1.:uma consa de nh\l5 pOSltlvu ; e n~::;!i:l CL':JSI

derei o discurso do D'Jbrc presidente do c!,nselll\J. 

O Su. SAR"V' (p"esiclente do cOll-scihQ): - En
gan(HI 50 compleln.mente, Referi·-me ús duas conue
cidil- emissõe· de papel-moeda. 

O r,. CunnEI. : -- V. Ex. referio-ee a tres, e po
del'á c,)nsi·lel'.lr a ultimrL como feitn C'111 \"i,"tn<1c de 
lei. (lanJo á lei de 29 de Maio a intelligenoi:t de que 
contillba Ir,edida permanente; mas de 1879 pa, a Cfl 
tem ,·n n~o havidn emissão de papel-ll1otda alem dn 
permitt ida por lei? 

O Su S.U.iUVA (p1'esidente do cOllse.'ho) :-N~o me 
consta 

O Sn. COnREI.':- Não tem havid" emIssão p:ll"a 
snhstituir notas anl.es de tornJ.r-se real n ",hsl; 
tui,.ii.o? 

O SR. SAnoIVA (p"eiiidente do cOl1s.-lho) :-N,lo ell" 
contr.1 DOS relatnrios declHl"aç:ãlJ nenbul1la nesse Se!l
tido. 

C, SR. Conn.u o-Os re1n.torios n:'o e'clarece", 
este I',.nto. Com elIes poder-se-ha explicar a lei 
n. I, é08 de 28 de Setembro de 18~7, a q "0 ha I""'CO 
me refen? Eutretanto el1a tratou de c-Jl,ibir facl" 
real. 

Bosta.rá que o nobre presidente d" conselho, ml
nhrro na fazenda. d.iga ao senad/} qne <1cJI(lis ela le 
que at;a:'Q (le citar não bOll\'f:~ mais sub-titn;ç.ão de 
notas peJa fôrma nella condel11n:lda. 

O ~R. S.,.• 'VA (presidente df) conse'ho',:- Por 
mai,·r qlle seja a insistencia rlo n'llJr~ ~e!lêJ lO!", n?io 
hei de dizer O cnntrJ.rio do qlle jil. d;sse . \110 ~~lcja, 

porLanto. a pro curar que eu diga o contrario. 

O Sa. COR ·EIA :- Não procuro. repilO. sen~0 qae 
V. Ex. dip;a a v'·rdade. Estou ",ria"do a' "yp"t,be
ses, porque toJn.s ellas se achilo l'I'O\'i, tns em lei; e 
eu estimnria que pudesse ficar :iquido que oeuhuma 
das h.vpotheses se realizou. 

IJ Sn. SAUAIVA (presiden.te do con.<el/lO) :-Se V. Ex. 
não acrc'lita nos I'elatorio"'. n:to $erci eu quem 
lava. ca.rg.t aos mioisterios l'as~adll:3. 

O SR. CORReIA:- Não é ce.rga; ahi está o enga
:no; senll're esta solidariedade ... 

9 Sn. SAfo. '",, (p"esidente de co,'selho):- Não é 
sohdol'le~ade; V '-:x. não pôde recu,ar ~ que e5tá 
nos relat· ·rios. 

O SR. Co"n~l·:- ... que faz COIll que as lei, i'erC?o a 
força, porque os facLOS não \'em á luz da "L' LCLdade. 
(Senta-se. ) 

U Sr.. SAI\,\IVA (presidente do -cnn":h'l·. - Nii.o 
ter,h" "aJa que dizer sobre isso. alcnl .lo qUG já 
.dis>e em apartes. 

Não havendo r:rais quem pedisse" palavra, encer, 
rou-se a dlscu5sao. 

Posto a votos, foi appr0vado o pr"jecto. 

SEGUNDA PARTE DA OHP~'~'.-l DO DIA 

INDICA.Ç'io nA a1ESA-Le1'11A. J' 

Entrou em l- discussão e foi sem debate o.prro. 
,,~da e adoptada para passa,· á 2' e ultima, a indica
ça,o da mesa, lelca F, de ISS5. 

O Sn .. Pn~sIDE':-ITE :-E'iLam1$ sem lnu.teria p3.ra 
ord_em do . dia e, como algul1s lrabalhos importantes 
estao S\lJClt:)S ao ~xnHle eLas' commi.;sÕcs, peço aos 
nobres seuarlores que ,\pre'sem esses trabalhos. Niío 
os referirei. porqlle não desejo que o meu pedido seja 
considerado eellsura. . 

Esgo~ados as Inaterias da ordem do dia, o mesmo 
Sr. l,,'eõid ente Con \·i,.10u os Srs. seQaJore, para se 
occ"pnrem Clm os trn.~a!h:-,s de Slla~ commissões, e 
deu par;), ordem do dia lU: 

Trabnll... s de COlllluis,iÕes. 

LeVdl)toli-~e a se!;)S~I.I) ao meio-dia e dito. nlinutosr 

Rio <le J"uziro, oU de .Junho de I Q82>. 
111m, e EXl1l. S ... - Teuho a honra de declarar a 

V. Ex ... [",,·,t 'Jt~e se di'~ne f"zé-lo ao senado. que 
este 11lll1:3l0rtll ~:IO.I'?SSlle e.:iLltisljc~ ela população 
escrU\':1, C·()l1l ns Hlc1L\'ldllaçÕi?S l'eqlleneloc; por um dos 
menJlJr0.S ele.,;;;.) Hl1~·ll-)!n. Ci1n1'l...;"L, e cOllstrltHes <10 offi
e:o de V. Ex, e1e "cu do me,z [\ntlo, To(lns as in,or
mUI;õp.s r\!.coJlii(bs s0bre lal p·I~){.O SilO limiladas ao 
tine consta (lo) ultimo reJatoõojo ele~t~ Illini;;terioo i 

Deus guarde a V o J~xo - .!oün Fcrre1.ra. de ~Uult1'a.
A S. Ex. o Sr. lo secretario elo sena'Jo. - A onelli 
fez a reqnisiçào. 

Ao minil:terio el:\ jHsti)":'l.: 

Em adJitamenlo '''' meu ","'"io de hoof.em, sob D ~6, 
cabe-me lev;lr nn c ",nilecime:H(, de V. Ex.. as infor~ 

mações que 111e f..rc.o n" rne51111> d[1.;" prestadas pelo 
Dl'. cbel'e de p()lici~. 

No Jia 7 dú c,)JTcnte. na ei1raJa elo arraial de 
Sant.o Antonio d~ CII;,·,(lor. termo (O \br de Hespa
"ha. o escra\"1l )< r"n~,-;CO. de p.opnedade de D. The
reza ~lnria Oaarle, ass'lssiuou o feitor da fazenda 
de,;ta., de nomc GuilLennino. 

Francisco, ioterl)ando-~e pelo \1lfltO, el'l"lgio-se á 
c[1.dé" a \lo rela mauiJ:i, e inl.cI'l"oo·ado confessou ser 
allt ,)' unico elo altentnt100 n 

A 10, de novo inlerro,"",do, ele"laroll q,\e Marciano, 
esero\"o de Aureliano Callsto ,];, Costa, o auxiliara no 
1Jnn:i~ielioo 

Preso este, negol1 a co."p::Jrticip~I.I;·.~oo 

O fi/cto principal deLI luc,'" a '1I,e di\'ersos lnvrado
res doquella zona. fU5:iem Ú L'IZ.~nd:l e ;,'l!i j1I'Hticassenl 
espancameotos em toJa a eseu,·ntur;}. e .lislo resultou 
a morte tle H',)'tnll\1<1o. O cap~tn; o corpo de delicto 
e ioquerito estão sendo feitos pelo subdelegado de 
Santo Ântol1lo. 

Franci.co acbava-s~ ferido, O que faz crer, e elle 
diz. ser proveniellte da luta que t,m""ra com Gui
lhermioo, 

O delegndo de policio dec10ra que recebera, \10 
dia 11. a·.. iso (le di\'e:'sos p "llOS. ha\'entlo jurado 
ctuiiS l"est~!llnnbas <.jue ll':J))r.ro mniúl' de 5:J la
vradores ~rma(los vinl1;l'j \"i" ~1I1.~r n. crldein para ti
rar o e5crélVOO F!Onncicso, c..:' 11 , o) fim de mala-lo. 

COIU n íon;:'\. de de:~ 1'1 a\O;o'; c nll~i1!" c.e eliversos 
cidadãns e com o prestig> (~\ Dl'. jl:z de direito. 
quP. comparece0, foi \'if-ia ;1. a ca.deia dl'lrante a 
noite e cootionão em s(jLr ..~ " ·;....1. niio tendo certeza 
de que tenhão aquelJes .a "'Idores '" ,ieil,ovido do 
proposito em que se acba\'iioJ. . . 

Estes Justos recelOS 111"(" ao O J'c,!do que eotão
fiz a V. Ex" de mandar d" córte. caso f,sse requi
sitada, a força delinbaoeceos"ria. ~tc,. para garantir 
a ordem pubJicn.. asslln alu·'açada, e dp.term\lürão 
o deleO'ado de pOlicia a ""u1,ver no dia 13 o es
cravo "haucisco para a cadela de Juiz de Fóra• 
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o Dr. chefe de policia, por sua parte, recoro
mendou ao respectil'o delegarlo que pesso:l.lmente as
s'sta ~o ,nquerlto sobre a morte de I-taymundo e pro
ceda as deroai, diligencias sobre estas lanlentaveis 
occurrencias, elando opportunamente conta do resul
tado. 

Do que mais occorrer, darei immediatamente parte 
a V. Ex. 

ACTA DE 10 DE: JULHO DE 1885 

PRES)'DE1'\CIA DO SR.. Dà.nÃO DE COT~GIPE 

A's· 11 húms da manhií acharão-se presentes 25 
Srs., senaJore~. a saber: Barão de C",cgipe, Cruz 
Ml1co:l.c!o,. Bar~o de Mall1anguape, Nunes (:'onç:l.lves. 
rgn~clO .art1l1S, Jl1nqueira, BarCtr) da. Laguna, Bar-
ros _0acr<'tt), Jngnaribe, Correia, Virinto de lVIedeiros, 
Bar;co ria E,t:l.ocia, Visconde elo Bom Retiro Panla 
I'es.,.oa, 13a1"-'o tle.Jlal\loré. Paes de iVlenuonç;, Cuoha 
e. l' i,!!·"elrecl.>. :lIelra de Vasconcellos Vieira da Silva 
1;dll\a C:l.lalCanli, Christiano Ottodi, Lima Duarte: 
Cunde de f,ae!.encly, Soares Brandão e Octaviano. 

DClxitr;tQ de comparecer, COlll cnusa particípnua, os 
Sr... A?",,,,, Celso, Chithorro, Barào de i'rfaroim 
Dl?~'O r·V~!:.v, .F~t:sto ~e .Ag·tt~nl", ~r:lnco de Sá. Sil~ 
vell.\ _Ob0, Silvelr:l. iI,artms, r1ennque d'lhila, Tei
X?ll':l. J"nJOr. Joi\o Alfredo, Sinimbti, C não, Antão, 
R,be,ro da Luz, Godoy, Fernaudes d:l Cu ha, de La
lO'lre, Sac·31,a. José Boniíacio, Silveil'a da lIlotta. 
L:l.I"j'elle; Ca5tl'0 Ca ....eira, Ll~iz C'lflos, Luiz Felippe. 
~)ont"?, 1 au"no de Souza, Leao Velloso, Visconde de 
lo[~nt"'.a. v "~onde de PnranagU<l, Visconde de Pelotas 
e lo'Iar:,ubo Gall1jlos. 

Del.'(v_a de comparecer. sem causa participada} o 
Sr. Dar:l.o ele Souza Queiroz. 

. O Sa. lo SECRtT:.:uO declarou que não havia expe
diente.° S~. 20 SEc"e7.'Rlo decla.rou que não havia pare
ceres. 
. A's li JI? 1101'l\s da manhil o S,'. presidente dech
10U 'Iue Dao podIa h'1.ver sess'lo por falta ele QU01'WH 
e deu para ordem elo elia 11 : -' 

Trab,dhos ele commissões. 

ACTA DE 11 DE JULHO DE 1885 

Pl\C:SIDE~CIA DO SR. Co~nE DE BA.~pnNDYJ 10 VrCE-pI\.E:-

SIDEN'fE 

_ A's ti h?ras da_ manhã fez-se a chamada e acha

rao-se presentes 2::> Srs. senadores, a sa~er: Con,le
 
Il_e Baep,eady,. ~ruz Machado. I\a,ã" de Mamangnape,
 
~U~~fS bOnçtll'\ es, J(IS~ BonlÍnclO, Junfll1eira. Correia
 
b)31-;Ú d,\ L.".":una. <1e Lam:l.re. Luiz Gados, Viscond~
 
(O Bl)lll Rel.<lro. Jn.gnnrll,e. Bõl1'50 de ~Inl'oi1l1 Pauh.
 
~es;";\. P,les c1 .' U~llllun~a, Vieira ria Silva, Vi"iat~
 
ce :.[ctI~tros. vJscomle ele. l'elOI:l.I, Soares Branc1:io,
 
Slnnnbu, Luna ~l"" La, ~Jell'a d~ Vasconcellos, Barão
 
d:l. E~tnncl:l., Leao Velloso, Fernandes ua Cnnha e
 
Martlnbo Campos.
 

DeixlÍrão de comparecer. COIll causa participarla os 
Srs._ Alfonso Celso, (Jc~\oa Cavalr:anti, Cbicho~ro, 
garlto. de. Col e!';1 pe, Bnrao de ~[a:noré, C risliano 
. ttonl, Dlogo Velho. Fausto de Agui"r, Franco de 
~", .B;Hro~ Barreto, ,Octa Vlano, Sil veim Lobo. Sill'eira 
JIultlOS'Th~nnque el J',vlla~ Jgn~cio ilbrtins, Teixeira 

unlOl, vono AHredo, Antuo. R,belro d:l. Luz G I 
Sara\l"i\, Cunha e Figneiredo, Silveira da' rr.I~t~~' 
Lafayette, . Castro Carreira, Luiz Felippe Dantas' 
Pallh?o, Vlsc~nde de il1uritiba, Visconde' de Para~ 
nngno, e Carrao. 

Deix,:u ele comparecer, sem cansa participada o 
Sr. Barao de Souza Queiroz. ' 

O SR. lo SECRETARIO deu coot .. do seguinte 

mez, commnnicanelo de parte de seu pai, o Sr. se-: 
nador Alfonso Celso, que havendo fallecido eluas de. 
Snas Irmãs, o.ão pôde comparecer ás sessões, elurante' 
os dIas ele. nOJO. - Desanoje-se. . 

D. mlnlsteno da fazenda ele 9 do corrente !Dez 
remettenelo. em .satisfação ~ requisição do senado:' 
constante do OiliCIO cle 19 ele Junho n:timo, as infor-' 
mações que naqnclla elata prestoll á camara dos. 
depntaelos sobre as remessas de cambiaes para~ 
Londres. do lo de Jnnho de 1884 até 30 de Abril': 
ultiro.o. - A quem fez a requisição, devolvenelo de
pOIS a mesa. 

Do mesmo ministerio. ele IOdo dito mez, remet
tenelo, em satisfação á requisiç"o desta camara, 
constante do officio de 15 de Junho I'roxilno passado, 
a.;.nformação prestada pela directoria. geral de conta
b, ..elade sobre a despcza paga pelo the;ouro nacional. 
CO\\1 a publ,caçêlo de editaes. alllluncio" avi,os e actos 
officiae, no exercicio ele 1884-1885. - O mes.uo des
tino. 

Do ministerio ela agricultura, de 6 do corrente mez. 
remettendo, em resposb. ao olficio do senc.do de 16 
,lo JIlOltO u\t imo. cópia dOil actos pelos quaes forão 
d<spensa~los o engenheiro Costa C0\1tO e ontros da 
C,0l111~HSSao d~ construcy:io de açudes na provincia do 
.Ceara.- O lUe3mo destlOO. 

Do mesmo rnini'lerio, ele g do dito mez, traosmit
tindo, em resposta ao otíicio do sen~'lo de '!.7 de JIIOOO 
findo, cópia do telegral1lma do enger,lteiro-!iscal da. 
estn,da ele ferro do Paraná, ácerca dos desastres 
de. mesma estrada.- Ü mesmo deiltino. 

Forão Iielos e ficáriío sobre a roes:l. para serem to
mados em consider:l.yào. na. P sess:io, os requerimen
tos constantes dos seguintes pareceres: 

Tendo sido presente á. commissé,o de negocios 
ecclesia;ticos a proposição do. camara elos dC[Jutados' 
n. 161 de 187U, determinando que li não ser:i.o pagas 
congruas aos \'ignrios estrang~iros senão uepois de
prov:l.da a hlta a~soluta. de cl~rigos nacionae, e a. 
impo>sibilidade de colla-los por ialta de co"c.lII'sn "' . 
requereu a ~omlUissão, para melhor apreciar a. ne-·, 
cessidade de alguma providencia relativamente ao·· 
assllJUpto d:l. mesma. propusi(;iio, (I"e se peLlisse ao 
governo uma relação de que cç>ostnsse o numero de 
vigarios collados, e o dos c.,com'llendados, e uestes 
quantos nacioones e quantos estrangeiros. 

Não tendo sirio prest"elus as infonnaç.ões exigidaS' 
ainda em 13 ele Mor,;o ultimo, a commissão requeJ:' . 
~ue se officie novamente, accrescentanuo o Fedido. 
elesta infonnaçiío: em que data realizou-se, em cada. 
uma das dioceses, o ultimo concursO para nomeação 
de vigario colb,lo.
 

Sola das comnllssões, I ~ de Julho de 1835.-ili..
 
F. Con·eia.-Sow·es Bnmclão. - Virialo ele il1edeiro$. 

Por ordem do seoado foi presente i commissão
 
de instrucção publico. o projecto de lei tornando ex-o
 
tensivas ús escolas de marinha e milit:l.r as disoosi

ções do decreto n. 2,649 de 22 de Setembro de Í875,
 
para o fim de iseuta.r os oppo,ito\'e:; daquella. e os
 
repetidores dest:l. de novoS concursos para o accesso
 
aos	 lugares de lente. .
 

A cOJOmissoo foi de parecer que sobre a lllutena se
 
ouvisse o governo, officiando-se aos Srs. ministros da
 
guerra e da manuba. 

O senado assim o resolveu; roas não tendo vindo 
até agora as informaçõ~s pedidas em I1 ue il-brço ul
timo, a commissão requer que se officie ele novo ao 
governo. 

Sala das commissões, 11 de Julho de 1885.
M. F. Correia. - Soares B7'allclãO, - Virialo ele Me
eleiros. 

A requerimento da comroissão de instrucção pu
blica fOI ouvido o governo sobre: 

a) °additivo da camara do" deputaclos á. lei do or~ 
çamento de 1884 - t885, convertido em projecto ele· 
lei do senado. declarando o seguinte: « Os exaroeiô 
prestados no Gymnasio Pernambucano, no Lyceo de 
Humanidades do municLpio de Campos, .no Par~ 

EXPEDIENTE: naense, no da Bahia, e 00 externato da lOstrucçao c 
Officios: secundaria de Diamantina, serão vá.lidos para a ma- " 
Do Sr. Dr. Affonso Celso Junior, de 10 do corrente tricula nos cursos superiores do Imperio; 08 do ex- : . 

.' 
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tornnto de Dinmnntinn, poróm, sendo processados pc
r.nn!o um clelt~gnclo r1o . no1nençtio elo governo, e do 

': .ncc•)rc1 J com ci programnHt. do. inspcctorin. geral d.a. 
· ..... just.rncçii.o pr·imarin o sccnndnrin. dn. c01·tc. u 
• b) .As petiç,.es Jn nssemblún provincial de Pemnm
~: buco c dn cnrporcv,al.o rlocente do Gymnnsio PcrD(l.ln
;Ducn.uo jl.U.ra que sejiio considerados vúlidos pnrn n.s 
·, '2lUJ.t1·icu a.s nn.s i'ncuJdndes do lmperlo os cx.mnes que 

:for·cn1 prastndos no 1nosmo gynuw.sio. 
A infnrnmçlio do p:ovcrno cm otncio de 24 do Mnrç<> 

Dltin10 é como se segue: 
u Q g()verno, consírlcrn.ndo que n mn.teria. cleyc re

gular-se por uma. n1cdid.o. gcrnl, entende que conv~m 
aguardar n rcsolnçi'i.o do poder lAgÍt:.·dntlvo t'1Corcn 'lo 
!>rnjectlJ relativo no <m~ino sccnndn.rio. nprcsentndo 

' ~c1n. cornmls_s:"u.> de instrnc~;r'-o publica da cnmn.ra dos 
:5rs. deputud,)s CC'm o seu pnrccer sobre o decreto 
n. 7.247 de 10 de Abril de l8i0. • 

A' vista Uestn informa~:úo, espcrnncl.o o. commíssü.o 
que o governo promo,·erú cfficnz1nento n nclopÇ!Ü.O pe1n. 
c:unnrn da meJida. geral a. que nllutle. co1no o exig·ctn 
or interesses do en~ino publico, é de pnreccr que se 
re::>oJvn. o ndiamcnto do ndditivo de que se trntn ató 

:~ a Jegi-.lntnrn sc~ninte; sendo n.l·chh•ados O.B papeis 
~~- .q:.1c a. ellc se referem -pnrn. serem oppo1·tuncunente to

:rn"doA etn consideraç:~Lo. 
" Snln das com missões, 1l do Julho de 1885. -

JJT. F. Cor>·e.:a. - Soares lJranduo. - Vi,·iato de Jlfe
d.eiros. • 

.A.'s 11 1/'l horas dn maohil o Sr. 1• vice-presidentc 
<lcc1nrou que não podia haver scssilo por falta de 
quorttm, cnnvídou os Srs. scnnàores para. se occnpn.rem 
(}:OJD os tJ•nbulhos de suas commissõcs c den pn.rn. 
.ordem do din 13: 

2a discussão das proposições da cnmnrn dos depu
. -:tnrlos : 

N". 4.3, de !S83. relevando D. l\Inrin Luiza Pacheco 
ll;nb11sa dn prescrip~~ão en1 que incort·cn pn1·n. receber 
o tneio soldo d~ ~en pni, o mnjor rcftwmadn do exer
cito :i\Innoel Antonio Pacheco, desde " datn do fnlle
cinteoto dt,ste. 

N. I O. do I 883. npprovondo, com alterações, para 
ro.·.!,"er n monte-pio dos opernrios do nrs~nlll do 1nn.
rL1hn. do. corte, o tegnlo.meoto orga.nisado pela. dirc
ctqrja do. UniiLu Opero.I"Ín. 

2.n. e ultima. d.lscussiio da indico..~~i'io da. mesa, lctro. F~ 
.de 1885. 
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PRESIDENOIA DO SR. DA.RÃO DE Co'rEGIPE 

St~tAnio- Expediente- nmhtcr.cjes-Pa:recrn-eR • .A.p
~OrOlJ(tÇt7o-PuiJlica.r:rio ele injOri'n(u;:rie:'l ptJrtlda ..... () S1·. 
Correla. petlc a. pubficw;r7.o no .lrn•nal do ConH~w,·cio 
(le vwrios t.locu.m.eu.tGs. O :unuuto cmwede.-J::lt1 frlo a 
/lnanca." úa /la/da. Di.r.;curso e requerim.mzto tO Sr. 
Junqu.cirtt. App·rmw.prto.- Ordem do ditl.- Prl's,..1"t.
:P!Jrio de rnon/o-plo. /l(ljelt;rio.-Jlloula-ru·o elos opt:1' 
·rios do WI"Renal lle 11utrinlw •• Bmmulcu; tlo Sr. r;.-.n·
'J"eia.. Dü:cur:w c '>'Cr}'Hcduwnto tlc fttli fll1ento tl(} 
$r. Cruz lJfctchat.lo. Apprmmçrio. - J11cllcttr~rio drt 
~nesa. /c 'ra. F. Di.çcm·so e emen.lla d.o 81·. Cruz .iJ!tt
,.hado. JJl.-;ctn".~o.ç tlo.o; S·rs. 4Jlf.trllnlw Crtmpo.,·. José 
JJonlfacio a Cruz lJiacJuulo. Approl•rtt;rlo da. l;ullcapflO 
~~ dn emenda do S1·. Crt•Z Jlac/w.tlu. 
A .. s 11 horns dn mn.n 11ü. uc1wJ·ii.o-sc lJI'escntcs 31 

'Srs. senuJoJ•cs, a sn.l1e1": Bn.rr~o do Cote;.dpü, ÜJ•nz !\1n
.ehndo, Bnrão de l\Ian1nnp;napc, Igr•ucio Martins, 
l3ut·ros Ba.rrcto, Vil'iu.to do 1\.fcdeiroA, Sii\'Oil"CL Lobo, 
Junquoirn, Correia. Cunhn. e F'i~uoirodo. Hnrão <le ! 
.l\1nroim, Bal"ii.o do l\Imno1'é. l\lnrLinho C:auqms. Panlu. 
Pos . .;oo.. Vjscnndo do B••ln Reth·o, Pn.cs do 1\I~->ntlonça, 
lln.J•íto iln Estn.nciu. Cluistiuno Ot.toni, de LtLllHU'O, 
Luü: Carlos. Chicbc...rro, Visconde t.lo Purn.ungn1i, 
Conclo de Haopenrly. Uch<lct Cavnlcanti, Lo11o Vcl Joso, 
Vioil'n. dtl. SHva .. Lniz F(·lippo, Soares Bt~tndüo~ José 

. .l3onirncio, Viijcondo ele Ptllota.H o Limo. Dunrte. 
J)cixdriio de comparecer, com cnus .. purtici1, .. :1 .. , os 

Srs. Alfonso Celso, Nnncs. Gé:mçnlves. Barii.n ela La
guna, Diogo Velho, Fausto 1:lll .. ."igniar, Sil vu.lru. 
Murtins, Teixeira Junior, Sinimbt\, .t\nt.ii.o, Hiboiro dtl. 
Lnz, Godoy, Snrnivn, Lufnyetto. Ca::str() CtwroH·a e 
Pnulino de Souza. · 

Deixou do comparecer, sc1n causa pn.1·ticipa.dn, o 
Sr. Barão de Souzn Queiroz. 

O Sn. Pnt:sioE!\T.i-~ nbrio n sessão. 
L6rão-sc na nctul:l dn. ultitnn. ~:~cstii'i.n o tln~ dias 1 O c 

11 do corrente nílez, c, ni\o llnvcndo qn~m s ,1u·c cl1a.s 
fizesse ol>sorvn.çóos, derii.o-sc por npprovn.·lns. 

CompnrecôrlLo, depois elo nbertu, u scss;" u os Srs. 
Visconde ele l\:Iuritibn. Oci.:"\\'Ínuo, l\Iei1•n de Yn.s
eoncellos. Joií.o Alft·odo • Frnnco l1o Sí1., D~\.ntn.s, 
Cnr1·ão, Fernandes cl1L Cunha., Jng·unribo, SilveiL·n da. 
llfottn c Henrique d'Avila. 

O Sn. 1° SEanET,.mo dou "conta do scgninte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr • .A.ntonio Lara. dn Fontourn Pnhneirn, 
de ~8 de Dezembro ultimo, pnrticipantlo que nn~uolla. 
do.tn. prestou jnrnme·d~o e tonwu pos.;;e do cn.rg·o c1c 
presi.tcnte dn p1· .. incin de Snnt.IL Cathal·inn. pa.rn. o 
q uni foi comando por cnrtn unpcrial de 20 da'! uclle 
mez. - 1ntcirn<1o. 

Foi li<ln, posta cm díscnssiio e sem debnte npl><O
'\rnda., n seguinte 

REDACÇÃO 

IndicaÇão ela mesa, letra E 

A.n. Os requerimentos siio v<n·ba.cs ou cscd ptos : 
§ 1.• Sito ·vcrbaes os que tivcrmn r1or fi1n pedir: 
l .. .A. ii .-~essã.o de informações do governo, repJ·e-

senta.ç:oc: .... t.}eti(;õcs e 'lnnes~ucr papeis cujo conLcci
l11Cnto sejn. ele interesse pnblwo; 

II. A di\'isii.o ela àiscuss:"io c \"Otar;úo na f{,raru1. U.os 
nrts. iS e 8S do rcghnento; 

111. Urgencin. pnrn n npresentnr;~o c1c o.lg-mn pro
ject· . lndicu.~:ão e requerimento~ OLt para qnc cuLr0111 
0111 d iscussiio ; 

!V~_. Dispensa. do i1n~tessiio e t.l~ íntcrsticio ~a clís
cussav ele c1unlquor proJecto· de le1 on rcsnJu,,:uo : 

V. Pi~pensn. de qun.lqne1· lugar dn mcsn, con1u1issões 
on tle1. tta.~~ões; 

VI. .rorognr a sessão no cnso do n.1·t. 0° do rcgi
n1<mt ~ 

VJJ. Levantar n sessiío po1· motivo de peznr ou ele 
regozijo puUlico; · 

Vlll. I:cclnmni" n or<lern. 
~ 2 .• São escríptos os requerimentos que tiverem 

por Jim : 
I. Pedir informnçUos a.o ;tnverno sobro qnn.lqnc 

assumpto ou comtnunicnç~·3"es do documentos oHlcincs 
II. P1·opor ü nc11116~' .. al,..:;nnuL lJLllUIJJi·1.:.r.i:n cspe-

cinl internu. ntt oxter n.L e comruissiio mixtn., do r1uc 
trutn. o nrt. 30 do rcp:imento cotnmmu ; 

III. Pt·opór n rcuniti.o dus cluns ccunnrns nos tet•tnos 
do urt. ü l da constituic;üo. 

g, 3.• Os rc'luerimcntos, depois de lidos c npoindos, 
entrtu·úõ ctn •IJscnssão c seri"Lo postos u. votn::", se nii.o 
honver '"}t.H~I · ·,.e eltcs peca. n. pu.ln.vrn:. Unvendo~ 
cntrnrt'ló lngo P.lll :iscussU.o. 

§ lL-. 0 A discus~Ho nüo exceder{L no Jncio-clin. Con
tini!Ul'l't sômente nn seguinte sessiio, se ulgum senador 
tÍVAr ~Linda CL ptt!CLVl·a, ri~"t"\o"V O t:':fl.;.~n t.Jo llrg'f!I)C~Il, t]_l~C 
só torú por c!fctto a. lLJlrc03L- çtto do outro l't•rJlll·rL
nl~ntn. So n ordem do diu. :fô1• trn.bnlhos do c~~uunis
Siios, n. cltscu.ssü.o dos l•equcrhuontos LJI'OHcguin't u.té o 
fi111 dn SCSriÜ.O, 
~ 5.o A nenhum sonudor serú perUJÍtticlo udditR.r 

on i'uxer Nen o re tucrimento de outt'o depois do upl'e
scntado o retirndo. Querendo repr,,•luzir n HLHL tnn.
tcl'in nsm·1\, em occa.siiio propruL~ ela inicintivn qu.e 
lhe compete. 

~ G. 0 Nlt discussa.n dos reque1•ilnen~oK cudtL. scnn.d~r 
poder{~ fn.lln.r uma. vez . .A..o ~utor bOrH conc(H.lida tna.ts 
umn vez, se o tive1· fundameDtado; <illJLo.do niio, fica 
•ujeito ú ruesmn limitu9iio. 
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§ 7.• Nos c:nsos de exp!icn~lles dndas ou pedidns 
por m')1Í\·o de novn or~n.ni~u.ç:ão ou rnoditicuçü.o de 
ministor1o, cndo. orndor púde fo.llu.r utna. vez. A dis
cussão terminn.rt\ na. mcr-tno. sesi'oii.o. 

§ S.o 11'icn. rev(ig-ndn. n. delibcrnr·ú.o üo senado de 6 
de Junho de lSü(}, cc qne tllO.n~lu resorvur pn.ro. os 
so.bba.dos o. discLtssiin dos I'Oquerimcnt.os qua.ndo &obre 
clles pedir-se n pnln\'rn. » 

.Art. O senudor que qnizer p1·opór rrgencin. 
usartí desta. Jló,·muht nn. hor·n dos rPqtterirneotos : 
« Pei(O n pnlavrn. pu.rn. negocio tll'f'Cnte.u 

.P6de t'und ·mento. ... Jn cm tcrnlos breves. 
Será. vot.;.tdu sem disctts!:iüo. 
§ I ~ 0 Decidida a.triJ·mndvamente, cntrnrti em dis

cussão no. seguinte sessüo a 1nntcdn. que assim :fOr 
jul:rnàn urgente. 

l!"ici'ío s<Livns ns disposi\:ões dos nrts. 07 c 08 do 
reghnento. 
~ 2. 0 Se o. ttt•gcncin. :for pnrn. que ul!!tttn proiecto 

seja\ da.tlo pnrn l rdctn .do dia, o pt·e .. ir.lente o c.'inrú, 
logo qne se conc:hut o. cliscu.ssi"t.o <.ltvtuellcs que esti
vcrl~Oil jH d.esi~nn{los. 

.A. urg-encia, nc . .:tc caso, ntio pretere ns proposto.s 
do pode1· executivo. 

So.ltt das counnissõeA. 10 do Jnlho de 1885. -
Yl.scontla do Bom, lleliro.-F. Octa·viruw. 

Foi ignaltncntc lida c n itnprimir pnrn cntrnr nn. 
ordem .Uns trubn.lhos, con1 a p10p . .~siç~ü.o a. que. ::~e refere, 
a scgLuntc 

Iledarr.rlo drts emendas a.pprot-•adrrs em 2a dl:;cur.sr;o 
pelÔ lU!IUtdo ri 'fl1'oposlçc7.o cln camnra. dos cb•pula.do ... ·, 
relativa á '1'a(m•ma, do processo das execur:ões aluais 
c commerciaes. .. 

.Art. 1. 0 Nns execuções ch·eis. ~xtrnhicla n cnrtn. de 
sentença. on expedido o conlpeLl·nte. mmH.l;ldo. con
forme a. le~isl,u.~tw t:> ,·igor. se ol;s'3rvn.ri'.õ ns dispo
siçõ~s conti~l~ls nn. ptu'L~:: ·.,tn, Úts. J o, 2~ e 3o do dc<:rt::tn 
n. 7:l7 rle !i) de No\·embro de I b00, o bcun nssat1 
todas a~p1e1Jns que dizem respeito nos recursos·, sua. 
interposiçiiu c f1jrmn de prflcc:sso, cmn as SC"'tltntes 
a1.teJ·~çõcs extensivas, igunlmente, ús ez.ecuçõe~ c::om-
meretnes : · 
~ I .• Se os bens ponborndos, depois de c:orrere1n 

doas prnç•IS, não encontrarem lnnno <J.Ue cub1·n o preço 
da. n"·nlinçi"io, serão fo,•n(!os ;.'i. terce.u·n prnr.n e ven
didos por qualqtter prc1·· · n quem mais dor. 'podendo 
o exeqnent~ ln.nçnr en? ~~ .ti quer dns prll "~, indepen
dente de licença do JUIZ, e fico.ndo o.bo.ucl1> a adju-
iUco.çao. · 
~ . . •)nun(lo nn.s ex•-·í'aw"es h,.nv r 1nnis de , tn 

licitont~""~ serb preferido n.guelle que so pt01i11Z~r nrrc
lnatnr englobadnmente tod~s .os '!Jens levndos á prnçn, 
ltnto. vc~ que offcre'in nos Jll"lffiClrns prnçns preço pelo 
lnGnos igua.1 no do. nvo.lioçiio, o, na. terceira, no maior 
lnn\•O offerecido. 

A1·t. 2. 0 E' licito nüo só no cxccutndCl, mns tam
bcm á sun mulher, :>sccndentes e descendentes, remir 
ou. dar lnnçndor. n. todos, Oll nlguns dos bens yecho
rn.dos, n.té n nss1gnntt1rn do nuto ele nrrentntnçuo, sem 
que seja necessal'Ín a citnçüo do executado. 

§ 1.• Po.ra que o cxecutndo, snn mulher, nsccn
dcnto ou descendente possa remir ou dar lançador a 
todos ou nlgutJB dos bens ... é prc·ciso que o!"l'erQçoa. o 
preço igunl IÍ nvnliaç:üo nns duns primcirns ,prnçns e 
1gttn.l no mn.ior offcrccido DR tercei 1 n.. 

$ 2. 0 Nenhuma dns peHsOnt~o ncin1n. inclicndns po
de.rú. remir ou dnr lnnçudor n n1g;um ou n. nl"uns bons, 
lutvendu licitante que se propúnbn n nrrcn;'ntnr todos 
o.'!. bcJ?-1!1., of1'creccnclo por cllcs os prc\'os. que nn occn-
Sll\.0 t1vcrem. ~ 1 ~ , 

. .Art. 3.• O prnz~ <1~ ?O dins pnrn na r•ropostns os
cr1ptns nns Jwnçns Juc.hcJncs, n que se refere o nrt. 1• 
dn lei do 1" do Setembro elo 18GD, ficn. reduzido {, 
10 dias .. 

Art. 4.• As dispOsiçr>cs un presento lei re,::cr{Ji~i só
monte ns cxecnçCocs por dhidtts contruhidns depois 
do suo, publ1caçi'ío. . · 

Art. 5.• -"'• eliAposiçõc• contlcln• no m·t. 1 ~<ln lei 
l'l~=~:o 2~ de SctonJbro ele 18G4, com rclaçiio Jls 

noções hypothecnrins, seri(o observndns com as 
seguintes altera.ç.õo.s : 
~ t.• A assignnçi'ío de 10 dins é subtituidn pelo 

processo exec1.ttivo, e~tabelecJ~to nos artt;. i.SlO a. 317 
do rcgnln.rn(>nto n. 7'37 do ~;J dl! ~ovcnJbo ilo 1850, 
e!fectuantlo-se n. penhorn. no immovel on inunnvais 
hypothecadns, seja n ac•;iio intenrn.dn. contJ"n. o do\•e.
dor, sc~n. contra. o.s tct·cciror~ datl!nlorc6 . 

§ 'l o .P'nrn. a. proposiru··n. du. ac1;,i.n c eH"I.H~tit:.iclnJe 
d~L v~~nboru, q1.1a.ndo aqnelln. fót• cucu.ulinhatliL contra. 
()S herdeiros ou succr!::;:iorcl4 do OJ'tg-i:ul.do det·c..Ior • 
bnstn. que o mnndndo oxo·!tttivo soj1L intitnaUo .úqltel
le que estiver no. posse e cn.her.~n. do cn.s.d. on nn. n.i.lmi
riis&t'ltÇiio do immon~l ou immorcis hyputhecuc.los. 
desigoudo o prnzo dt! mn nnno. da prcs~·1te lei, pnrn. 
a inscripçào dnquclln..; n qu~ se rofet·e o lll"t. I ;.!;J do 
~ogulmnento n. 3.4b:J, r] e ".!G de AIJI'il de IKG5. e qtte, 
anteriormente CoD~tituidns, oU.o tcohi'io hindn sido 
inl:icripta.s. 

~ ::J.o ... 4-chn.ndo-se o.uRentc. ou occnltnnd•J-se o 
de\·cdor. do mnclo qne nilo l'lcjn. poJsi •·cl u. fH'Ornpt!l. 
inLimn.çií.o do 1nu.ndncln cxecntLV(•, ae pr·•C•.••leL·:'~ a.o 
serp1cstro, com,.., tnecl1dt1. o.l.SSl~CU.I~ntqria do:':l direitos do 
creJnr. Gootru: o serpv~~tro u.->~iln feito u:io ::)0 nlltnit
tirú ncchttnln cspccie de recurso. 

§ 4.o ... 1_ expoat .• ~iio do nau.n•lllrlo exracutivo ou do 
n1anc.la.do de scqne~t.ro, nos cnsos e111 ·1nc este tctn 
Iu.~tl.r, nü.o scrll coilccdida sem que a pC::t :·;<'in, cm que 
tnes Uiligàccius f,~J·cru requerida~. ,.eju. instrnidn com 
a. escriptnru de dtvida ~ flyput.h<'ca. 

§ 5. 0 A juri~dic~.~:io ~cr.ú sempre a. cornrno~·c;n}, e o 
fóro com:Jctente o do contrlttn, ou o da :;itnn(~:lo do.s 
bens hypOthecndos, :'t esc.,ll111. d,, llJitt.nnutc. ' 
~ 6.o .A. ndjudicn~~íi.o judtcíal l!ll':l ut·nhllru cn.sn scri 

obrigntorin.. Scr•úriL [H.ll"t"L n lHlSC da. h~sto. pn.blica. :l 
nvnli.tlÇ:ÍO constnnte rlo contrato. 

Se us bens penhora.do::t llito f11rcm licitarlos com o 
o.bo.timcnto ele '20 °/o da lcgl.:;hv;rw em vi•.!;'o.~r. irü.o 
novo.mente à pro.ç:o. cotu n.batinHmr..·,s sncc..;:.::i.sh:cs d() 
10 oj0 , até que sejão OfTf!Ctivamcnte v~nt.bJns ficando 
sn.lvo ao credor ex.e•Juente o dirc:t 1 do re jUCt"Cl' I'J.Ue 
Jbe seji\o elles udjudicados em q.mlqtter d!l.s po·aças 
referidas. e ao devetlor, bem coro•\ :i. sno. nlnlbcr, 
u.sccndentes e desceodenteM, a. facltldnde de remi-los 
antes do. expedição dn curta de arrem:ttação 011 
nrljudicttção. · · 
~ 7.• Verificndn " adjndic<t91io, a requerimento do 

credor, ninUn. ser:.t a.dmittido o devedor a. resgatar os 
bens adjudicados, dentro do prazo de um nnno, 
contado da. ndjndica.çiio, mediante o pa.gnmcnto do 
valor por que esttt tiver tido lugar, e bem ttssim 
dos juros estipul:>rlos nn csoripturn de hypotheca, 
vcncidvs n:.J: ;\ dnto. do t-esgu.to das bemfeitorias 
rc:dizaU.ns no' iLtJ.:no\'eis atljmllca.cl.os e euocas ao pro-
ccs:;a... ~· ---·--

.... .j ~ Ü.o .• :\u dê\'Cdor CX~Utõ.1dt".. •. u.lêt1l tl,o:; ClldJUl'gOS 
nutorisnclos nos nrts. 57 1 e 578 elo regnlumcnto 
n. 737, de 25 do Noven•brl) de 1850, ni•o cl perruitticl.o 
oppOr contrn ns escrípturus de hypothecus outro• que 
ni'ío forem os de nullidndes de pleno dirdt<O, dofittidos 
no mencionndo l"cn·ulnnJcnto, c dos que õÜO oxprcssn
mcnte pronuccinâos peln Jogisln•;i'oo bypothect;rb ; 
Htbsistindo cm yig,2r, ~pulnto ~os cr.cdarc:t'• ns dts~o
si~ües dos nrts. 6t1 e 686 ~l§ .,. e G•, umdu .:to dito 
1·e~'"n)mucnto scn1 prejuizo dn:-- lll~cscril~\·Oes contidns 
no"' 111 5• do n~t.. 240 o no § 3•. do urt,-. ~!J2 do regnln
mcnto n. 3,453, df! 26 de ~l!nl elo IS(i<>,,J>nrn _os casos 
quo não forem rle msolvnb>hdnde O· de 1ullcnc!u· 

Art. 7 .• Em qune•quer oxccuo,.6c• proniO\'Juns por 
credores cbirogrntlhurios c:o?trn. o Ue,·cdul" ~on1n1um, 
poder{• o credor h) potllCClU!O de!en<h·r por \'lu de cm
ba.r(;l;OS os seus direitos o J.lriviicg!o~. }lur~t o fin1 do 
ob•fur n \'encln dos mo\'"lS ou mml~\"CIS bypothc
cndos. 

A 1·t. ·s.• -"'" hypotl1ecns lognc_s ele todo o ,'lunlquer 
es11ecio e1u ncnli11m cn~~ vulcrtl.o c<?ntrn.~tm:ccu·os, sc1n 
n inUispensn.,·el ... formnhclnde cl.a. tnscriJII(Il~, ficnnclo 
os nccc~:~sonos ouo compre h o nd1c.los nns cscr1pturns lle 
hypotbecn. 

Pnrno·rnpho unico. No rPp;ttlntllcnto quo o governo 
expedi,!' ]?nrn n cxccu~iio ilc•tn (lei, fixnrá ns íormn-
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lidnclc• o dilõgeneins gnc devem ser sntisfeitns pnra. a. 
effectividndo ch'L inscr1pniio ordenada., sob poon pn.rn. 
os intorcssndu::~, Ue cnd tictdod.e de tnes hy pothecus, c 
pnrn; os fnnccwnnl'ios incnmhidc1s de promovõ-ln c 
rcallza-ln, ele n1nlt-u ntó 500H, nlén1. Uns ma.is em que 
posslto incor1'cr pcln.. lc~lsln•:Ü.o e:'ll vi~or. 

Âl't, Ú." E' dn. snbslnnciu' dns cscriptura.s do llypo
thecn, pnrLL q uc posslLo ter vu.licla.de, o. dcclur::u,~ü.o 
expr.;ssa. CJUC dcl1tLS deve consta.!" por p:.trte do tnu
tuadn, do eslnl·cm ou nii.o os seuf\ Uens sujeiios n. 
quaesque1· resp~·n .. ubiliclndcs por bypothccns. le~n.es. 
importando pnra o m ·smo nnltnnrio ns penns do crin1c 
de cstelli~~nato iucxo.ctid.ão ott fa.lsicla.de cln dccln
rn~~üo ft!Íta. 

Art .. 10. Us hn.,t'tt~S r ns sncicclncles de credito reu.l 
e qnalqncr cupitali:-.ta pndBrtio truubcm fnzcr elnpres
timn~ aos u~rieulLCtl'es, n cnrto pra.zo. sob o penhor de 
colheitas pondor.tl!r- o JH'oductos nn•t•icolas. de nnnnn.es, 
mnc!dnas, instt'U·;,cntos o qnnesr_0ler ontrüs }lOLhmdo 
a iotimn'.~iío noó dcmn.is inte•·essndos ser feita editnl
nlcntc, CfllU O t•rnzn de 30 dio.s. 

§ 1. 0 Este pcnhm· ficarú. 0111 poder do mt1tnnrio e a. 
preln(;tio ÜE:l!e result.nnte exclue toclo e qnn.lqner pri
vilegio, dc\:eudo ser inscl'ipto no c01~1petentc: regi;-;tro 
h:'-·p~.~thccnrw, pn.rn que possrL prodnzrr os seus dcvtdos 
eifettos. 

§ 2. 0 Scrii.o pnnjLlos com as peuns do urt. 26~ do 
codigo crimiual n. u.llcnuçü.o, scn1 conscntnncnto elo 
c:1·cdor c os dcs·:íns dns ohjectns que tiverem t;ido 
(~n.Uos em pcuhor parn n cole Urac;iw de tn.es. entpl'é8 · 
titnos, c ben1 assilu tuc1os e quaesqnc1· n.ctos pruticn.tlos 
ClTI ft':Htde d~lS gar»ntias elo debito contnülido. 

§ :J.o Na. cxrJcu~~:i.o dt!ste penhor seri'lO o!Jseryo.rlns 
us pre~crip~.·ôe.s dns nrts. Io e 2° quunto no processo, 
julgnnJcnto e excctwii.o Utt.s acções hypothecarja.s. 

.Art. I I. As di8posi~.~ões Un. presente lei concernentes 
i'ts c:-:.ecu,,·.õcs de co·edito~ hypothecnr!o!:i só siio uppH .. 
cnvt:ts aos contratos CllJus juros tHLO cxcedercn1 de 
8 °/o no nnno, nos en1 qne foren1 os tn(•SillOS juros 
redn;~,idos a. e~tn. t11xn e ÚCJllClle~ que~ ce\ehrn.dos cle
J?Oil':' dn. presentes lei, cc,nttvercm tnn1bern o. c1ut1S\lln. 
de auJn•·tizn~~Ct.•• rea.IIZ~'LVP.l entre I O e 30 nnnos. 

Art. l2 . .b'icn. re\·o~ndo o nrt. I v d<L lei n. 2,(-iSi de 
G c1c Noventdro de 1875, c quncsqucr disposiçJe~. em 
contral'io.-Lerio l'eltuso.-J. J. Fm·nan<les da Cunha, 

:tt.\.R:ECEnES 

O Sn. PnRSIDE~Te :-Ficúrü.o sobre n. n1eso. ulg:nns 
pni·ect::rí~s de connt1issUes. qno conclue1n pedindo 
lllflH'nut.ções, o qnc eqnivule n. un1 rt~qn~rimcnto. Pl11' 
consel)uencio. vou pó-los etn diecussü.o. 

.F.:,rao lidos, }JOStos cn1 '1iscussü.o e sem debate 
approvudos. 

l\UDLICAÇÃO DE ::O<IFO!.\:\tAÇÕ~S PEDIDAS 

~ :;~, •• <t:m•o•._.;,. (r1efa m·rfpm) : - Sahbndco farão 
lidos JJO expediente rlous o!lidus do nlinh>tcrio t.1a 
fnzcnUn., de !) c 1 O (lo corrente, remr:ttcnc1u t:scl:n·cci
rneutos, solicita• los pel _) scnntlo, u rC•Jllel'imcnto men, 
úccn~~L íl:.1.despezn con1 puhlicn~~t•es 11el1\. imprensn. c 
úcercu. J.e b·an8nC(,~úes de c~unhinc~; c Jclnl'tlCimcnt~1s 
que intercssU.o {L tlii;cussilo. Nt't.o pncle pedir, rluu.ndo 
:foriw 1iLl0s os documentos, n. plllt1icl\11lim tlcl es no 
Jornal do Commercio. pnrq,ne ni'io houve s.o&slí.o. E' o 
que u:;oro. fnc;o. 

Conoultu.do o sena.do, consentiu na pnblicaç:ü.o pc-
pidn. 

... .J ELEIÇÕES 1:: 1•'1:"f.\.!"~~4S DA llAllJA 

O ~!!ir. .!IUUl!lleh•.:s. : - Doixci de p1•opnsito , 
Sr. presidente , pnt~~:u· nlgun1 t<. .. mpo npô~ •~ clei~·ão 
'Llltim[L no 2° Uistdct.o llt\ pro\·incia lllL B:.ll:da, ynt.rn 
ho.bilitur melhor o governo n podct· prcstut' nlgnma.s 
informações qua.ndo :fiJSBom t•erluel'idnr~. -

8ube1nos , entre outros conducto8, polu. hr1prensn, o 
notg,velmcnto pfjla Ga.~etn du /Jahlu. que dinrin.tnentc 
traz exca;,llentes n.rtig;ot~ sobre os ~uccc~sos tnais notn

. veis da politica p;crnl o proviucjnl • que na. fregucziu. 
õo !\i.Bró e no. frcguezin Ue Pnripe , o procesijo cleltv-
ral nü.o correu roguh1l'!nente no <lia 14 do Junho pro
ximo "pnssndo. 

Em 1\faró os Inesurloli, llbera.es, nHi.nol>rúrilo Ue 
fórmn que nií.o com_{)arecêrüo no dia, e nü.o houve 

eleiçü.o qunndo .npresentnvn-se umn. mninrin. de elei
tores conservndot"os. .A tncsn. bdlhon poln. sun. au.
sencin, cnmo lhe tinhn. sido ordennclo. 

Este sncce-so den lugnr n. incid.cntes e discussé5es 
notrivcis nu. n.s~en1Ulóu. provincinl.nos fJUtLes tnntou utno. 
posir:ão conspicnn. o illnstrn.cll) cleputn.do. Sr. Dr. 
l\Innoel GóeM. que i'óro. noSSl1. occnsiií.o ngg;rcUldo por 
tlm outro collcgu, visto ter procurntlo o s·r. Dr. 1\!a.
noel Gúcs rcstnhclcc.~tu· a vcrtln.Je doli :fuct.os crimi
nosos, qlle presf.!nl"'ivu. SegLLirão-se a. ist~o vnrios 
factos c 1nnnifestn.!,~õea -favora\•ci.;; no pn.rticlo con
SCI'\'ttdor , nos 111cn1lu·os do Uirectorio presentes. 
notavelmente nos dhotinct(•S Sr. Dr. F'rcirc de Cn.r
Ynlho, Sr. D1' • ..:~mcrico Uc Som,o;n. Gorucs, Sr. Dr. 
Gf,es. e ot.ltros conservadores dignos de toiln. n. con
sidcrnc,:ii.n. 

Nlto me const.n que po•· pnrte clu governo so tenha. 
totnad.-, providencia nlg·tnnn, pnru. punir os vlolo.dorcs 
cln lei elo D Juneii'O de· I 871. 

Nn frcgnezia dr, Pa1·ipe n. tneso. ern, cu1 SLHL grande 
111niorin, on 1uesmo totnlidtLdf:!, libet•nl ; c :fu-z-se a. 
cleiçiio ttlo cedo, ern horn. tão Hmtutinn, que, qm.tnclo 
clw·gúrüo os eleitores conscrvn4orcs, jú estava rcnh
zndu.! A Irnudo foi ci.cscrn bo.rnçaLlmue~te e1npre
,....ada! 
0 

Dcfo.te tnodo dnas :frc:~nozias irnportnntcs ficúriio 
inutilistHlus pttrn o ca.nt1itlt1to consetvndol', dig~o elos 
suti'rn~tos das tnc;-0mns! 

l~ c~! IL lia:::eta. da. Balda (nwst1•and.o um. ;"ornal de 
nra.1ute foro-talo,2 e cm outros nunteros, a:osint con1o 
cn1 v.:Ll'ios Ol'gnos ela hup1·ensa du. Bnl.titt. e dcstn. 
có1·te. cnc.mtt·:io-se 1ninncinSllS nnrrntivas Uns tro
Jlclitts commcttidns nessas frcguczuts o e-m outras. 
Cons,ta que n eCH·t.n. pn.rrJc.~l1in diri~w-r,e tlln ;.crupo do 
cxnl lat1tlS {J:lrtidari(•s c fez nrron1 bar ::s portas dn n1atriz 
etn pl'iucipio damunh:L, COlU O ,PrUtt:xLo de rnnndar ns
sentnt• uma outra gJ·n.(lc cm rC'clor cln. nu:sn. Cousegnio 
o intento, poili s6 acreclUiio nn col!ocuç:w õc certns 
grnrlt•s. que tornü.o impassivo I n !1::'eali~nç·:O:o. Essas 
[l'l'atlas, w> cm \'(!2 do que mn.ncln a lei, srto feitn.s de 
111.odo ~1. nrw poderem OS elcir.OrC!S f·isCO.liSnl' O proceSSO 
clejtornl. E' o qne gernhnente se diz. 

Alllt·m~1.-SC tmnht!IH que se tizet·ü.o outt'as consa.s 
cxtrn.ordinnrias, como o de resvcstl•·em-sc nlgun~ in
<livh1uos cotn vestes sngrtldu.s, nn ultima. dtL8 nmtrizes 
de qnc ·f.nllci pnnt dcsmoraHsnren1 os. netos eleitorues., 
que devi:io sC>gnir-sc. flLVoraveis no pnrtido consOl."
vadc•r. Nií.o utlirrno perenq>torimnentc, prJl' ;:rro.ndo 
e~cl"npnlo, Jnns pcr,~o inf·n·nHV,~tíes n.o ntinistel io. A 
minhn. que.;tii.o Vúl'StL principalmente aobro tlS duns 
i'J't!g'Uezi,Ls c1e l\'Iaré c elo Partpe. Nilo hm.l.Vfl eleic,~!i.o· 
nn pri1nC!irn., pr.rquc nii.o com1n\rccen n. 1ne;;n. liberal, 
e o.u ontt·n., n. clt!ir.~ii.o !ez.-se tU.o cedo que, nenhum 
ele1tor coUStll'Vn.<lOl.' cogitou ctn compnrccor n osso. 
ho1'n, Quando cllegúriio npresentúri'Lo-lhc. tHLt.Ul'fll
rncnte. ns uctns ! 

Qncro, portanto, que o governo rnc informt! se a 
respeito <lcs:H!S factos se Ucrito ou niio p1·ov!dcnclu.s 
on1 onlem u punir t1s delinqt1entes. Só Uct>e,io n cxe
Ctl\'Üo <l:Js leis. (Apoicttlo.<.) 

Níto tenho mn vistu. f,4zcr recrhnintu,~õcs inuteis. Sei 
beru qtlc os ptt.rticlos poHticoM costutnií.o entre nôs 
lanf/O.l" n1iiú de certos n1oios, mn.s hn utn lin'litc pu.ra 
clle•. 

Evidontcn1entc, Sr. prcsi(1ente, no 211 districto e1ci
tornl dn provincin clu. Bnhiu., o partido conscrvnclor 
tem nHLiorla : tern feito dous dopntnclos provincin.es 
nostns ultillll\S clci~õcs. 

ç. Sn. J:\.!tun.l Dbl v,\.SOO:'tQEI..I.OS (ministro elo im .... 
pe1•io) : -O ros\lltnclo prov<> o contrario, 

O Sn. JuNQUI~InA :- Provn que cu di~:~so u. ,~erdnde: 
nns iluu.s ulJ·.imtLS olcir;óes fez dons tlopntndos provin
cin.ee. e os 1ibornes tun. O nobre tninistt·o in·fot"Inc-so 
melhor clus fnctos. 

Nt~o ~llcro a.goro. fnzor t1n1u. 1nint1cio:m critica n res
peito Uo que occorren nn pl'ovincitt. nltitnnmente. o. 
ilo procedimento dns o.utorídrt.des, nem Uhuinuir o n1e-· 
recimcnto peasonl tlo candidato, ou ca.ndic1o.tos ven
ceUorcs, npoi11dos }leio governo: nü.o nego o mereci
tnento dos advcrscu·ios, e o seu direito de procurarem 
vcncor, uma. vez qae achem um certo apoio, o •·e-
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,cursos governamentaes: o q'" .,;uro é a CúmTlliei- 'o"os impostos existentes,sendo uns elevados até o dohro, 
dade do mesmo governo, u Jando providenc1Us, como se dá no imposto sobre O diamante e o ~arb()
-",,-cm para salva,' as apparenclas legaes' é a anim"I"LO nato, quando esta ultima mercadoria principalmente 
constante, de modo que os co-reJ'gionarios e)(altado. soffren uma baixa co;)sidera\'cl no p"ee;o, creou 
julgão bons todus os meios de suffragar os candidatos novos e mais onerosos para o coml1lercio e a la
officiaes. voura. 

Essas duas frec;uezias contribuirão muito para a • E' sabido que já pela concnrrencia que se tem 
victoria do illnstre candidato liberal. Que providencia desenvolvido nos mercados estran:,:eiros, já pOl' eft'eito 
se deu 9 da questão do elemento servil. e aind" por iufine,lcia 

Tambem queri .. que o governo me informasse o das estações, o nosso principal ['ruauct" af(l'icola, o 
que sabe a re~peito do augmooto de impostos de que assucar, se acha em coudiçães depJorahil.ssimaq, de 
trata a commlss,io do Orç'l\lleuto presentemente na fórma que o preço de<te genero no mercado tem se 
asaembléa provincial da Babia. . reduzido a p~to de nã.. comportar a despeza do fa-

Sei bem que aquella digna corporação é indepen- brico. 
dente; mas o governo está em relações constantes cc Nestas condições, entret,1 nt·" foi que entendeu a. 
com o seu delegado, o pre.,idente da provincia, e commissão que devia elevar tambeo.. au dobro o im
póde exercer um .. justa e benefica influencia. Bem posto respectivo. 
ultranassar certos limites. cc :<0 corrente exercicio está tributadc o aSSllcar 

Reconl1eço qlle a situaç'ío da pro\'incia é de- elll l% sobre seu valor, quando nos exercicios an
ploravel, quanto ás finar,' '. Estava devendo, se- te;wea. em que O preço era mais vant<Ljoso, maior 
gUIldo informa o presiden,(· no seu ultimo relatario, impl1sto pagava. 
8,974:0008UOO 00 principio ,o anno. cc Se o orçamento em V;"OI' redllzio C";" imposto 

Com certo abatimentn e Jutros augmentos da cli- por ·força das Clfcumstancin:s mPllci0na1dl..... , (jne nin
vida estava em 8,974:3008. quando o Sr. de~em[,a"- gllem póde contestar que peru" "". neobum motivo 
gado r Esperidião Eloy r" ,sou a admini,t.ração ha ba que justifique a sua eleva .>,j " 2 °10 
.poucos mezes ; é provavel que hoje c:--teja mai()1', e «': não se limitou a iSBv a c"mmiss.it) a~;gravoll 
para que o sena,Jo veja a 'lue ponto esl.ií.o rerlllzidas as circumstancias do nosso I1ler~ad,; em reh\ç:lO ao 
as finanças da Babia, dir, qlle ainda I1nje lendu uma assl1car pela extensiio qlle deu ,\ SU'.I t"il:>ut ,<;0.'), su
corre;pondencia de Lond"es no Jornal do Commercio, jeitando a ella o aSS(lcar de 'l'l~I'.I"er pro~edrncia ; O 

deparei o seguinte: que importa fechar-nos o por10 Ú ~r:::lldc selJ..Q á maior 
cc Verificou-se a 29 de 1faio a reunião geral, semi- r al·te da safra daprovincla de~" "il'e. onde o genero 

llnnual da companhia d gaz da Ballia. Declarou o fi tem pago o competente illlpn" ". 
presidente que durante u semestre tinbao sido excel- cc Esse geoero, e tambem " . o cac::o, o fumo 
leu tes os resultados da fabricação, sendo a produc,;ão e outros estão sujeitos á uma" J im·.oêi\·:. Cl!' certos 
de ,;az de 10,300 '[lés cllblCOS ."". t,)nelac!a de ca· \,;;'0. casos, isto é. quaodo expor'ad' e,u .acco, d" f.LZenda 
com perela apenas de 7 3/,' Devida ft l:>aix;. do que não geja fabricada 00. r· '."inc'o, cnm" prutccção 
cambio, hOLlve nrna diminui ) eff't~ctiYa no n~ndi- a. uma inc1.ustria provincial - 8,.:-: fabricJ.~ de te
mento de 1,8 [5 iI-. A divida do g·,verno provlociul cid 's. 
pela ill11minaç:io puhlica andava por 15.613 .f. Em " No corrente e)(ercicio eS'é :mj.'osto é 11, '2 % 

conseql1encia da ressima conJiç:.o do tbesouro pro- sobre o preço do sacco que '.l'. ;:;ccela de 4 ',01'5. ; 
vincial ha de se" este obrigado a cootr8.hir um em- o ql1e importa no maxinl'~ Ç":,; (.;; r'r saCCq. ~)udendo 
prestimo '[lara liquidar esta situação. A reserva de ser menos quando' fór m".is >C,; a'luelle I'reio, ao 
7,000 iI- foi empregada como capital circulante ;i vista passo que no projecto de OI')''':,'",'''"' J. illlposi'.'?o é fi 
da imrossibilidade de obter pagamento d" provino.ia. xada em 100 réis. 
Depois de findo O anno financeiro rr.ceberá n Ctlillpn- A eleva.ção do impo~to nem seinpre produz m~dor(C 

nhia a quantia de 6,5'27 iI- q"e fignra no balanço na resnltado; muitas vezes o~,' ".j"08, a recluéy':O da 
verba bill recei,'a.ble, ou letras r0r cobrO!'. Nos Icltimos renda; teruos um e:<e".plo fri<J.7<te no iillpo,to 
annas fariio amortizaf1o.s 0.5 de~pe:ta.; prplill1inares sobl-e madeiras, que á prOlp...rç?h f11,e t:e foi F1l"'.'.lndoJ•	 n'um valor de 6,000 iI-. Foi fi)(ado o dividendo em foi rrodnziodo menos, CU,11(' Cr·".,t·, do rel·'" o da 
10 % ao anno. li inspectoria do thesouro provil,cia[ de 3l d' Março 

Isto é, pelo cambio nct.ual, cerca de 2000008 que ult,mo (p"g. 33). 
deve a provincia da BaLia á cumpanbia do gaz! « A commissii.o Creoll sobr~ eSCravos ím~ostoa 

Do mencionado relatono provjn~ial extraio o se- novog. que, róde-se dizer, ""sorvem 5e" v:tlor: 
guinte: exemplo: o~e 'ZOOa pelo es·:";cvo nue el1 tra I' ,," pro

rr Qllando assumi a administração da proviocia a viDeia, e 2008 pelo escravo traIl6mj·t.:;\0 [.'01' ,;.""""ão 
divida passiva era do valor de 8.G44:300aOOO. le.,~itillla ou testamentari:l. entre !lerd,;rcs ~é'!I"t .'raes." 

Dessa data em diante furão effectuauas lloB se- Este estado de cousas oã·) 1,6· " continuar: " pro
gaintes o'[lerações de credito: viocia da Babia, precisa Cf):ll etfeito lançar mãn de 
Emissão (25') de apolices de 7 0/O meios urgentes, e lá esto", 1Hn,:al1d<l. Parece '·F,e h~ 

(acto de 26 de Setembro de 1884) 300:0008000 exageração nos meioll escoL. i,los p"ra fazer f !',e ao 
Emprestimo	 da Caixa Economica deficit: mas alguma cousa deve faepr-se. Crnar a 

a 8 0/O. 100:0003000 assembléa provincial os braços é qUe não se adloiUe. 
(Apoiados. ) 

400 n008000 1'01' exemplo, o assucar, c.',;; 0""0 rreço 6 ',nhe
: cid" elo senado e pa·,'lv:t '. ", . 'gar ..! °.'0Addiccionanelo a divida anLerior

A beràD'ç::L de es~ra:;'5 c),' ·:·;~f:ra.e~ ~J. dal'Ü'ente eXísL\?::ie 
lugnr á que se [Jague () ,,.'!c..~ ~t, de '.!. ',-: Vai 
prlgar DaVa imposto C()ln ~.~:- ). f?c8.ri,: :' J.deElevou-ge a divida .• 9,01,43003000 
servil! 

Tenho aqui 81gung numeros da Gnzeta da Duhia, Tudo isto tem sido tI'a',," > 
o incans~"eJ e illustrado 01'''00 dia rio do partido con rida Gazeta da Dahia.
 
servad ,r nessa provincia e ~e-se ~l\e se trata de me da imrrensa babiaoa.
 
lindrosas alterações na parte da receita. Póde ser glle A~ui tenho excellenfrs ,-,:. :;l~Z.C·(: fi ,!d'lia,
 
haja razií.o rara alguns augmeotos nOS impostos, mqs á frente de cuja direcçã,. ;l5(~ ;1\,(1 ., .\l~ba


é preciso que baja bastante estud0 e cantela. se o Sr. Dr. Freire d~ ! '~,~-/:. .' cau't~d ~ " que
 
Eis os trechos de um bem lançado artigo de fundo t.em sido sempre inju'taD,s.!.· l'erl ..u:!o ria ·.\·t;ma. 

e que tanto abona e realça os credüos Llo seu talentoso hora da victoria das urna" u,') • i· Lriclo. 
autor, cuja penna tem illustrado tantas que5tões; a SR. PRESIOENTE:- Eu l,ol];. ao nobre é 0.1"dor 

« Teve a commigsão um merito ao menos: foi co que a hora está (l bater. 
herente, tributou a tudo e a todos. a SR. JUNQUEllU :- V. E:<. ,abe que não sou pro

« Além de elevar a maior parte, lenão 'l.uaii todos lixa. 
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, O Sa. PnESIDENTE :- Não digo •lU O so,in prolb:o; 
lembro n~cnns que n hora está o. cxpirnr, nüo foi 
:u.l vel"tcncJO •• 
' O Sn. J UNQU>:mA: -Pelo menos ou tenho o grande 
mcrito de ser oltcJient~ á nlO$a o no digno presi
dente. 

Nüo sabia que o~tnvn. n. horn dos requcritnentos a. 
íhvla.r. AcL·ed1tn nns b11ns intcn':õcs dn. tncBa, c ngt·a.· 
<lcço a V. Ex.. n su.a. bcnavola declaração. 

Vou, pois. findar: deixo llnrn outra occo.sião n. 
not.icin. de outros ns~llmpto~:~ l)lle se prendc:Hn ú politictt 
dos Ilhóos. Cnmiso1.o c outros pontos da.1>rovincin, e 
aobrc os qnncs tenho nqui documcutos. 

Aproveital'e.i otlt1•n occn.sii"~o pnrn. tratnr desses 
n.ssumptos que o senado snbe que tanto interess:1o ú 
ln•>ralidado c prog·rcsso rcnl do nosso paiz. (Apoittdos.) 
· Foi npoindo. posto cm discussão c sem debnte 
•11provarlo C? seguinte 

Requerimento 

• Req.tteho que se peçü.o no gOverno, por intermcdio 
do minibterio do imporia. ns seguintes infortuoções :. 

1.,. Se existcn1 n n. secretario. do irnEerio con1ml.tni
~n~~ues tla p1•esidencia Uu província do. Bo.hiu. úcercn. 
<1os snccessos illeg<-1.es lln:vidus nn.s frcguczias de ~InrG 
e Pnripe, e dos que se lhes seguirão por ca.uso. dns 
eleir:-ões de l!J.: de Junho proxitno passa.do ; c, no 
<:aso aflirmntivo, qtle scj~lo transmittidn.s no senado 
as colnl1ltlnicnf;Ges existentes. 

2. 41 Qt1nJ o n.ugn1ento realizado, ou- proposto peln 
C011'llnitosü.o do orç:~n1ento provincial da. :Bnhut sobre ofo. 
;,nposlos cxi,t.cnle • n(\ lei q11e till<h\ ou que tilldott. 
S. R. - Jlln!JliCim .. » 

ORDEM: DO DIA 

~RESCUIPÇÃO DO !tiONTE-I'IO 

Entrott cm 2• cliscu&siío o foi sem rlebnte rejeitnlla, 
C! vni ser dcvoJvidn ú co.mnrn dos deputo.dos u. propo
f\Jçii.u dn. tllCsmn Cnrnn1·a. n. 43 de 188:;, relcvandu 
D. l\Jnrin Luizs Pacheco Barbosa do. prcscripçL.o cm 
que incorren pnrn. receber o nlCio snldo de se11 pa.i, 
o tnnjor reforn1cHlo do exercito l\lon<,cl .Antonio !>a
checo, desde o. dato. do fullecimcnto deste. 

lUO:oi'TE-~IO J)05 OPEUAnl'O$ J)Q ARSE!'iAL DE ltl'AUJNUA 

Segue-se e1n 2 11 discnss:to con1 o pnrecer dn maio
rio. du commisstio ele n1arinba. e guerra. e voto em 
separado do unl 'los n1mnbros cln. 1nesn1n. comn1lssü.o, 
n propnsiç,üodot camat·o. dos deputados n. 10, de 1883, 
a ppro\'.!l.ndo con1 n.l tern{'ües.- para. reget• o tnontc-pio 
ilos opcrurios do nr:;cnn.l de nut.riuhn. dn. cürte, o re
gulamento ot·gnnisndo pela dircctol'ia dtt Uniíio Ope
raria. 

Forüo lidns, npoindns e postns em discusaão as se
~t,intcs e\ncndns : 

.Ao at·t. zo accrcsconte-se : cxceptullt1a a gro.tífi-
c:açiw extroordinnt•ln. , 

.Ao ~ lo do ttrt. 10, nccrcsccnte-se : ou p~ro. des
llCZCLB fnnernria."'. 

Ao rncon1o urtiga nccrcscente-sc :-
~ 4. 0 O nutnl" sortL obrigar.1o n t'l.llrescntnr certidão 

de \'idtt do tutelado i!e 3 Olll 3 IUOZCS. 
.A ultima purte do nrt. J I sejt> assim redi~itla: -

a~rú. a.dmittido cm umn ordtH11 qu" tnnute~Un. h<Ja ... 
J:>ito.l. 

Ao o.rt. 16, 'nccresccntc-se : 
§ a.o Complotnnclo tG nnnos. 
N<' ~ 2• do nrt. 18, supprimüo-sc as seguintes pn

lnvras : que f111lecell ponsionado ou niio, ou tendo 
m"is de 10 nn nos do c no a. 

Accresceoto-so no nrt. 51:- excepto o compro
hondido na disposi<;.iio do at·t. 1!. 

Se po.sgo.r u. 2i\ c1nonJn dn comrrtiseiio de ma.rinho. 
e ~tu~-ra, supprima-se o o.rt. 30. 

Supprimn-so o ort. 52. 
Hu.rmonise-se o ~ :!• do o.rt. 13 com o ~ 1o do 

t.rt. S•.- Jlanocl Fra~tcisco Co1·reia. 

• O !Ss·. Cruz N::Znehml<> (1.0 secretario):- Sr. pre
stdcntc, como 1° secretario do senndo, ncnbo de ler 
umu. scrie de emendas oifcrecidns pelo nosso distmcto 
c estttclloso co1lcA'n_. o Sr. GoJ•reio, o vejo que· clla.s 
referem-se n- nnlitos n.rtigos d1) l'cgqhnnento se>bre 0 
qual enleou n n1nbrin. dn. c-omtuisslw um pnrecer. Niio 
podemos de pron1.::to cotnbinar· cssus Cincndns com os 
nrtigos o. que se rcrercn1 e calcnln.r scn dC\'ido nl
cn.ncc. Assim.- pnrocin.-mc qne seria. tnolhor cspern.r 
qne ellns fr.ssoJn impl'ossus. para .acrem cmnbinadn.s 
com o regulam~.:n to e votur-sc dl!pois 00111 cunheci-

1 

nwntn completo de cn.u:-~n. 
N c~se sunt.ido vou fonnuln.r tnn rel_luel'itnento. 
Foi lido, npoinêlo, poato cm discus::;ilo e ecm debata 

approvndo o scg-alnte 

Requerimento 

« Hequch·o ').lle fique atliaJa n c:liscussüo do. materi:~. 
nté que sejiio unp;cssn.s us eme.ndus o.fi'erecidas pelo 
Sr. senndur Correta.- Cru::: ,lfacl•ado. » 

INDlOA..I)ÃO DA M~SA, LETRA. P 

Scf;uio-se cn1 2n c ultima discussão n. indicn<;U.o dtL 
mesa; letra F, cie 1885. 

o Ss·. c:: •• ,.,. lllll,.c.l~• .. l~ (1° secretario) :-0 sena
do nl'~rovo11 ttma dlSposJçuo pelu qttnl precedendo 
rcqucrunento. e nflPptndo clJo, o scuu.do pn.ssa n tra
ba.lbnr cm commi.l)sào gern-1, sem ser preciso hnver
numer(l e ~ui. Doí.-se Ut?l cuso iU.antico qnnnclo n. or
rlenl do u.in. consiste unicnmcnt~ en1 trabalhos de 
conunissõc.s ; est~"í claro· qt1c deve entcudcr-se que 
tumbenJ neste cns'~ tetn.lugn.r o conJeç-:> de trnbn.lhos 
de comwissües, indapcnden.tc de nuu1ero Jegal · n 1n8 
cotnu isto nfta cstú ex.prcssfJ, o possa da1· lu~a.r a 
duviUns, c cntcndcr·sc que o seuu.<lo. podcnd; tra.
hu.lbur em comtnissii.o gertll sen1 fllllllt!ro lcgnl, ní'o 
pódc pussnr n occupur-so de trnlml!Jos de commissõcs 
il:.Ldoa paro. ordem do din, sen1 o lll(!Stno numero. ,;. 
me:sn por n1cu intcrmcdio ofre1•ecc utnn. emenda. de es
clurecJment~; pnrn. ser collocada. devjdn.meute. 

E' a seguinte (ltJ) : . 

Emenda para ser collocacla devidamente 

"Qunndo n oràcm do dia fór trnbnlhos de commis
sõcs, procedct·-sc-ha como csttí. dctern1inndo para. o 
CODlCÇ'O dos trabu.lhos Clll commissão s~rn.l. - Cru~ 
.Jlctcltculo. " 

.Foi n1>oinda c postu conjunctamente em discttssiio. 

O !aia•. l'Wfurtinbo IJIUJtp r• H : - Sr. prcsic:lente, o 
aoUre Sr. 1° sc.:retnrio é dutndo de tüo bon vvntnde n. 
respeito de nossos u·abulhos, que ás \'czes po.t·ece nté 
adidnho.1· n ncccssidnde que temos do alguns escla
recimentos. 

O velho regimento dns camarns c importnntissimo; 
e ttnl r1·gimcuto velbo~ dereit.uoso n1csu1o. póde ser 
n1olhor do ~nc un1 melhor, n1as n.indn. nüo bem co
nhecit.lo. Cnda vez qne tive csto. tnnniu. de reformar 
regiuu:mto, c qniz c1lbctuo.1· p1·ojectos de reforn1n.s, 
urrcJlcndi-tne c dc3isti. As rcfurmn!'i fcitus t.~m ... trJe pa.
rcci~ o Uuns. embora com n1uito pc%ur vcjn. que cllns 
prcjn11icü.o nlguna 111CmUroa t.lo senado qno gostU.o 
UlnJS de f11llar. 

O Sn. Su.vRm~ llA l\Ior·u d{, um apllrte . 
o Sn. M•n1•JNIIO c,un•os:- Isto niio tem nada. 

comtrtigo: c~tn. reforma é }1nrn. ontros. 
Ma:-~, hn. um usiiumpto tnuito in1portnnta qtle tem 

sido umu. du.r;. q nest(•cs 111nis grttve'i qno so tc.hu <ludo 
nns retn.<,~ücs. du.s du.o.s cntnnrns entre nós. Uu1n. da.s, 
crncndus {tnc dtscut,ltnos hoje occtlpn. .. se cont isto. e 
eu de})ejnt·nt que o nobro to sc:creturio n1o informasse., 
p wqu.o eu n'i"l.o cvlnpt•chondo bem, n. utiJidnde das 
disj>osiçõe& novllS. 

O senado rejdtn ou altera umn proposição dtL 
camara a~.~s de1Jutu,dos, on eJ4t.n ulteru. ou etnendn. umu. 
pt•oposi<1~lto do aenndo, Eu ontend_? q~c a Cl;lmnra. q_t~e: 
rejeito. na. cmcncJas do. .out.rn. nuo t:· que devo pcdu'"' 
íusi•o •e JUl10ur o !"OJecto vuntttJODO. .Mus destiL 
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-emendo. que diac11timos parece inferir-se que o. proprio. 
c"-mnrn q11e faz emendas póde requerer o. ftt•ilo. 

.Porque, diz o nrti;:r.o : 
<t Entendendo a~ cotnmissões que o.s emendas da. 

Clllnn.rn. dos deputn.dos n:'io devem ser nporo\·ndai, 
l'roporá.õ no scnttdo se jnlgn. o p .. o.tcct.., \'aÓtn.joso ou 
niio, afim do proceder-se, no. prí.ne.irn !Jyp'lt.hese. 
cotno detcrminn. o nrt. 6l du. constituiçfw. Depois, 
dada a oeguodn h.)'poth•••· coosiderar-Je-bn o pro
jecto con1o rejeitado, c n.ssin1 se commuoiearú. ú. 
outro. cn.mara. » 

Me parece que n camo.ro. que rejeita o.s emendas 
niio tl a '!"• tem de requere•· fttsiio ... 

O Sn. F. Oa·.rAvr.•" •:-E' do. coo3tituiç1io. 
O Sn. 1\f.ulTI:<tio CA>n•os : -E' da constituição, c 

nã.tl pL•ccisa.vn. vir .no regimento .•• e da disposiçú.o do 
.urtir:·o pn.re ~e infcrit.·-se 'tllC n camn.ra. que rejeita. a.s 
emendas púde d.!:terminn1• que o projecto é vantajoso 
e r_o~l.tOrer a fusao. 

1~' sobre isto que peço esclarecimentos ao nobre 
senador. E ?C<lirei mesmo licença ao nobre senador 
e a.o scnatlo paro. suggedr utna idéa. 

Os con!lictos do. cumnra dos deputo. los com o se
na.do cão têtl"J. até boje cnusa.do grandes emba
raços .... 

O Su. JuNQUE lUA : -Apoiado. 
O SR. 1\.C.\.n.TJ:o<Juo 0-t.~:-os:-... mas a. couso. é sérin, e 

·o direit? que o seondo se n.1'1'o,::rotl de nagnr A fnaão 
.rcflllCrida. é grave. Pm·a tnhn o scna.do não u tent 1 

pcl~t letra de nosso. const'itniçiio .•• 
o_ Sa. CumSTI.\!'<0 0TTO!'!I : - Apoiado. 
O Sa. !\-t.,nTtNrro ·cA.,rllos :-••• e cn1 nina corpor11ção 

electiva e vitalicin comprehende-se quo podem vir· 
dnlli grandes cmbarnçoa, porque não se púde ter n 
I'rctent;ão ele que o scnnclo niio sejn. tnna. corporu.çü.o 
}lolirica. quanuo elle é clecti,·o, etnbnrn vital!cio. 

~Ins cu não \·ajo cm nossa constituic,·iio ut·tigo 
algum que inhibl\ a uma dns cnmnras de emendar ns 
emendu.s dn. outL·u., como acontece em outtos pru·1n.-
n~cntos. { 

Etn n1uitas outras constítui~õe-; a n1nneirn de re3ol
"-"Cl' uJu confl.icto é uma. comnÍissiio tnixta. qno estLtdn. 
·e altera. a.~ en1eodttB. 

Nii.o vejo, pois, razii.o pnra. que utn:t. dns cntnarns 
cntt·c n,)s niio possa o.ltornr ns emendas du. 'llltra. 
A carnnra., cujo projcct:.) foi nltera.:lo, oão rusdo nlte
rar as cmcnd .. 3 qne ll•e forem remettid:~s. I>to fnci
litu.rta. n'uito a coopera.r,oão que a.s dno.s cnmn.rns se 
devem reciprncutnento e evira.••in. muitos contllctos. 

Entro n6s 011 oüo vejo na. constituic;ü.o urtigo que 
f;e opponlln, nitr' vejo sonU.o nrtigos uos regimentos 
das dLlllS cm~nrns • 

Eu, pois, me ntro,·o n chnmn1; n aLtcn<;iio da V. Ex. 
e elo senado so!.J•·c e:;te p0nt~,, nleSIOO pot"C).U1 vejo que 
as cmcnU.ns qnc cst•lmo~ fnzendo no rcg:tuento, snlvo 
o dlrcito. que ,·o~peito muit.,. de terco:ros qunntu ao 
uso dn pala,••·n. tc111 sido olbeit~s no espirito de pnr
t.lUo, tt·nzendo ,·nnt•ISOfn evi\.leutc put·n o nnda.mento 
do noss>s tl"l\balhos. 

.Peço a.o nol.n·o senador que rne esc!nre~·n. 
Nii.o creio quo n cnmnr1t, cuju 1u•oposiçii.o não foi 

CHHCUllada, tcnhn. fJ.Ue rC•lllCfCl' fusão! tVJ:UelJn. C'ljQ. 
r.rflp··sil,,,io :fui culentlnda.. ó que púUo rc Ttte••er n. fusii.o. 
J).:-stc nl'tig-o pnrcco inferir-se o contrm·io, on compath· 
o 1ncsmo dirc1to a. m1.1hns. 

C11> Sr. 4D••nz rt!Int-~:s:11!o (I n ,·w~J·ctarlu): - Com o 
rnni•ll' pt•n.ze:- nnnuo ao con,·ite do noln·c sennd"r pot• 
lUinas pnrrL (lu.t· ns cxplicnc;üos sotn·e o ponto dn. 1'e
fo1·mn. qucsti•)llltdo. 

O quo se nch:L c;tutuidü no !'rojecto estú pedcita
menta <!o ace.)l'llt) cotn o m·t. G dn constitllif(i'i.o. 

A cnnstit.nh,,üo dú o dit·'!ito de rorJllCt"Ct' n. fusü.o tÍ 
onmat·a o no ~enndo pelu.s rHLlll\"l'ns t•lco-'L'CI".'U': cm 
dit•oito pct•t(lnco ú cotntu·a. que O nutorn. do pt•ojectot 
ae mo pot•m itton1 o. phrnse. 

o Sn. 1\I.,nTINIIO c.,,.!'OS : - Ãpoindo. 
O Sn. Cnu• li!Aau,\oo:- So porventm·n o projecto 

"Veio da c:unurn doa deputados e o senndo o cmendnn, 
• voltnndo pn1·n 1t1. o. cnrunrn. nüo Yotou o. emenda.~ 

esh'í. elln no seu direito, se julgo. o projecto v11ntajoso, 
de requerer a fusiío. Se, porém, o projecto fór do 
senado c indo pnro. o. co.mnro. 14 soffrer emendas, c o. 
commissiio do sen11do entender que e•so.• emendo.s 
não devem ser npprovndlls, e considerar que o projecto 
é v!l.ntnjo,o, poderá do mesmo modo propor o. fusõ.o. g• 
o direito que se infere da. exprcssi"w vlce-vcrsa dn. 
cvnstituic;ii.o ; de sorte que o regilnento nüo é sco!i.o 
a tr.tducc;-ií.o littero.l do a1·tigo do. constitulçõ.o, na . 
parte atttinente no direito pertencente no senado. 

O·Sn. F. ÜOTAVIA"o:- F.stít direito. 
O Sn. Cauz l\fAaiiADO : - Para que o senucto vcj~ 

que n reformn est.í de nccO•·do com a dotltl·ino. dll. 
constituição. p:.sso n ler o rc;pecti v o o.rtigo (le) ·: 

cr Art. 6!. Se n cnmara dos deputados niio nppro,·nr 
as emendas ou addições elo senado, ou vice-verscc. 
e todnvin a cttn1ara recusante jnlgnr que o project" 
é vantnjo.o, poderá requerer por uma. depntuçiío de 
tres membros a. reunião das duo.s cama.ras, qne se 
fará. na ca.mara. do aenado, e confol'tne o resultado da 
d.iscussiio, se seguirá o que for deliberado. » 

Eis ngoro. o que diz o projecto (lê): 
« Art. As e:T.end:ts feitas pela cnmnra dos depn

dos ~s proposi\'ões do senado seríie remcttidns •ia 
commi<Jsõc.i r.espectivns, e. depoi:~ do seu exumo. en
trnri'Lõ en1 uma. unica. discussão, sem que se possa. 
lazer no\•a..s emendas. 

• Par11gra}'ho unico. Entendendo ns comissões que 
"" e•neodns di\ cam:U"n dos depntudos oüo devem se1· 
a.pprova.das, proporiio ao senado, se julgiio o projecto 
va.utajoso ou não, afin1 de proocde1·-se na. primeira. 
bypothesc como dete•·mínn o nrt 6l da constituir,iio. 
Dado. o. segnndo. hypothesc, considernr-se-ha o pro
jecto como rejeitado e assim. se communicnrú. {a; outrtL 
cnnH\t"U.. u 

Creio que hutiio ns eonsidcrnções que tenho feito 
parn csclt~recer n!l duvidas do nobre senador, mns se 
porventura niio fui explictto, peço o. nl~um mestre 
do direito constitucional que explique melnor. 

o Sr. do11é Uonll .. elo r - Pedi n palnvrn sim
plesmcute pn•·n levantar uma duvida n respeito do pa
rngrn.pho unico, referente ao artig·o que trnta. d'~s 
emendas vinda.1 du. cnm.!l.rn. dos deputados, deternu
can lo et proces~o· da1 n1esmns perante o senado. 

Este processo é do ordem inc..:>nstituci >nal, c estt'í. 
preceitundo ne art. 61 da constituição de modo a. 
e:o<cluil· q_ualque,• du,·idn; pois quo ordena que, no 
co.so ele nao serem approvodas n~ cmendns o todavia 
u. ea.mara. reCLlSnnte julgu.r, etc. 

Porta.nto 1 não ba. votnçí~o sobre a. vantt1..gem elo pro
jecto aem n rejeiçii.o dns emendas. 

A reduc9iio, porém, do v.•wngrapho parece conten
tar-se co1n a. simples ophuiio clu. conlmi~si.io, p:oorontlo 
lo~"~'o se o projecto é vn.ntajoso ou. nü.o sem ellns, 
qtfnnto á ,•otn.t:i'-•• pt·évit\ nnterior ú. c0adiçü.o constí
tucionn.l dn. scp;rn ln. questíLo. 

Espero, por i131;o. ser osclurecido, tanto mnís qunnrl_o 
distin~ne hypotllc~cs c.lnt reltlçii.o no artigo conet~
tucionnl. c C'HH'éll'l que fit11.1e l.Jcn1 claro o llensn.tnento 
da. cornmissii.o. 

O "'''• Cr•uz !lfoeluaclo ([" saC?·etario) explic' qne 
o pn.rocer versando sobt·c cmendus nüo tem vota.~i1o 
e3pocia.l, o só depois destas rejàitnc1ns ele confornli
dn.dc cotn o po.rccer é qno tcrú. ... lugnr n comHllta, !:'C 
o sona.clo ju.1ga. ou niio o projecto vantajoso. 

o t!ia•. NDn••thth" C"RO:li!tON: - O nohre sonn·lnr
to secretario nlio tne foz o fnvot• elo responder senão tL 

tuna das tninhns duviclns ... 
O Sn. Cuuz IIIAr.IIADO :- Niio porcebi cntiio. 
O Sn. !IIAnTI~no CAm>os:-- ... niio mo dou SO\l o•

clo.recido parecer •obro n outrn questüo que onnn
ciei ralativo.nlcote no direito de mncndnr ns cmendns~ 

O s ... F. OaTAVIANo:-E' preciso qtte V. Ex. mundo 
umn proposta. 

o s ... MAnl'INIIO c.-..wos :-A oonotitnil·iio nr\o tem 
nnila absolntmncnte qne se opponhn n i•so. 
. Aqui repetimos n dísposiQi\o qtto se nchn nos rcgi-

S 
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2nentos ele nn1bns as cnmnrns; diz o n.rtlgo: «As 
, emendas feitns nn camara dos deptlt.ados i\. p_ropo-
1 Si<!i'iO do scnndo serüo rc1nettirlas ús comJnlssões 

1 re~pectiva.s e, depois de ecu exnmc, entrnrúõ cm t1mn. 
· unica. discutõsü.o sem que se po~siío !n.zct• .n'!v:\s 

emendas n ; é n. questiio que snscttet; esta proh1b1çuo 
! <I e eanenc.lnr ns .crncn<lns nüo se .flln<ln. e1n nenhnm 
.artigo de nossa. constituinü.o, e tetn cnusa.Uo grande 

· en1bnrnço aís dnns cnma.rcÍs c inut.i.hnente. 
O Sn. Cnu2 l\!AouAno :-Se bem percebo, pos•o 

responder que no caso do nrt. 61 nl"Lo ho. emendo. de 
emendo. 

O Sn. 1\IAnTINII~ CA.:uPos: --A constit.uiçü.o se refere 
aos projectos que na. cnmn.rn. se recebe111 com emenda dn 
outra crunnrn.; cndn umn. dn.s cnmnr~ts póc.lc nlt~1·nr como 
entender os projectos que recebe da. ôutrn; nno cc.nhe
.ço na constituição disposição a esse respeito qne nos 
J?Osso. servir de embaraço. e tnnto nssim 'l"e. niio é 
-un1 artigo da. constituiçüo, ú utn ortigo do reg1~11ento. 
quer dn cnmnrn quer do senado, que prob1be se 
emendem ns emendn.s do. outra camm·n. 

O Sn. F. OcTAVIANO:- Temos uma boa prnticn nn 
· J:nglnterrn. 

O Sn. ~IARTINuo CA)Il'OS : - E nn. Belgicn, emen
das voltn9do alteradas tnnns c n1a.is -vezes de uma 
catnnnt paro. outra.. no que nü.o hn. senüo va.ntn

) ,gens ••• 
i O Sn. F. OorATlANO : - Isso é YCl'd11de. ~ _ 
I o Sn. llfARTI~UO c.uwos:-... evita muitos confiictos· 
· Agorn. o nobre 1 o secretario me permittirt'í. umn. obser
vnçii.o de redacção o.penns . .A duvidn que veio no espíri
to do nosso illustre collcga senador por S. Pnulo, que 
lln. pouco fnllo,1, é legithna neste ponto, pro\·tm da. 
redacção inteirRl.nente nova dnda n algumas das dis
posições nnti~as do ragimento. Por exemplo, nü.o 
se!.!nirnos n. phrnseologin do regimento qne vigorava 
:.tn.tes dcs1u reforma, e1n ''CZ dn. redacção qtte aqtli 
se nchn. 

rr EntenUenclo n.s coi11rnissõcs que ns ernf·ndns da 
cnnun·a. dos clc:ptaudos nüo d.cven1 se1· a.ppl'Ovot1a.~, 
:proporú. no senn.tlo se jnlgn o prnjccto vnntnjoso ou 
nã . .,, ntin1 de proc~·ler-sc na. ÍIL lJypothese como cle
tern1inu. o nrt;. Gl Uu constituiçü.o; dadu n 2a. hy}:'lO
tlws<... ct<.~. n 

Estn. outrn. rednc~ÍLO ter1n evitaclo n. duvidn 
do nobre scno.clor: u Depois elo parecer <.ln comtnissii.o 
ser discutido e votnclo, se o senn.do entender, etc,)); 
porrp.1c, con1o está redigido,· parece qne o shnples 
p~u·occ,· ela con1missüo decide a que:;ti!o. c nüo é isto 
renlmente o que ncontt:ceu, c sim que o pn.rece\" da. 
conH11issão tleveri~o ser discutido e votado c que n. 
votn.c;ão dnr;.\ lu~nr n. tlll'U\ dn.s <.lnns hypotheses, mns 
DO que cstt~o escripto n~io se nchn claro isto. 

O Sn. Cnuz l\I ... au•no :-A discnssiio do parecer 
estú. inc;'lrnn.Un. na. <.liscussü.o da. etncndn. 

O Sn. nfARTlxuo CDII>os :- E1·o. melhor que fosse 
nmn disposição impcrn.tivo., clnra., preciso. e n1nis 
.conciso. 

O Sn. C11t:z JI[Aorr•no : - Confio muito nn illus
irndn. commissüo ele redacção. 

O Sn. :UAnTINuo CAMPOS: -Nen1 sempre n conci~;fio 
é pr~dicn.Uo elos mniores talentos poeticos; os grandes 

1 tnl€!ntoR do.utrinnrios occnpão-se tnnito cn1 esc ln
: rcccr a~ cc,nsns e ús vezes as tornüo mecos claras do 
que estn.Vii.O primit.ivo.\ncnte. Chnn1o o. ..:.tteuçi'io do 
:nosso honrndo collogn. to secretnrio pn.rn. este ponto; 
conv«!ut muito mantermos n phrm:eologin do regi.

' menta n que estmnos bn.bitundos. S. Ex. que, npczar 
·das neves com que orno. autt. excellento oo.óoçn. a indn. 
estú. no verdor c frescura. do sun intelli.aoncin, nüo 
jul~ue OR outros por si. ~~-

0 Sn. Cnuz l\fAouAno : - Estou \'clho "e c:onsndo. 
O Sn. l\IAn'rtNuo CA31POS : - Um dos inconve

' Dientcs qnc n n.tmo&pllero. do scnudo tem, e que não 
· poso;o c.lt~h:nt• do confessnr, J'~orque sCitl victimn, ó 

. ~o entoq,.,cimento dns fncnl<ia es 1nte!lectunes. 
O Sn. F. OaTAYlAXO :- São os nonos. 
Q Su. hlAII'fliUIO CA.POS ; -)!lls OS fiDilO~ erão 

";!LliL'l o~ wesmos hu puUCt", c sint.o nmn. ,g-r:li'JI.lc tliffc
rençu., o que me faz aclmin11' n.iudít nwit\ esAc '·ig')r 
'lllC nnncn desfnlloce do nobre scn11J11r pelo Parnn:., 
o qnn I parece niio tet" n.ppllluaido n. supure~siio dos 
snUIJndos !1110 dcspertuvii.o S. Ex. e nós outr~1s so!Yria
mos os efTeito~ do seu oxe.nplo. 

Peço pois n.o nobre [o seC"retn.rio to1ne etn considc
ra.r;fio o pouco que u(".u.bo de dizer. ~tlo sei se t;~r,·a. 
preciso umn nova inrlicllc;ão; rntre~e-mc :.L occn:-ii~o 
excellente pnrn 111odiJicnnnrJs o regimento nn!3osc 
ponto. Estus CJUCt..tões tla l'<!forn1n. dn. ·c<mstitnit1~ão jú. 
1'oriio nqni pómo de tliscordin. tnns esttunos e1n un1a. 
época. I]Ue nno se prcocc!lf'CL tnuito cmn isso e póde-se 
com nu1is cnlnu1. oxnu1ina1·. · 

Nii.o hn. o.ltea·nc;ü.o de nossn const itnit!Ü.O usando nnHl. 
cmnn.rn. de seu dia·oito ele etnendtu· 

1 

ns emendas cln. 
entro.; en1 nadn ns prerogntivns dns cnmnras ficüo 
offendidns, c ha grnn<.1e vantngcn1 pnra- o jogo de 
nosso. fórmn. de governo c dns relaçGes de umn cn.
tno.ra. com outra. 

o !!la•. «::rnz IIIRcbado (I• secrolarlo) :-Sr. pre
siclente, creio que no qne j{L Uissc estlt. incluitlo:J tndo 
quanto ern. ]lrcCtso pnra. e::;clarecimento ela. n1aterin, 
mn.s en1fin1 repisnrei nlgnmns paln\"rns por ontr:.ts ex
pressões pa.rn ver se me fa~o tnni,;; entendido. 

Perguntou o nobre senador se en1 vi1·tudc <less:t 
disposição, as en1endns feitas pela. cntnarn. dos 
deputados ús proposições do senuu•>. sendo rcmct
ticlns às cotnmissões respecth·a.f', e, d~·pois d~ r;ctt 
ex:nn1e, entrnnc1o en1 un1n. unicn. discn~:;tLO, po<lCJn 
ser emendadas. E~ clnro qLte não, cnt \'irttttlc da. 
disposição expressa elo· nrt. GJ th\ con~:tituiçtio. 
A cnmnr'a. que etn segundo. n1üo recebe nn1 pro
jecto e lhe faz emonrlns, tem de oleYol\'6-lo {, ca
mnrn. que é autora delle p.Lrn nppro,·nr ou rc
jeitnr as entendns. mas nt~ncn. pnrtL cn1cncla-las. 

'0 Sn. 1\.fARTr~ao CA..)lPOS :-~n constit.ui~·ã.o niio h:t 
nnda a este respeito, é u1na. superstição. 

O Sn. Cnuz MACUAno:-0 nrt, G! é expresso (lc»do)' 
" Se 11 cnmnm dos deput11uos não npprovar as 

etnendns on nchliçõcs <.lo sennclo, on vjcc-·.-ersn, e to
dnvin. n. cnnHlrn recu::;ante jnlgnr que o prüjccto t! 
vnntnjoso poderá requerer, f.Wl" 1.1111n Ucputn.r;iio •lc 
tres membros. n. reunião dns tinas cnrnnrn"', C)ttt! ~l! 
flll"Ú no. cnmnra. do senado, e confortne o l"esnltado 
dn. discussii.o ~:c seguirú o (}Ue Un· ,]clibcrndo. u 

Port.n.nto, se n. cOnstitui~:~lo no nrt. ül pôe termo ao 
processo dn legisln~fi.o dizendo - tl. cnnHll"3. <l•jS clepn
tndos ndo}'tll o projecto e o rc1nctte n.o senru.1o : se 
fór etnCtJil.udo pelo :- l)llfi<.lO, Yoltn. á cnn1t&.rn dos fl~nn.
tu.dos, e se n can1nrn não cp·izcr u.ceitur as emenda:;;, 
o ultimo proces~o é pelo. fusão pnrn npprovn.r ou rc
cusnr n.s elllC::IHlna - segue-se que a <':onstitni<:IT.o 
probibe que nesse cnso se offcrcçüo en1~ndns n e.ssaa 
emendns. 

Qtlnnto ÍL objec1·üo oft'erccida pelo nobre seonilM 
po1· S. Pnulo, creio qno está Ucsfeitn, porque o pa
recer du. con1missü.o nestes casos não pUde' <-,frcrcccr 
ctnendns, n.pcnns julgn. se a:; cn1endns da scgnnUa 
comnra. delibcl'nnte são nceitnvcis ou t1iio. Desde que 
n. con1missü.o declara que ns en1cn<.ln.s nüo sü.o o.cciht
vels,_propue '1""- o senndo julgtte o p•·ojeoto vuntojoso 
ou nuo vnntnJoso. 

O Sn. Jos;·~ Bo~I}'AOio:-Nü.o se ,·otão ns etnotHlns 'l 
O Sn. Cnuz llfA<IIIADO:- Votüo-se; n i!iscussiio lQ 

pnrocer fjstú. incnl'nntln. nns mucndos qnc ootriio crn 
discussüo, ha npcnn~ uma nnticipn(;ü.o tlo processo il. 

soguir : as c\nenllns entrüo em iliscns.;;iio. a. c~ln'lmis
slto ó de parecer qtte cllas scjii.o rcj~ituduR: ~c o sf'
nntlo concorU.o. com. a. commissl'Lo, poL· 111oio clu. vo
tnçüo ~fio rcjeiiadns as emendrLs: se o scnn<-lo niio 
concorcln com n. cnmmissüo, J?Ol' tnoio dL'L votn(,•r~o np
provn as emendas. c cntiio nU.o tem flUe ''nnsultur ··c 
o projecto ó ''nnt.njoso on niio. 

Isto mcsn1oJ'{L cstnvn tlcterminnUo em ni'i1.1. '-las re
i'orma.s nntecc· entes, jà npp.,.ovndnu p<•la cnuwrn . ..A ... 
'\'otnçlto é sobt•c n. mnendn n respeita llu IH'nl versa o 
pnrecor. 

Eêt.hYtt, p' rtnnto, j{~o estntuido n~Jterivrn·.cu~o, qn 1 

os pnl·~cerci que ''Cl'~fin ~Ol11·~ }JTOj~c~tot> ,ltJ }(•i, l'Cso-
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Juções ou en1endt\.s do ~euu.do ou da c.nllJuru. duli dc-1 
putn<los, nii.o tem discussão :eropriu dc!lc. A discus
:.iÜ.O é do projecto, do. resolução, ott da. emendo, ~obre 
-cs qua.ca vct·sem os pa.recel.·cs. 

Purtn.nto, o parecer não é sonüo um conselho ou 
tnn mCJth·nmento do. delibcro.c;õ.o, que o seondo ten hn. 
de t01na.r n t•espoito do prvjccto, iln resolução ou dn 
cmencln. E' o cnso d11 refo•·mn de que •~ trnta. O 
1mrecer 1nnnifcstu. as razões pelas ~tto.es o senndo 
cpina }lela. rcjei,,:iio ou pelo. nceituçii.o, de um projecto, 
de um o. redoh:.çúo ou de uma etnenda. .da. cnmura. 
-delibernntc, ''otnndo propdnmcnte sobre n ma.tcrin. 

Sinto não poder explicar rne!hor o Jneu pensn.tncuto 
·e já pela. segunda. ''ez rccúrro a. nlgu1n llleatrc de 
clireito constitucional, que venha. em tneu nnxHio e 
suppra a fra.quezn de :uinh~ts reflexões co1n n forta
leza Ue suas ra.zõe$, 

Nü.o bavcndo n1uis quem pedi::;se o. pn.la\'rn, eneer
l.'OU-se o. cllscussü.o. 

. Posto. a. voto:;, i'ol nppro''nrlo. n inc.1ica(,~ü.o. sa.lvn. o. 
1 -emcndn. do Sr. Cruz 1\.fnchudQ, que trunl>cm fui nppro-. 

va.da. 
J;'oi n. indicnção, a;sim cmerhludn. ndoptncln pnrn. 

ser uddicionnda no rooimcnto .. indo antes ú. cmnrniss~io 
de rec.lac!(iiO. 

O Stt. PnESJOF.:oi'fl:!: - J#In. umn. Ytlgn na. comnlisst'to 
de lt!g;i~lar;-:ii.o, pe!:l retirndn do Sr. Lufnyctte. Non1eio 

.•para. substitui-lo o Sr. se:>ndor Nunes Gonçalves. 
E.sg~.:.otudns as umtcrin..ti dn. orc1ein do cJltt, o Sr. pre

siU.cute cunv.ii!ou os St·.::;. senadores pn.ra ::;e occupnrem 
-<:on1 os trabu1l10-s de suas commis~ücs~ e cleu pu.ra. 
~rJem do clia. tr.: 

üontiouuçüo dta. 2:A discLts:;üo <ln propo~ir,:üo ela. cn
~:lra dos deputados n. 10 de 1883, upprovnndo. com 
.alteraçi\es, para reger o 1nontc-pio dos opera.rios do 
arsenal de rnal'inlm Jo..cúrte, o reguh1.n1cuto orgaoi
aado pela directol'i:>. da. Uniilo Opera.rin. 

Trab:.lhos de comanissões. :._ 
Levantotl·•o a · »et~siio ai meia hora depoia do 

a>o.i.o-<ÜIL. · 

Ministcriu dos negocias <.lo. :fnzendu..- Rio de Ja
neiro, 9 ele Julho de 1885.- Ilhn. e Exm. Sr.
PaõJ.sn.ndo l1s mã.us de V. Ex .. nos docun1cntos juntos. 
as tnformnyões qne nesta clatn presto ú. camn.ra dos 
deputado. s >bre ns remessas ele cnmbia.cs pnra Londrc• 
do I• de Julho de IS8i ntcl 30 de Abril ultimo, satis
faço o. requisição ~uc V. Ex. me dirigia d6 ordem d() 
scna.do, em o!Ticio n. 18 Jc 19 de Junho r•·oxim• 
findo .-Deus guarde n V. Ex.-Josd Antonio Sa·raiva;. 

A' S. Ex·. o Sr. 1• Sccrctnl'io do scnndo. -A 
qu~1:n fez o. reqnisiçii.o, de\~olvendo-se :l sec1·e
tar10 .• 

Illm. c Exm. S1·.- Com relnçiio 4 eommissão dt 
1/4 de penny pngn nos bancos do Brnzil c Commercinl 
na. neg•>cia.çúo de ca.mbin.es sobre a proo;·a de Londrt!s, 
devo lnformnr que nssim se procedeu porque os refe
ridos baocos ccdi1i.o essas ctunLia.cs no thesouro pelo 
mesmo pre~o por que n.s nU.q Ltiriü.o nns diversas prnçns ... 
por taxn mctis favornvel do que a. do pnpel ba.ucnric,, 
·~to é, pcln fi:xa<ln parn a.s transacções em pnpel p<1r-
ttculnr. . 

Resultava. ilo exposto que n d.cspeza. de commissüo 
era. COlllpensndn. r1e'O. difl:e_rcnc;n. DfL tnxn. de Ctl.mbio, 
sue é sen>pre mais 1LL''ora.vcl parn ns o.Pernc;ões sobre 
t.mpcl pu•·ticu!LLr do que sob•·• o bancar10. 

~Iuitn.s t.a·nnsn.cyõcs se fizerü.o o.nterlortnente a. 
Junho de 1884 com o Ih1nco elo Brnzil cm circum
sto.ncins idertticn.s, ou por ontra. pagtLndo-se cvru
milsuo parn bn ver melhor taxa. de ea.m Li o. 

Devo, finalmente declarar que de Julho cm diante 
o Banco d> :Brnzil deixou de fornecer cambines ao 
thesom·o porque suspendeu cssns opernçõe• ·le conta. 
propria. . 

Deus gua.1·de a V. Ex.- '!besouraria. :::era! do t!Je
souro nacional em 2 de Julho de 1885.-lllln. c Exm. 
Sr. conselbcir~ de estado Joaé .A.ntonie Snrnivn, 
di~niosimo presidente do conselho de ministros, 
ministro e secretario de estado dos negocios da.fnzcn4 

da .-0 theeoureiro geral, Bento Jfanoel de Ca;rrazedo • 
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Ministerio dos negncins da f.azeoda.- N. 12.- Rio I do senado, a qae se refere o offieio de V. Ex. de .IS. 

dé Janeiro, 10 'e Julho de I !!Sf>. • I <le Junho proximo passado, n: 17. Deus guarde a 
Illm. e Exm. Sr.- Com a mformaçiio junta, V. Ex.- Jo•é Antonio Saraiva. 

prestnda pela directoria geral de <;ontabilidade sobre A' S. Ex. o Sr. 1• secretario do senado.- A -quem 
a d!'spezn pa_gn pelo tbes~uro nn~Jonal com a ~u:t>H- f•z a. requisição. • . 
caçao de e.htnes, annunCJos, avJEOs e actos ofiicJaes .4. Imprimir com os dociUIIODtol JUntos, en1 13 de 
De excrcicio de 1884-85, fica satisfeita a requisição Julho de 1885. -

A despeza paga pelo thesouro com publicações de editaes, nununcios, avisos e actos ;,tliciaes neste exer· 
·cicio satisfeitos correu pelos ministerios e verbas adiaote meociooados, a saber : 

Mi>&isterio do imperio 

'
7cl'l.>nzt A'\o·isoH Pc1•iodfcos 
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• Secrotn.rios, o te. de 3 do llfa'l'" de 18:35 . . . . .lrwual tio Commerci() .• 

29•. Sc~rot>trius, etc. • • de 8 ele M<Liu ele 1835 • . . . Idem , . 
46•. ·"''"'lo publica.. • • de 14 de Novembro Je 18S·i., ·Idem 
50•. Socco•·ros publicos.. . . de diversns datns • . Idem 
29•. Secretarias, gabiaetes,etc. do 8 de Maio de !81:15 Gazeta de .'\'alicias 
50•. Soccnrros ,niblico~.. • • de diversa• datas idem •• 
.')3•. Melhoramento do Estado 'Idem • • Idem •• 

1•. Secretaria •• 

1•. Secretaria •• 

t •. Secretaria .. 
8A. Eventuacs.. • • 

~U••. Terras publicas. 
tA. Secretaria.. . • 

.24•. Terras publicas. 
ao.. Eventuaes.. • • • • 

12•. Illumionçiio publica. 
12•. Idem . . • • • • • • 
12A, Idem •. 
12A. Idem .• 

Miniatcrio <la justlr.a. 

de 12 de Dezembro de 1S84 .. Diat•io do Bra:z:il .• 

Jlinisterio de estrangeiros 

de diversas antas •• Diario Officlal 

Ministerio da agt•icultura 

ae diversas datas 
Idem.. •• •. •• 
de ·!8 de.. Novembro de 1884 .. 
de O de Fe\'ereiro de !885 •• 
de 17 de No\' ombro de 1884 •. 
<le diversus dnias 
Idem.. .• • . •• •• 

• • <lo 28 de Janeiro de 1885. 
. . de diversas datas 
•• Idem •• 

Resumo 

.Tornal elo Commerci(). 
Idem .. 
l•lem •. 
Diat•io O(ficial 
Idem 
Pai::: 
Idem •• 
Gazeta da Tarde . 
Gazeta de Noticias .• 
Des1>eza feita em Londres. 

Pelo minist.cl"io do i1nperio, di\'crsas verbas. 
Pelo ministerio da jnstiça, verba. 1 a • • • • • • 

.. 
Pelo miuisterio de estrangeiros, idem . . • • • • 
Pelo mioisterio da. ngriculturu., diversa.s verbas .• 

Impo1•tnm:inH 
24/iO(lO 
4:J/)440 
15li00U 

483SOOO 
5U/176U 

S:IGII 1'5U 
78$000 

l:530S350 

501!880 

1:33011000 

2.681/!480 
3:! i2S·:so 

lü0S!'l20 
9SSS:l\l 

121 SD'•O 
50ifll)90 

1:1.308600 
2:1458600 
2:413S8il0 
l:Oi2S8Go 

1:5.30S351l 
5DS880 

1 :330/iOOO 
13:8U5,~40G 

16:725JlG36 

Se otttrns despezas de pnblicações se fizeriio' não :for>•o nngns nelo thesottr(). 
•• coutndol'ia da directoriu geral de contnbilidncle, em 3 de Júlho de 1885.-M. A. Gal·vüo. 

ACTA DE 14 DE JULHO DE 1885 

PDCSJDBNOIA. DO SR. DA.It~O J>E QOTEGlPR 

A's 11 horn.s dn. manhã fez·se n cbnmndn e nchn.
riio-se presento~ 2R Srs. wnndOI'es, a saber: Bnrão 
de Cotc~ipe, Cruz 1\Inchoclo, Dul'1io de 1\Iunlnn~unpe, 
I~nacio .J.\Iartins. Dn.rros Ura.rrcto, Virinto do .1\Icâeiros, 
Viscondo do Pelotns. Jnnqt1eiru, Correia, CtLstro Ca•·
;reiro., do Lnn1o.rc, Pnuln Pt:ls~wn. Visconde <lo Bon1 
Retiro, Sinhnbú, Chicharro, Visconde (lc Pnrnnngtta\, 
Bn.riio dn. Estnncin, Conde de Bucpontly, l'ne• lle 
1\Iendonçn. Viscondo do l\I11ritihn, Luiz Carlos, ,)oão 
Alfredo, Bnriio de Uomor.'·, Vioh·n da Sil\'n., Lima 
Dun.rte, Luiz Fclippc, 1\!m·tiuho Cumpos c Christiuuo 
Ottoni. " 

Deix.t'trão do cnmpn1·~cú1", cot.l cnt1sn pnrticipncln. os 
'Srs. AJronso Celso, UchOn. C:rwnlcunti, Nunes Gon
~nlvcs, Bu.riio dlL Lngltnn., llnrito do !\Jnroin1, Diogo 
Vc]ho, JngunriLe, li'u.nsto de Aguiar, Frnnco do Sil, 
Sonros Brn.ndiio, Octaviano, Silveirl\ Lobo, Sih·ch·a 
l\Inrtins, Henrique <l'Aviln. Teixeim Junior, 1\Icirn elo 

. .'Vasconcclloo, Cnrrüo, .Antão, Ri!JoÍI'o <Ir• Luz, Godoy, 

Fcrnn.ndes da Ctmha, Saraiva, Cunha e Figueiredo. 
José Bonifncio, Sih·cirn. dn. Mottn, Lnfayettc, Dn.ntas, 
Pnulino de Souzn. c Leiío Velloso. 

Dei>con de comparecer sem cnttsn pn.rticipn.dn. o 
Sr. Bariio de Sot1za Queiroz. 

O Sa. 1• SEcot:T,,aJo deu conto do seguinte 

l:XPRDIRNT.E 
Ofl'icivs: 
Do Sr. scnndo•· Lntuyettc Rodrigues rcreirn, c1o I l 

<lo cot•rcntc mez. communicnndo que scgtlio nnquclln. 
dntn. ]1nrn o Chile, nflm de nlli desempenhar n com
ll1issüo de que foi oncnrrcgnc1o pelo governo in1pcriul. 
-Intcirodo. 

Do Sr. scnn.dor Jncintho Pnos i! o 1\Iendonr,n, .lc 
h<>jc, participando que, tenllo recebido noticius .lc 
qnc nclln-sc ~l"tt\"ctucnto cnfct•tno, nCL provincin. <la.a 
Aln~Oa.s, tun uc seus filhos, cnroco a.uscn tnr-sc por 
(10 <Lins, c pede pnra esse fim lhe sojn. conccdtur~ 
liccnçn. on fúrmn. <lo cstylo.-.A.' commissüo do consti
tuiçfLo • 

Do 1 • secretn.rio dn. cmnnrn. dos deputados, do 13 
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do cnrrcnto mcz. declarando, cn1 reBpostn. a.o o!Ilcio 
do senaUQ ue 9 do COl'l"ente tnez, C!Ue nquc!ln. CUnlQI'O. 
conl!ordo. ctn que se nccrcsccntc l'l. propost.a. do ~o
vcrno sobre a. cmissiío Mé a 'l'lnntit• de 25,000:000,S 
0111 nloet.ln. t!'lrrentc n.s pnla.vras: ct I·:cvo~ii.o-se as dis
poç,i~ües cnl cnntrnrio. u -A' co1nn1issií.o de reda.c
~·ão, cotn a proposta n. que se refer~. · __ 

O Sn, 2• S~<on•T.\.Uto declarou qtte niío hnvin pare
ccrc!6. 

.A's ll I (2 horM un mnnh5. o Sr. p1·csidcnte clecln
rou 'l"e niío podia haver sessfio pOL' fnltn de quO>'um; 
convldou os St·s. sennclol"cs prc:Jentcs pa.rn. se occn· 
tlnrem co1n os tt·nb::dhos de suas c01nmissões e deu 
para. ordem dCJ t:lia. t 5 : 

Continuação da 2a discussão da. proposição du. en
mura dos depu!nelos, tJ. 10 dü 1883. npprovando, 
con1 nlteruçUe:;, p!Lra rc~er o n1onte-pio dos opernrios 
do arsenal àe n1arinba. c.Ul _cOrte, o 1·egulament_o or-
g:•lni~ado pela. directoria da. Uniü.o Operaria.. · 

:Ja dist.!nssão Ütl pt·oposic;ü.o da. cn.ma.ta dos deput:l. .. 
dos, n. ~ ele 188-i, reformt>n<lo o processo das exe
cut;~õ_es cive!.s c cotnlnerciacs. 

rente mez, U.eclara.ndo, enl sntistnção n.o assttnJt>to d() 
o!Ucio de lG do Junho proxiruo findo, que, sendo 
nlnnt!t\c.lo imprhnil' Cll"l nvnlsos os pareceres úcerca d:.1. 
quostfio do quobrmncnto da bitola. para o pr•o!onga
mento dn Estrada do Ferro D. Pod•·o 11, lo;::o que lór 
conclL:iun osso. impressii.o j:í ndinntndn serii.o distri
buidos exemplares pelos Srs. senncloros; e bem nssin1 
'llle, quanto aO trabn!!to UO constrl1C1ÍÍO do dito pro
Jonp;nrnento, uma vez votntln pelo poder legis!ntivo o 
credito necessu.rio, trntnri't. o governo do. continuação . 
dns ob•·as nté Subt>rá.-A quem fez n' requisi•,,no • 

O Su. zo S~::cn.~·r.\.lUO lett o seguinte 

P.lRJ!CEn 

A commissü.o de eonstitui~lio ;, ~uni foi presenta 
um ollicio do S1·. scnndor Jncintlto l'ucs de Mendoóçn. 
pedindo liccnc;n. ao secado pnra se nnsentn1· por qua
renta clius, plir n1otivo d\} ntfllestia Jc l"lesson c.lc sua. 
funlilht, ncl.tu.tldo jnstiiicttvel n lkenc:n. pedidn, ô de 
pnrcccr 'l"" .lhe seja dia couccdidn na formn dos es-
lylos. 

Sala. das comrnissões. H de Julho dd 1835.-Contl<.l 
<I e Bcwpeu<l:;.-L • .! . J','eirtt dCJ. Sil<•ct.-J. A .. Corrt!u. 
ele OJit,aira. 

PI\E:;lDE.SCI.\ DO RR. DAU:\.0 J).& QO'.fl:GJPE 

O S11. ÜlllJZ :;r.,cu.\n • (pela Oi·clem) re~ueren \'erbnl
lnente <li;pcnstL ele itnu,·essão para qne este pu.rccí:L" 

"\ possa scJ.' dat.1o para. ot·dmu elo c.li~L. 

S!::t•,r.'lut).- Expcdic·nte.- Pct1·ecer dt:t commlsaiio de 
coY!s/itui:'áo .abre a licença JJedicla pelo Sr. senttdO>' 
11ttt!-;'i dt! .oUCJ}t.'O·I.fLt· $r. C!·a;: .:Jiuchatl;; pede dispensp. · 
de twp;·es~ut.o. - Rcdacçao dtt úulicnçéí.o da mesa, 
lL'lra. li'. - .r'••tf!gocros de Cotur:rtltí. Discwrso e re
tlnr-rtme,,to do Sr. Co1·rel1. Obset•va.cücs rlo Sr. 
l'i.<condede Pw·anagncí (minisl?·o <los ê.•tran9ei>'Os.) 
Aprr;orad~.-0 >tOt•o re9ulamento das (acttlrlades de 
cf~~·etto .. Dtscu.1·so e reque1·l-n~ento do S1·. Franco de 
.~a .. • 1d<ado.-Ordcm elo dm.-J.'onte-p;o do.• ope
·ran·a.<il do a1·~ena-l tle ma1·lnha. rla. cOrte Emenda$. 
l'utaçcio.- AdiudicaçiJe.• fiJ1'çada.•. /i:men~las. Ob.•m·-
1!0púe.• do Sr. 1J1'esirlcnte. O Sr. F. Octaviano reque•· 
vl"rfm.tmenle que ns emendcts voltem. á cornm.l1:são. 
O reqrwrimento f'ui app·rouado. 
A 's 11 b<:>rns da mrtnhi\ nchnrão-se pre;entes 3·2 

S[s· s~nadores!. n sa.Uer ; l:Su.rii.o. de Cut.eg·ipe, Cru~ 
1l4at..:1J:trl,l, Dnru'' dp 1\-fttlnn.n~nnpe, I~na.cio .. 1\fartinA, 
Ba1·~·os Ba.t·reto, V1sconde Uo ll~Jm Hetiro Sih .. t!irA 
Lob?• ~:iria to _de :IIeJciros, Corccin, Junqu~ira, .Tosé 
Bon1 fnc1o, Barao de !IInmoré, de Lnmnre, Bnriio da 
Lnguun, Pnula Pessoa, Littll\ Dlln.rte. c.Jastl'O Cu.rrctrn 
Viscondl) de !\lnritihn. Bnrü.o <.la ll;stnncin. Leiio Vel~ 
losf\ ... To1.o Alfredo. Visconde ae Palotas. Luiz Cario:; 
B:tri;o .:le !\lttroim, Po.Les Ue !\-Icfl<lon<;o, Visconde <1~ 
Pnrnn~t.guú, Chichol"t'O, Sil\'eira 2a .l\Iottn, l\:Icia'tL do 
Vasconct-llcs, Uchon. Ca.,·nlcunti, Sinitnbti e Frnnco 
de Sá. 

Deixúrüo de comparecer, C<·m cmt~u. pu.rticipada, os 
S•·•· Alfonso Cel•o, Christhno Ottoni, Dio~o Velho 
.Jn;;uariUe,. Silvei~a 1\I~rl~ns. IIenriqne d'A~ilns Tei~ 
xcu'R Jun1or. -:1-nt~to, .R•betr" ela Luz, Godoy, Snrnba, 
La!ayette, Lu•z Felippe, Pnulino de Souzn e Fer
nRnclcs ün Cunha. 

Deiltoll elo c,>mparecer, sem cnusa ptu·ticipnda 0 
S•·· Unr~o ele Souza QnciL·oz. ' 

O Sn. Ptu::sJDE::Iil'l'e nba·io o. sos.sü.o. 
l..êrl'Lo-~e ns nctns ela. ultüuu. ses~:~iio e do dia lfa: do 

eot·a·ente suez, c, ni"~o hnvendo qnetn sobre ellos 
fize~8t.! \)U:sérvnções, Uel'üo .. s~ por a.ppruvu.dus. 

Cumpnrccêriio, dupois de nbertn. a sessão os Sra 
Cnnhn ê ~~igoneil·edo, YloiJ•a. c.lu. Silvtl, Conde' de Bne: 
"(lt"'Il•ly. Nunes Uun,.·ul\'ta~. ~oa.&'d:i Bruntlii.o Fu.utit.O do 
.A~nhu·, l)nntul:t, Octaviano, c~ll'riio ,; Mm·tinho 
·Guntpos. 

O Stt. I• :-;,:,Hn~·J•.tnr.o tleu conta do :-~egnlnte 

t:;X.Pi'aH~~·.n: 

o·-·~,(~ Uu Nr:nis~t~rio tl,l ttKIO:l!:.ttlur,l, df! I :1 rlo C( r 

- Consultado o ~Seuac.lo, cousentio· uo. llíspcn.::a. pecli<l~t. 
li"vi Ji<.lu, post~L em discnsBli.o e sen1 c.lcUa.te uppro

vnda a. seguinte 
l\CD.\.C:ÇÃO 

Inclicaçao !lct ine;a, letra F 

Art. As emenGns s<to indi viiluacs ou collecti-
vus. Pn.rn. (tUe cuta·enJ cn1 2,.1 Uism1ss:lo dcven1 St!1.· 
npoia.das por cinco 1ncn1bros, e et.n :J 1 po1· dez. Pvdent 
conter no 111axhno '!.u.n!a.-5 ass:gnn.tnt·as qu::tntu.s La.steuL 
parn o npoin.metjto • ...:ls enuwdus tl~ts co:mnissõe3 n::io 
necessitrw Ut= o.poiumento. 

~ 1 .• Nilo podem se•· npre>entnLins cm p•·ojectos <la 
inter<:5sc lucal ou inLl:vidnul cnlcntln.i qne tiverem 
lUn cii'c.!ito geral, on Cú1ll[U'f.!h1}1lllea· pc!:s;a. dl\·er.sa. 

§ '.!.0 Da. uloauta. túl'UHl nt~,l ~ t't:l'ltliltic.la. na di.:::i
cussUo das lei:; annuns a. ~1pt·t.:.ose;,13,;Ü.o ele ctnenda,:; 
cc.11n o ca.l'actcr de proposit;:ões priucipnes, ns quaes, 
dcven~ segui•·. O!i tnunitcs dos pt•ojectos d~ lei. C'?n1o 
tucs sao c-.. os:t.lcl':ldns us ctnenda.s q tte cre11o serv1ços 
uo'\"o~~ cx.ting;ucn1 ou rcfot'nli"'.o por qua.lquer ll'AOUo 
rcpnt•tições, :f.u:uldade::. cu institutos dd ensino ; al\ ... 
p;tuc.nLCto ou reclnzem 'rencilnent.os, convertem e1n ordc ... 
nado parte ott tocla. a. gra.titicnc;~ü.o, votados 0111 leis 
csrJeciaes : rcv·og:ü.o lei.:~ <lG n~tture~u diversa., ou 
1na.uc.lüo ,·jgurur u.s já rcvog~1Jas. 

I. às amcndns de nugmento on diminuição do· 
despczn só podem ser oll'erecidu.• nns rest.ectlva~ 
ruhricn.a da orçamento. Quer na "2a, f!tlet• nn. 3• dis
CtLssão serü.o, depois de opprovndll.s, remettidns Li com~ 
missi'Lo de orçamento que dnrl seu parecer com 
urgcncin. A~ opprovndu.s cm 3~ pn-aearlLõ por u1nu. 
IL:L discLtssü.o no. fúrma do art. O 1 do regintento e 
delioern,;iio de lD de Setembro ele 18::.1, ninda. qtte 
tcnhií.o sillo nprcsentnc:!a.3 ou rejeitntins tro 28 tlis
cnssü.o. 

II. Na 4• discns·üo nü.o potleru ser offerecidas 
on tl'íl s eu~endus. sul v o de redttCf!ào. 

UI. ~quha!cm n emondns tlo suppressiío as qtto 
t.h·el·eul por Jhn sopa.rnr artigos, pnrngraphos ou. 
periodos de 'JU<llrtner projtcto do S'nado ou proposiçii.e> 
dn oamurn dod eloputndos 

§ 3.• ~:ia c pcnt•ittiuo retmh· em nnl só projecte> 
duas on mnis proposições du caUln•·n <los deputndos, 
ncn: nns propoatns de ct·editos inclui!· novo crel).ite> 
lnicindo no StHaa.do. 

~- "' - 1 b 
Artirro, ( 

so~l:in~~t-;\':'llt) ( O'J cr.:'ln&nonto!J serl.'t. Q · :3\'rva.-llt\ a. ordol]l, 

! , 11 A" <HlH~ntla:» auppress4vaes; 
'~." :\.; .. Vt'L'l.g.i l!tL propo-it:t; 
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3.0 As emendes lln cnmorn dos ileputnr1os ; 
.&.0 As emendas dn connnissão ; 
5.• As emendes individuees ou collectives. 
Nos artigos que niio versarem sobre despeza e re

-ceita. c nos das nutrns mn.tcrics seguir-se-lu1. o dis-
posto nos arts. tiO e 79 do regimento. __ _ 

Artigo. 
.Aa emendas feitas pela camo.re dos deptttedos ás 

proposigões do senado serão remettido.s às commissões 
respcctivns c. depois do seu cxn.mc, entrnrúõ mn 
uma unicn· discussão, setn que se possCL fnzer novas 
emendas. 

Peragrnpho unico. Entendendo as commissões que 
ns emendas da camara dos deputados não devem snr 
appro-yo.das, pr<?_poráõ ~o senado se julgão o p~ojc<:to 
vantaJOSo ou nu.o afllTJ ele proceder-se no. pnmeua. 
hvpothese como determina o nrt .. 61 dn constituição. 
lJade o. segunda hypotbese, considerar-ac-ha o pro
jecto como rejeitnclo c nssim se cotnmunicart\ n outra. 
ca.marn.. 

. Esta.. disposição não inbibc qualquer scnedor do 
direito de prop01• essA julgn1T1ento,· qunndo ns cotn
missões o nüo hnjiio feito, pa1•n o qne é conceilido o 
n1esmo prazo q uc tCn1 ns co111m issõcs pn rn darem 
parecer. 

Artigo. 
Quando o. ordem do dia. fór trabalhos de commis

sõea, proceder-se-ha corno está determinado para o 
começo dos trahnlhos em commis•iio geral. 

Sala dns commissões, cm 15 de Julho do 1885.
Jiom Retiro.-Francisco Octav·iano.-Ftwsto de Aauiar. 

l'\EGOClOS l)E RO"l'VOATU' 

o l!lr. Coa•rela :-Emqunnto n cirlnde ele Botucatú 
for uma mancha na brio"' e ndiantudn província. de 
S. Paulo, hei de clamar coutrn o estado de co11sas 
nlli dominante, acompanhando como puder os elo
quentes protestos que tem feito nn cnmura dos depu
tados o illustre representante do districto. 

Dessn. cidade foi remettida {l p,·ov1.ncia ele S. Paulo 
a seguinte eommunicnyii.o : 

" Tenho profundo desgosto de communicnr-lhe que 
esta cidade otlt1•a YC?. se nclut nno. condições de pre
cipitar-se n 'um -nbysmo de dcsgrnçns. 

" Ternos perdido toda e cspe•·nn~a de que os po<leres 
do Estado ponhü-:> paradeiro ;, tt·esloucadn furia dos 
homens da. situnçii.o, qnc tndo tê1n em suas n1ü.os, 
com a unicn exc~p~~iio do nosso integerrimo jt1iz de 
direito, o illustrado, h'mcsto c independente Dr. Lui?. 
de Camargo Mello. 

cc A policio. inteira, o jttiz 1nnnicipnl e seus sup
l>lcntes são verdac1cirns manivellu.s d.ts tropelhts e eles
ordens c das bacchanaes, que nqni coustnntemcnte se 
ilão. 
. " Ne noite de vcspcre de S. Pedro, 28 do corrente, 
pe1o.s 2 horas de madrugada, um grllPO de desordei
ros, filhos dos vicios e dos crimes. sahido summn
mente encachaçndo de um festim de nntemüo tnlvcz 
preparado, andou pelas runs desta cidade, vocife
rando em altos brados contra caractet·es firmndos na 
nobrese dos seus sentimentos e cleveo.üo de suas 
int.clligcncins; c, dcstn. fúrmn., cm fren'tc dns rosi
dencias do ,iuiz de direito, Dr. Luiz de Cnrnnrgo 
Mello e do D1•. Christinno Rit.t, suas pessoas mo
rnlmente forüo errnstndas por entre bafejos de 
vinhngem. 

" Toda o. cidede ficon sobresnltedn, e a policht 
guc:!da que nan1 um perro, ncn1 tun n1ovilnento, nom 
um signnl. 

cr Na noite scgninte representou-se o SC'"'ttndo neto 
da orgia inferna1, e n sucia trovejevn cm <'i'escompos
tnro.s aos tnesmos cidndüos o n outros, q ne, dornundo 
em pnz ne segurançe dn lei, sobresaltados se levnn
tári"to e viríi.o, ú 1 uz da dcvnssh.liio, snns r~reciosn.s 
viu as em perigo! 

cc E a. policin contintlnYn n dormir o son1no dos in
:oocentes, e nos brnços dn ,·entura rcsonava o dole
t;:ldo militnr, que tudo ignorltva, que nnda tinha ou

' "'"ido ou snbido ••. 
, "E llO cnt1·etnato policiaes se acl1eviio cnt1·c os 

bncchnntes. O conunnnrlantc Un dcr;.tn.~nmmf'3nto, 
pouco nrredado. . . tif!iX~l..vo. pu stmr n. ca.ternrr, a seu 
c~ntento. . 

cr l~is, Sr. rc.~.lnctor, en1 bl'e\·es pu.lnsris, o Llt•e pre
s:enciúrnos no centro desta. cidade. 

u A fugida. elo benetneritojniz de direito,Dr.Lniz Er
nesto Xavier, c do hoje fnllecido promotor· a retirada. 
em debandada do Dr. Barros Barreto· o 'assMsinato 
do inl'eliz Quinsote no mcmora,·el dlJ. G ile ,J.tneiro, 
pedem vingança : e no n1eio desta. turbn estava o. 
neg1·a_ müo do assn~'3ino que ca.vou 11rofunU.n. dór no 
cornçu.o de uma m::a.e. 

n Seus autores quereJn ver se. por estes meios, se 
r1esfnzem dn ultima garnntin 'Iuc temos, qnol o 
~r. Dr. Luiz de C:unargo 1\Ie~lo. Dese~gnnem-sc. 
porém-. Este apostolo de justi•;a, esta columna. que 
ainda snstentn n lei nestn. cidndc, permenecerá firme, 
qual rochedo, rindo-•e de escotrneo c de piedade ás 
brnvillS ondno qne lhe b<'ij;;o. o• pés. . 

<f O governo não mais po~;ne nn1n. pingn de snngue 
nnte os des1nn.ndos c tr.•pc!ia:'-1 da.; nntori•ln.tlr~s. E.lle 
Jlroprio é o factor prh1cipnl ela!' vinlcnciaa nqni prati
cadas pelos filhos de sen peit.o, pelas c•·eatur~ts do sen 
progrn.tnmn 1 
. tr Pacienci:i ; esperemos. )) 

O redactor politico <ln ProlJincin tle S. Pa11lo, o 
Sr. Dr. Rnngel Pt:-stn.nn, cnn nrtign por elle nssignndo, 
fez preceder a. publicoçiio destas oiJse,·vaçc•es : 

u J lÍ sentimos repugnnncin. c1n trntnr de certos factos 
occorridos em Botncnttl. porque n. .n1oderncüo e a. pru
dencin. nito se prestüo a ncon~clbnr f]nnlir'i'~ativos pnra. 
o procedimento das nntorid:tdcs superiores, que de1xiio 
c~sc n1unicipio !órn do reghucn <lu. sociedade poli
Cindn. 

" Póde-se dizer que n lei nlli não tem ii»perio nem 
n. justi~n. for~·.n. 

cc O n1ngistro.ilo qne nü.o se ·sujeita. {,. vontade de 
nrn grupo e posto fúrn. 

n <.Jonlcr,:ão os pretcnciosos clon1Ína.clores dn tt!rrn. 
pelas arruaça• ndrede preparadas com ,;;ente c1e m{• 
condnctn c sob a. inílncncia ela. t•1nhrhtguez prodnzH1a 
pelo alcool e pelns pnixões pci'scones e ac:tl,ão pel" 
1nthnidnção, peJo a,,•iso, · quu.~i o1·de1n, üe retjro.r-se o 
juiz importuno. 

cc Todos os meios são bons : }wcpnrão cilnclns, a.rmãc;, 
intrigns. levnntiio odios. c de provocnçüeii cn1 provo
cações chcgüo o."a. CXJllllsii.o ou nssnssinnto. 

cr Depois... fnzcnn-se os ccleiJres inqueritos tão 
vcrgonlw.t3os pnrn. nquelles qne nc11~Js to1nüo pnrte 
co1no para os r.zne os aceitiin com for~n prob:ttoria. . 

cc Entrct.nnto o rnunicipio ele Bbtucntti se torna. 
ume mancha pet·manente un provincra de S. P.tulo. 

" Expliquem como quizerem a intcrfcrencin dos 
~rupos voliticos nos ncontccin1cntos e prncttrem em
bor:t illui!ir n rcsponsabilidn<1e llos w,rdndeiros nu·· 
tores elos netos conllcnmn.vcis: n vcrdnc1c é esta : nlli 
não se vive debn.ixo cln ncr;ü.o dn lei. con1 ns garnntias 
ela justi,,a e sob a prolecçiio" da policht. 

n ·Em un1 pniz civi11sndo, Rotucnttl repr~sentnria. o 
domínio elo dcspotisn1o nnnt·chico, imlJecil e grotesco 
de outros tempos. No Brazil, porém, é o resto da 
brutnlidnde elos mnndões, justificatln pela incnpnci
elnde dos governoa e pelo empirismo de umn politic<> 

~ qno n.vnlin. os hon1ens segnnclo u. n1nior ou 1nenor 
ousadia com que c1!es sn.hcn1 vencer eleições. 

" O estudo de consns ele Botncntti. repetimos nindn 
uma vez, é o producto dn incnpncielnde dos no•sos 
ndministrnclores, dos n1inisterios consoa.ntcs nos in
teressaR nlclcãos c ele politicos sem J?•tl'iotismo. 

" Debalde pcdirinmos proviclencms. Emquanto a 
situoçii.o tiver interesse em mnnter neqnclla comarca 
urne certe ordem de cousa~ enfeudnclns nos caprichos 
de elguns espíritos desorientados c 1Í supremacia de 
\1111 cn.pitüo .. n1ór, não hn. 1ncio de fazer entrar n. so
ciedede no regimen da legalidade. » 

Eu creio que não npp'eHO.roi cm ''ÍLO pnrn o ~c,\•crnn; 
nisto deixo de acompanhar o illnstrado rcdnct.or ela 
P1'01Jillcia ela S. Paulo. Estou per•nedido de que o 
governo dnrú. ns mnis tern1inn.ntet\ ordens po.rn qne o 
triste estado de cons<u 'I"" nflli~e, hn tanto tempo, 
os hebitentcs pnciflcos dn cidade de Botuc:~ttí cesse 
em honra da nosaa civilisllç~o. 
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·----------------··---------------------------------------------------------------------------------~-~·~:·~·---
Aproveitando-me da occnsiiio, pedirei a nttençiio 

do governo para uma. noticia d:~da no Diario do 
Braiit de 11 do c~rrentc : 

« O tenente Alexandre Felix de Alvtu·énga Sa11cs, 
do 18 batalhiio de infnntRria. aquartelado na cidade 
de Urtwuaynnn, fnllcceu no dia 29 de Maio, logo de
pois de"'ter assistido IÍ leitura da ordem do din regi
mental, s<>b o n. G5, em que o infeliz officini fõrn 
atrozmente inj urínno. 

cr Terminado. a leitura dn ordem do dia, o. victhno. 
do c..dio do commnndnnte do bntnlbiio c do secrctarto 
elo rnestno.- tun tn.l n.lferca Neves, dirigio-so ao estado 
1nalor, onrJc· se nchnvão presos dous officiaes seus 
nntirl"os, c, diri~indo-se o. um delles, com uma. mão 
soU~ o cora(•U.o, disse : capitão, ou mot·ro, e o que 
n1c 1na.ta. é n. iÕjLlstjça que sotfro, mórmentc o. liogun
,:rem da Oi'dcm do dia n. 65, que me cha:na de 
Lcbado. " 

« Poucos momentos depois o infeliz official ern ca
ànver. 

cr Siio testemunhas deste fncto os capitães do mesmo 
hnt.nlhão Onofre. Fnbriciano e Theotonio, » 

Garante " noticia um cidadão respeitnvel, irmiio do 
oflicinl fullecido. 

Na carta <Jl;lC recebi desse cldndlo lê-se : 
" Peç' que leve ao conl>ecimeuto da venerando. cor

porn~~úo dr, se:1ndo n des~n~adn mo1·te de meu irmii.o, 
que , tendo feito a guerra do p,.,·a.:!:nny, nn qual por 
netos de bravura foi elevndo a ollicittl pelo Duque de 
Caxias. o a~"~'racindo com di\.,.ersns condccorn.?õcs, teve 
como recom~pcnsa unu:~. 1norte, filha. do odio, a 

O meu re~uerimento é este : 
..,Requeiro q'le, pelo ministerio da. j11stiça, se pe~a 

ao go,~erno : 
« 1.• Cópia de qualqu~r communicação que haja 

rcccbidn ácerca dos lament:weis :factos c:ue se deriio 
:na cida .. lc de Botuca.t1i <lurnnte o n1cz findo; 2.0 In
íormn9iio dns providencias tomadas pnr:.1. rcpri,..-,i-los. » 

I~oi apoiado e posto em discussiio. ,_ 

o ,.., .. ,.l,.eonde de Pnrana~;11á (tni11i•·tro de 
esuangeirJs) : Sr. p~csi<lcnte. pedi a palavra s6mentc 
pnr:J. ns•egurnr no nobre senador que o governo tomr.. 
cm todo. a consideração que merece o que S. Ex. 
acabou de eltpender, motivando o seu requerimento; 
e, conhecida a vcrdnde, niio terá duvida em empregar 
todos os meins a seu alcnnce, afim de que se torce 
effectiva a repressão de tnes !netos. 

Quanto n.o mais, voto pelo requerimento do nobre 
senador. 

Niio havendo m tis quem pedi••e " po.lavrn, encer
rou-se n. discussi.o. 

Posto a votos, foi appr~vado o requerimento. 

O NOVO REGtJLAl\lt:lio!TO PÃ.RA..AS FA.O(]'LDA.D!:I DB DIREITO 

o ~··· lf'ra11eo de 1!!11{• :-Sr. presidente, pedi a 
pnln\'ra pn.ro. justificar ntn reqtterin1e:.Jto, que vou 
nmndn.r ú. nH:sn. 

\.ra.rios oradores nn. cnmnrn. dos dCi,1Utados se ten1 
occupn.do com o re~ulllrnent J que deu n•':l\·os csta.tLl
to• ti• fllctlldades d~ direito, c um delles atllrmou que 
se nc!Jiio cm execução clitfercntos clisposiyões das 
que foriio sujeitns pelo mesmo regulamento {L 
npprovn.çi"to do po_der lc,f.'islnth·p. _ 

E' a. este respeJto que peço 1nfo1·mnçolO no ::ro\·crno. 
p.,,. neto meu nenhum!\ daquollns disposiçõos foi 
postn em cxecuçlo, e c ·eio qnc pelo nctuul Sr. mi
nistro do imperio tnxnbem t'lú.o o foi. 

'rodo.vin, como isso foi dito por um deputado pela 
JWO\·incin d~> Pernnmbuco, lente jubilado dn fncul
d.L<lo de direito do Recifo, que de,·o estar inlormndo 
das cousas que u.lli se diio, desejo fjllC o g·ovcrno i~
f.JI'llle qnncs sü.o as dis_pol!i(1•i.ic.-:~, d'ontrc as que c!:(tao 
n11.mcloandns no nrt. 3D 1 do regulrunnnto, que se 
nchiio om oxc:::u~!Ü.O, 

Sr. presidente, cnusn. pasmo n injnstiçn c ncri
Jnonin qntJ tem }utvido nn discns~lio deste ussumpto. 
Do'1-se'n rcJ'nl'mn co1no umn columidadc pnra n J11B .. 
trLtc\'üo J•uiJiic11 do ltni•erio i cbegiL->e a dizet• quo 

foi uma vcrcladeira desorganisaçiío, que o ensino. 
superior no Imperio está cm t>narchia. Mas .. indu. 
niLo ~·i, Sr. presidente, demonstrnçiio destas n.ffir
maçoes. 

Veraiio as censuras cm gero.! sobre os mesmos 
pontos ; sobre nlgumns partes do regulamento de 
que se occupou n imprcn 1:1, 011 que tem moti,·a lo 
qtteixn dos o.•tudo.ntcs. Parece, Sr. presidente, que 
a1uelles qne tém censurado esse regulamento nem 
sequer se dcriío no tra'>alho de lc!-lo, que o que sabem 
clellc é simplesmente de outiva. Estão no seu direito 
censurnndo-o c fnzendo-o com toda n. severidade,· 
quer por conta propria, quer como commissionndos 
pelo• estuclnntes. Tenho porém o direito de pedir . 
que rmUJiqucm iotegra.hnente os seus discursos .. 
Visto que t>rremettem com tanta furia contra um 
ministerio já morto o derramão tanto fel na au
•encia daquelle n quem censur1io • é justo que 
lhe fa,;iio conhecer todos os artigos do líbclln , 
pnrn que se possa defender. Algnns dos que tl!m 
censurado a reforma não tl!m publicado os sens 
discuros por extenso, tl!m se contentado com os re
sumos mais ou menos dcfictcnte•, c que não t6m a. 
authenticidnde do discurso redsto pelo o~a.dor. 

Desejo inteirar-me, de modo completo, dus rnzões 
que produzirão, afim de poder de,•idnmcnte aprecia
las c reaponder, justificando o meu neto. 

o Sn. CnnnEI.<;- o discurso a~ interpcllante j4 
foi publicudo por extenso, e nté cm jornnes da.s pro
víncias. 

O Sa. 1-'nA:'ICO nE SA :--Todos esses discursos me 
pn.rl!cem profc1·iclos ab ira!o, nascidos, não de uma 
npreciar~ão j u::.tn do regulamento, tlJns d11. cxncerba~iio 
contra ~ minis~erío pnostLdo, a qttal ninda ate hoje nie> 
se nco.1n1ou, o.pcznr de estarem nns l)oas groçns 
do governo nquellcs qnc tão irrit.ndt~s se most.ra\"'~O 
CJnl.rn o trnblnctc 6 de Junh..,, vmgao-s!! dn. post
ção e1n que se nchiio, contrnrin. n.os seus prin
ctpios, {t. attitnàe e nos compronJÍ.:B?s. qn~ tioh~~ 
t(')nua!;.,, encnrn:mLndo-se contt·a o 1n:.n1.:otcno quo Jtt. 
deixou o poder, t:o passo qne se inclinão nutc aquelle 
que go\·crnn. 

I'stc nssmnpto mereci:\ se\ trntnd<> de Ot:tra ma
nei<·n; "dcvin cstnr fúra. das pn1xõ~s de pn•'t1do, dn.s 
jrritaç~fics transit(1rins. j1í s~n1 raza.o de &C1" .. C?s qt~e 
se mo:;trnYÜo ttio infiumtnndo3 c.:•ntrn. o !n1n:sterJ.O 
passrHlo. cunscgttil·ão o sctt !hn : tem hoJe un: g~ 
vcrno 'JUC lhes agt·adn, que lhe• me;ccc dodtcnao 
npoio · niio bn 1nnis ruzri.o pnra tu.nt~1.s u·as. Convem 
dJscutir c:.tn nHltoriLL s >n1cnte ú. lnz d;.\ rnzão .. com 
nnimo recto o se1·eno, scrn outro intuito que o do 
bem publico. E' pnrn este fim, que peço scji:o pttbli
cntlos cnn1 br~,·idnde c inte-gJ•;.llLU~ute to elos os d~dc~uso~, 
prf•fe:ridos sobre este nr-snmpto. Al.~nns dellcs sao 1nsp1: 
rnclo' pclns reproscntnc,·ôes o queu~ns àos estudnntes, 
não õ bon íont.e de in~pirn·~~ÜtJ, Poderia dizê-1<? .. o nobre. 
senncl•Jr p!')r Pel·nn1:11Lnc(), que tnmbcn1 lllocldlCo~ cm 
nl"ttns pontos os cstntntos dns fncnlc1nt1cs . .As dtspo
siÇhcs qne lc\•antüo rcsistcncias ou clnn1or dos cstl.t
dontes si\o ordinariamente ns q.ne tGndem n tornar 
mnis c!Ttcnzes as provas do hni.>ilt trv:ita. 

o Sn. JoÃO .ALFREDO a:.. um npm·te. 

O Sn. Fn.•sco nE SA' :-- Rcfit·o-me ás mc~idns de 
\r. Ex. que suscitúrüo tnntucalonmn, que dcrao lugCLr 
ut<l a disturbios entre os estudantes. 

o Sn. JoÃo .A~I'liEDD :-- Nnqu~l1e tempo anva-ae. 
1nuitn. importnncin n cssns rnnnifcstnções, fazendo-se 
dtsso nrnw. politica. 

O Sn. FnANco "" S.t : -- Pois se isso se !_cz, foz-se 
n1ol. c nii.o se devo fazer. E' o que cJtou d1zcndo .. 

Senhores ultintnmentc dizin-se que n liberdnde de 
ft·oqnenctu, 'que foi estnbeleci?n pelo d.ecroto de .19 <lo 
,\IJril. tinhtL trnzido decndenCin do cnstno suportor ••• 

O Bn. Su.v&m.l. nA. l\foo'T.I. : -- E' a lil>crdnde da. 
vndiu,,·lio. 

O Sn. FnANOO "'' S.l : - ... ot·n n liberdade d<S 
,·a•liur,,.io, como acnun de dizer o nobre senador voz:: 
Gvyn;G. 

,. 
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O Sn • .JuNQtrBIBA. : - E de que sct•vio fallnr c ccn
.snrllr? 

O Sn, FnA.NCo DI' SA: - Mas o decreto de 19 de 
Ahl'il foi recebido pelos estudantes com a maior sa
tjõfoç~o e sempre lhes tinha. merecido nppllv,sos. 

Por qne, portanto, Sr. presidente, o regulnmento 
<j'nc deu 11ovos estatutos às faculdudes. reproduzindo 

-..,. disposições do decreto de 19 de Abril, mantendo a 
lib ·,rJade de ensino, encot~tra rcluctancias e qucixns 
àu parte a~. estudantes? • 

E' que alguma cousa houve no novo regulamento 
.:r>a.-n o fim de corrigir os inconvenientes dessa. liber
dade. Qllal poderia ser o correctivo à plena liberdnd" 
·<le não frequentar ns fttculdades 'I Não podia ser 
<:>utro, se não boa preparação para a matricula e sc-
':eridade nos exames. . 

It é isto o que contraria os eatuda.ntes, babitur.dos_ 
·lt liberdadE> de vndiaçao e a cxo .. nes irrisorios. 

Ultimamente, Sr. yres'dente, os exames nas f<,cul
du. Les de: direito nl.o erão rnnis que um simulacro 
(np:narlo .. · .do Sr. Leiio Velloso); formalidade v ii. c ri
dkala, como hei de mostrar opportunamente desta 
1;rj o una.. 

O Sn. J?aESJI>ENTE :-Observo ao nobre senador qtte 
11 hora estú. terminada. 
·,O Sa. FRANco DE S.l :-Vou concluir. 
· ·A hora. estú. findn, e nii.o serin estn n occnsmo 

""'ropriada para entrar nesta discussii.o; hei de fazê-lo 
oimortuna.mcnte. quundo se me oíferecer ('n~ejo nde
quÜdo, como por exemplo. na discnssiio do o:-çnmcnto 
-do Imperi1. Por orn quiz sómente pe lir estn infor
l11:tçii.o ao governo, e :fn.zer noR que tém criticado os 
11ovos estatutos, o pedido que fiz. 

Foi lido, apc.indo, r•nstn em discussii.o, n qtml ficou 
odiada 11arn a scssiio seguinte por haver pedido a pa
lu\~ra. o Sr. Junqucirn, o seguinte 

neq!Ulrimento, 

"Requeiro qtte ]lOTÍntermeclio do ministcrin do im
rcrio se peçn. no go'\·erno n scguinta informn<;ü.n: Se 
•e acha em execução qnnlqner das disposiç·ões que 
:fic:iriio dependentes de np:.•rovnçfLo Ie;;i~lnth·n. pelo 
art. 391 do regulamento de 17 de Jnneiro de 1885, que 
ae"l no~·os cstntutos tls fncnl<]acl~s de direito; c se se 
tem cobrado poJas defesas de thcs., 1m<:ns superiores ús 
.que estayii.o anteriormente cstabclecidnR. 
• cr :Paço do senndo, 15 ele .Julho de 1835. -Franco 
de Sá •. » 

ORDEM DO DIA 

ll0NT2-PIO DOS OPGRA.RIOS DO ARSE:SAL DB 1\1'.\.Rl!liiiA. 
J>.\ cOnTE 

Continuou cm 2• discnssiio, com pnrecer da mniorin 
<1n commissiio de mnrinbn c guerrn e voto cm ser,a
rnilo de um elos seus membros c com as emendas of
!orocido.s, a propo:Jsiçii.o dn cnmnrn dos deputnclos, n. 1 O 
ele 1883,. approvaudo cem nltern~ões, parn reger o 
monte-pio dos operarias d·> nrsonal de mnrinbn da 
c•lrto, o regnlnmento orgnnisado pela dh·ectoria da 
l:niii.o Operaria. 

Veio {• mesa, foi lidu, npoiada c posta em iliscns
si"to a seg'llitlte emenda : 

cr Accrescente-se onde convier: 
· cr No ca.so de inst1nicienc~u ele fundos pnrn p!lgnr 
ns pensões, o clcficil serú. rntcnclo cn1 }'rOl)orçU.o.-
S. H.-lJJanoel F1ra.11cisco Correia. u 

Niio ha''enclo quem pcdi.se n po.lavrn, encerrou-se 
a discussiio. 

pl,stn n votns, foi nprrtJvncln. n proposi~l'io, snlva.s ns 
rlttr.ni!ns cln Sr. Cor1'e1n c cl~t. mniorin. cln conlmi:;;si~o 
Ôü rnnrinhu. c sncrru. 

Pustns n votos, forão snccosf\Í\'nmcnto n.ppt'C'l\'Oilns ns 
..so~:nlnt.r:s cn1cuUns Uu nJniot•ln. t1n commissi\o de rnn
t•ln!Jn c gttm·rn : 

1." No nrt. I • a,, projoct.o onde se diz- renl'lor 
un1 tcr~o, tlipn-so-revcrrcr mn qnn.rto-, c ncs mnis 
A.l'tigos cot•rclútivos n n1csmn a.lternçü.o. 

2.• Concoder-sc-hn no ope"o.rio de bom procecli
mento, e dispensado do serv1ço por e>ecesso de pessoal, 
a facttldade de continuar a contribuir para o monte
pio, de nccôrdo·com as normas 1cgnas. 

3.• 0 governo formulará um regulamento, para ser. 
presente á osseml>léa geral nn scs<fLo vindoura, 
c estabelecendo as buses da c:cação de um monte-pie> 
p~ro.. os operarias dos nraenaes de marinha dns pro
VJnCin.s. 

}"'oriio igualmente o.pp1·ovadas as seguintes emendas. 
do Sr. Cor1·eia: 

Ao nrt. 2• accrescente-se : exceptuada a gratifica-· 
çiio extraordinario.. 

Ao ti !• do art.10 accresecnte-se: ou paro. despezn~ 
fllnerurins. . . 

Ao 1nesmo artigo a.ccresccnte-sa : . 
§ 4.• O autor será ob1·igado n apresentar certidão de 

vic.ln do tutelado de tres cm tres mezes. 
A ultima parte do art. 11 seja nssim redigida :

será ailmittido cm uma ordem que mantenha hos
pital. 

Ao o.rt. 16 accrescente-se : 
§ 4.• Completnndo 1()" o.nnos. 
No ~ 2.• do art. IS SU)?primiio-se as seguintos pa

lavras: que flllleceu pcnstonado ou não, ou ten(lo mais 
de I O annos de casu.. 

Accresccntc-se no art. 51 :-e:<.cepto o comprehen-
dirlo na disposiçii.o do art. 11. . 

Se pnssnr ni~." em~nda. dn cotnmissão de nla.rinh& e· 
j:{ucrrn, supprimn-sc o nrt. 39. 
- Supprhnn.-se o n.rt. 52. 

llarmonisc· se o ~ 2.• elo art. 13 com o § 1.• do 
art. 8.• 

Aecresccnte-se onde convier : 
cc N ~ caso dQ insufficicncia de fundos para: pagar 

as pcnsl\cs, o cteficit será ratco.do em proporção. 
Foi a P"opo•içiio nssim emendada, adoptado. par& 

passar á 3• discussão. 

ADJ'UDJOAÇÕES FORÇADA.S 

Seguia-se em 3a discttssü.o n. proposit;üo da. ca.mn.ra.. 
dos depu1ndos, u, 5 ele 1884, rof.,rmanio o processo 
Uns execu,;ões ch·cis c comtnercines. 

Forão lidas e pi>st11s conjllnctnmente em diseussilo 
ns ·seguintes emecdns da co1nmissão de legislaçã():. 

ElUENDA& PARA A 3" DISCUSSÁO . 

(Quanto ao p?·ojccto n · de 1884)" 

" O nrt. 1• emendado na 2• discussão seja substi
tuído pelo seguinte : 

n Nns cxec11ções cíveis so observnt"á.õ ns <1isp'osições 
conti(lnS nn 2a. pnrtc, tits. to, 2" e 3° do rcgnlntnanto 
u. 7'J7 de 25 do • Novembl'o de 1850, ten'lo-so cm 
atten~'i'io, quanto ús peçns de qne elevem c;:,mpOr:-se 
as cnrtns de sentença, n.o qne se nchn cstnbelec!Cfo 
no clet:reto n. 5,737 de 2 elo Setembro de 1874, e bom 
nssim serii.o ohscr\"ttclns todns nqttclins qttc c1izen1 res
peito ít. 1no.tcl"in. dns nullid:Lde3 c nns recnrj::os Uc 
nggrnvn, nppellns~üo c revisto., stt:t int~rpo;iç::io c 
fúrn1a. de processo, de que trntn n ::Jn parte d.1 men
cionado ro.,\'nlnmonto n. 737 de 1850, com as seguin
tes nltor;H;õcs extcnsi\"ttS igun.1mcnte ús cxecuçõca 
comrncrcines: 

" O ~ t• scjn sub1tituido pelo seguinte: 
" Fica cm toclos os cnsos abolid.\ a ndjndicnç.iio jn

dieinl obrip:ntoria. 
" Se os ben9 penhorados nrío onc.,ntrarom n11 pri

lncirn. prnço. ln.nço superior 1.'1. nvnliaçüo. irüo no
vnn1cnte t\ pl'a.~~n, gunrdndu o intorvnli,J di) oito dins. 
cllsponRo.dos os prógücs, cnn1 nbtHimentos succclSÍ\'OEl 
<1e •.1() o;0 • ntcl ~no se.iito clfoctivnmonte voncli<los pel<'" 
lllllÍO • prcl;o qno 11t)r oJl'crccido, Hcnnclo Slthm n~ 
C'Xt~f)tlOnte, C1ll qntd.tncr du.s prnt;nB, O direito d" 
1··lnl;·or, indopenU.onto Uo licença do juiz. on o de re
'luurer '1"" o• mesmos bons J!Jc tcjiio o.djudicndos. 

cc No ~ ~": Em vez de cr primoh·as prnr.ons -..,. 
tlig-n-so cr primeirn lJl"llÇa ))'e ctn vez de c• na. terceira." ... 
diSn.·sc ,., nus ollirll~ u, 

9 
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c .Art. 2.• 
c § t.• Em vez das palavras " nna duas primeiras 

-praça~», di~a.-oe «na primeira praça», e em vez das 
plavrao "::a terceira», diga se « nas outras». 

.Art. 4..• Supprima-se. 

(Quanto ao projecto G 3 tle 1883) 

c .Art. 1.• Mudada. a numeração para art. 4•, seja 
-bstituido pelo seguinte : 

" Nas acções e execuções hypothecarias, além do 
4ue se ncha disposto nos nrti~os nntecedcntco, scriio 
mais observadas as seguintes ais posições: 

• § t.• 
« ·§ 2.• 
• § 3.• 
... s 4.• 
c§ 5.0 

« s 6.• s"eja todo substituido pelo seguinte : 
" Servirá para a base da hasta publica a avaliação 

constante do contrato. 
« .Arts. 2•, 3•, 4• e 5•. Seja emendada a numeração 

para at•ts. 5o, 6°, 7° e 8°. 
" Pre&tabelcça-se a disposição do art. 6• com a 

aumcração de 9•. 
« Prestabele'(a-se o art. 7• com a numeração 

éle 10. 
" Art. 9.• SeJa mantida a emenda da commissão 

approvadn. em ..?.a discussão, com a numeração do 
art. 11. 

"' .Art. 10. Mude-se a numera9ão para art. 12. 
« Sala das commissões, em 15 de Julho de 1885.

Antonio Jl/m•cellino :Nunes Gonçalves. -Leão Velloso. » 

O Sn. PaESIDENTE -Devo informar no senado que 
a. commissU.o apresentou já incorporadas ao projecto 
da c.runnra ns emendas approvnda.s em 2a. discussão, 
o q\1e nü.o é regular ; porto.nto pnrece-me qne, em
quanto se itnprinletn o.s novo.s en1enda.s, deve ser de
volvido o projecto ú. c01nnlis-sü.o ..•• 

O Sn. F. OcTAVIANO : -Muito bem. 
O Sn. PnESIDENTE : - ... pm·n. que ao lndó deste 

•c colloque as emendas como foriio npprovadns. 
O Sn. F. OcTAVIANO :-Sem duvida. 
O Sn. PnESIDENTE :-Mns, como nnn\\nciei o. dis

cussão, nüo posso resolver por mim. 
, O Sn. F. OaT..:vrANO (pela ordem) : -Eu requeiro 
_que voltem os papeis ú. commissii.o, pnra que, nn. fórmn 

elos estylos elo senndo, apresente a.s emendas sepnro.
damente elo projecto. • . 

O Sn. Sr LYEIRA DA MoTTA :-Eu pedi a paln.vra hn 
muito tempo. . 

O ~n. PnESIDENTE :-Mas agora hn. um requerimento 
pnrn. voltar ú co1nmissit.o. 

Sendo consultndo, o senado resolveu affirmn.t.iva
mente a respeito do requerimento elo Sr. F. Octaviano. 

O Su. PnESIDEN'rE: -1\!as o Sr. senador Silveirn. 
da 1\Iottn quer a pulavrn.? 

O Sn. SrLl'EIRA DA 1\IoTTA :-A mntcrin cstú. adiada 
jú., c era pnra. isto n1esmo. 

O Su. NuNES GoNÇALVEs (pela ortlem) :-A n ppro
vn~~i""Lo <lesse ru.lin1ncoto 1mpedo que na novas en::endo.s 
aojíio imprCfiSns '? 

O Su. PnESIDENTE : - Nüo, senhor: já estü.O 
npointlas. 

Estít esp,otnda n ordem do dia. A do amnnhã ó tra
balhos de commissões c, cm consoquencin da nova 
disposi~~rLO do rogiJncnto, discussfto do rcquorirucntos 
adiados. 

Levnnto\\-SÕ 'a sessão n mP.ia hora depois do xncio
élia. 

..,) . 

------
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SvMMuuo- Expediente - Sorteio de depufa!'r<n.
Que1tão do limites. Di.wurso e requerimento •lo 
Sr. Correia. Adiado.-Ordem do dia.-Onot•o ro!J•,_ 
lamento para as faculdades de direito. Disv·~rHoa· 
dos Srs. Junqt~eira, Correia e Franco do Sei. E·rtt:L"''
ramento .• 
.A. 's 11 horas da manhii achnriio-se presentes 

31 Srs. senadores a saber : Barão de Cotegipe. 
Cruz 1\.fachado, Bariio de Mamanguape, Jgnacio Mar..; 
tins, Barros Barreto, L<'iio Velloao, Junqueira, de
Lamare, Viscoude de Pclotas, Correia, Affonso Celso. 
Martinho Campo•, Luiz Carlos, Barão da Laguna • 
Barão de Mamoré. Paula. Pessoa, Barão da Estancia. 
Visconde de Paranaguâ, Chichorro a .. Gama, Caetro 
Carreira, Barão de ~Iaroim, Ribeiro ila Luz, Viriato 
de M edeirus, Christian o Ottoni, Paes de Mendonc;a • 
Franco de Sá, José Bonifacio, Cunha. e Figueiredo. 
Jaguaribe, Luiz Felippe e Lima Duarte. 

Deixárii.o de compnreeer, com causa participada, o• 
Srs. Conde d'! Bae~!lnd;Y, Diogo V!'lh~, Fausto. de 
A,.,.uinr, OctnvJano, ~dvmra. Lobo, S1lveun. Mal'tJns. 
H~nrique d'Avila. Teixeira Junior, João Alfredo. 
Meira de Vasconcellos, Godoy, Fernandes da Cunha. 
Saraiva, Silveira da Motta, Lnfayette, Vieira da Silva. 
Paulino, Visconde do Bom Retiro e Visconde de Mu
ritiba. 

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

O Sn. Pn>:siDENTE abrio a sesão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, nüo havendo 

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

Comparecêriio C.epois de aberta a sessiio os Sra. 
Sinimbú, UchOa. Cavalcanti, Soares Brandão, Dantas. 
Nunes Gonçalves, Carrii.o e Antão. 

O Sn. 1 • SECIIE'rAmo deu conta do seguiu ta 

EXPEDIENTE 

Officio do mioisterio do impcrio, de 14 do corrente 
mez, remettendo, em satisfaçü.o de parte da reqni
skiio de que trnto. o officio do senado, de 4 do ai to 
m~z. cópia do neto do presidente da provincia da. . 
Bahio., mandando vigorar no actual exercicio a 1~·-1' 
do orçnmento votndn para o nnterior.- A quem fez: 
a reiJ.uisição, devolvendo depois ó. meso.. 

O S~t. PnESIDENTE declarou que io. officinr-se o.o 
governo pelo rnioisterio do imperio, nfim de saber o 
dia, boro. c lu~nr em que S. M. o Imperador se 
dinonnrl" de receber uma. deputnção desta. cnxnnrn, que 
te~ de apresentnr ao mesmo .Augusto Senhor os au
to~raphos do decreto da nssembléa gernl, autorisando 
0 govemo a emittir até a quantia de 25,000:000~ em 
rnocdn corrcntG. 

Em se~uida forlio sorteados para esto. deputação 
os Srs. Soares Brnndito, Luiz C<Lrlos, Afi'onso Celso, 
Octo.vio.no, Cnsh·o Carreira, Henrique de .A.vilo. e de 
Lnmm·e. 

(0 Sr. presidente deixou a cndeira dn. p1·esidencin. 
que passou n. ser occupndn pelo Sr. 2• vice-prcsi~ 
dente.) _ 

QUESTAO DE LIMITES 

o Sa•. C::ora•eh~ • - A nossa divisão de provin
cins ó irnper:feitlsshna. l?ilhn nntes de ncontecimeutos 
historicos do IJ.Ue da sabedoria., o das previsões dos 
estndistns, ello. exprime n desi~uo.ldndo sob todos os 
~spcctos por que sejo. con'!_ido;n~"· quer cm, relaçf1o _ ú. 
populnçilo, quer em rclnçuo u. l"tquczn, ou u cxtcnsuo 
territorial. 
A~grnva-sc esso. situnçü.o com as questões de lilui-

tos c~tr" ns proprins provincias do Imperio. . 
Umn dns proviocias que luta com esse omb,unço é 

aqnolht 'lUC tenho n. ~ouro. de rcprcsont!tr; a CJ,ua!• 
infelizmente, nii.o te1n somente a. sun. qucstuo de l.u:zu
tcs com a viz~nhn provlnc~:1 de Sllnta Cnthcuina, tem 

.ç 
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SESSÃO EM tG DE JULHO DE 1885' ,, 

a gravi..aima quesHio de limites · com a Repablica 
.:Ar~entina. 

- A eate respeito, o relntorio apre<;eotado este anno 
.. el<> mioisterio de estrangeiros diz o seguinte (le) : 

<r 1UlPl1DLIC~ .A.IIGII:NTI:U.- QITII:ITÃO Dlll J.IIIIITBS 

" No rclntorio do nono proximo passado, um dos 
:nHsu.e n.ntenessorts vos dlase q_ue brevenlJnte voe seria. 
aprcscnttulo sobre esta quc.t .. o um relatorio especial 
-c •• uteoclo documentos modernos c antigos e os mappas 
nuqes•nrios J>O.ra que ficasscis habilitados a apreciar 
<•H fundnn,ent's do dinlto sustentado pelo governo 
j :Y1peria.l u.o terr.itorio em litigio e n d•recçiio dada 1\s 
ditl:crentes 'tentAtivas de ajuste at<l entiio feitas. Esta, 
).remessa ainda nüo póde ser cumprida, o.pezar de 
e•ta em reunidos e promptos todo• os materiaes, 
;•or-que o )>:o-:e•·no o.rgeptmo, tendo ~oohecil;nento 
dello., manifestou o desCJO de que se nao pubhcasse 

· <airrespondcncia dipl01nntica. rel&.tivo o. este negocio 
J•~r nüo estar conchtida n respectiva. negociação. 
J<:•te deocjn era rozoavel. e foi nttendido. Posso 
eütret&rJto dizer setll o menor inconveniente que o 
~uverno imperin~. respondendo extensa c concluden
.t emente iJ. ultima. nota do argen.tlno e a.o memorandum 
em que elle apoiou ~ direito q?e julga ter, fez-l~e 
novo. proposto. tiio s1mples e Justa que parece no.o 
correr ri.ziCO de rcji~oiçiin. No cntrctnnto posso n.ssep;n
rar-\'o; que hn. de ambos as pMtes sincero desejo de 
H.Ccúrdo sii.t.isf,lctol'Ío e dcl1nitn•o, e que a. negoctnção 
é dirigi<ltL con1 a. Jnnior corUinHUadea 

''~E' prova.vcl que dt!ssa neguciu.r;ão resulte a neces
Rldadc de se nomenr umsa couunissiio 1nixto. enenrre
-.ada de examinar o territorio· -litigioso. Nosso. previ
~ã<> convém que ao Jninigtcl'iu n. meu cargo se co.nceda 
no o.rçamentn ele IS~G-1887 o credito ele 130:090S que 
t•~l:e. •e pede. P"<le••. co.ntur 'lue desta quan.tl!' só se 
<l.:speuderú. a que fOr md1spensa\'el •em preJUlZO dos 
'tra.balhos a que .; destiuuda. n 

Folgo de ver tilo sc.les.nncmcnte n.nnuncia.da. a cor
,liu.liJade de rehtvões qne n este respeito reina entre 
os p;overnos <lo Hmzil e <ln Republico.. 

Sinto não poder apreciar o imp•>rtante trabalho 
~nnunc.iado peJo relntcrio, n. respustt\ do nosso go
vc.:rno ao mcJn!:n-andum argentino: IJlns nã.o sei se 
1•roduzlrú os effeitos que se esperiio a nomeação de 
11ma commissã.o 1nixta encarregada. de examinar o 
'territorio litigioso. 

O que fura essa. com•t•issüo mixtu. 9 como conside
rará. o terl"itorio litigioso 'I Comprehcndo a nomeação 
de ta~a commiRsi'ies quando rlecididn a qnestüo de 
'limiLes; vü.o cllas trnçnr u. linhn. djvisorin. l\tins um 
exame prévio do territorio liit.p;io~o nõo· sei se produ
:drú. oo bons rflsultados esperados, ou se niio darú. 
origem a novas questões que tenhno ainda de ser 
considet•adas !'luando se resolver sohre n funcl!lmental 
quest.ii.o do d~reito ao terreno que o. Republic!l re
clama. 

E" certo que hn urgencio. da solução desta procras
tinado. quest.ii.o, pois qLte, se até 185i podia conser
"'ar-se oomo se achava, e entretanto motivou o tro.tndo 
cbquelle nono que, por infelicidade, não che.r;ou ao 
seu. termo por não ter bnvido troca ele ro.titJcoções, 
impedida pelo governo dn Republica; hoje o.s circum
stanciail siio nutras. A populoçüo cresceu ; brozileiros 
c argentinos approximi1o-se, .e ó indispensa\'el que, 
cnm o. menor detença possível, saiba cada um11 das 
n"cl.ies se pis11 cm territorio proprio e 'nüo contestado. 

Decidida a questüo do limites, de corto qne onda 
ol>SiarJ\ a que entremos J>clo territol"io nrgcntmo 
]"''""' fumlnr ostobclecimcntos indltStrines, ou que 
r.rit.rem oe nrgcntinos pelo 1erritor1o bru~iloi,·o con1 
idcntiro fim. p01 qttc estnriio conhecidos os limites c 
essn OCCl1pnçno ni1o põdo, por fôrma alguma, pcr
tm·har o uti JJO.<Ridclis. 

Mn.s, returLllU' n Uecisüo, {, cspe1·n que tnnn conl
mituii"'l.o n1ixtn posso. cxun1innr o territrJrio litigtoso, é 
cou.'in. flUe póc.le tr&.~.ZC:SJ' incuuvenicntes. 
. .. A,:uresca que essn urgcmcin., Se posso -alJaitn dizer, 
6 mllior, ntlcndondo <•s modi<lns fiscnes, ultJmamontc 

;tou>uda" pela Heptthlica em •·elnç~o no princJpgl pro
dueto lle c.·xportnção t1n pro\'illt~iu de Pu.ra.uú, resul-

taodo clesso.s mecli:laa sensi vel prej aizo para 011 p~rti- • 
culares, para a província e :e,o.ro. o Estado, preJuízos . 
causados pela nova lcgislo.çao argentina, quando <» 
&tatu quo existente anteriormente rrovinlia deaa& . 
mesma legislação, que se manteve mvario.velmente ~~ 
n'um sentido, que foi de repente profundamente alte-
rado. , 

Estas medicbs fiscaea podem produzir na. populaçii<»l 
alguma agitaçii.o que nii.o seja sem alcance. · 

Sou aqui força<io a pedir a attenção do goveru• 
para o estado das colonias militares crea.das na pro- ' 
vincia do Paraná. Ellas podem ficar em circumatao:- i 
cias melindrosas, embora os governos estejão, na quea- · 
tii.o de limites, dominado1 dus melhores desejos, com._' 
o relatorio declara e eu não ponho em duvida. . 

Tudo converge po.ra que se resolva tí'io de presa& 
quanto possivel essa questão. · . 

Nós absolutamente não queremos territorio que nã.-
nos pertença. · 

De que não nos animo. o desejo de u111rpação *'>mos 
dado repetidas provas. . 

Temos liquida<lo todas ns quest?es de limites con 
as republicas vizinhas ; só nao o temos conoeguido. 
com relaçii.o ú Republica. Argentino.. Com a.s oatra~ 
colebrú.mos tratados em que f·ll·ii.o postos á prova oa 
nossos sentimentos_ de Jastiço.. As linhas dtvisoria,. 
f.,ríloO trnçu.daJ por commissões mixtas sem reclamnçüo 
alguma. Por que haviamos C:e ter diverso '('rocedi
mento para com a Republica Argentino. 'I Ella já re
conhecea que só pugnamos pelo àireito. Por isso ce
lebrou ·comnosco o tratado de limites de 1857 que fui 
approvndo pelo congresso. 

Por q·ne deixar as cousas no pé em que se achiio, 
com prejuízo po.ra ambos os Estados 't Por que deixar
sem prompta solução, como convem, o.ssumpto que 
póde trazer complicações 't Espero qu.e o govern~ 
niio des\"Íar4 as VlBtas.de objecto do tamanho inte
resse.· 

Se 'luanto ó. questão de fronteiras assim me enun
cio, nuo posso deixar do insistir com todo o empenho 
para que termine o. ').ttestão de limites com a provia
cio. de Santo. Catho.rmo.. Essa província sabe que não 
desejo que ello. seja privado. de qualquer porção da · 
seu territorio; quero· que a questão se resolva. com 
justiça, para que não se possa dizer ~ue, por to.l mo-
1.iV'o, agitü.o-se entre proviocins do Brazil, regidns 
pela mesma constituição._ Silljeita.s ás mesmas lei.;. 
questões arclentes e ás vezes violentas. · . 

Hoje esta questii.o depende excJusiYamente do go
verno; elle o diz no relutol'Ío do minister1o d'o im
perio: 

" Limites de provincias - Tém sido muitas Yezeil' 
apontados os grandes ineon venientes que resultíio daa 
linhaa divi5oi"io.s du.s circutnscripções provinciacs., 
cujo máo tra.yndo ori~inra1. pela maior parte, a._ 
multiplas qnestões de limites, ainda não resolvidas • 

(t Destas, o. g_ue exige mais prompta solução, ti. 
vista dos confi1ctos a que tem dado lugo.r, é incon
testavelmente a linho. divisaria entre as províncias a ... 
Santa Cathnrino. e do Po.rnnú.. · 

(' Fln alguns nnnos ton1ou o governo o. resolução da. 
marcar os respectivos limites. fixnndo .. os provisoria
mente pelo decreto n. 3,378 de Hi de Janeiro de 1865. 
sujeito ú npprovnçilo da iLSsembléa geral. Lon;;;e. 
port!n1, de noa.bnr cotn a. contenda. suscitou esse ae
crcto no,·ns roclnn1ar;õcs, e forçoso foi suspender n.. 
sno. cxecuyiio, nfhn de ser o ussumpto definitivamente. 
decidido pelo poder legislativo. 

" Depois ele lon.gos âebates, deliberou a ass~m)Jló;~. 
'geral que competm no governo mnrcnr novos l1m1tes. 
sujeitando-os Ú SUO. approvaçi10. 

" A questiLO é dns mds de!icndns, porquanto ne
nhuma dns populações continantes <(Ucr ceder dos 
seus pretondiclos direitos, c clifficil tom sido mnntcr a. 
obsor\·ancin dos limites cstubolccidos. 

« O g~Jverno tcn1 sob su.us vistns este nsstnnp!o,. e 
Cspcrn, OUVintlo OS reprCSCntnntes dns duns prO\'IIl<'ln~ 
c profissionnes competentce, resolvõ-lo de modo sa-
tisfu.ct<Jrio. u . 

W o cumprimento dn P.romessn feita no relKtoru• 
qne fHH(O : ~levcnclo nqut rccordnt·. qn6 soLr" o~;tll. 
qucsti:lo fo1 "l'J:>l'O\'ntlo nm hmullo•o parecer clt.. 
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·•. 

ORDEl\! DO DIA 

-'P NOVO REGULAlt.El"fTO PARA AS FACULDADES DB DIREITO 

Entrou em discussão o requerimento do Sr. Franco 
ile Sit pnra. que se peça. a.o ~overno informn~:üo sobre 

, se se acha. em execução qlla1.'qucr do.s disposições que 
. :ficárüo dependentes de approva.çüo lbgislativa. pelo 
art. 301 do regulamento de 17 de Janeiro de 1885, que 
deu novos estattltos :l.s faculdades de direito, e sobre 

1 
se se tem cobrado pelas defesas de these taxas supe-

' :riores •\.• que estavão anteriormente estabelecidas, 
'cuja. discussüo ficou adiada nn sessüo anterior. 

O Sr. ·..-unquclrn • -O nob1·e senador pelo. pro-
víncia. do Mara.nhão, ex-ministro do imper•o do ga.

(binctc de 24 de rt-Inio, per;::unto. ao governo se estü.o 
1 
em execut;iio algumas do.s disposições do regulamento 

. de 17 de J nneiro deste anno, que estabeleceu nova.s 
1 bases pnrn na fa.culdades de direito : se estiio em 
\J>ruticn algumns das disposições exceptundns no nr
i "t.igo 391 do mesmo regulamento, c que versão princi-

.. J :pnlmente sobre a creaçüo e pro\'imento de novas ca.-
1 4eirns, sobre augmento de vencimentos para emprego.
: dos de secretnria, crençií.o de novos cmprcgo.dos c n.u-
gmento do. taxi\ pnr.\ n.s despczn.s dos concursos. Pa.

! :recc m~ito simples ~aso. pergunta, mns cvidentcnlente 
J"tem o hm de repell~r ns censurns. CJUe 89 fazem qunsi 

\ 
gernlmentc á expedição de scrnelhn.nt.o complicado de
creto, een1 n n1enor autorisn.çiio legislativo., e pcioro.ndo 

1 aiuda. mais o triste estado do ensino publico. 
\ O nobre ex-ministro quiz defender-se de o.ccusn
'/ .çlle.s q uc tem sido fcita.s a seu neto : as qua.es come-

çárüo duro.nte seu minJRterio, c continuáriio de!'OlS 
i que S. Ex. retirou-se do poder. Não tove S. Ex. 

) ;:raziio cm f11zer a .i.nsiuu~s:üo odioso. de 'llle só depois 

que o 24 de Mo.io deixou o poder, foi que np
pnrecériio ns censurns de nlguns membros destn 
cnsn e da. cnmara. dos deputndos: nüo: isto é'injus
tJc;n da. pnrte de S. E:c., J?Ois, n.s pritncil'n.s criticas e 
censuras foriio feitos U/Jlll no scnHdo. c ua can1o.ra. 
qnnndo nindn o gnbinete pnssndo Ull'II"'IH,•n.vn durar 
mu1to. 

Eu pedi n pa.la.vra .. Sr. presidente, l''Jl'~ttt~ sempre 
procurei envolver-me nesta quustü.o dtq_H,i~ d~\ publi
cnc,,iio do criminoso e fatnl decreto de 19 de "\ b1·il de 
'H!i9: pedi n palnvrn porque, tentlo entmdo em 
outros u.nnos r.essn. discnssü.o, querin, de alguma. 1110.
ncira.. varrer a minha testada, porque eu era. in
cupuz. de dirigir censuras a. aqnelles ex-ministros. 
nos qun.es dura.ntc n sllo. pnjunço. eu nü.o ousasse cen
surar, e expOr no juizo severo do. no.yü.a. Qunsi todi.l. 
a. 1ninhn. vida porln.mcntnt· tem sido de opposiçü.o, 
notnY~Imente neste octtwuto, que estamos dolorosn
mcntc pe1·correndo, 

Eu, dcpoio du •·etiro.dn do ministerio de 2(1 de Muio, 
nüo proferi palavra. a rc•peito tleste assumpto; pelo 
contrario, a.lgumn. cottsa., que disse, foi na. cunsta.ncia 
do potler desse ~overno. · 

Mas, Sr; p1·es•dente, devo confessnr a V. Ex., fi
quei arrependido de ter pedido n pnlnvm nesta. ques
tão, ngora: c se fallo, é p01·quc entent.lo que o senado 
nüo se pódc occupnr de um assumpto mnis importan
te, e que mereço. uma. soln(;ITo qnn.lg.ner, do que o 
estn(lo precnrio da. instrucçü.o publ1cn. no Itnpel"io, 
porquanto, pelo finnl do discurso do honrado ex
nliotstro, en vejo que S. Ex. boje não estoí. 111uito 
afastado dnquellcs que lhe o!Terec<lriio apoio c au
xilio, e que agora. n1)resentão-lhe umn. certa scpn.ra-
çüo e divergencia. · 

O nobre senador teve a audacia, como se vê do 
finu.l de sen discurso, de crear un1 principio de resb:
tencia a. este tuovhnen to que ia lc\'a.ndo e '\'Ui le
vnnclo tudo diunte de si, pois qt1e o houmdo senador 
queix.a.-se de qtle os seus u.ctos nü.o sü.o devidurnente 
~Lprccindos, principiando peles proprios n1nis intt:res
sndos, que é a illustrc clutisc dos Cl)tuduntes, a(.lucl
les paro. quem S. Ex. fez o seu trabalho de reforma, 
que, ten1 tnerccitncnto, reconhcco, mns aue tem 
grandes il!~gn.lidu.des e inconvcnieÍ:ltes. A niocidade, 
o. illustrc clnsse dos estud11ntes é illudidn por dou
trinas crronens : é preciso esclnrecer a. j uventudc. O 
finu.l de seu. discurso tron:-~c e1u tnim, Sr. presidente, 
um cc1·to n.rrependimcnto. porque vejo au.e o nobre 
senador estú, por assim dizer, collocndo pôr seus ex
amigos no banco dos réos. que nii.o infnn1n., 6 ver
dade, senü.o a.os verdadeiros crilninosos, e nü.o a. quem 
nü.o tinhn. intenções ainistrus e condemna.veis. 

Estú. collocado no supposto banco dvs réos, como 
Ctl tenho estndo, como outros tnróbetn o tem sido, 
porque defendemos os veJ"dl\deiros princípios de ordem, 
de assiduidade c de moralidade nos altos es~udos da.s 
scicncins e dns letras. 

Este finnl do discurso de S. Ex. é. pequeno, mns é 
expressivo. Disse o nobre scna.dor: 

" l\Ins o decreto de 10 de Abril foi recebido pelos 
estudo.ntes com o.mnior sntisfnçiio e sempre lhes tinha. 
merecido npplnusos. 

cc Por que, porta.nto,. Sr. presidente, o reg11lnmento 
qtte deu novos estatutos ás faculdades, reproduzindo 
na disposições do decreto de ln de .A.bril, mr..ntendo u. 
liberdade de ensino, encontra relucta.ncins c q ueixus 
da parte dos estudantes 'I 

c< E' que n.lgt1n1a. cousa houve ·no novo regula.n1ento 
pura. o fim de cc.rrigir os inconV<nicntca desea. liber
dade. Qual poderio. ser u correctivo á pleno. liberdndco 
de niio frequentar na faculdades 'I Nilo podia. ser outru, 
se niio boo. prepnro.çi"io pa.ra a ma.tricula e severidncle 
nos exmnes. 

'' E é isto o que contraria. os estuU.n.ntes, ho.bitun
dos t\ liberdo.de de vadia~;:ü.o e a exumes irrisorios. 

"Ultima.mente, Sr. presidente, os exnmes na.s fn~ 
culdndes de di•·cito nüo orão mnis qt1c um s:mulncro 
(apoiado do Sr. Lecio Velloso): fornu•litlode vã c ri
dicula., como hei de mostrar opportuaumcnte desta. 
tribuna. " e. ' 

Eis a queixa do nobre senador: •<w pnlo.vrnl 
so.hidas do intimo de sullll convicções. 
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. Portanto, para. mim etn grande parte, o pecca.do 
eommettido pelo nobre ex-ministro do imperio do 

1 f sninisterio passado est{• a.ttenua.do, muito a.ttcnuado, 
eom esta. confissilo publica feita por S. Ex.; por estfl , 
proclama. e esta affirma.tha perante o paiz de que os ' 
exames o os ·estudos ató agora, depois da.•1uelle 
decreto que S. Ex., perdOe-me, contrndictorinmentc 

'·elogia., de 19 de ·Abril de 1879, cheg-t\rüo a este 
r~sultndo, que é mesmo uma. cousa irrisorin, um 
epi~tramma. insupportnvel 1 

Mas, eu aceito a. confiss1io ultima; é o proprio 
ex-ministro do imperio, certnmente tlm dos orna.
mentos de seu partido, que vem boje declnrar que 
aqnelle aystemn. inn11gurndo nn orgn.nisnçü.o da 1n-. 
strucçiio publica, ern. o mnis incon venientc. 

Niio tem hoje S. Ex. populartdnde entre os seus, 
e n. n1ocidnde dns ncncle1nins ; mo.s resigne-se , não se 
pódo servir bem o. dons senhores : ou ser mnito 
populnr entre certa classe, nObre, 1na.s 1nexperieL1te, 
ou perder a popularidade ephcme•·a, se 'l uizer sal vnr 
a. sociedade brnzileira. 

Eu contarei ao senndo um facto que det1-se entre 
mim e alguns jovens. qunndo se publicou o decreto 
de 19 de Abril de 1879, que eu, immedittto.mentc, no 
dia. em que sahio publicado no Diario O(ficial. pro
fligttei desta. tribuno, e apresentei um projecto, revo
gando semelhante nrbitrio do (Y'overno. Io. cn n'nm 
vebiculo publico, mn uma noit;: e nellc to.n1bem ião 
muitos jov~ns estudantes, que cstn.vü.o possnidos de 
grande jubilo por uma reuniiio, :\. que iiio o.ssi•tir. 
nfin1 de commemomr e endeosar o decreto ue 10 de 
Abril, publicado pouco antes; elev:'triio tanto o mere
eimer.to do que elles cbnmn.vii.o-enslno lim·e, quando 
ensino livre é outro. cousa. pois do que se tratava ern 
de frequencia livre, que en n;io pude conter-me e lhes 

, disse. mns sem otrendcl-los : <>s senhores estiLo con
' fun<lindo ensino livre com fi•cquencir~ livre; uq ui niio 
,se trnto. senüo du. liberdade de ft·equentar as uulas, 
'de UlTJn especie Je liberdnde de vndinni•o: o. vcrcln
deirn liberdade do ensino está em :,m professor 
ensinar ~s mnter~ns como qttizer, pelo systemn on 
compend10 que qmzer, e cada um frequentar a fn~nl
dade, instituto, universidade ou collegio que bem lhe 
par.ecer, e ouvir as lições do professor, cujn.s idéns 
mn1s se con.dunen1 com ns snns. 

Isto é que é liberdade de ensino; é esta a liber
. àncle ql}c existe no. IngJa.terrn, no. Be)rrica., nos F~s-
tndos-Unidos e no. FrnnÇn. 0 

A~crescentei: cc Os ~onhores sií.o moços. estüo en
thustnsmndos pela palavra ensino livre, quando ella. 

,se refere a outra orilem de idóas ; se cu pudesse 
i agora estabelecer um pact_? com os senhores, era que 

cnção q ufl se tem dttdo qt~asi plena ao decreto de 19 
de' Abril de 1870, mostrou o nobre senndm· que pro·
cedeu cobcrenternente: abyssu.s a!Jussum in.vo:at. 

Com nquillo que é infelizmente lei ncsto pr.iz, que 
o pttrlnmento tem tolerado, que torlos os "Overnos 
t6m endcosndo, ou respcita.t!o, nü.o hu.vio. pnr'; gover
nos libern.cs e solidnrios outra. Cüu~n n fu~''L". Tndo 
farii'io parn. continuar a nos (elicitarcm n~,..!~s 8 nonos 
mnp:rissilnos para o nosso pniz. . 

Diziiio que tudo isso era o sup1·a-snmmuu• da liber-
dncle humana 1 . 

Affirn1ü.o '/ue ern. o. perfeiyü.o cm mnterin. de instrue- · 
çiio publica 

Hoje jtí nii,n nchiio 1sso sn!Rcien<e! Entencl•m que 
o decreto de 19 de Abt·il, pelu munoirn por que está 
rerli~iclo, tcnclo clndo u1n sn.ito n1orta.l, dovin. ser se
guido de novns devastações no sy"tema do en.ino 
publico. A nii.o freq<1encia dus nulas, auseuoia de 
estudos, e rito o i doto querido ! 

O nobre 1nin.istro, pn.s:~ados os seis nnnos, rcc11nhecen 
que era mnrcho.r preci1>itadamente pot· uma ladeira 
nbo.ixo, que era. 0111 perigo hnminento, e procurou põr 
nlgnns obstnculos. bctn qne fracos. no sea decreto de 
17 de Janeiro. O nnbrc ministro, neste ponto, potlh• 
e devia o.ssi1n proceder, e o ·fnzin. muito lcgalrnent.e; 
nua.s o grosso ele seu pnrtidn, n.quc!lles nu c ei'ulcot)avão 
tanto esta trnnsforn1açõ.o, que contavüô este ha.lto nn. 
instro.c(;ão pnblica, estes e:5LÜ.o sepnratlos ílê S. Ex., 
e estarão sepn.rn.dC's de todos aquC>Jles que nlLo quize
retn ir" DHLrcha.nllo lc\rudos pf)r gl•ttnde vornge111. 

Sr. presidente, o decreto de 1D ele AI> ri I ct·eou um 
vncuo, creou us tr~va.s, est,tUcleccntlo a ntio neccssi
llnde de frcqnencin. Ào n1cnos n presenc;-n fn.ria 
ouvir a. c1outrin:..l. do lllCStte, fnda ouvir u. letra. do 
eotnpendi" e dos c:;.positorcs, n.s qnotidinnn.'l lições 
el"i'io grn.ndes elementos de cstndo e tlcpois deu-se uo 
estutlnntc n. fa.cnltlnde de se tna.trtculnr c retirn.r-sc; 
porqne presente=ncnt.e hn tn 11Ítos suil di~ant estutlnn
tcs que mntriculüo-sc nas fa..:~nldndes ílc Pcrnmnbnco, 
Bahia, S. Paulo e Rio d~ Jnneiro, depois rct.lrla.o-se 
para ns sua.s provincius de undc sú rcgressra.o no fim 
do anno lectivo . .A i nela qne sejii.o talentosos. e bem 
intencionados, com.1 poclcrúõ supprir a lacuna. conl
pletn. do estudo 'f Pn.rn que o governo, com :fnlsn.s 
doutrinas, bn. de fazer tnnto tnnl ú. nos!"a 1nocidnde, 
nos nossos csttulnntes? Eu estou defendeuJo a sua 
cnuse.. (t1poiados.) 

nos encontra.ssemos dnq111 o. 'lcz nnnos, e cu qttcr.in. 
ouvir ent1io dos illustres 1ovens, mocidade credura e 
~tenerosa., o juizo que fal'iao a respeito desta. reforma. 
Parece que o.s tninbns pn.Iuvra.s ecoáriio cotn n.lgutnn. 
vantagem. nas imma.g1na.ções ardentes dos jovens 
companheiros. 

Nilo siio pnssndos os dez nnnos, Sr. presidente, mns 
só!nen.te seis, e já a ~odificnç1io na opiniüo dos pro
prlos 1nteresso.dos estu. se nccentnnnclo: a. evoluçii.o 
vai se opernado, a rnzüo conquista tudo. Jtí os 
moços, muitos, considerü.o estns doutrinas de uma. 

Consta. que nlgnnR, por fnltn de n1eios, ou por 
obediencio. {a. ordem snper.ior, ''Ü.O, durante o ten1po 
dns lições, ser empregnclo~ c caixeiros em outrns 
provinciu.s. Na. épocn. p1·oprin. deixiio o ostnbelecimcnto, 
emprehendon1 tL vingern e vüo prctitnr o exntnc ! Sü.o 
fnctos de q\lc tenho conhecim~nto por me serem re
fericlos por pessnns fidedignas. O i !lustro professorado 
nnda pódc :fnzcr pn1•:L obsto.-lo~ senão tendo rigor nos 
exumeR. Rnstnrtt es~a cnel·p;to. ct . ..'\.s ''ezcs a suu. boa. 
f~ niLo sertí i!lnquoncln por fnlsn nppnrencio. do mo-

' mento 'I Silo <lifficuldndcs :::-rnndes. . 
E' um erro nosso considerar-se o ensino livre de

baixo deste aspecto. 

. mnneira 11m pouco diversa, tanto que estão em 
• hostilidade no decreto expedido pelo nobre ex-mi
.:nistro do imperio, decreto que S. Ex, declara no seu 
discurso que está de accOrdo com ns vistas, com a. 
tendencia. e com as doutrinas do decreto de 19 de 
Abril de 1879-bo.se, orip;em dos males mo.Is salientes 

, da nossa instruçr.o pnbhcn. 
.A. mocidade vê tudo cor de roYn, e é facilmente 

; en:::-anndn: passado alp;um tempo chcp;a a. fria expcri-
1' ench1.. e tudo se motliticn. felizmente. EngnnlLrã.o-sc os 
moços confundindo frequencin livre com ensino livre 
-frequencia livre, isto é, o direito de n1io estudar as 

t
,Jições, de nilo abrir um livro. de nüo ter compcndio, 
de n1io ouvir a voz <lo professor, de nada aprender 
dn. mo.teria. I 
· Portanto, se é corto que o nobre ministro é logico, 

j omo acredito que ti, se com cffeito S. Ex. levou sua 
retendidn fncu1dnd~. a sua. coragem ao ponto do cx
cdir o decreto do 17 de Janeiro em VIsto. dn. exe-

No. Inglnterr<' ha o cha.mndo ensino livre para 
nquellns instituições que nilo silo> propriamente· do 
governo ; pnrn n.quellea curl3os U.11ncxos levn.ntu.dos 
por inicint1 vn. pnrt1cnla.r, cotno em F'rnnr,o. c nos Es
tados Unidos. ,Nos E•tndos Unidos ha. 300 esto.bele
cimentos clestes, institutos, aco.clemins~ un.ivcrsida.des 
e collep;ios, creados pela. iniciativa., força e recut·sos 
particulares, c que tém completa liberdade de ensino. 
Mas estabelecimentos do governo, aquelle.s que dilo 
os grúos, esses nü.o tém essa liberdade, c sii.o rep:u
lados por disposições lcgislo.tivns. No. Ingla.tert•a ha 
essa liberdade po.ra esses institutos; mas os do ~o
verno, como os nutigos d~ Oxford, Cambridge, e 
Dublin o os modernos de Londres, de Durbnn, dn 
sociednde da Raiobn, todos esses silo regnlndos por 
um .bill elo incorporn~ilo. 

Tenho nqui uma e;xcellcnte obra que •e occ~po. 
com esse assumpto, n. instrucç1io publicn em Françn, 
em 1883, obra moderníssima do Sr. Clnrigny, da 
qual vou ler nlguns trechos para mostrar que entre 
nós nilo se tem :feito nindn uma idéa justa do que é 
a liberdade do ensino. 
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A liberdade do ensino é, O<>mo eu di•sa, para cada 
uiJJ encolher o professor, e este ensinar <> que qui:>:er 
e pelo compendio 9.ue lhe npprouver; mas isso niio 
quer dizer que os mstitutos e ns academias do J!:stado 
tcohiio a plena liberdade de dispensa r a froquencia e 
dor o !l=rúo a quem niio e:.:hibio constantes provas de 
•r,rovaxtnmento. 

" E' o. questi'i.o de liberdade, que se ap•·esenta em 
pritnciro lugo.r, desde q·ne a.lgnetn se occnpa con1 o 
ensino superior. Este ensino deve ser livre '1 E' o 
mesmo que perguntar se tnolas as forçns vivas de 

• uma naçiio, devem cooperar pnrn a sua grandeza 
intellec:tual. e mornl, on se algumns devem ser dei-
xa.Ua.s 1nact1 v as • .................................. 

« E' á liberdade que os Estados Unidos devem o 
pos•uir um ensino superior. Sobre 300 estabeleci
mentos, t].Ue debaixo de nomes diversos. de collef;ios, 
tte universidades, de academias, de institutos, enstnão 
"' altas lettras, a theoln~ia. o direito ou a medicina, 
tnais de metade dao funanções particulares. " 

!'sto quer dizer, Sr. presidente, que o Estado não 
de\'ep<)r obstacnlos á. creaçiio desses estabelecimentos. 
"' que elles devem reger-se confórme o. liberdade, que 
l· a~tuelle element<> necessario para desenvolverem-se, 
anns, não quer dizer que n~s ncndemias e universi
<l:td~s dp Estado haja essa liberdade de 1requencia, 
lu•ja essn urgencia completa de onvir a lição do 
]lrofeli3nr. 

O illustre nutor não se refere á liberdade de 1re
.quencia., mns sómente {&. liberdacle do ensino ; entre 
r•ós é que se quiz, e alg11ns ainda querem cunfLmdir 
noc;õcs e cansas tão di versas. 

Na Inglaterra, diz o escripto citado 'lue é pelo 
l•:st&do, e por via de bilts de incorpornçno que as 
unive•·sidades nesse pniz e Dtl lrlnndn tém o direito 
ele ensinnr c conferir os p;rá.os. E', diz elle, cc em 
r·u.~ão do poder so'Jerano clu Edatlo nestas matarias 
fJilC o parlamento ·in!Jle:: tem mod;ficado a or9ani.mrão 
<lrr.s nnl·versidades. e reformatlo o ensino das universl
ctfules da Escossia. u 

Quer isto dizer que a insyecção, a regulamentao;-iio; 
a dit~ciplina., e a intervençuo dns nntoridn.des no en
r .. ino snperior nesse grande pniz são completos .. Onde 
'"' ndmittiria a falta de freC'[uencia 'l 

.Pur conseguinte n. liberdade do ensino nn Ingln.
tcrr.l. nü.o ch.egou no ponto de deixar a.s universi'do.
<1l!S do Estado á. mcrc~ de cada um frequenta-ln ou 
11Ü.0. Sii.o necessa1·ins certns garantias qne o estudante 
exbibn pn.ra. obter o sen gri'lo. 

U que hn porem é a liberdada de cada um, ou 
caJa. nssocinçii.o :fo:mnr outros institutf)s e univer&i
ilales que quizer! e en~iuar o qne bem lhe parecer, 
corntanto que nu.o seJa contra a moral e a ordem 
Jll<blicn. . 

NoH Estados-Unidos têm estes estabelecimentos un;~ 
ilesenvolvhr1ento imtnenso. l:Iu. ulli 300, co1no disse, 
e uelles ensina-se ~>S altas lettras ; ahi ha liberdade, 
Jnas é liberdade de ensinar c de aprender o que se 
quizer, e não de fugir das li(,~ües, e da. pa.lu."Vra. do 
11rofessof. 

Etu França. os pn.rticu1nres. nesses ultimos nonos, 
t.én1 c•·eo.do quatro unh·crsidades de commercin, e o 
t:lero tem crendo cinco universiilades catbolicn.s, mo.s 
n.'Lo se tom kntnd'l de frequencin livre, ou falta de 
Jlresenç-n. nns liçJes. 

Sr. presidente, hn uma questlio a considerar. O no
l ... e ministro, n.sshn como os setts WJteccssores , 
principalmente o autor do decreto de 19 de .Abril de 
I HiO. incorr~ri•o nn gl'llndc fllltn de terem doludo n 
loi, porqne não tinhi'i.o n menor nutorisaçü.r. lcgi::;lu.
tivo. pnrn fnzercm semelhante innovo.çü.o. 

Desculpo em parte o nobre ministro, porqt<e o poJer 
legtslutivo nüo fez o sou dever. S. Ex. e~uivocou-se 
JH~~snndo que o.siloncio era. approvnçü.o. Engnno~t-se. 

Jt..u n.prt.a:icJJ.tot mn tempo, nostn casa, u1n l>rDJCCto 
•·c•:o;;:molo o decreto de 10 do Abril. Este prOJecto 
foi ·enviu.Uo ú conn11issi~o de in9truc~lÜO publica, teve 
I'HI'tWCI" fn.voravel, entron cm 1" discnasüo, scntlo 
appr_,_,·a.d•'· Foi u~n f.{rnndo yjctoriu. Porém,. se 
lue dtsoe nlll)tll!l)u. upnca po~· pnt·to de pessoas cvm
IWt<.:lltt..::;), l:i,ll'i! n:io cu'''oiulal ru·ut;Ct!:uir, porrlnc na 

cnmarl\ dos dep!itados de trataria. desta q nestlio. 
e e1n breve tudo se endireilaria. Entretanto são1 
pnssados quasi seis Rnoos, c ainda· não se fez~
cousa nenhuma! pelo contrario só procttriio o• I 
minis'erios dar todo o prestigio a esse decreto, 
e aind~ ha. pouco deu o çoverno uma contmissii<» 
dclicadfl e honroso. &o seu 1llustrc. n>ttor na Eurnpa, 
mn.ndando-o representar n Brnzil em um congresso 
internacional de instrucçi'io. E' um cavalheiro muito 
di~no e illustrndo: ma• não são estes sómcnte os re-
q lllsitos nesse cn.so exi~idos. E' preciso que c li e re
presente a expressão aa maioria. do. nnoã.o. E1ta. 
não 'luer a frequeacin livre. . 

Eutretantc> a âcsignaçiio desse illustre professor 
quer d!zer ao mundo : o governo e os Bra.zileiros,. 
cm grande maioria, querem o decreto de I!) de 
Abrir: 

Esse decreto foi que fez baixar o nivel de toda a. 
instrnc('!'o I?.ublica no Brazil. Hoje os estudantes que 
se •natr1cnluo nas nossas faculducles, pouco podem 
sa.hcr. 

Criticou-se o antigo systema em que tanto se es
tudava entre nós os preparatorios, e que produzia 
etn Coimbra, no fim do secul<> pnssado e começo do 
actunl (V. Ex. deve saber por noti.:ia) uma admira
çr•o de ver-se o modo brilhante por que se apresen
tavão nlli os estudantes braziletros. Iüo mmto bena 
preparados, sabião m11ito bem os prepnratorios. 

Depois qu~ naquelle pniz se deu nos filhos doBra
zil o dc,·ido !ttgn~. depois qn_e foi non1e!ldo director 
da grnnde Umvers•dnde de Co1mbra o notavel Brazi
lciro, i ilustre bispo dessa diocese, Conde de Ar"'Rnil. 
principiúrão os Brnzilei•·os a aprnrecer com b~ilho. 
Ãprcsentí<rão:se home_ns notabilissiLnos. porque snbião 
os ~repar"tor10s perfettamente. 

Não se estuda\'a só o latim, era muitas vezes a. 
elegante latinidade ; aprendia-se o alto pendor nara 
o. poesia, paro.. n. eloquencin, para o governo do ·Es
tado, parn. n. guerra., po.ra. as a.spiro.çõeS· nobres. 

Nessa celebre universidade, ne>sa escola que cha
nlúrão Coimbrii., havia a frequencia dio.rla · o estu
dante era algumas vezes ebamado á lição e·,. so.':>b~>
tina ; l1avia constr.ntes relações entre os profess>res 
e o corpo de ea!udnntes. Mas hoje, Sr. presidente, 
nü.o se 'JLter saber disto. 

Depoi• da~!1ellc tempo, d!Hante aqLtella norm~> de 
e•t!tdos, V. Ex .. S!'. prestdcnte, sabe que homens 
eminentes apparecêrno nesta cn.sn. mesmo· os emi
nentes collal)oradores dn. constitnir.~ao, ou e~pre~"~"a.doa 
de prin1e-ira. ordem e legisladores cm'!ritos. 

0 

'.!'antes homens notnveis, cujos nomeS seria. longo 
enunciar, foriio filhos desse estudo constante, daquCl
]fL . frequencia. cba.mndn. ohrigntoria.: Ollviü.o aos pro-· 
f,•ssores todos os dias, illu'straviio-ae, elevavii.o-se
Mns hoje em que o estudo é apcnns um shn11-, 
lucro, Cln que os estucla.ntes tnntriculüo-se. retirão-se' 
c voltão no fim do nnno I>nra fazer exatne, cmno se 
faz uma o pernçüo de commercio, o Brnzil ha de des-· 
cer inteiramente, con1o tetn descido, no nivel da. 
instrucção publica. Permitta Deus qne eu tu e engane t 

E" por isso que o nobre senador pelo Ma•·anbiio, 
não podendo sopitar seus scntintentos do ordem. vio-se) 
obrigado, ainda mesmo querendo seguir alnouns dos 
impulsos do decreto de 19 de Abril, a fnzer algnm<L 
cousn. quo_ desagrada a essa torrente que ,·ai~ 
mncaçnndo tudo. : 

Do que teol.to medo, Sr. prcsiilente,é d.:" tihlesa dos 
governos . 
. .AgoriL estú aceita a doutnna ele que o ~overno, 

116de htnt;-nr nn circulut:~ii.o u1n rcgulamo~to in-" 
teirrLtnontc contrario á lc·i , c sem n. menor nu-: 
t01•isunü.o; n1ns se se diz n.o ministcrio quo se 1 

segue': (f Etnenclni semelhantes disp 1siçõas u, n res-l 
posta ú: « NLin; pnrquo jí• estl• ILll'octo no poder le-I 
gisLttivo. » Nü.o bn tu.l; so o ''"Overno so julgo. hubi-\ 
Jitn<lo a prnticnL· Um!L ce>·tu nber.·u~:iio dn lei publi-1 
cnn<lo um decreto qunlqner, eotiio tnmbem devsl 
consor\"nr semJH"C a fuculdude uc rcformu•• as disposi-1 
çõos desse d~creto, se convencer-se clisto~ como nqtt'Ll 
cnnn:mcit.ln em rcln1;ii.o n nlg;nmns Ui . .;po;Õ:li~!i'icg cio Uc:-~· 
crcto Llo 17 de Janeiro. Sog·nntlo se disse ncsto. cnsa .. -{ 
Cl'll is$ o o qao <levilL fnzcr, c niio e•r>crnr '1"6 o pode~· 

•. '"-w,._ 
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"leiJillativo loaja de emittir ••• cleciaão, porque pótle 
,preeroatinar e demorar muite. ~ 

Entendo que neste caso & um procedimento um 
. pouco eapciose> do goveruo. O actnal àevia tomar 
~ aobre si a responsabilidade. Elle ousim como os ante
. cesaores, reconhecendo :tne o decreto de 19 de Abril 
• attentatorio da lei e dos bons principio• da inatruc
Jio publica, o devião ter modificado inteiramente. 

• Do contrario, que papel faz o governo 'l Declara 
que aq.rellas disposições sü.o cnntrar1as á. lei, ao in\e
resse pr1blico e a boa administraçü.o deste ramo im-· 
-port.antissimo de serviço publico; digo eu: " Com 
'effeit.o deviamo.s modifica-Ias »; mas nü.o modincão, 
,por que 'i' Porque o decreto esta affecto ao poder 
:legislativo I Mas isto toma até um aspecto reclicalo, 
·,porque o poder legislati,.o não emittio ~uizo algum, 
nem avocou a questão. Neste caso o mmisterio que 

, reconheceu que o regulamento é contrario ú. lei. 
quando este regulamento nii.o tem ainda sido te>mado 

. em consideração pelo poder legislativo, com o meamo 
direito com que expedia o regulamento sem lei, póde 
.modifica-lo. E' até usar de menur faculdade. 

Do contrario elle faz uma figura tão triste, per
, doe-me o nobre senador qtle diga, como aquelle per
sonagem, governador da ilha da Barataria, que, le

,vado á mesa coberta de magnificas manjares, não 
]>Odia comer de cousa nenh11ma, por!l.ue seus medicas 
'lhe diz1io que aquillo era. contra d1sposição da eti
CJIIeta e segurança do Estado; que o governador não 

1 podia comer de certas cousas que lhe fazião mal. 
' Bepetida q uasi sempre essa prohi<;ão, o nobre gover
' nador, creatura espirituosa. do romancista hespanhol, 
abandonou o cargo de governador. Queria antes a 
sua. liberdade ! 

O 10overno, entre nós, niio póde faze;· o bem. nem 
· restitu1r a justiça. arrancada; nii.o lh'o dcixão fazer, 
aas o governo não procede com aquella bombridãde 
do personagem que mencionei : fica no poder, e os 
actos máos continuão a perdurar! Os decretos accu
sados pelo nroprio ministerio actual, que vivem pela 
assip;natttra aos ministros passados. ficao em Jlé, ape
zar de recnnhecidns ille~aes ! Taes são os decretos 

· de 19 de .Abril e 17 de o.Jan~iro ; mas se se lhes diz : 
\c Modificai », respondem: cc Estão sujeitos á o.ppro
·. vaçüo do corpo legislntLVO ». Isto é uma irrisão ; o 
poder legislativo não tomou conhecimento de c0usa 
nenhttma, · forüo-lhe apenas enviados certos pnpeis, e 
:ficú.rii.o sem o.ndn.mento; entretanto, com n. n1esmn. nu-

/ toridade com qtle se expedia o decreto, o podião 
) modificar. o resultado é linalmente o mesmo : assim 

como os povos dartuelln ilha ficú.rüo algtlm tempo sem 
:governo, ta.mben1 nosso pn.iz nesta. mat~rio. cstú. sem 
governo c direcção. 

, No cmtnnto o nobre ex-ministro do imp•rio não 
·.auvidou estnhelecer cousas inteiramente novns, e 
1 pcrgunta.-se tõõc estü.o em execLtçiio. - Nüo sei se cstõ.o 
1 todns em execllçi'i.o ; ma.s, se nü.o erao pa.ra. entrar em 
execução, pnra qtle forüo publicadns"' Pnrn que 
creíLrii.o-so esE;ns novas cndcirns nos cursos de direito'? 
Dividirão o enBino c1n dons cursos., um de sciencins 
aocines e o outro de sciencins juridica.s, n.mbos com 22 

·· cndoirns e vnri.rs series; vejn V. Ex. qtle o.ppnrato e 
complicnçü.c : 

« .Art. 3. o O ctlrso de scicocias juridicn.s compre
Jaendcrú o ensino da.s seguintes mn.terin.s : 

Direito nnturnl. 
Direito constitucional. 

'. Direito ecclosinstico. 
• · Direito romano. 
; ; Direito criminnl, incluído. o direito militnr. 
· Direi to c i vil. 
,.'Direito commercinl, incltlido o ilircito mnritimo. 
• Medicina Icgnl. 

Processo criminnl, prnticn <lo mesmo processo e 
b.ermcncuticn. juridica.. 

Processo civil e commercinl, e prntica. dos mesmos 
processos. 

' •. Historin do uh·cito nacional. 

" Art. 4.• As matcrias deste cur•o constituiráõ ob .. 
jecto de seis series de exames : 

1• aerie 
Direito natural. 
Direito constitucional • 
Direito eccleaiastico. 

Direito romano. 
Direito criminal ( 1• cadeira). 

3• •erie 

.,r ~ . ~ .-..,.: .... 

Direito criminal, incluido o direito milita:r ' 2• c;~ 
deira). 

Direito civil ( 1• cadeira.). 

4• aerie 

Direito civil ( za cadeira ) . 
Direito commercial ( l" cluleira ) • 

5• ser€e 

Direito commercial, incluído o direito maritimt 
( 2• ce,deira. ) 

Medicina legal. 
6• •erill 

Processo criminal, pratica do mesmo processo, • 
hermeneutica jurídica. . 

Processo civil e commercial, e prat1ca dos mesmof 
processos. . · i 

Historia do direito nacional. 
cc .Art. fio O curso de sciencias sociaes constará dali , 

seguintes materia.s : 
Direito nntural. _ 
Direito publico u111versal. 
Direito ecclesiastico. 
Direito constitucional. 
Direito dns gentes. 
Diplomacia e historia dos tratados. 
Sc1encia ua adminbtração e direito administrativo~ 
Economia. politica. 
Sciencia das finanças c contabilidade do Estado. 
Hygicoe _ publicn. . . • · 
Leg1slaçao comparadn sobre o due1to prl\·a.do 

(noções) . 
«· Art. 6• Estas mnterins coostit11iráõ objecto d• 

cinco series de eli:amcs : 

1• scris 
Direito natural . 
Direito publico tlnivcrsnl. 
Direito ecclesinstico. 

211 serie 

Direito constitucional. 
Direito da• gentes. 

3• serie 

Diplomacia. c historio. dos tratados. adm,·n,'str"tl·v-2 
Sc1encio. dn. a.dministrnçüo e direito ... ..., 

(1• co.deirn). 
4a serie 

Sciencia da ndministrnçüo c direito ad:nioistrativo 
(2• cndcira), 

Economia. politicn . 
5• scrie 

Scicncia dns finaunas o ~ontabilido.de do Estndo. 
Hygiene publica. ' . , . 
Le~isla,üo comparada sobre o d1re1to prn'n<lo 

(noçõ'":Js). ' . _ 
" Art, 7.• Pnrn o onsiuo dns matcrins q11~ :Corm"o 

o programmo. dos douo cursos hu.verá 22 cndellns: 
Uma <lo direito natural c direito publico uni versai. 
Umn de direito coostitucional. 
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Uma de tlircito ecclosiastico. un111 àe direito ri.JlllUOO. •' " -,., :r 
Duns de direito criminal. l . Eis aqui, Sr. presidente. nmtl disposiçii~ Gxprus~ 

P""'" n reforma âns fnculdndos. 

Dnns de direito civil. · 
Duns de dh·eito commercinl. 

llfas isto foi nn.qnelle tempo em que respoltava-se . 
n lei o n. constituiçõ.n. Hnje. o ministro do imnerio de-
1879 expede "1neJJe regulamont.o de 19 de' Abril; 

t:ma de historia do direito nacional. 
Umn de medicina Jegnl. · ~ 
t:mn de processo criminal, ·pratica do mesmo l>ro-

ccsso, e llcrmeneuticn juridicn.. 
Uma de pro.:esso civil e commercia!, e pratica dos 

o noLro ex-n1inistro do irnperio, seua.dor poJo 1\'Inra.
r.~hõo, ''CiO f!lZCt:: Uln acto de igun.l DO.tllreza; O seu. 
collega dn pasta d" jnstiça, oxpedio tombem um re
gulamento tllegnl pnrn o provimento de emrregos de 
justi(;n ; outro, no ministcrio anterior hn.via. expedido 
exorbitnntemente um decreto em relar.iio no serviço mesmos processos. 

t:ma de direito das gentes. 
Uma de diplomncin c historia dos tratados. 
Duns de sciencia dn ndmioistrnçiio o direito admi

l'listrativo. 
· ··Uma· de economia politic:t. 

Uma do sciencin dns fioD.nÇD.s e contabilidade do 
Estado. 

Umn de l1ygiene publica. 
Umn de legislação comparada sobre o direito pri .. 

vndo (noções). 
" Art. 8.0 O estudo do direito constitucional, cri

minal, civil, commercinl e administrativo será sempre 
acompanhado da compnração da legi•lnçi:i.o do Brnzil 
9om u dns outros nnçües cultns. 

cc Art. U.o l)o.rn a. collaçõ.o dos gr{ws nü.o se exige 
dos acntholicos o cxmne do direito ecclcsinstico. , 

I~sta. di$posiçiio ultimo. é interessante, Sr. presi
dente. Dispcnsn do direito e>clcsinstico, como se alli 
se fosse O!Jrcndcr rc1igiii.o! Vai-se aprender principias 
'àc umn scicncin, que póde qualquer individ.uo, por 
.menns cntholico que seja, npreod.er ! Porque o nobre 
·senndor havin. de escr(H'er semelhante cousn no seu 
1·cgulan1cnto? Ern melhor não ter feito uma. sem e
lbuntc exclusão, por .. 1uc se o estudante lcvnsse n es3c 
p()nto seu funn.thnno anti-catholico, entiio não cr.1 
dig-no de frequentar ns nulas superiores. 

O que cu penso é que se quiz p1~oc:1rnr servir n 
esses principios que vão infeliztnente vigorando, nHl.S 
r1ue já viío produzindo os SCilS etl'eitos, porque o nobre 
senador pelo Maranhão, npeznr de (tl~hce-se passar a 
phr.nse) apreôenlar-se um pouco pacificamente nco
I.Jcrtndo com o regulnmcnto de 19 de Abril de 1870, 
que não te\'e a clcvida expressão. não lhe tem, com
tudo, iSSO }be valido 0 UlllpUrndo, porque· CSSC rerrn
jatnento já não sorve puru. certas classes; que:C.u 
ainda tnats. 
· l'rius, Sr. prcsi<lente, como se :fez entre nós a re
:formtl eltl in.,trucçiio publica? 

1 · Aqui tenho toda a Jeg-islnçiio. 
• Em 1851, o poder Jegislath·o aeloptou a lei de 17 
<lo Setembro de 1851, cm cujo art, Jo determinou o 
seguinte: 

<c .Art. 1. 0 'Fic:n o governo autorlsndo pn.ru. refor
mar o C!lsluo prima.rio c sccunUudo do tnuoicipio J.n. 

--côrte, observnndo ns s-eguintes disposições: 
t( 1. 4 I·In.vcr{L no tnunicipio um inspector (l'crnl de 

instn.lCÇ~Ü.o, c ctn cndn. pnrocllin utn do]er;ndo seu. 
te Estes cmprcgndos scrit.o ntnovivcis, c o

0 
rrovcrno 

mni"cnr{L cn1 J'cg-uln.m::mto suas nttribuinõcs, e eoo rnodo 
}lOr ano scrú :feita. a inspCCf,~ÜO clrt.s CSC~)ns. 

cr ~·· Qualquer pesson. que se propuzor a abrir ou 
' dirigir tuna. escola on collegio, ou o. leccionar nestes 

C'sto.Oelccimcntos, dcvct·ú. requerer liccnç-n no in
spector gor•1l. justificando uptidiio, idade maior de 
21 annos e moruliJado. " 

Em 1D de Setembro de 1853, estn outrn dispo
siçiio foi n.doptndn, em relaçii.o ús f11culdnelos de di
reito c de 1ncdlcina : 

" O governo ficn. autorisn~o n realizar o augmonto 
an. dcspczn que fõr ncccs~nrw. paro. n exccnçiio pro
·~ds·wiu. dos novos C8tntntos daH fn.culUudos de di
,.cito c de mcdicinn, pnUlicndos con1 os decretos 
ns. 1,134 e 1.1 G9 de 30 <lo l\Ial'\'0 e do 7 do l\Iuio ele 
2853, ntó que .sejii.? e!Ics d~:dinitivmn,onte npprovndos 
]>elo corpo Jcgt•lllti\'O, podenJo nto entiio fazer as 
a~tcrnçõt!S .quo uindn jnlgnt· convonientos, nula quo 
JlHO nngmenton1 dcspezns. 

rr Os profeSROrPR o CI11Jlr"p;nr1os; novnnHmto crcndos 
niio ndqulriJ'l'Hj dh·ciLus dciiuitivol:i so1~ii.v del.JO.ib da 
,..l.'r>rovns•uo. " 

snnitario! ' 
Não ha. miios a. medir ! E'· uma. conspiração perma

nente contra ns at.tribuições do poder legislativo. 
Niio se faz cnso desse poder: htl essa tendeccia 

pn.ra satisfazer-se as p:Lixõ.,s <le momento, deixando
se de proceder ele accordo com ns disposições das leis; 
quando os antigos esttlelistas do Brazi! niio ousúrão 
junmis violo.-1as desta 1unneira. 

B que ant.igos estadistas Cf 
O autor do regnlamento de 1854, é o nosso respei

tndo collega, o illnstrado Sr. Viseonele do Bom Re
tiro, que fez uma obrn excellente, ainda hoje elogiada. 
por todos. 

Não se dn.vii.o esses saltos 1110rtaes sobre as leis; e 
no entretnnto o antigo sy;.,temn produzio entre nós 
l1otnens muito not1~vcis, nu.s let1·us, nn. politico., na 
trlln1nn c na. ntlmiuistrnçüo •. 

Vcldc a Lrilbnnte 1l~iude de 1823 cm elinnte : véde 
a g-ernçü.o que 1iguron dessa. época nt{j á- maioridade, 
e duhi pu1·n diuute-ató ús épocas ele que tenJos 1nnis 
C(Jnhechuento. Erão os hon1ens do chamado ensin\l 
oUrigatorio. 

Pa1·a. l)tle mndo.1r de rcpcnt.c '! 
Nas ncailemias hnvia e:-:cellonl<:ls esttH1nntes; hoje. 

Sr. prcRidente, os tfl1entos nbundào, mas não nbunda. 
cm gcrnl o e.sturlo!. F'nr;!,l justl~:n n tnuitos nVH(_9S qu_e. 
np!fznr das novo.::;, d1spost1,•ões, ou n·:.va. confnsao, nu.o 
aUnndonü.o ns n.uln~, estudão bn.stnntc e sü.o dignos da. 
nossa n.dlnlrtwrLo. Nns fttct11d.u1et~ do lmp~rio consta-me 
que possnimÓs um certo nutnero de estudantes nesse 
cnso: todo o h)u vor é pouco pnrn cases jovcn11. Um 
grnnde fLltnro os a.guardn. e cu fnço nrdentes votos. 
por olles. 

O doc1·eto de 17 de Janeiro dividia us fncnlrlodcs de 
direito ctn dous cm·so,:;. um do tnntorins socines e 
outro de trJaterin.s juridicus: dizend(')-se no Hm do re
g·ulnmento, no art. 3fll (porqnc cote o senado que 
e~ te regulamento tem 11 nnsi JC&.OO nrtiA"os! ), que nüo 
se:tL po.sta em execu~·i'to a pnrt.~ q ne crê a novos. ca
detrns, n que aug:mcntn os ordcnndvs dos mnnnuenses 
c a qne tnandn. cobrnr nc.vns ht:<.ns pnra a sustentação 
de thc•es. 

Oro., renltnente ae nii.o ern pnra exeCLltnr-se uma 
refc.\rmn dc.;tu. orden1. cru Hill i to tnnis coherente qne o 
nobre scnndf,r, c o:; que fize1·üo couso. igunl, tivessem 
fül"llltllttdo pro_rostns c trn:;;.:ido no podar lsgia'ntivo. 
rwrqne tudo suhirin clnf)ui cmno nnt só corpo. Umn 
refnrmn desta orde.tn e unw. cousn inte~rn: nii.o nd
lllitte que seja. en1 porte poRta em execução e que 
fique out.rn. pnrte dependente da. O.p[.lrOVIlÇÜ•• do poder 
lcg;islntivo -: é c deve ser uu1 t.odo bu.rmonieo. 
(..tpoittdos.) 

Se porventurn n.s disposições importnnt.es , que 
cntcndl~ll'l com o nssnmpto tü.o mclindJ·oso doviií.o sor
nprwovndns pelo poder logislutivo, uíLo devendo antes 
f.Ot~ pnstas ent exocvçiLO, o gcn•cJ•nn só tinhn pnra 
mnndm·. e:K.ecutcu· n1uito poucos nrt.igos. No ontre
tunt.o. jnlg:nnclo qu:1 ern -1nnterin do Sllll. nttribniçii.o 
nqucllu sobre n. qno.l legislou, n1nndou.pftr ctn cxe
etv,~üo ce1·tos urti~os c 9ucr ott Hn11:~ f]llf'I"Pt". n nnnrn
vn<,·i~o <.lo poder logts:at.1vu paru. oult•utt Jtsl•n~ioõea 
a~i111 do ficar tndo Hanc<.~ionnilo f • 

Vejo co1n pozu1· totlt!S CJ:o. llias ustnr o f.!:O\'Crno or
clcnnnllo que cc.:rtu.s tlL-..!JOtih,:lic.s (1t> UL•c,etu Uo JD <.1.3 
.i\bril do I 8~9 untl'Cill em C:":OL.!ll ;iw. J·:' umu obra 
quo vo.i se fn.:r.enllo nssiJn pouco n. pouco, do nwdo 
qnc em u,•cvc tempo. todo uqnelh• dccrotu. nw8ruo no.. 
}Hll'te ctu l!llO tru.z n.ugu1onto de despu?.u. hn de estar 
c·m plcma. cxoc~.-19Ü.o 1Jalu prepoteucitL Juó uusl'!los go
\'cl"liOf-0. 

() 1ucu llrujocto Uc rcvogu.c;ii.o elo J'Ot)'ltlU.L.uouto d~1 
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19 de Abril de 1879 foi aJ>p<ovado pelo senado em l• 
discnssilo, mas dorme aqui hoje o oomno do esqueci
mento; nilo tem tido andamento algnm. Nilo temos 
reroedio efficaz, desta fórma, para annullar seme
lhante decreto, cujo illnstrado autor, talentoso o 
-esclarecido professor, ó convidado pelo governo como 
<> ·homem mnis 'conveniente para representar nooso 
paiz em questões de mstrucçilo publica nos congressos 
da Europa. 

Isto quer dizer que o governo do Brazil vai de
.clarar perante o• pnizes da Europa que nosso naiz 
nüo q,uer a frequencia das aulas, que elle é sectõ.rio 
<iaquJIIO que os proongnndistas cnnmilo liberdade, 
isto é, a liberdade de nilo ouvir os lentes, de não 
estudar. · 

E' muito digno do distincçil.o o illustrado autor de 
reg:ul:uncnto, mns nü.o dà rcprcsentnr e declnra.r u. 
opinião mais gct·n.l d<? Brazll e1n tnes ro.n.teria.s, n'um 
tribu.un.l intcrnn.cionn.l. 

O Sn. BAnnos B .. mm·ro : -Ou declarar cousa peior: 
qne nüo ha systemn •·epresenttttivo no Brnzil. 

O Sn .. JuNQUEIRA: - E' exacto, é o mesrno ~ue 
procla.ma.r que o governo elo Brnzil nü.o so hu
porta. que os juristas pouco sn.ibiio, que os mcàicos 
não estudcn1 n. sublitno scienci:.1. do curn.r, gue não 
tenbüo adquL·ido a imprescin<livel prntic•> dos hos
pitaes; qne o que se quer, Sr. presidente, é a falsa 
u.nrn., pn.rn. folZCt" con1 que o govet·no seja ·éonsidat·nd~ 
no velho mundo como muito adiantado. contando 
com aquelles que dizem a tudo :·Zàissa;:: (aira, laisse::: 
pa.<se>· ! . • -

Não é isto, entretanto, o qtte se encontra ncon
selhndo nn leg-islnç•iio dos paizes cultos, nem nos es
criptorcs tno.is cordatos. 

· J:[u., sen1 clnvidn, cn1 tnuitos pnizes a. vcrJadcirn. 
libcrdncle ele ensiuo, pela qual tambem pug11o; porque 
tnmbcm quero qu'9, cssn se· estabeleça. entre nós ; 
a liberdade de ensino, que ba, por exemplo, nas 
:JOO acac1cmins ou institntos. ele eclucnção e ensino 
sup_erior existentes nos Estados-Unidos. 

Nüo é, pm·.;m, liberdade de ensiná applicada no 
sentido :fn1laz, enganador, e n.té crhninoso mesmo, 
rtnc se adoptou entro nós, isto. é, n liberdade de nü.o 
i'rcquentur ns nuhlR, ele não ouvir os lentes, e os 
nrofessorcs, dd não <.ln1• liç~ü.o, ele nüo ouvir o.o menos 
Ô sonl dns dontl'itlllS que deixa. n cxposi(;ü.o f'cita. 
f!Uotic.linna.mentc nas nulns. 

Ist.•:t nã.o é liberdade de ensino; é condescendencio., 
ó dcsidin., se nlio n.IHU"Chin.. Agora, no decreto elo no
bre ex.-1ninistro, detet·nünol.l.-sc nt~ n innova.çiio do 
alterar a vctusttL época elo nono lectivo nas facnl
t1nf1cs lle direito : nn elo H.ccilo começr~a n.s n.ulns em 
!\Itlr~o. o n:. <le S. Pnnlo em Agosto. Para que esstL 
lllo.q:icn. innovnf!ri.o '? 

Nüo foi de>to modo que entre nós se formúriio os 
homens que entre nós t~m brilbtH1o na politicu, nns 
letrns, nn. magtstrnturn, nn. n1eclicinn, nn. Cngcnhnrin 
c out:-os rnn1os dos con11ccin1entos hnmnnos. 

Todos elles se formárüo estudamc1o, ouvipclo seus 
professores, n1e(.Utnntlo todos os clias nn. scicucitt 
que estavüo npreuclendo a•sim foi que elles se lln
bilitárão para prestar depois tantos •crviços ó. 
rmtrin.· 

1\Ins o governo entende flUG pnrn. a. fornmtura. do 
juclivhluo nü.o ú ind1spensnvel o estndo, não é intlispon
sn.vcl ouvh·-se os professores, c isto ó llor.igosissimo 
p11rn a populnçiio. 

O Sn. BAmtos BAmlE'l'O dí1 um npnrte. 
O Su. JuNOUJ<TUA :-0 cnlpnuo é cm pnrte o poder 

1eqisln.tivo . .Por issn deve-se clo.tnu.r, pnru. vet• se o re
tn ... cdio n.ppurec~. 

Na Ingl~tiot'l'IL h11 <> cb11mado bill ela inc01-poraçiio. 
lUuitns nlli\'<!l't:iidl~doli fnnccionü.o llvretnente, mo.s 

ns do ~o,·ot·no té1n fidcnlisnf(i'i.o, o pn.ro. se obter o 
grt'to nüo ó por tneio do. nnscncin dns nulas. 

· Isto, Sr. pt·esidonto, ó o que quero; nüo é ossnliber
<l<lde extmordinaria que só póde pt•oduzir al~uma 
couso. no 1-ientido de lisongenr, corno disse. ns 11aixõos 
de momento; mas que fnz grande mnl ao Estado e 
.um grnudo mal U. inKtrncçüo ptlblica. 

Antigumoate u111. ostudauto de pre1>nrntor1oa do 

----------------------
ilmzil nào aprendia só latim, aprendia latinid~de ; ,. 
aprendia pe.rfeitamente os outros preparatorios, e i& : 
para as .academias · estr11ngeiras, onde· brilhava pela. 
suo. superioridade .. Houve _ muitos exemplos nas aca-( 
demias de Pariz, na universidade de Coimbra e na•·' 
da Allemanha, do. Belgica e outros paizes. 

De Coimbrll sahiri•o ~orm11doo Brazileiros eminentes. r·· 
Alguns ficárão empregados mesmo em Portu~ral, outros ' 
acompanhó.rüo o rei D. João VI- em boas posições. , 
qun.udo Sua Magestade veio pn.ra o Bra.zil. · . 

Alguns dos que vierilo chegáriio ó.s m11is olevadãs a 
a.lta.s posiÇões ; forii.o sennclores, ministros, canse--: 
lhe_iros de estado, magistrados de primeira ordem; ! 
honró.rão a patria. · ·, 

E' certo, Sr. presideute, que possuimos boje muitos:' 
cidnclii.oH eminentes, herdeiros ~ snccessores dign.oa 
c1aquelles Brazileiros ; é certo que possuímos hoje 
notu.,•eis jurisconsultos. advogados e juizes; quB 
temos medicos muito distinctos que têm clev11do a 
reputn.t,~Ü.o scicntilicn. do nosso pa.iz : que possuimos 
opthnc.s engcnlleiros na.cionncs, que. têm l"Cnlizndo 
olH"U.S pnhlicas importn.ntissimns; que n. instrucç!io 
militnt" desc::nvolve-se; que os estudos ecclcsinsticos a 
de vn.rio. ordem totnlLo ..::erto incremento; mns tambem 
é cer-to, é ccrtissimo. que, pn.ra conservn.t"\nos esse c1e
vnclo nivcl, é preciso abandonar esse systctna de estar 
todos os dias o governo innova.ndo. :t!nzendo nos regu
hnnentos dn. insfruççi'LO publica llesshna.s alterações, 
acabando com <1 frequencia das aulas e determin11ndo 
constautcs alterações. 

O nobre ex-n1inist~o, a.peznr de ver-se boje guerrc11.do 
nor certoS propngnnclh;tns, cntntudo não ousn. romper 
êlc nn1o. vez co1n n.qucllns idéa.s, c vem no scu·dircursD 
dizer que ha uma injustiça no modo d" apreciar o seu 
decreto, porque iuspirou-se nos principias do decreto 
de 19 de Abril. · 

.o art. 391, o. oue se refere o requerimento ao nobre 
scnndot·, diz o ~eguintc: · 

" Art. :l!JI. Ftciio dependentes de approvação le
gislativa o.s disposi(,~ões dos nrts. 2°, 7° qunnto ú.s 
nr.vo.s cadeiras, 17, ~0, 45, fl6, 47, ~9. 5':!, 82 qnnnto 
{L crcn(:ão dos lng;nres de a.tnnrinenRcs, IOD quanto. á. 
do lurrhr de D.l.lxiliar, 198, 2013, 372 ·quanto no nu
o'n1cnt'o dos vencimentos do secretario, sub~~ccreto.rio, 
biblioLhecnl'io e n,indaote elo bibliothecarin. c no"dos 
e1nolumentos devidos pelas cnrtns e pelns certidões de 
exame, e 373 em rolnção o.os amnnuenses e no 
nuxilit1.1". J> 

O nobre ex-1ninistro expedia o seu decreto : mns, 
pcsnndo-lbe a mil.o e dizendo que não tiuha autori
snç~LO legislntivn. __ no ulthn.o nrti;;:o, except;tn ~s dis
poslçües que dcv1ao ser t1rn.Uns dn. execuvuo lmme
dio.tn.. Isto quer dizer que a pnblicnçli.o do seu ae
creto :foi oxtClnpornneo., 1)ois não httvin. pressa. O 
co·rpo lc~islntivo est:.\va. proximo o. o.brir-sc. e o nobre 
cx-1ninistro ~ devin cnt;.lo n.prcscntnr umn reforma. 
rnzoavel sobre as ftlcul<la<les de rlit·eito ; mas veio 
co1n essa 1·cformn c npenns com excepc,:üo desse a.rtigo 
principal em reluçüo ns novas co.deirns, o porque nü.o 
luLvio. fundos pnro. os u.ug1nentos dos vcnci.tuentos dos 
ewp1·cgndos, c com o. declm:n\:Uo de que nlLo se pa.
gnrilt taxa maior pelas d~spezas das defesas do 
tbeses. 

- Tudo isso e a l>~'OVL> de q,ue não se tinha em conta. 
o poder legislativo ; tudo JSSO é porque, se queria. 
firmar esse prmcipio estabelecendo-se como por 
esmoln o continuo.r o curso presentcmo'ntc com aa 
cadoirns cm numero rlo 1 l. . -

Estabeleceu-se o art. Hl"! e c1ividio-se o cm·so em ,' 
cinco Serics, cmq uanto nü.o forern npprovo.da.s ns in
novações c modilicllQÕ~s profuudns do novo re~u-
ln.monto. Pergunto eu : estamos jtí no fim da. sesslt0 111 • 

0 "'overuo jó. fez alguma cousa para se approvar esse 
re:;ulamonto, ou para modificar e apJ.'rovnr o decreto ' 
de"" 19 de Abril de 187!J 'I Nüo é •sso trntar com 1 
menospreço o podct• legislativo, atirando-lhe U. face , 
esses decretos 'I Qunndo o grito solemne do P11ró. ao i 
Rio Grande do Sul é unnnhne, o governo não dtí um t 
passo, niio propOo cousa alguma e deixa que a in- ' 
strucQiLO public;,a vá cahindo, o haja um desanimo l. 
completo nns f11milias, q uo não ncroditüo mais que uo.a I 
facnldatlcs do Brnzil se poasa ostud11r oonveuioute-; 

'n , 
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mente. Essa liberdade de ensino significa a au•ericia 
das aulas ; muitos estudantes fogem doa edificio~ das 
mesmas como o Arabe da legenda fugia do terreno 
amaldiçoado ; era preciso esclarecer e guiar a esses 
jove!ls, faceis de guiar pela generosidade de seu• 
118Dtlmentos. 

E' assim que se quer que vá ás academias uma. 
pleiade de moços que tenhão amor ao trabalho e ao 
estudo 't Niõo ; e isso se dá agora entre nõs quer 
quanto no ensino primaria, quer quanto ao secun
daria e quanto ao superior. 

E' isto o que o partido liberal fez. Subi o ao poder hn 
qunsi oito nnnos, e encontrou n instrucção publica 
n'um pé sotfrivel, e hoje acha-se n'um estado melin
droso esse serviço publico. Está abatido e n 'um esta
do precario; e é para isso que se queria a todo o 
transe o poder 't Dizia-se que era para salvar as fi
JJançns do Impeno e se as levou ao ponto de deca
dencío ..n que estão ; pois nlóm de augmentnr-se 
immensnmente n divida interna. e n divida externa, 
ba aindn. uma enorme divida. f!uctun.nte, e o cambio 
está tão baixo, que, no exercício ultimo, só a ditfe
rença. delle pn.ra os saques do governo andou em 
perto de 10,000:00011. Que situnçiio financeira! A esse 
estado deplornvel segue o da instrucção publica, se
-gue-o par e passo. O principio - dú-me boa poli
iàcn, dar-te-hei bons finanças ; ou, dni-me bons finan
ças, eu te darei bon. politica-, tem grande npplicnçiio 
ii actualidnde. Ao partido liberal, nos oito nonos tll
timos. cabe n responsa.bilidade do tor n.bnixndo o 
JJivel da instrucção publica. 

Reduzirão, Sr. presidente, n instrnc9ão publica n 
umn. merco.ncin. cheio. de perigos e de irrisão. O sa
cerdocio do ensino da mocidade tornou-se uma es
pecie de mercancia. 

Façamos votos, portn.nto, . pn.rn que Cjttnnto antes 
se acabe com esse systemn; o poder Jeg•slntivo deve 
emittir seu parecer, dcye acnbar com esses reguln
rnentos; o governo deve apresentar na. proximn. sessüo 
um trn.bnlho, umn ·proposta ás camnras reconstituindo 
todo o serviço da instrucção publica superior, e me
lhorando n prlmn.l"in. e secundnrin. da cOrte. E' preciso 

·que nos unnmos, que nú.o hnja. qt1cstão de divergencin 
de partidos ; fiquemos todos certos que o futuro do 
Brnzil depende em grande parte dn iastrncçiio de seus 
filhos. Se o governn nctunl tem isto em visto., póde 
contnr com o meu fraco apoio; estou prompto ·n 
auxiliar n. qunlqner governo que tenho. por fim rege
nerar n instrnc\'ão publico., ncn.bnr com estes reguln.
mentos, feitos contra a lei, estabelecer uma outra 
ordem de cousas. (AI11ito barn; muito bem. ) 

O 8a•. «Jo .. ~·ela • - No. sessão de hontem enun
ciou-se o nobre ex-ministro do imperio com extrema 
ncrin1onio. úccrcn de nlguns a.1nigos 1ncns que nn. ca.
mnrn dos deputn.dos tém commettido a falto., na 
opinião de S. Ex .• de combater o neto da t·eformn. 
dns fttculdndes de direito. 

O scnndo se convcncQrú. de qtto não ex.ngero, ou
vindo de novo as p:Llavrn.s do nobre ex-ministro (ltl) : 

u Cnusn pnstno o. injustiçn. c ncrixnonia. que tem ha
vido nn. discussão deste nssumpto. 

« Parece que a'lnel!cs que tllm censurado esse regu
lamento nem sequer so <lcriio no trn.bnlbo do lé-lo, 
que o que sn.bcm <lelle tl simplesmente de outh•tt. 
Estão no seu c1ircito censurando-o c :fn.zcndo-o cotn 
toda. n se,•eridn.dc, gucr por contn. proprin, quer co1no 
commissionnclos pelos estudantes. Tcnllo, porem, o 
direito de pedir que pnbliqt1CD1 integrnltnente os seus 
•liscmsos. Visto · qne nrrcmetto1n com tnnt" fur1n 
con~rn utn tninistcrio ji'L ntorto o derra.tni'í.o tnnlo fel 
nn. nnscncin dnqnclle n qucnt ccnsurüo, ó justo que 
lhe façiio conhecer todos os artigos do libello pn.ra 
que se possa dcfon<1cr, · . 

cc Todos esses rlisc~n~os 1110 pnroccnn prúfot·idos u.b 
ira.to, nnscidos, nü.o de tntut nJWcciaçiio ju.'.itn. do rc
gu.ltuncnt.o, ntns dn. cxnccrhnrmo contra. o ntinistorio 
Jla.ssndo, n CJ.unl nintln. n.t~ ltojo ·não se n.cnlmou, npcza.r 
do cstnr01n nns Loas f.::rnçnl:l do N',)\'Crno nquollcs qnc 
tilo irrjtndos se moF.trn\·üo co~trn. o '"nbinoto fi de 
,Tunho; \'ingüo-sc Un posição ctn que s9 nchi'io, ccm
tJ·urin nos stnts prineipios .. ú nttitu<lc c nos comrH·o-

m1ssos que tinbiio tomado, encnrnil'an<1o-se contra o 
ministerio qu~ jú dci"ott o poder, no pat1so que se 
inclinão n.nto nqnel!e <jUO governa . ., 

Parece, Sr. presidente, <Jne optimttmcntc podem· 
ser applicados n.o nobre ex-minisrro sons proprloa. 
conceitos. Estes pnrcClem proferidos ab il·c.to; e no 
menos niio exprimem 11. moderação do nobre senador· 
pelo Mnrnnhiio. . . 

Com eft'eito, que nccnsnt;oiio maior se póde fnzer 
aos representantes da na1'iio que se pronunciiio sobre 
um acto do governo, do que dizer: 1•, em relação .. o 
estudo que ffzerão da materin, que elles só falliio de· 
outiva. ou por commissiio de estudantes ; 2•, em re
lação nos motivos que os determimírão, que 'llles: 
assim procedérão encarniçando-se contra um minis
terio que deixou o {'Odor, ao passo· que se inclinnvii.o 
diante do novo min1sterlo 't . 

Niio póde o nobre senn.dor, ex-ministro do imperio, 
deixar de reconhecer a summn injnstiçn, para não· 
dizer mo is,' éom que assim njlreciot1 o procedimento 
de illustres deputados que não ntnciio o ministerio 
6 de Junho porque deixou o pode1·, nom se inclinão· 
diante do min1sterio actual por nsph·nrem lÍs suas 
bons graças. (Apoiados.) 

Os deputndos que tóm combatido o neto do nobre 
ex-ministro pronmlgnndo uma illegnl reforma das 
fncttldn.des de direito síio pessoas de tllo respeitnvel 
caracter, que ninguen:t, n não estar possuido de pre
venção, reputnrú. o seu procedimento como filllo de 
convcnienc.ias, ou como encn.rniçmnento contra um. 
ministedo que já deixou o ·poder. 

Por que havia de snppOr o nobre ex-ministro que 
esses representantes da nação esti•o curvados diante 
dos n.ctunes ministros? 

O Sn. J m<QUCIRA : - O honrn.do ex-ministro re~ 
ferio-se, principalmente, nos deputados libernes. 

O Su Fu.Nao DE S.l: - Niio, senhor. 
o Su. ConnEIA: - S. Ex. constestn () aparte ao 

nobre senntlor pela. Bnbia; S. Ex. rcferio-se nos que 
tên1 ntacnclo o neto q no praticott ; entre esses vemos 
os deputados mnis competentes para. enunciarem-se· 
sobre n.tnn.terin.. 

Esth·esse o nobre senn.dor nindn. dirigindo os ne
gocies do. repn.rtit;íio do imperio e elles procederião 
exactamente como estilo procedendo. O facto de 
hnver S. Ex. deixado o poder, absolutn.mente niio 
influe no procedimento que estiio tendo. 

O Sn. FnANCO DE SA : -Certamente, nem foi meu 
pensamento insinuar o que pn1•eco deduzir-se das 
pn.ln.vrns de V. Ex. 

O Sn. ConnEIA :- Elles não se curvíio, niio estilo 
genuílexos dhtnte do ministerio nctunl. Nenhum de 
nós, que pertencemos {L opposiçÜ.o 1 prestn. a.o governo 
scniio o npuio qne ús suns 1Clêns se deve p-restar, des
de que em uma questão ueclm·ndn nbertn niio pt•edo~ 
mina o sentimento pnrtidnrio. 

Por que tem o governo encontrado da pnrte dos 
deputados conservadores fncilidnde pnrn a sua pro
posto. soh•·e o elen,ento servil? Porque, tanto esses 
conscrvndorcs nn cnnln.t·a, como nós no scnndo, qt'l.e"" 
remos umn. solução promptn. n.o mn.gno problema. 

O s ... Vr.oosn!l nE PAn,,sAGuÁ (minist1·o do .• ncgocios 
cst,·wtgciros) ll o Sn. B.uwos BAnnETO : - Apoindo. 

O Sn. CounEIA: _:_ O que sC sognil·in. se o. opposi ... 
çiio conservadora, dnndo n. mão i• opposiçr•o libero.!, 
clerdbnsso. o governo, o qne nliús poderio. ncontocer 
Uc utn tnnrnento pnrn out.l·o 'l Qttern Yiria. didgir os 
negoc.iofi do Estnclo ? 

ScrlU.o claunndos os consor,·ndoros, o tcn·iii.o olles 
npoio nn cnnuu·a? Nii.o ó ele cl'or, pot·cluc n. ~nniorio. â 
libero.! ; e neste cnso, qnol n. consoq ucncin.? ii. disso
lução dn cnn1nrn, o é justnmentc este fncto que clt~se
jttnlos ovitcu·, rcconhcccnüo pn.trlotico.!l'lonte os riscos 
do utnn novn eloiçr10 nindn. sobro n nJCbtnn base do. 
cleiç~rLo ultbun., a qnn1 veio tnostrnr a quo }JOrigos 
púcle ser exposto o pniz, se de novo po1·nnte as ur11as 
se ng·itnron1, i\n:ot"cciclns .. ns pnix.ücs tcnnctosns que 
fol"iLO posttta 0111 JOg'O. 

O Su. ~f.u\:l'l"uo CAJUI•o• : - !'or d"su lado ten:r. 

/ 
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toda a razão: a clissolllçi'i'! par~ o. o.boliçii.o era. sem
pre 11m perigo q11e se dev1a ev1to.r. _ 

Ó Sa. BA.nnos BARRETO: - E' exactemente isto. 
O Sn. Conneu : - Enti'io o q11e tínhamos ele 

-aprecinr 'f 
A proposta está considero.clo. questii.o aberto., su

jeitn. a emendas, c, portanto, no caso de receber 
apoio que pcrmitta n. silo. po.sso.gem, _salvo qualquer. 
cxigencia. clcsa.rra.zondn. 

O Sn. CamsTIANO ÜTTONI: - Mas o. questão essen
cial est{decho.da. 

O Sn. ConnEIA : - Est{, fechado. po.ra o n-abinete, 
110r isso cu só fallci na hypothcse da disso~llçii.o do. 
ca.u1a.ra.. Derrotnào o gnbtnete nctunl, clle retlra.-se, 
não propõe n. dissol uç.i:LO ; c entii.o qual seria. a. conse
qucncin de sua. t·etirnda. '1 E' ncce~J_snrio que, homens 
de estado, bem n.p1·ccicul os· nobres senadores esta. 
hypotbesc ... 

o Sn. FnANQO D& s.t:- A consequencia seria a. 
orgo.nisn.ção c.le outro ministerio liberal, porque ha. 
ma.ioria. Jlbcrn.l nn. clllnnrn . , 

O Sn. ConnEu :- Mas o. maioria libernl na co.
tnurn., cotno t~n1 m·ostrudo votações recentes, nõ.o cst{&. 
unidn : umo. fracçiio de liberaes apresentou uma. 
o~Jmencln. q uc_ Íliio vingou. 

O Sn. FnANCO DF SA.: -A sitllaçi'io nindo. nii.o está 
liquidada. 

(lia outros apa1·res.) 
O Sn. ConnEIA: -Nestas circumstancias, aceitando 

me&mo o. sohwüo que índico. o nobre senador pelo 
~Iuranhüo, dcvct'Cinos nós os conservadores concorrer 
pn.rn esta. inOJ>portunu. n1uto.yã.o de pessoas na gover
lHlnlentaçüo ao Estn.(lO '! 

Eis ns consideruções que t.;m nctun.do no animo 
sensato elos dep<ttados que se t<lm pronuncin.do do 
n1odo q tte parece incorrer nn censura do nobre se
nador. que co1n ln.iustiço. no.s quiz nprescntnr pernnte 
n paiz como inclinndos diante do ministedo actuo.l 
ptm• obtençí•o de suas bons ~;raças. 

Não ; sü.o considerações de outra ordem, do mais 
ela,•ndo . alcance, "s que tem pesado no animo dos 
opposicionistns .. .. 

O Sn. LEÃo VELLoso : - Tem procedido com mttito 
pntl'iotismo. · 

o'sn. Conneu. :-.•. o e portanto não se póde pOl' 
este me,tivo dirigir-lhes severas c O.cres censuras, como 
fez o nobre seno.dor. 

S. Ex. nüo vio nnquelles illustres representantes 
<la. nnçüo senü.o ci(\ndüos que se encnrniylio contrn. o 
nlinisterio cudnvcr, c que se curvüo diante de um 
ministerio na puj.tnça do poder ! Contrn estn injus
tiço. eu nüo podia dcixo.r de protestar o.t~ fo.ze-la des
appnrecer. 

O Sn. FRANCO DE SA.:-Jú. declarei que niio tive esso. 
intençii.o. No me11 discurso está. com toda a franqueza 
uxpresso o meu pensnmento. 

O Sn. ConnEIA. :-As palnvras de V. Ex. o.hi estiio 
no discurso de hontem c nii.o podem ter senão o sen
tido que todos lhe attribuímos. 

O Sa. FaA"oo DE SA. :-En me explicarei. Estra
nhei o. exacerbação jú. fórn de tempo e sem ro.zil.o 
de ser. · 

O Sa. Co~tnEtA :-Eil disse que os deputados que 
tl!m com batido o. reformn das facu ldo.cles de <liroito, 
l>ublicada pelo nobre senador, erão os mn.is competen
tes, e basto. qtte S. Ex. pese em sett espírito quem 
tem combn.tldo a sun. obro., para ver que nüo hn ou
tL'OS mais lmLilitndos paro. pronunciarem juizo sobre 
... mnterin. E por que razüo esses honrados represen
tantes hn.,•iüo <lo combater accúrdes essa obra se ello. 
toose tii.o perfeito. como no noln·e sono.dor ao affigura ~ 

Ellcs nlLO se cncnrniçüo contra o ministerio passndo, 
comLatom ttmo. reformo. qtte não melhorou o ensino, 
·e que tem vicias profnnclos, como passo o. demonlltro.r. 

3r. !'residente, o nobre senador pelo Maranhão, 
ox-rninlstro Uo ilnpcrio, c.lunU.o icforuul.c_~iLO, 00010 so-

''VOI'no, sol..~e Ulll projecto de lei 1ujoito W. doliboro.ç>io 

do senado ácerca elo ensino publico, responde· em. 
officio, que ainda ultimamente foi trnnscripto em pa
recer dn commissão de instrllcçii.o publico., que o· go;... I 
verno j ull;lo.va que osso. mate rio. devi" ser regulada. \ 
por mediua geral •. Esta é o.· opinião publicamenta 
manifestado. pelo gabinete do que S. Ex. fez parte ;·1 
foi S. Ex. o orgão desso. opiniii.o ; e comtudo foi 
S. Ex. quem ao mesmo tempo perturbou essa medida. 
geral que desejayn, e veio add1cionar á collccção do.s 
leis o decreto sobre instrucçii.o publico. que oro. esta
mos apreciando ! 

O Sn. FRANCO DE SA. :- Tro.tavo.-se de favores & 
, lyc<los, e e11 manifestei a opiniii.o de q11e osso. ma teria 

dP.vin se1• considerado. por occasião da reformo. do 
ensino secundaria. · 

O Sa. ConnEIA.: - V. E; enunciou-se, no avise> 
em CJtle presto11 a informo.çüo o. que me refiro, decla- r 
rando 'l_tte no governo parecia melhor adiar qualqner ! 
resolnçuo particnlnr de questões n.ttinentcs o.o ensino , 
paro. o.gunrdnL' definitivo. e total clelibcrnc;üo sobre o· 
projecto vendente dn. npproVO.QÜ.O do Corpo )cgis\ntivo; 
c aÍludia. S. Ex. o.o parecer dn. cnmaro. dos deputo.dos 
sob•·e a reforma do ensino-publico, a ·qual aliás nii.o 
se rcf&c sútnentc no ensino secundn.rio. , 

Quem,. pois. decln.ranclo em tempo que o. guestão 
de ensino publico deve ser tratn<la por meLlidas le
gislnth·ns de ordem geral perturbou esse pcnijamento, 
ennncindo em nmo. informo.ção pedido. por umo. dns 1 
casns do pnrlumento 'I O poder logishtivo devío. 
reservar seu juizo sobre 1nedidas parcin.es ú espera da' 
tncdiclo. gernl poC" cujn. ndopçü.o o governo ~ugno.va~ e 
o governo por suo. parte podio. csto.r tomando medidas 
parcincs em rela(,:iio a este on úqueUc rtuno do ensino .. · 
publico ! E' ou nüo contradictorio esse procedi
mento 'I ! · 

O nobre ex-ministro do impcrio nronunciou-se 
tambem coon extrema severidnde sobre o procedi
mento que os estudantes das fn.cnl<lades de direito 
têm tido em rclnçõ.o o.o decreto de 17 de Janeiro ; r 

quir. mesmo ver nesse procedimento semelhança com 
o que tivcrão em outro tempo cm rclttção ú. outro. 
reforma; mns o procedimento de c, r:.,, qnüo di
verso é do de hoJe! Aquellas manifestações vio
lentas que então hou\·e o. lnmentnr, u.got"CL feliz
tnente nü.o sê reproduzirão; tenho nqui o. repre- 1 

sentação que os estudantes da fncttldnde de direito 
do S. Paulo dirigirão o.o poder legislativo ; o nobre, 
cx-n1inistro d.o in1pcrio conhece este doct1010nto; póde 
dizer que ho. aqui algmnn. couso. 'ltte se pareça com 
os disturbios de outr'ora 'I Nii.o; os representantes 
fizerão legitimo uso do direito de petiçii.o. N n ca
ma r o. dos deputndos jú. foi lido este documento, e 
por isso dispenso-me de o lêr perante o senado : mas • 
tenho-o aq<ti, e, qualquer dos nob1•es senn.dores, se 1 
acaso nü.o o conhece, póde exo.mina-lo. Se se faz·\ 
nelle umn. analysc do decreto 'le 17 de Jnneiro, a 
este exame se p1·occdo em termos convenientes po.rn 
jLtstifico.r o pedido que os representantes traziii.o ao 
poder legislativo. E' isto ou não direito reconhecido 
pela constituição~ 

Nli.o usúrii.o de meios violentos; seguirão o caminhe» 
legal que deviü.o seguir. Nü.o podem, pois, os cstll
dnntes incorrer a.gora na. mesma censuro. mn que. in
C?rrêriio na época li q uo S. Ex. se referi o em seu 
d1scurso. 

O que tem resulto.clo de todas essas medidas que ., 
governo tem tomado, umas anós outras, em relação 
no ensino publico 'f Nilo ha hoje cidadii.o que não 
clame contra osso estado de confllsii.o o de desordem 
a que tii.o importante rnmo do serviço tem chegado. 

O proprio nobre ex-ministro do ímperio, em seu 
discurso, pronunciou-se nesse sentido com vehemencia • 
Meu honrado amigo, que acabo. de deixar o. tri
buna, tornou esse ponto bem patente. 

Vê-se, Sr. presidente, o facto verdadeirnmente ex
tro.ordinario, que referia o nobre senador poJo. Bah1o., 
de matricular-se um estudante no Cllr&O s11perior d~ 
direito e deixar o. faculdade, logo após á. matricula, : 
para ir servir de caixeiro 1 E eu já trouxe o. esta casa. 
o fncto publico e oflicial do. nomeação de um estu
dantil da !acW.dado de direito do Recife, pelo l'roa.I:_ 
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'/' dente <ln. província. <lo Rio Grande do Norte, para 
- ~:s.ercer o curgo de pro1notor publico! Eis con1o prn.
l tic[lmente se tem entendido entre n(Js o ensino Jh~re. 
~ Em umo. no.çü.o em qne os meios de ndqnil·ir o. ·in
\strucr;ii.o supertor sã.o abundante'!, o estudante pó.de 
:frequentar este ou aqnclle cnr,o com grande prove1to 
parll seu adiantamento ; mas no Brazil, onde não 

•exiite nenhum ·ensino superior senão o .official. dis
pensa-se este ensino e permitte-se que nquelle que 
diz estar estudando direito esteja vendendo fazendaa 
em uma loja on premuturamente exercendo o cargo 
de promotor publico ! Onde est:'L entre nós o ensino 
aubsidiario, em falta do ensino otllcial superior't 
· O Sa. LEA.o VELLoso:- _o\.poia<ln. Essa é a quest:ie. 

O Sa. CoRREIA : - Como, pois, se <lispensa a fre
qnencia dos unicos cstn.belecitnent.os nos quaes o en
aino supe.-ior é distribuído no Brozil 't -

Se os estudantes são de talento supor:nr tão ex
traordinn.rio que por Sl mesmcs se bnhllitem para os 
ex.qtnes, as leis antigas jtí lhes facnltn\'ii.o n van
tagem que poiliíio colher desse seu supedol~ tulcoto e 
dedsa sua npplicoJ,~ão extrnordiunrin. • 

Ora, se os estu<lnntes uctnalmcnte não podem fre
quentar nenhum estn.belccilnento de Cn-:0ino superh,r, 
a não ser o oJHcial, pn.rn nrlquiri1·ern a ingtrucç.io de 
que carecem, e zsc, como dis..;e o nobre cX-111inistrn 
do imperio, os exames qno nesses estabelecimentos 
fazem os alu'l1nos qne nüo f1·eq.uentúrão as nnlns süo 
realmente irrisorios, o que se deve espe1·ar dn
queUes n. quem, logo que termior~n sua. cnl'reira. vüo 
ser entregues ns posiyões mais eminentes e impor
tantes <la sociedade 't 

To<ln• as censuras que se fizerem ao decreto de 17 
de Jllneiro, publicl\do pelo nobre ex-ministro do im
perio para ns f11.culdndes de direito, si•o ,instas. Hasta 
considerar que estava. pendente do poder le~i:;ln.th·o 
uma reforma. sobre essa tnn.teria. pn1·n. se nota·.r o pro
cedh11ento, n.ltn.mente cen:-;nru vcl, de perturbar por 
meio de si1nples neto do pnder executivo umn. CjlliCst.ü.o 
:pendente dn a.ssemblén. g"f'r.t.l. U nobre S1·. ministro do 
1mpcrio disse qtlC niw p,Jflin. revogar o decreto de 19 
de Jllneiro por estnr dep·•ndente da approvaçiio do 
pode1· lct:ri:>lnti\'0 ; n1n ... cnll"Lo cntno procede contt·adlc ... 
torln.lnente cotn esto. decln.ru~:lto ~ 

Se por estar pendente de dcliUcrnyão dns cnm'l.rri.s 
a questii.o cln. re.foJ"tnfL do ensino pnhlico nii.o póde o 
governo revog-at~ o decreto abusivo, co1no póde o go
verno CX]Jedir outros, r1ue pru·tlcipii.o do mes1n0 pec
ca.do origion) ? 

O SR. BAnRos ~.,nnETO :-Apoiado. 
O Su. CutUUUA :-lia mnito tempo 11Ü.o ouvia uma. 

declarnçüo que inco1·resse nuLis francamente na cen
suro. de contL·ndicc;üo. 

Podeis tomnt• po•· bnse pnrn ontros <lecretos aque!le 
q_ue ioi cxorbitantenv.mtc expr!tlido pelo poder cxccu
ttvo, ntns julg11i~ ·niw p•.)thn· rev11g;nr ~esse decreto, 
porque esti1 neudente do p d"r legislu.t1vo. E dcs<le 
quando'! Dc.~;lc qnc so tt· r. •u. Ua nbusivo. e illc::tu.l 
reforma de l!l <le .'.b.-il de iSiD. "\Jle'-nr de estar este 
decreto snjeit· ao po•l··r le~i::iln.tho, qttantos outros 
sobro in..;truc,;·ü.o puljlicn. não tem JH"OuJnlgudo o go
verno? E no uuta 1tu ug .. rn. tliz que nr~o toca. naqnellc 
dccz·cto, nt,o o rcv,•g-:1, po1·.ollc estar deJ.e:Jdentu de 
dcci:súo Jcgi&lntivu ! 

Assiw. sendo IHitn .. nlmcntt~ tleu1oz·ntln u. <.lelibcl'[tçii.o 
dus ClllllHI'UB, pela lll"g"tmtu necessidade Je nttC:mder ús 
·leis nunuus c a out,·us oxig;en,~ino~, do ser\dt~o p.)l>lico., 
:fica o ~·~Vcl·no cu111 u tlireil.o de ir pr;Jtnulp:anUo 
qnnutos Uecrclos qnizel' solt1·c n. instnteçjio publica ; 
e fico.rú o poder le;..!;L~Iat.ivo cnnzo testetnunhn obr1p:ndu. 
e iuu.cli\'u de l,odus C'i .. llti .IIJ\'U.~óes elo sctt direito ! 

Cuntinuar n l'cfnnnal", [.u'ule o go\'CI'no ; o que nii.o 
póc.le ó re\'O,!.!.'nl', e aRsitn o Uocluru. Singular c extrn
vnga.ntc Uodnrn,,:i'to ! 

O S.n. B.\1\1\0~ HAnna~·1·o: - Apoutdo. 
O Sn. ContWI~ : - \·ioln.r a conRt.ituiniio e ns leis, 

ferindo clircitus posit.i\'OH do pnch•r lc"·isl.utivo, ó 8 quo 
pmlezH fazer; IWIR Jicui~ do n'Hi.o~:~ utu.~us purn. dosfuzcr 
o neto qno illogo:drnout.e praticastes! 

, Ora, soohoru, como deve isto ser qualíficudo '? 

O decreto de 19 de Abril tem. sido íeguiào por: 
outros. Depois da reformu. de 18::>4 as· cousas tem 
corrido de tal fórma. que seria impossivel saber de 
momento o que se adoptou; tem7se nmo!_ltoado .de
cretos sobre decretos {,cerca du mstrucçu.o pubhea, 
e no fim de contas o q!te existe. é um ·cila'?s; ~ eaaa 
confusão que tem merP.c1do de toaus as ma•s JUSt~& 
censurns, .incluindo entre os censr.rcs o noUre ex-Jnl
nistro do imperio. 

O Sa. FR4Noo DE SA. :-Não fallui em eonfusr.o. 
O SR. ConREIA. :-Niio fnllnn. mu.s disse cousa. 

que vale tnais. E entretanto ninan u1na. vez nos oo- · 
euprtmos com um dem·e.to feito pelo molde do de 19 
de Abril ! · . 

O ,.overno niio tinba aut'lrisoçii.o para decretar le1a 
relatÍvns no en•itto pnblic<>. 'l'oàas ns autorisat;>ücs 
dadas anteriormente estnviio caducas. 

O SR. FKANCo JIB SA. : - Nli.o apoiadc.. • 
O S11. CoullEIA:- Tu <las o.s autorisações foriio 

cassadas pelu. lei de t8i3. E' express" disposição. 
O Sa. FR ... •oo nr;: SA. : _- Espero demonstrar o 

contrario. 
O SR. OoaMYA:- Por causa dn .intel!igencia que o 

~O\'Grno dn.'.'u {Ls n.nt.orisaf;5cs nnteriorcs, cntendenJ.o 
que eJ:ns !!te cr>nfet<'to in. pe>'J'el!<wn.JI._facul~llde pnr~ 
•·eformnr u!Lquelle ru.mo c1u _se~,·Iço,_ve'!' l\ le1 de 1873 
pôr ele mnn. \ ez ct"''br" n .. t.no .IOU 1Jn·:en1cnte e pertur
bad z·n. interpretação. Nf1.o .fez nenhun1a ex.c.epçiio. 

A •li•pogi~à·•· permanente, do nrt. _10. d·• _le1 do or
c•n,ncnto d<1 ts;:; nü.o ft:z ocohu•un l1m1tnçno; e por ... 
Ía,lt'l u nut'11'isn.,..~o á.cet·c:a. do ensino publico caducou· 
con1o os outrn.s.' . ' . 

Sendo n.ssin1, comt) procurn. esq.n.1var- se o g-n, .. ernc:> 
dns censtti'US · cn'l q.ne incort·e ·! Fuzendo de~1·eto~ 
hybridus. qnc cont~m dnas partes: uma. exequlv.cl_ e 
ontrn. nii.o cx.eq_uivel. ·Bosta. cnnncutr estn proposu;a.o. 
pa.1·n se ver até ond11 é P"'s~ivel chP.gn.r n. fantasio. ao 
gov('rno e o lnxo do awbitrio. U111 decreto que tt. 
c:onAtit.ni<.~ãn t()rnon exequível todo elle quundo leg~l
tnente expedido, é tru.nsformn.do pelo governo em stn
gnlar cn1 id··ule, de dnns faceS, em u1n~l das qua.es 
Jó->e: E''" parte c~tmp•·e-sc; ~ na pn:te o.rposta-
cc E.~/rt n·io se cump1·c. u • . _ • , _ ~ 

E c possivel com n. nossn CC?nStl.tUIÇuo, JU. nn.o d1go 
co:u o~ Unn<s pdncipros, con1 ns I'Llt.lun~ntnec; e elenlcn
tnres dnutrinns qne npranU.cmns, a.~m:ttir qne o 
governo ex:pe9n Uln decreto pa~·a nu.n se1• e~ccu
tadõ 't Pois pndia nlgucm lembrar-se. ele confer1r no 
poder execntivo n f<tzul<lnclo de expedir decretos que 
não fc,so;;eln rcspcir.::_dos e1n .torlns u.s stta.s p~1·tes ~" 

A consti tui~"o nao r.erm1tte que se ínço.o l01s por 
moio de decretos · scr.1n. u1n nbMtrdo. O nosso pacto 

I fundamental dete~mino:t qn<; so fi?.essetn decretos pu.!a 
·n boa ex<·Cllí:iio <lns \e1s ex1ste~tes .. Tudo o que. D!!O 

I for isto é umu. o!feosn n.,s Iutus ruUnnentn.es pnnc::.-
pios rlo systcmn. . . . . . . 

1\lnR o nobre ex-nnntstro rlo 1mpcr1o lc~ou· a.mda. 
mnis lc.nn·e estn sinn"u1nridnàc .. Nos dccr·etos nnte
riorc:J di~'i!l-sc ''agnnfcntc : " .A parte deste decreto 
que dcpenrlc de nnpro~·nc,!iLO niio SC1·1\ C'lll1f!rirln: » 
..As~im, pelo menoR, deiXtt\·n-se u.n pndct' le1!tSluttvo 
ju}t'Y'rtl' do qne crn. de stut. cr'l·npot.encin. O nobrfl ex
nliz~ÍH!ro do impcrio, porém. t.l'nçon. no sou decreto ns 
rnbs UOS nttriuUIÇÕOS <1o pn<1o1• Jeg-tslntivo. 

O Sn BAuuus .B,\lm.J~·ro :-..:.\puindo. 
O Sn. Coun1~J"' :-Nos-;e Llecrc-to esü'1. o governo 

julu•uudo ou UutCriUilllllU.lo o tplu ú que t01110S do con
~id~l'UI' pura. us nossu.s delibct·ac;üos nos artigos da. 
rcfurmn. 

O juizo incli viõ.uul do n1inistro do .irnporio ó qtto bo. 
elo Hritiilll truyur c.I:J lhuites dn cou1potcncia. Uo poclcr 
lcp;i8llLtívo us, .. nU.o este do direito quu o governo lho 
concede. 

O Sn. FnA~oo nE SA. :- O poder legislativo nii.o 
fica cone to. 

O Sn. ConnEIA.:- Entüo pnrn qno a declnrnçiio, sa 
.; de nenhum valor? para que essa ostentn9i\o d• 
nrbitrio? 

O SR. FuANao DE S.A. :- llnvi" nocossidndo de <lo-<! 
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. olarar quaes as di~posiçõea,que !lão .serião executada•. 
emquanto .. 'nilo fussem approvadaa. pelo poder legis-
lativo. · · ·· 

O Sn. ConnEX.. :-0 decreto· niiÓ devia coater dia
posição algumn guc ni\o-.déve~se ser executada. Não 
é J>ossivcl crcar dh·eito novo por meio de decreto do 
poder executivo, ~ toda vez que proteàtnrmoa contra 
esta usurrn•çiio. nã.o fazetnoa senão cumpri.r o nosso 
dever: 

Os Sns. NuNES Gorcç.LLVBB B BARBOS BARRETO:
.Apoiado. 

O Sn. ConnEu : - Ontrna medidas deveríamos 
tomar; 1uns no corpo -le~islo.tivo. cujos trabalhos .em 
matcria de refor1nn. de let si&o- vagarosos. nii.o é pos

. aivel cffectuar-se uma reforma completa de instrucção 
· :publicn qne pnsse li~cira e apressudnmente pela ca

.1 mona e r•elo seondo. :Se o governo l'óde, emquanto o 
poder le~islutiVo nüo resolvel" n questão, expedir de

I eretos. sobre faculdades, sobre ensino secundaria e 
· superior. o que se segue é que ao poder lep;islativo 
\apenas rc•ta papel inteirnmente passivo. Elle ficad. 
· •endo como um mar sempre pr<>mpto a receber as 

JJlercndorins 3\'o.rio.dns que lhe atirüo; obelliente, só 
terá de entreabrir-se pnra dar entrada ás impurezas 
que lhe sejli.o arreme1'uclas. -

Eu, Sr. presidente, olho para o decreto de 17 ue · 
Janeiro como olho para . o decreto de 19 de Abril; 
elle contém uma manifesta ince>nstitucionalidade ; 
coJuo n1en1bro do poder legislu.tivo só tenbo un1a 
obrigncrão a cumprir: fazer com que desnppnreça essa 
inconst.itncionl'.Jidnde. As . leis sobre instrucçi•o pu
blica nno sfl.o n:; mel h ores Cf h a modifietv;ões uteis n 

, fazer 't Concordo : mns .venhão pelos canaes compe
. tentes c não se fnção as· reformas ntropellndamente e 
estabelecendo confusão no· ensino. 

Por que não se ha. de considerar glorin bastante ir 
ao poder competente conquistar ·umn reforma 9.ue no 
futuro possa dnr grnnde mésse de bcnelicios 'i Que 
gloria maior do qnc vir o 1ninistro discutir .un1a boa 
reforma perante as. cun~nrns 'l ~lns nü.o; pois jú. se vio 
offensa. maior á etninente posi\:Ü.o dos J"eprcscnta.ntes 
do poder execnth•o do que vir disputar reformns pe
rante o poder legislativo'? !\ItLs nii.o; ern vez dos trn.
mites legaes preferem-se os decretos que estabelecem 
direito novo. com cvidcn•c menosprec;o du. contititui
ç:ã.o. Recorre-se no corpo··Jegislntivo quando se trutn. 
de cmittir pnpel-mocdn.... .isso siln, porqne o cnso é 
grave, e então os ministros podem fier accnsn.do~, nHu 
tratnndo-sc de reformo. <le ensino llrefere-se o rneiu 
mnis expedito de simples decreto, e entiio neste de
cla.ra.-se frunca1nente: cc Até o.qni podemos nós,-dnclui 

·P.or;dia.ntc é vobsu. a. competcn·ci~\ ... ·observn.i ben1 os 
limites que vos traço ... " 

Eis ahi nté onde temos cbegn<lo na J>mtiClt <lo sys
temn que nos rego ! O decret'o de lU d~ Abril, far;iio 
oa nobrcs·n1inistros o que quizeratn, nnncn o levnn
taráõ. O mesmo se dà com o que ~xpedio ,o nobre 
ex-mini•tro senndor pelo 'Mamnhr,o. Sna illegalidllde 
é pa.tente; S. Ex.- tnes1no jíL o rcconhecen qunndo 
disse que a fórrun era censuravel. 

O Sn. FnA.NOO DE S.l:- Que podia ser censurndn; •e n julgasse censuravcl nüo teria nsudo delln. 
O Sn. Conu&IA.: - Nüo súmonte n fórnn póde ser 

censurnc.ln., n1ns to.mbcm o devo ser. 
.A. fórn1n, nlli, in1portn. uma. violo.çüo flngrunte da 

constituiçüo; ncn1 ó tun projecto, como jú se t01n 
dito. Os projectos nüo se fllzem por esse modo ; o 
governo os trnz sob n fúrmn <le propostas no corpo 
legislativo; e, se os ministros nr,o querem <l•u-lhes 
esse co.a·nctol· sohnnne, o.presentii.o-n 'os como nletnbros 
da camnrn. O q lle nü.o podem ó. fnzHr projectos 

• usnndo de nttl'ibuições quo n constituiçüo nüo lhes 
confere. 

O Sn. l~n•rwo DE S.l :-0 governo pócle-o fnzer 
•m cu.sos cxcepciono.cs, o cu dnrei lt V. Ex.. o. ro.zü.o 
do n1cn neto. 

O Sn. Connea :-Quando se pndessem Jnr cir
aunu.tnncins tü.o cxtraordinarlu.s que levassem o gu .. 
vorno a tomnr medidns fórn <ln. lei pnra vil· tlopois 

_..-Ju~~ do seu. acto, 1•ernnto trilHtn~l COill!>etollto, 

ilto • nuaca poderia servir. de eseuaa para ·CJ.ue elle 
caprichosamente deixasse de cumprir preceitos da 
c~nstituiçõ.o, que pode111 ser executados em todas ... 
Circumatanciaa. As allegadaa circumstancias extra
ordinarias sómente podem obrigar o governo a. tomar 
alguma providencia.' extra legal ; o que nã.o póde, 
porém, é alterar disposições da constitu•çiio q_ue estão 

· no caso de ser cumpridas em todas us occas1õcs.·. 
O SR. FnuiCo na Si Mo. um aparte. 
O Sn. ConREIA. : - E que circllmslnncias e:r.tnor

dinnrins sõ.o essas para que appella o nobre ex-mi
nistro 'H 

O Sa. FIIANOo DE S.l: - ·circumstnncia.s especiaea; 
não disse cxtraordinarias. · 

O Sa. CoRREr:..: .. - Vem n dar nomeamo, ou peior 
ainda; não ba circumstancins especiaes que autorisem 
o governo a substituir por decretos seuN as propostas 
do poder legislativo e os artigos ele lei por mero• 
regulamentos. . . 

O nobre ex-ministro está. completamente equivo
cado: nü.o ba. disposic;ã.o legal que n.utorisasse o que o 
nobre ex-ministro fez, e o que fez o n.ntor do de
.creto de Hl de Abril. Quando nã.o se qnizesse consi
derar cl!"luca a autorisn\'ão dadn. em 1853, a 9.ue a 
nobre senador se referio, nii.o podin esta entender-sé 
senii.o em re)P.çii.o ás medidas regttlu.mentn.res;: Nunca 
se podeda entender qne. "' assembléa geral transfe
risse o seu P?der sem limitação alguma de tempo ao 
poder executivo. 

Mns, o. Olltra razão dada pelo nobre ex-ministro, 
de que acompanhou •.• 

O Sn. FRANCo DE S.l : - As intenções do poder 
legislativo. 

O Sn. ConnEt.L :-... os intenções do poder le
~isla.tivo, ta.mbcm, com ser especiosa. niio é vcrc1a
dcirn. De onde colligio S. E:<:. que ns intenções do 
poder legislativo erão deixar-se esbulhn.r de suas at
tribllições em assumpto de tnntn. importancia. 't 

O Sn. FnANOO nE S.í.:- Essas inten9ões estão no 
parecer dn cnmmissão e no projecto da camara dos 
deputa<los sobre o decreto de 19 de Abril. 

O Sn. ConnEIA. : - Mas niio se póde dar esse al
cnnce o.o parecdr : ne1n u1:n parecet• que nü.o se vota. 
púde ser apresentado como significando a opinião 
do poder legislativo. . 

O Sn. FnA.NCO DE Sl:- E' pelo .·menos ~ 
}ll"C::'llnlpC(ÜO. 

O Su. Connv.rA. :-O poder legislntivo só manifestO. 
u·utt. intenc.~i"\.o por moiu de uma lei; os pareceres 
inUicü.o n.p~nns o juizo das comtnissões. -e nunca a. 
upprovu.çtLo do.s tncdillns que. a.s comnlissües propoem. 
importa n approvn,,li.o dos motivos por ellns indicados; 
o poder legi>lntivo póde guiar-se por esses motivos, 
ou por qua_esquer out1·os. 

o Sn. Fn.,NCO DE S.l :-Ao menos 'indica que a. 
mtlterio. é digna de ser coosi<leradn pelo poder legis
lativo : portanto. eu não devia supprhni-lu.. 

O Sn. ConnRI.\ :-N\i.o, senhores, o honrado ex
ministro jl'nnnis deviu. ter seguido esse cn.minho oou
dClnnntlo pela lctrn exprcssn. da const.ituiçii.o e offen
sivo dos du·eitos do pn.rlntnento. 

E. se nenlnun governo podert't justificn.r-se de haver 
nssitn nmesquinhu.do as prerogntivns do poder legia
la.tivo ; se u. ncnhtun pnrticlo seriu licito gloriar-se 
de haver cnlcll<lo aos p6s disposi•,,iie• terminantes de 
lei, segnramente nüo devera caber semelhante papel 
no pnrtido libernl. · 

Tenho concluído. (Muito bem!) 

o 1!!6•·· Fra~nco. •1•' .. ~~í.: -Sr. pt·c~idonte. como 
disse hontetn nns :(JOLlCt\ij pu.lu.\'rns que pt·ofel'i, justi
Hcnndo llHHl t•cquct·uncnto, n. 1ninhn intençü.o no npre.
scntu.-lo ca·~t sú1nonte pedir no governo umn infortna
c;~i.o qno julgo neccssu.riu., c dirigir nos oradores Un. 
cnmara <lo• deputn<los, quo se tem oocupado <leste 
n.HSUu&pto, un1 poditlo a·o.zonvel, con1o o do pnUlicnrmn 
por ex.t<,nso o.- 111euái tlt~cna·soa, nfian do que cu fique ha
bili\a.lo a. c;o~jà_Qrlu uQvi<.lnmonLe "" razões O,PlJO&t&J 
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a'o reç:ulnmento' que deu novos estnt\ttos ás fncnldades 
de direito. · 

:A"'uardo porto.uto cssns informações e o. publicaçiio 
integral dnquelles discursos, para instituir um exat;ne 
mnís la.r("j'o e circumstancindo sobre esta mn.terua., 
quer em ~elMilo ,\ supposta illego.lidade do decreto, 
quer a respeito da convcnieucia das medidas contidos 
no regull\mento. 

Toaavia, ju!~o-me na necessid~de de, desde j~, 
tomar em cons1deração os dous d1scursos que J;oJe 
:forão proferidos pelos nobres senadores pelo. Bah1o. e 
pelo Purnnó.. 

Os nob1·es senadores não eutrúrüo ctn exame minu
cioso dos defeitos do regulamento, o.pezar do. declnrt;t
çüo que fez o honrndo senador peJo Paranú, que la 
dcmonst1·nr os ·dcios de qt.te está clva.do esse rc.gula.-

1 
mento.. Limittirü.o-se n. considel·nçücs gera.cs sobre o 
m{to estado elo ·ensino publico. proveniente, na snn. 
opinião, do decreto de 19 de Abril de 1879, e acerca 
rln pretensa illegalidnde, quer duquelle doer. eto, quer 
do regnlamento de 17 de J"nneiro deste nnno. 

Antes dn tudo, Sr. presidente, devo declarar c1ue 
n<ío tke cm mente fo.zer ncrimouioso.s arg-uições aos 
oradores <ple têm tratado deste assumpto na cnmnrn 
dos dcptüados; pelo contrnrio, queixei-me do nzcdume 
que nesta <1iscussão alli se tem manifestado, quando, 
a meu ver, devia ser ella calma e illuminada sómentc 
pela lnz do. rnzíio. 

O Sn. B .• nnos BAnnE~o :- J.l;!as el!es só têm trato.do 
do neto. 

O SR. Fn,,,.ao DE SÁ:-E, como o nssumpto não é de 
su:L natnrczo. initnntc, nem deve csto.r subordinado a 
paixões pnrtidnrias. a.ttribui essa exa.ccrbo.çilo ás iras 
âe que se nch:wiio nnimndos aqnP.Jles orndores contra 
o 1ninisterio que expedia esse decreto . . 

E notei, Sr. presidente, n. siogulnr1dnde de tn.es 
iras contra um 1ninistc\"io tnorto, quando o a.ctttnl 
('t"ovcrno tnerece inteiro apoio a esses mcsJ?-~S O\'t.ulorc:_s. 
Essa colem clcvin esta.,· nplncaila ; o nHn1stcr1o tt~;o 
prnguejndo jt'1 não ·~x.crcc o poder, c o n.ctual gnb_t
nete inspiro. syn1pa.tbin. c confinnçn áque11es q~\e tu.o 
irritn.d-os o. indo. se mostrã.o. E,, portanto, umn lrrito.
c;.ü.o fórn ç1e tempo c sem ra~ão de se•·· 
·O Sn. ConnEt~ :-1\fns V. E:><, está interpretnnªo 

rnnl ns palnvms dnquelles deputndos; ellcs analysú.ruo 
o neto elo V. Ex:. 

O Sn. 1• llANCO Dll S,t : -Senhores, níio entrarei 
ngoro. nn "l?r!'cinçü.o do Jlroeedimento daquelles qu;>, 
tendo hosttllsndo tão vJOientnmente, de modo tua 
intro.usigontes o ministerio transacto, hoje dü.o seu 
cordial e dedicnd~> npoio ao minist~rio que apres~~~ou 
um projocto sobre n. rc:fonnn. se1~V1l, cm. sun. optnut.o, 
ma. is adiantado que o do $"'bine te de 6 de Junho. 

Direi sómente : os princ1pios, em nome dos qunes o 
projecto Je 1-5 de Julho ern combatido, os compro
missos tomailos com o eleitorado, e· proclamados na 
tribunn de 1un,1. e outra. co.tnarn <.lo pnrlnn1.ento, cxigiü.o 
9.ue u. opposiçü.o conscrvnd.orn. c o. o.ntign. ~i~sidcrtein. 
hbernl conservassem perlllJte o actual mm•ster1o a 
mesm1l attitudo que tiuhão tomado diante do minis
terlo transacto. 

O Sn. BAnÃo nc l\!.<>IonÉ - Ern preciso que níi.o 
l10U vesse outras razões para essa. ilifferençn de pro
cedimento. 

O Sa. Fn~Nco DE S.l : - O princiJ.lio invocad.o era 
a iuviolabilidnde do direito de propr1edade garantido 
pela. constituição em toda a sna }>lenitudc, principio 
q_ue se dizia o !fendido jlela libertayii.o dos sexagcnn-
1'10& sem indemnisnçuo pecuniarm. Dêem-nos, ao 
sncnos, um nickel, dizia-~e nn. cnmarn dos deputados, 
<) oatará. salvo o principio. 

Respondia. o mini11terio de ~ de Junho : Niio vos 
posso dnr. ~ntlc_mnisnçilo pecuni~rin por umo. proprie
dade que JlL ntLo tem valor, ntLo vos posso dar com
pensação em ilinheh·o por serviços que jí• silo nul
los em tal itladc ; todaviu, se julgais que esses 
110ervíços aiudn voa podem ser de algum proveito, 
eata,nos promptos a transigir nestn parto, conco
dondo-voa por nlgum tempo u. continlllli'Ü.o de 

. tau aerviço•, nunca porém por um prllzo longo, 

Como o de tt·es anno9, nem como iodemnisaçã.o.; 
porque .é irrisaria o. cho.mad.a. indemniso.yü.o por meio ae SO~VlÇOS. · · . • 

Se•·•a. uma atteauaçiio, uma. concessão aos pro
prie~o.rios, mas níio indemnisaçiio; JlOis niio se pód& 
adm1ttir qu" o. limitnção de um dire1to seja uma iu
demuisa.çi•o pelo. perdll desse mesmo direito : aq11elle 
que tem direito no serviço do oscro.vo dnrnnte o. vida 
deste, ·nao fica indcmnisado pelo facto de se limitar 
esse direito' a tres nnnos. 

E.ra. uma. cnncessü.o que poderio. servir de ba.se.,. 
co~o ag~rn. estú.· servi~do. J>U.ra tru.nsn~ção. Isto. 
poretn, nua so.h•n. o prtnctpto do rcspe1to ú. pro-· 
priedndc, invocado em todo o seu ri .... or por nqttelles 
1n~smos que nchü.o agora. que esse ~ircito pú,le ser 
obJe<?to de transo.cçiío por con•i<lcrnções de utilidnde 
publlca e de conveniencin politica. 
.~a. P?rtnnto, do. parte _daqucl!cs 'Jl'!' coml.Jat6r1io. o 

tntntsterto trnnsncto perfetto. controUtçmo no procfldt-· 
1ncnto ~ue est,ão tendo ngoro.. contruriicç-iio qua púde 
s~r muito justificada pór motivos lott vnvcis de pntd~
ttstno, tnn.s qne os detx.n. expostos ú ccn;;.urn. de nu:o 
terem tido mais cedo esse patriotismo, de não terem 
deposto suas paixões por amor <ln CO.llSLL publica, só 
p_orque o .mi':tstcrio lhes era deso.grnda..·el por mo
tLVos part1ilnnos e pessoo.es. 

O Sn. BAanos B.<tmETO : - Porque niio nos inspi
I"nvn confiança nenhuma, e et·a. preciso que nos li
vrassemos delie o. todo trnnse. Ahi esttí o. resnosta. 

O Su. FnANilo DE SÁ : - A questão, portanto, se
l>undo o .apnrte do ?obre ~enndoJ•,níio ern a do direito 
eLe propr1ednde, e s1m untcnmetlte de confinn.;·o. pes-
soal. · 

O Sn. B.<nio DE :MA..,ont :-A questã.o núo ern ãe 
confiança pessoal ; faziamos opposiçi'io no ministerio 
transncto por outras considerações politicas. 

O S~t. Fn.<Nao DE SÁ :-0 nparte do··uobre senndor 
pelo Amo.zonns completa o peasamento do nobre se
nndor por Pernambuco: a questão era de confinaço. 
pessoal e politica. 

Mns, se era esta a questão, como podeis conceder a. 
vossa confia.nço. politica o. um ministerio que •·ep•·e
scntn um partido que vos é o.d.verso 't 

O Sn. B.Lnnos BAURE~O :-Niio ;; questão de par. 
tido. 

O Sn. Fn.<Nco DE SÁ :-Considerndn. a questão" ú lnz 
do interesse publico, n. vossa trnnsigencit~ devia ter 
começado muis cedo ; consiile•·o.da pemnte o principio 
de confiança politica, o vosso procedimento hoje é
inexplicavel, é um verdndciro repudio t.l.os vossos 
pl'incipios e dos vossos compromissos pernnte ns elei
tores. 

A verdade é que a opposiçilo conservadora na •Ca
maro. dos deputados é hoje um exercito em deban,da
da q uc, desobedecendo a voz do commandante, de
sertou pa.ru. o a.C0.1npa.1nento ínilnigo. 

O Sn. B.<anos B.<nnE~o : - Melhor pat·a os so-
nhares. . 

O Sn. Fu~Nco DE S.l:- Concebe-se que esta. 
posiçüo •!>ia doloros_!l- pnro. n.que!Jes que, por. qunes
qttcr mottvos que nu.o quero neste momento tndnga:r, 
se velem for'O'ados a pnssnr de suo. posição naturnl de 
opposicionisto.s pnro. o. de goveraistas de um governo 
o.dverso .•• 

O Sn. LEÃO VELLoso : -E o ministerio pnssndo 
uii.o ·solicitou este apoio~ Até declo.rou qne se hon
raria. muito com elle. 

O Sn. Fn~NCO nu S.l : - • . • e pa.rn se da.rem a.inda. 
nppo.rencias de o~posicionista.s, tomão por alvo um 
inimigo que já n~>o vive ••• 

O Sn. ConnEr.< :-E' porque elle com·ncttcu 'mnitoll 
erros. 

O Sn. Fn.liCOO Dll SÁ: - .•• cacnrniçnnd.o-so, como 
cu clisse hontem, contra um ministerio morto, 
no mesn1o tempo C).lle ao inclinilo perante um governo 
quo ntlopta. o mesmo principio, c que npresontou um. f 
projecto só tl.Hl'srente <lo outro cm pontos socLtndnria• .. 
no modo de realizar a mesmo. idh. \ 

,. 

.· 
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J·~------------------------· ______ ....;. __ . --------··------
~i• Ó.'1!i, Sr; presidente, por que eu disae que es~a 

aertm!>n"'•· em parte desabafo de·· uma exacerbaçao 
que atnda não arrefeceu, em parte eft'eito do intento 
de ~gurar um~ pu~a que hoje não· é real, era des
cabtãa nesta discusaao. 

· O Sa. Connzu. : - Estou venao qne V. Ex. recu
saria o apoio dos conservadores da camara; se ellea 
quizeasem presta-lo ao gabinete de 6 de Junho 1 

O Sa. LElo VELLoso : - Declaráriio muitas vezes 
que se honrariiio com elle. . 

O Sa. ~.o.naos B..o.nnBTO :-Os c~nservadores apoião 
O que achao bom, mdependente de hcença de ninguem. 

O Sa. FRANCO DE S.l : -Eu nii.o me gueria alongar 
nestas apreciações:_e já t'!nho ido mais longe talvez 
d? que nesta occastuo convmha. Devo entretanto dizer 
aJuda algum'!:& palavras em resposta a estes apartes. 

Esta questao, em verdade, niio devia ser collocada 
no terreno da confiança pnrtidaria... · 

O Sa. LElo VELLoso : - Está ahi a explicação. 
O .!!la~ B.o.Rlo DE MA>tont : - Está e?' plicada a con-

tradicçao. '· 
O SR. FJUNoo DE S.l : - • .. nem foi ella collocada 

!'este terreno pelo ministerio de 6 de Junho, como 
mexactament'! se tem aflirmado, para explic:~.r o apoio 
ao actual gabmete, da parte dos que hostilisárão o de 
6 de Junho. · 

P <JU.e noto é que aquelles que, em nome de seus 
. prmc1p1os, em n~me dos compromissos tomados pe
rante '' c_or_Po ~]e, torai, se mostrârão intransi~entes 
com o mm1ster10 transacto, hoje se mostrii.o tii.o 'ãoceis 
e •~·rd~tos pernnte o novo ministorio. Nüo censuró 0 
proced1men~o ~o pa~tido conservador, torno saliente a 

. .sua cm;tr'óld1cçao (na.o apoiados), que é uma implicila 
~on~ssao de que seu. anterior procedimento não era 
JUStificado pelos mot1vos que entiio se allcgaviio. 

O SR. CoRREI~ :-Eu. disse na discussiio d:~. resposta. 
â falia do throno, que o gnbinet.e 6 de Junho estava 
eomprornette?do a reforma pelos erros de outra ordem 
que commett1a. 

. . O Sn. FRANCo DE SÁ :_:_Se, como confessais, e como 
d1!'se o J?Obre senador pela ·província da Bahin, 0 
.mm1ste!"10 de 6 de Junho aceitnva e pedia o concnrso 

, do part1do conservador pura esta qucstiio, é ieso prova 
de que elle nunca n pOz, como se tem affirmado no 

; terreno da. confiany .. t politica. e, portanto, é ~mn 
. i!und_n:mento o qne se tem o.llcgado· para justificar n 
ho'!t1hdade a todo transe que se :fez úquelle minis
terJo. 

Deixemos:_Porém, este terren9 encadescente e pns
!'emos li. _reguto •. que deve ser calma, das questões de 
1nstrucçao pubhca. 

d 
OdSnh. Conneu. : -Foi. V. Ex. quem ateiou o fo~o 

es e ontem. o 

O Sn~ FRANCO DE SA :- Sr. ~t·esidentc n ~roncle 
accusnça.~o que se levnntn contra. o ren•uln11~ento0 de 1 ..... 
de Jane1ro de_t885 é que elle impo';"tn umn reform~ 

·para a. q!lal .nno estava· o g-overno autorisndo, que é 
uma lDJUStJScavel illegalidade·. Eu j{, di""e em 

, aparte no nobre senador pelo Parnnú que isto nüo é 
exncto, e vou demonstra-lo. 

O dccre"!;o legislativo n. 608 de 16 de Agosto ele 
1851 nutor1s?u. ~ governo para clnr novos•ostntutos 
nos cursos JUrldtcos e {ts oscolns ele 1noclicinn. e o 
art. 3• do:sse decreto dispunha_ (len<lo) : " Estes ~sta
tu~os se ruo postos em execuçLto Jogo que forem pu

' b~1cados, s:clvo, qnnlquer nugmcnto do despezn que 
nu~ se !"eahznru sem. que •eja decretado pelo poder 
l~g1slntivo, no_ qual ficn tambem rese1•vadn n defini
tiva approvaço.o dos '!'esmos estatutos, qu~> lhe serão 
apresentados na proxtmn fut·nrn ses•iio. " 

Como se vê, Sr. presidente, n antorisnçüo ern 
. amplalh ficava o gover'?o nntorisndo pnrn reformar, 
domo e pn_rec:c~se mnJS conveniente, os estatutos 

· !>S cursos .JUr1d1co~ e das escolas de medicino.; ern 
ainda nutor1sado n mclnir na reforma disposições que 

; t~o~xes_scm nugmento do dcspoza, sómente com o. 
' tlusutaçno de ficar esta parte sem execução ntú CJ.U$ 

-r·' 

fossem os estatutos approvados pelo poder legislativo 
ou decretados os meios para essa despeza. . 

J4 vê o nobre senador pelo i>aran4 que esse ay ... 
tema, que lhe parece inconstitucional e absurdo, a. 
um regulamento no qual ha uma pnrte exe9.uivel e 
outra nüo exequível, sujeita ao poder legislativo~ 
provem ela propria lei de 1851, que deu o.utorisação 
para a reforma. 

O Sa. ConREIA: - Isso cond~mna o ctue V. Ex. 
fez ; para se fazer assim foi preciso uma lei anterior. 

,. 

O Sn. Fn.t.IIOO DE S.l : - Attenda V. Ex. : o poder 
legislativo autorisou o governo a fazer uma reforma 
da qual uma parte era desde logo executada, e outra 
parte não o poclia ser seniio depois da approvação I e-· 
gislativa, cousa que V. Ex. acha absurda e contra
ria 4 constituição, porque um decreto deve ser sempre 
exequível no todo. 

O Sn.' ConnEIA : - Mas isso foi por força de uma 
lei. 

O SR. FRANcO DE S! : -Exactamente; estou mos
trando a V. Ex. que esse systema de reformar tem 
sua origem no. lei. 

O SR. CoRneiA : Essa lei foi para um caso especial 
e como quer V. Ex. tirar de disposiçiio semelhante 
uma doutrina geral 'l · 

O Sn. FRANCO nE S.o. : -Ouça-me até o fim, c ver{, 
se tem ou não valor a minha argumentação. 

O Sn. ConnErA: - Se V. Ex. invocar para o que 
fez uma lei semelhante a essa, responderá ••. 

O Sa. FRANCO DE S.\ : -Desde j{L V. Ex. é forçaclo 
a reconhecer que esse systellla niio é inconstitucional, 
porque o. lei onlinaria nunca púde autorisar cousa 
contrario. á. constituição • 

O SR. CoRnEIA : - O corpo legislativo poclia. dar 
n.o governo, como tem dndo em out.rn.s occnbiões, a.u
torisnc;ü.õ pn.ro. nugmentar n despezo. ; não quiz dar 
então essa. a.utoritonçü.o. 

O SR. FnANCO no SÁ : ·- O que resta demonstra.r é 
que ainda vigora n a.utorisnçi'io dessa lei. 

O SR. ConnEIA: - Isso V. Ex. nlLo provnrá; h& 
uma. lei que Jbe corta a retirada . 

O SR. Fn•Nco DE S.l: -Ouça-me V. Ex., e no fim 
dir{• se :foi boa a demonstrnçiio. 

Dessa. n.utorisa.ção fez uso o pocler excctttivo, ex
pedindo o~ ~ccrctos de 1853, que refot:n~{Lrl"to aqnelles 
curRos jurldicos e 0.11 escolns de med1ctoo.. Por de
creto de 19 de Setembro ele 1853. dec1·eto legislativo, 
for.ão np:>rovndos os novos estatutos, nos termos se
gtunteo ~ 

·" Art. 1.• O governo ficn ""' n'"isndo a. reo.lizar o 
O.ll"'lncnto de des:Rczn. que for t.•.: C>l:3U.L'ÍO paro. a ex.e-. 
cu~ü.o provisorin dos novos cstutntos clns fnculdndes 
de' direito e de medicin~t, publicados com os decretos 
ns. 1,134 e 1,169. de 30 de :Mnrço e 7 de !\In.io de 
LS53, até que sejiio ellcs definitivamente approvados 
pelo corpo legislativo, poclenclo até então fctzer '!:s. 
alteraçüP.s que ctin:lnjulf)a>" convenientes, m:ts que nao 
augmentem. clespeza. » 

Por esta. lei ficon autoriso.<lo o governo, permn.ncn
temente pnro. i'n.zot• qttcLCSI].lter nltcrnções nos novos 
estatuto; e executn.-lns provisorinn1cntc, salv·o rrnnndo 
trouxessem nugmento de despczn.. cnso .e1n _ q no nii.o 
seriii.o executndns senão depois clu. a.pprovn.yu.o do po
der logislntivo. A lhnita.t~üo rcferin-so ú hnmedio.ta. 
execnçi\o dns o.lternções que trouxessem o.ugmento de 
despcza.;. 

O Sn. BARROS B.o.nnliTO: -Porque o governo niio 
tinha dinheiro po.rn pngar. 

O SR. Fn•Nco DE SA : - •.• porque a dcspeza 
acrin illc~"~"nl, nü.o cstnnd(J votado. no orçntncnto. 

Desta 'àutorisaçiio fez uso o governo. Foriio dados 
pelo illustre Sr. Visconde do Bom Retiro novos es
tatuto• ús f11cul<lades de direito e de meilicina em 
18M, e expeclidos os regttlamentos com1Jlcmentares 
desses estatutos, cm 1855 e 1856, 

Mas, objoct~o os nobres senadores, essa autorisa.
çlLo. umn voz que o governo della fez uso, ficou c-



SE! SÃO EM 16 D}j; J ULE.O DE .18S5 

------------------------------------------~--~~----~~----~~·-( 
ilaca, e accresce que ba a lei de 25 .te Ago.W de 
1873, art. 19, aasim concebida : · · · 

" As autorisa~ões para a creação ou refórma de 
qualquer repartÍçii.o ou serviço publico nii.o terii.o 
yigor por mais de doas annos, a contar do. data da 
promulgnçüo da lei que as decretar. Uma vez rea.li
J:a<las. serão provisorin.n1ente po~ta.s am execução e 
suj~itas ;, approvaçiio da assembléo. geral em sua pri
meira reuniii.o, niio podendo ser mais alteradas pelo 
governo. n 

Sempre se ent .. ndeu, Sr. presidente, antes desta. 
lei que n nutoris<tçiio de 1853 nii.o estava caduco. pelo 
facto de já ter o governo feito uso della ... 

O Sn. Conm,u.: -Por causa desta intelligencia. e 
de outras semelhantes to1nou-se a. resoluç.üo constante 
da lei de 18i3. 

O Sn. J UNQUEinA: -Apoiado ; p<>ra evitar nbusos. 
o Sn. FnANCO DI! s.t : - ... porque no. proprin dis

posir•;.i.o dessn. lei est.'~ expresso que a. n.ntorisu.çüo para. 
alte,:nr os estatuto• dns f~tculdntles permanecia nté 
C[UC fossem dcfmitivamente approvados pelo poc1er le
gislnlivo. 

Essa npprovação definitiva ainda se nii.o deu até 
hoje. . 

O nobt·e senntlor, portanto, ha de reconhecer que 
ante,; du. lei de 1873 est.<>Va em pleno vi~ot• a auto
risae(to da lei ele 1853. Foi em virtucle deli<> que vn
!'Íos' nlinistt·os do Itnpcrio nlterú.rão disposições 
t!aquellea estatutos, fazendo-lhe modilica(lões impol'-
tnntes. . 

Assin1, o ministro do impcl'io do gabinete 7 de 
-:\Tnrço n.o '1nnl pertencêrão os nol.>res senadores pelo 
l'arutllL c pela. Hnhia. ..• 

O Sn •• Tui\Qmun.\.:- Ern. entri.o questão contro
'\'Cr$CL, Snb Jrullea ll.'l erat; não estava rcvogndn a. o.u
torisn,~:i.o. 

O Sn. Fn,sco DS S1: - ... ni'io entendeu 'llle ti
vesse e:l•1ucn<.lo n. a.ntori~n.~1ão, c n.ltnrou o processo 
dos CX!ltnc:; flltO está.va rcgnlo.df) nos cstn.tntos. · 

O minialro do imperio do gllbin•>te de lG de Julloo 
tmul.n~lll fez nJcd.fic 'ç:ões no:-; estatutos (lns facnlJa
·les, nnut das qnaes ig;unhncnte itnpot·tnntc. n. cx.igcn
cia. de 1nais tu11 prõpar:-:.t<~t'io pnrn n. mn.tdcufa, o 
•!Xnn1c rlo portnp;ttcí:, rrne nã~ era cxig·idn. 

Os no!_,:-cs Fi('IJl:t.dores ou laao ,·de cnnfc:!s~nr l]UO cssns 
illustt·es nlinistt·os comn1ettêrii.o n. USlU'Jll.lf;ti.o U.e pocle1· 
,Je qnc n1c nccnsii.o. ou terão de reconhecer que snlJ
:::.i.-:tlu. n. ant.m·isne[to~ 

O Sn. l:h unos BAttne·.ro :-Então esta.va. mn vigor. 
O Sn. Fn.\:-;ao DI' SÁ :-Terin, porventura, ficado 

l'GYogndn peln lei de 1873 '! 
O Sn. Conn&I.\ : -Este 6 o po:>to. 
O 5::. Fn,,"co DE S.t : - Sr. presidente, primei

~·f!-mcnto se ten1 crltenU.hlc•, e co1n rn.zi'LO, que n lei Uc 
ld73 sú cogitou Jo .t'ntm·o ...• 

O Sn. Conn.1·:1A :- ~iio upoln.do. 
O Su. FnA:"i'CO DE S.l : - ..... cstn.belcccu rcp;t'tt 

l'nra. as o.ntcri::hll~~ücs qnc dahi cn1. tliantc fos~eu1 
ladas ::to go\'crno. 

O Sn. Conn"'" : - Não apoiado. 
O Sn. Fn.-Nco DE S.t : -· Isto resulta dn rcdncçi•o 

la lei .... 
O Sn. Conn&u : - Vejt\mos. 
O Sn. Fn.1.sco DE S.l. : - ••• que lerei ile novo. 
-o Sn. ConnEJA.:- Isto :foi n'lui muito discutiJo o 

cxplicndo. 
O Sn. FnA!'<co nc S.i. : " As uutorisuções ,zen<to) 

pnrn n crcnÇ!ào on l'cfornltL Uo f]Ul'Llqnct· ropnrtiçü.C? ou 
· eervir,10 ]1\.\blico, uü.o t.cl·iw \'igor por mais do dous 
annos, n. cont.ur üa 1la.ILL Uu. prvtnu1gut;ü.o <ln. lei que 
as decretar. . . " 

c ·Dac:re!tt'l' )) t': fnt.IÚQ, se n legislador tivesse qtte
l'fao COIUJli'Cltendc~· tudus ns n.utrJrisn~,·~ics tt~riA dito 
cc que as tiver d1.'t.:l't:fut.lo u. 

O Sn. Oon11~1A:- Refero-so ao l'·'ij;ntlu c 10u fu
turo; ioto •e declu.rou "'1 ui. 

O Sa. VIIA.Ifno .. DE S! :-·A lo i refer~-se .. ao futuro ... 
o. Sn. Coaan~: -Se fosse assim nii.o haveri&': uo-

cess•dade ou serliL um absurdo. -· 

O Sn. FnA.Nco DE S! : - , .. ·e ~iio revo,.,.ou a auto.:: 
risaçii.o de 1853... . o 

O Sa. JIJN'QaemA.: - Nii.o tra~ esta excepçii.o; 
O Sn. ConnEI4 : - Seria regular ·a me•ma couRa do 

doas modos. . , . · . 
~ Sa. Cnu~ M4CIIA.l>O :-Assim ·a letra matava o 

esp1r1to. . • 
O Sn. Fn&Nco DE S.l : - ••. nem qunesquer nato.:. 

riza.ções anteriores que fossem permanentes. 
O Sn. ConnEIA : - O poder le,..islativo nii.r> reeo

npecett que havia esta excepção: tomou a medida em 
absolttto. · 

O Sn. FRANCO DE S.l :-O intuito da lei de 1853 
foi per~ittir no. gnverno nprovclta.r as Hções da. cx
penencla, modtlicando os estatutos das faculdades 
conforme ns necessidades reconhecida.s. n.té que" c. 
poder legislativo exnminasse o. rnn.teria e resolvesse 
defini ti vnmen te. 

O Sn. Coa_ nElA.:--; Se o poder legislntivo quizesse 
:f
1 
a~er excepr;uo n. terut expressamente c . .,onsagrndo na 
Cio 

O Su. FnANOO DE S.l : -Ouvi com attençüo os dis
~nr~r,s dos n?bres senadores e sú lhes dei os. apn.t·tcs 
1nd1spensn.vets ••• 

A Sn. Conn•x .. : -Nilo podemos fallar mais. 
O Sn. FnANco DE S.t :-... peço-lhes qne nii.o cortem 

n todo moJnento, com apartes, · o men discurso 
porf} ue n?to podlirú n.ssim ser nprccinUn a tninho.. nr: 
gnmcnLn.,3io. · 

Poder{,.:; os nobres senndnres depõis· pulverisacln se 
n ito ncstn., c!n out:a occa.siU.o_: mns pcrt;li~tU.o-rn.e que 
concllln n nunhn aemonstrnço.o quo.nto u Jntelh..,.encio. 
di\ lei de !Si:l. . · 0 

. ~e e_stn intclli;:>:e;>c~a n!i? se j•tstificasse p~la dispo· 
Slt;ao htteL·o.tl ela let, JUStlhcn.vn.-se peln se~.ntnte razü.o 
juridicu..: n. lei .que cstubc!ecc principio g;'rnl nüo rc
vog~t. l~!s ':sp~c~nes, q~1e .dtspoeu~. pn.rn casos cxcepcio
nnes. E pnncqJto Jc t.h-r~Jto const~grado no Corpu.çjurís 
cidlis : <•1'olo ju>·c gcueri per speciem derogutur.» 

A especte derogn. o g-cnero. Neste cns.o, o "enero é 
o princ1pio estabelecido nn lei de 1873 -ii.~ nutori
~~~~~)es leg-isllttivn;s. se;n pro.zo <lctcrt?inndo ou dispo
l"Õ1•;•1Lll en1 conti'O.rlO, nuo poden1 ter Vl~Or pot tnnis d(e 
d,ms nnn~s, ~stu. clir"JIOsic;iLo, pOI'~ln, n:i.o inhibe o 
podet· lcgtshLtt yo do estabelecer us excepções qtte 
julgar nccessu.ruts, notn revogn os casos espccineb de 
ant.orisu.~.·i'io pcrtnancnte. por prozo determinado, ou 
dependente de tuna. condiP.ÜO, que se nchnvlLú nn. le-
gislar,•üo nntt:rior. ' 

ürn, nn ]oi de 1853 se c1iz expressamente que o ••o
verno ]lOflCI't'l, fn.zer nns CRtn.tntos do.s fnct1ldn~es 
aa nltL•rnc;õos f]Ue julgnt• convenientes nté que 
o P''lhH• lcg-i.slutlvo üS npprove definitivnn1ento ·o 
c~t.o facto ni.ndn. nü.o se deu, o poder leglslntl\'o 
nln<la nii.n Rpprovou os estatutos. Enlt"J,tUllltO niio o 
ti\'cr fdto, }li'Cvulccc Hl)nel1J. Uispo:;inli.o, c a. rnzfio que 
n jnsti1icn. Sllb!<istc no direito que t'CJn o governo de 
:fa;t.IJI' HS u.lturaç:Ucs qno julg·nr ncce,:;:;urins~ s6 con1 o. 
limltu.~~~o de sn,icitur ú. npprovuc.~li.o do poder legislativo 
nH quo ur .. portnl'Clll nugnltmto Uu Ucspezn.. 

O Sn .. Ju:<QUlUUA. : - Níi0 ostt'L citadfl essa dispo~ 
sic;rí.o llo t.lecroto, ó utn n.l·gumcnto post.hnrr1o. 

O Sn. FJtANco DE S.l : - Dmnotu;;,tl'fJ ·v·. Ex.. qno 
nüo é cxncto. 

O Su. Colll\GIA : - Kão . .;, 
O Sn. lt.,n.ANOO DH SÁ : -No concoit;!'J do V. Ex. 
Orn, Sr. j>residcntc, nü.o sótncnto Fujeitci ;'1 u.ppro .. 

vnçüodo poc er ]cgislntivo n purto que nngmontn. 9. 
da.spozn., rntts totltul tu~ di~pot-~if1!ÕCs que me pna·ccêr<'io 

1 pt·oprins de UisposiçiLo lep;iHlnttva. : npoznr de estn.r o 
...0 ,·orno antorisndo n. fazer qnn.csqnar a.ltera.çõea e a. 
~x.ecntlL-lnR provisoriun1entc, u~;ou do mnior cscrtt
pulo o re$petto !'"~"" com o podc1· legislativo uh•ten- 'I 



. U!SÃ.O EM l6 DE JtlLHO DE 1885- 11 

do-ae de pOr em exeeoçio aa que não erii.o de natu
reza rezulameotnr. 

O Sa. Coa nEtA.: ~V. Ex. chama a isso eserupulo 'l 
O ·sn. Fn•Nco ·DE S.l.: - Cumpre ponderar que o 

intuito do decreto de 17 de Janeiro não foi innovnr, 
fazer uma reforma na oryanisação das faca ldadeg de 
direito; foi consolidar e barmonisar as vnrlt•s dispo
aio;ões que já tinhilo sido decretadas relativamente a 
essas faculdades, e. pondo-as, guanto possível, de 
accõrdo com as que jí• rcgulav110 11s faCl\ldades de 
mtadicina. 

A reforma d11s fBCulda<!cs de direito já est11~·a feita, 
ou proposta 110 poder legislativo, no decreto de 
19 de Abril; o que fiz foi incluir nos novos estatutos 
as disposições dnqnelle d•creto, ba.1m .nisnndo com 
ellaa as qnc rog-iii.o essas faculd11des, e complet11ndo-ns 
eom algumas dioposiçõe• regulamentares. 

Levl\nta-se tam ucm contra o decreto de t 9 de Abril 
a argniçi~o de illegnlidnde, ma.s clle jLtstificn.-so com 
H.s rn?.5cs que expc;tuli, con1 n.-autorisaçü.o perma.nento 
de I 853 e com a circumstancia de ter sido sujeito no 
poder legislativo. Qualquer que seja, FOrém, o juizo 
que úceroB. desse decreto se fortne, nn. consolidaçii.o 
doo estatutos dos faculdades de direito devia on ni•o 
o governo incluir ns disposições que estnvão no de
eretn de Hl de Abril 'l Entendi q,ue niio podia deixar 
de inclni-l.•s ; porque a. reorgamsaçiio nellne contida. 
me~onrecen conveniente. e rorqne esta\·iio sujeitas á 
npprovao;iio do poder legislativo e jt'i tinhiio merecido 
de uma commissão da camnra dos deputados fnvo
rn.vel n.collli1neuto, em um pa.rcccr luminoso, que em 
geral as a.cciton. · 

O Sa. Conml:IA. : -Nunca se pensou que um pa
recer de conur&issúo servisse pn.ra. tnnto. 

o Sn. FnA.sco DE S.l. : -Devia eu considerar como 
não existentes as di• posições de nm decreto do poder 
el<ecutivo qne já. tinha· merecido em geral 11pprovnçõ.o 
de um parecer da cao1ara !los deputados 'I 

O Sn. ConnEt .. :- Nem diante do regimenta da 
.:amara. os pareceres têm esse nlcance. 

O Sn. Fn .. sao DE S.l : - Presume-se que o parecer 
da. c~"tnmissüo. expt·ime o pensamento da. mo.ioria. que 
e lia represent11. · 

EstOu moàtrando as razões qne me induzirão o. in
. c h\ ir nt•S uovos estntntos a p11rte respectiva do de
e reta de \I) de Abril, os qnnes fnriio : a base legal da 
autorisa~ii.o de 1853 e o bom accolhimento qne teve a 
a ref.,rma na ca.ml\ra dos depnt11dos, pelo orgii.o de 
.S\.Ul. C•lffi1l1Íssr~o de inRtruc(;ão pubhct\. 

Ainda qnn.ndo niio houvesse essas razões, desde 
(H\ C essa pa.rto dn. rcfc.wmn nüo foi posta. cm ex.ccuç!\o, 
~.estie que ficott por uma disposição do proprio re::>;n
latncnto suj~itn. t\ nppràvnc;fLo do poder legis\n.ti\·o, 
<:>nJo está a invnsüo dns attribuições desse poder"! 

Nã.o é mais que vil declnmar;r•o fa!lnr em usurpação, 
em desrespeito do poder legisl11tivo, qnando o go
''erno se limitou a propOr á. sc.bedoric. ilo parl11mento 
um ph•no de orgu.nisaçiio qne lhe parecen con
veniente. 

O Sn. Connou. : -)Ias isto é proposta. 'r 
O Sn. Fn,,:<no DE S.l. : -E' na essencia uma pro

-postn. 
O Su. Cortm~IA. : - I-Iu.via. no sonnd.o utn projecto, 

j{a. n.prJrovndo em 1 1~ diF~-cussli.o , revoga.ndo o dect•eto 
de I!J de Abril. 

putados, que foi apresentado com o po.recer a que ma 
tenho referido. ' 

Exclamou o nobre senador pela Babia.: oMo.s o que 
fez até boje o gc.verno para promover o exame do 
n?vo !egulamento e sua approvaçiio pelo poder le
g••lat•vo 'lo 

·O govemn, sem demora, aberta a ossembléa geral, 
remetteu ú. cnm11ra doa depntndos o novo regnla
n:ento, o. qual foi mandado 1\. commissiio de inotrnc
çu.o pnbhca, que o está. exnminando. Fez, portanto, 
o que lhe cumpria ; reata agora ao poder legislativo 
fazer o qno lhe pertence. 

.Julgo ter t•cspondido snfficientemente aos nobres 
senadores na parte rolutiva á nccusação de illegali
dade. Não h a illeg.Llidade desde que niio se estú. 
executando nenhuma daquellns disr,osições; i!legali
dade ha.vcri" em dnr execução áqu11lo que não é lei, 
c q_ue só por lei póde ser e"'equivel. 

O regulamento de 17 de Janeiro tem uma parte que 
é perfeitamente excquivel, c qno eató. sendo execu
tad:- ; e. outra que dependo de npprovaçü.o do poder 
lcg1slat•vo. . 

A parte que está. sendo executada contém as dispo_: 
si.ções_ dos nntigos estn.tutos, mantidas qua.nto á orga
nlsaçao, e sómente alteradas em pontoa regnlnmen
tnres. 

O Sn. B.1.nnos BA.naETO dá um aparte. 
O Sn. FKA.SCo DE S.l. : - Diz o nobre senador por 

Pernnmbnco qne rcgulnmento suppõe lei. 
Senhores, infelizmente sobre instrucç.i\o public11 até 

bojo n~lo th·emos ainda uma lei organica. ; todas as 
disposic;õss que vigoriio são netos do governo por o.u
torisnçüo Jcgislnti\•a, ou sem e1!11. Os decretos do 
::>;o"~rno, el<pedidos em virtude de autodsnç.ão legis
la.tiva.. tCtn for~;.n. de lei ; e neste cnso cstü.o os esta
tutos das faculdades de direito, os qnaes têm sido 
alterndos, ja em virtude d<> lei de 1853, já em virtude 
da di•posi•;ão constitucional, que den ao poder 
exccnt1vo o direito de expedir regnlomentos p11ra a 
boa. ex.ecuçi'LO dns leis. 

Agorn., q unnto ú. convoniencia. da.s disposic:Ucs con
tidas no novo regtlln.mento, direi aos nobres sena
dores : a discussiia rel11tiva {,parte pendente de· appro
vl1çiio legisla ti v a devia ter aicfo reservada para. 
qnando se discntisse o projecto pemle11te da camara 
011 outro que fosse apresentudo pel" resJlectiva com
missii.o : seria essa n. occasiilo opportunn. de examinar 
se a. reforma proposta. é ou não conveniente. 

Entretanto as censuras têm recahido principalmente 
solwe esta ·parte, quo por ora não est•\ em exe
Cl\\'iio, que n1i.o póde portanto de modo alg.\m ter 
pertnrbado o org11uisa.çiio o a boa direcção do ensino. 

Clama.-se qne o ensino publico cstí" em nnaTchia. 
c que isso resulta cm pnrte dos novos estatntos, e 
couto prova citr.o-se altera.ções que ainda. nilo se acbiio 
em execur;iio ! Dessa parte não póde ter provindD 
nenhum transtorno; o pe>demos muito seren11mente 
discutir em occa•iü.o opportnna. a conveniencia ou. 
inconveniencia da. reforma. · 

Algumns das disposições regulamentares que têni 
siolo censuradas nilo siio ele p;rande alc11nce, e poderiio 
ser nlternLla.s pelo governo, se o julgnr conveniente. 
Tal é por exemplo n que cstauolccoll época diverso. 
para o anno lectivo na. faculdade do S. Panlo. Se se 
reconhecer qne não tl conveniente, se se demonstrar 
que nã.o procedem ns razões que 11 dctermináriio, e que 
opportnnamente ex penderei, póde um acto do governo 

O Sn. FaA.:<ao DE S.l : - Esse projecto do senado, · 
como nus infortnou o seu. proprio nutor, o nobre sena. .. 
dor 11ola. Bn.hin, nilo tuvo o.ndo.n1et1to, porque se co1n-

. binon cm esperar o andamento do projecto J•elldentc 

repor o.s cansas no estado anterior. · 
O que acabei de dizer já mostra que nii.o penso 

como o nobre ministro do imperio actual, qu11nto no 
direito de alterar ns disposições q1\e no seu conceito 
forem illcgnos ou inconvenientes. 

na. cunu\.rll dos deputados. 
O Sn. llo\nnos BARIII''l'O : - O senado todo nsaontio 

n easn. dcclar11çiio do governo , qne er11 melhor es
perar. 

O Sn. l<'nA~co n& S.l. :-O nobro senador por Por
nl1m.bnco diz que o scnndo todo ac'luieacen a esse 
nccOrdo ; portanto, o que olt ti11ha de considerar uni

•colnoD.to, ora o projecto poodcD.te na camaru. doa do-

O Sn. Con~unA : - Era bom que olle ouvlsse isto. 
O Sa. FnANCO DE S.l. : - Elle ha de ler o men dia

curso, c opportun11mente o direi em sna presença. 
A parto regl\lamentnr está sempre suje1ta a ser 

alter<td<> pelo poder executivo, o essa que acabo do 
citar ó rogulamcnta.r. 

O Sn. Conncu. : - Na opiniiio de V. Ex. ; nlte:ta. 
direitO&, 

11 
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~ O ::ln. FRANCO DE S,\ : -Quanto ú. parte que está 
dependente de approvadio lcgislativn, se npcznr desta 
clnu•ula, o nobre ministro do imperio actual o. reputa 
illegal, deve ;fazê-la desnpparecer. porqtte nüo ha ii
legalidade que se justifique pelo simples facto de 
estar snjcitn no podel· lcgisln.tivo. Elitnine-sc o nbuso, 
e o poder lcgisln.tivo· opportuuamentc prc>videnciarú.. 

·Além disso estando em vip;or a. autorjsns~iio de 1853, 
a.cha-se o governo nutorisndo n nl terar todns ns dis
posiçiio dos estattttos, emqunnto ni<o Iorem definiti
vamente approvados pelo poder legislativo. 

Só não podeL·io. o governo Íltzer altornc_:õcs e1n utnn 
reforma. de rcpnrtlç.ão ou ser\'iyo pnhlico que esti
vesse sujeita iL disposi<;üo da lei ele 18i3. 

De duns l.lmtl.: ou n reforma foi feitn. em virtttdc dn. 
autorisnção de 1853, o da disposiçii.o const.itucional 
q11a dtt no poder executivo n attribuif;i1u de expedir 
regulamentos, e neste caso p<•de ser nltomda pelo go
'\•crno ; ou cntü.o não tem hn:>e n.lguxnn, é umn. per
feito. illcgnlidn.Uc, e ninda. nos te caso poderá o ministro 
do imporia declara-la sem effeito. 

O Sn. Conm<rA - Ncstn. parte V. Ex. tem razüo, 
combato bem o seu successor. 

O Sn. FnANOO nE S.l.: - Pôde o nobre ministro, 
cm to<lo o cn.so, julgn.r prudente cs1:cror n. dlscnsarto 
e decisão do lloder lcgislntiv~, tnns niio esttt privnclo 
da facu!dn.de de alterar as disposi~ües qttc no seu 
Conceito forem inconvenientes ou iJlcg.nes. 

O Sn. Ju><QUEIItA:- Eu penso qtio pócle fazê-lo; se 
não faz é porque quer procurar e::tn. tnugcnt.c. 

O Sn. FnANOO nE S.l. :- Sr. presidente, a horn est{L 
qunsi findn. não poderei cntrn.r r..o cxn.n'lc clns consi
derações feitns pelos nc>bt·es sennclores, e das qtle o 
forão na. ca.mnt·a. dos rl~::putn.dos. relntivnn1ente ú in
conveniencia das c1isposiçõos do decreto de 19 de 
.Abril, e das que ultimumento dcrüo no,•os estattltos ús 
faculdade• de medicina e de direito. 

Rcservo-1ne para. o fu.zer em outru. occa.siüo, e então 
c1emonstrnt·ei que o plnno do. rcorgnni~Ja.<;>:ii.o é con
veniente, e que nos novos estu.tutos hn. dispo~ic;!ões 
para o fim de corrig-ir os múos e[fcitos ela plcnn li
berdn.dc de frequencia estabelecida no decreto de 1 V 
de Abril. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Era melhor revogar essa plena 
liberdade. 

O Sn. Fn•Noo DE SÃ :-Demonstrarei qne as novns 
cndeirn.s crendna nus facnldades de dire1to süo todns 
uteis e bem cnbidos no plano de 11ma ;facu!dac1e ele 
.scicocia.s juridicn.s e socines. 

Reconbe\'O qtte nossas dificuldades finn.nceiras po
dctn nconsclhar que se não votmn os 111cios 1>nrn. 
prcencbet· a.lp:nmns dn.rp.1ella.s cndei1·as ; mas nü.o ho. 
rnzü.o pnrn snpp!'imi-ln.s no plano dn or~anlsnç~ã.o. Se 
esse plano é bo1n, se n.s mnterias de novo incluídas 
aii.o ncccssnrins on utcis nt:'f curso de sclencin.s jurídicas 
ou no curso de scicncin~ socincs, nü.o se devem e1imi-
1lD.r da. novn. organi~ll.('iio essns cndcirns; basta. não 
dn.t~ os n1cios pnl'n S~1·cm clln.ii providns. en1quonto 
nüo melhorarem ns círctnnstnncins tlo Estndo. 
OS~. Connm., :-Vejn. V. Ex. <tuantn mol!tor. teria 

procedJ.do, se em \'CZ tlc C:X:lledi.L" o decreto, tJ.vcsse 
justifica~o esse plano. 

O Sn. FnA"oo D& S.í. : - 1\Ins aindn. nesta parte, 
Sr. presidente. procurei . iJHipi,·nr-tne no pensamento 
do pode,. lcgi•lcLtivo. Pol>t ld elo 1882, cm qnc foi 
dndn nutoristlÇiln 1uu·n. u. rcf•Winn. cl••s estn.tutos tltLS 
fncnldndcs de nH!dicina, 111tlitns cn•lei•·ns no,·ns forü.o 
crendns nc~sus fllcultlutles. nngn1onton-se considorn
velmcntc n despeza qno con1 cllu.a HC fnzin; c en nü.o 
poderio. suppór flUO o podet• lP~is1ntivo, t.i~C? }nrgo e 
generoso IHll'lL c01n n~ fncultlndes do 1ncuwtnn., se 

"lllOstrnsso Jncf.qninhn c nvut••i pura con1 us :fnculcln ... 
·dOH ·do direito: entendi que prevulocin no poder legis
. Jo.ti\'o n. id~a ele que, ninfln cn1n n],u.'lUll sncrificio, 
convinha. desenvolver o c••sino nus fucnlt.la.dcs, cotn
:pensando-se osso nccre~;cin10 do 1 c.;;pe~n. por córtes 
em outras dcspezns menos utci ... 

· Se porém hoje 6 outro o pensamento do po.:ler 
,Je~islativo; ao ttndo dotado amplamente as lllcul-

dudes Je I!Jeclicinn, não quer usa•· de largueza com 
ns facnldades de direito; se as circumstancias do· 
thcsottro hoje mnis nggra.vo.das ou mais bem conbe.;.. 
cidas, exigem tal proc-edimento, fncil scrt'i. niio votar 
os meios no orçnn1ento ; mns deixemos inteiro o plane. 
da orgnnisnçiío, fundado cm bons razões e no exemplo• 
de outt•os povos. · 

Niio havendo mais quem pedisse n palavra nem 
numero '[lara votar-se, ficou encerrndn a discussüo e 
reservadO: n votnçií.o pnra n. scssü.o segninte. 

O Sn. 1 • SEonc·rAnro (pela. ordem) declarou que se 
ncbnvn ·sobro n. 1nosn. n. rcdncçü.o da.s e1ncndas appro.
vnt:1ns en1 2<~ discussão ú. prtlposiçã.o dn. ca.mnra. dos 
dcpntni!os relntivn ú reforma do processo dns execu~ 
çõos ci veis c comtnercin.es. 

O Sn. 2• V<cE-PnESTDENTE deu parn ordem do 
dia 17 : ' · 

Votação do requerimento cuja discussão ficou en
ccrrndn. 

Discussão <lo parecer dn. con11nissão de constituição, 
opinando pela concessiío da licença pedida pelo 
St·. senador Pnes ·de M enclonça. 

Discussiio do requerimento do Sr. Correio. pedindo 
cúpin dns nltima.s commnnicnyões recebidas dos pre
sidentes das provincins do Pnmn•í e Sunta Cathnrina, 
r~ln~ivns ú. questão ·de limites entre as duns pro
Vlnclas. 

LeYantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

.88• SESS_lo Ellf 17 DE JULHO DE 1885 

l'RESIDENCI.A. DO sn. DARÃO DE OOTEGIPE 

Su:u:>tAnro- Expeclientc- Pa1·ecer- Requerimento do 
8'1·. Bar7'0s Barreto. ApprmJado - Ordem do dia
Votaçc1o do •·equerimcnto do Sr. F1·ancn de Sá. Ap
rwnvacc1o. - Liccnca ao S1·. senador Paes de Men
donr-a: App1·ovacão elo pa1·cce1' - Questc1o de li
mite.•. Discurso.i tlos Srs. Viscrmcle de Paranagwi 
(m'inist1·n dos e.•lrangeit o.<) c Barüo da Laguna. O 
Sr. Correia pede a •·etlrada do seu requerimento. 
O senado concecle-Rcdacçcio. · 
A's li horas dn m~tnhil ncLnriLo-sc presentes 33 · 

Srs. scna.clorcs, a sabor : Bnrão da Cotegipe, Cruz 
!\Inchado, Bnrão de !\.fnma.ng:nnpe, Nunes Gonçnlves, 
Ip;nncio l\Inrtins, Bnrü.o da Lngnna, Viria.to de 1\:fe
deiros, Junqncit·a, Visconde do Bom Retiro, Vis
conde d.e Pat·ana)!;u{t, Chicharro, Visconcle do 1\:Iu
l"itibn, Leão Velloso, de Lmnnre, Bnrros Bart·eto, 
Pnula Pessoa, Pnt1lino de Souza, Visconde ele Pelotas, 
Lniz CarlQs. Bnt·ão de l\1-lmore, Martinho Cnmpos, 
1\Jeim de Vn.sconcollos, Lima Duarte, Correin, Barão 
dn il:stancia, .A!l"<>nsn Celso, Vieira da SilvR, Barüo 
do Mnroim, Castro Ca.rreirn. Chl'istin.no Ottoni. Paes 
de Mcudon~n.. José Bonifttcio e Cttnbn o Figueiredo-

Deix.úrii.o de cnlnpnrecer, com causa. participado.., os. 
Srs. Conde de Baependy, Dio~o Vellio, Fnnsto de 
Aguia1·, Octaviano. :-'ilvàirn Lobo, Silveirn. 1\Iartins, 
Teixeira JttrJior, Carrão. A.ntü.o, Godoy, Sar~ivn., Sil
veira ela 1\fottn, Lafayottc, Luiz FeliJ>pe c Dantas. 

Deixott do compat·ccet•, som causn pnrticipndn, O· 
Sr. Bnrüo de Souzn Queiroz. • 

O Sn. Pn•siDENTE nbrio o sessüo. 

Luu-sc n. neta. dn. sessü.o nntecedente, e, nüo ha
vendo quem sobro clla fizesse observações, deu-se 
por approvndo. 

Compn.rcc~rüo depois do aberta o. scssüo os Srs. Jn
guaduo, Fornanclcs da Cunha, Joüo .Alfredo, Uchoa. 
Cavalcnnti, Soa1·es Brandüo, Henrique d'Avila e Ri~ 
beiro da Luz • 

O Sn. 1 o SEallBT .. uu:o deu conta do seguinte 

BXPE!lllll'ITK 
Officios : 
Do mi11ieterio do impcrio, ele 16 do corrento ma:r,j~ 
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d~clnrnndo, em resposta. no officio do senado de ll• do 
'Ulesmo mez, que nao ha. ·na. secrett\rio. de estudo du
,1uelle ministet·io com"<'1nicuções do presidente da. pro
''Íllcio. da Bubio. úcercu dos factos occorridos nns fre
guezius de 1\Im·ó e Po.ripe, e dos que se lhes seguirão por 
cuusn. do. eleição de 14 de Juuh" proximo pnsso.do : e 
qne nnqoella. dn.ta. cx.ig;io infor1na.c;üo, c1ue será rcmct
-,;idn. a. esta. ca.mnrn, rcla.tivn.monte no n.ngtnento ren.li
zo.do, ou proposto nn n.Bsctnbléa.legislntinl. da. meSI."''a 
provincin peln. rcspectivn. commissü.o de or\mmento, 
sobre os impostos existentes no. lei que fincl.,. ou que 
findou.- .A IJ.tlCtn fez n requisiçüo. 

. Do rninisterio dn. mnt·inha., de 15 do dito n1cz, 
t.ransmittindn, conforme o. requisiçüo ·constante do 
ofticio do scnndo de t3 do corrente n1cz, informações 
sobre o ru:njccto de lei tornnndo cx~en.;iva.s ú. cs
coln. de marinho. n.~ disposir,•õcs do decl·cto n. 2,G49 de 
·22 de Setembro de 1:-!75, paro. o fim de 1sentnr os 
opposltores r.le novo conctuso pa.1·o. o a.ccesso a.o lugnr 
do lente.- o mesmo uestino. 

O Sn 2.0 S:can.ET,\.RIO leu o seguinte 

l'.AllEQER DA. Ol'l\l:'IIISSÃ.O DE EltPREZA.S ImiVU~EC.U.D.\.5 E 
ODI\A.S PURLIQ~S 

" ,J oüo ,José Fagundes de Rezende e Silva,. con
.cessionnrio de 1.unn. emprezo. de mincrny:io, pede 
gnrnntia de juros po.ra um cap1tnl de 100,00-i:OUU,~. 
necessn.ria., diz, pnro. poder vender a. sua. couccssü.o. 

O pedido parece ú commissüo tüo evidentemente 
·o.bsurdo, que se limito. e lia a propOr seja o requeri
mento indeferido; dnr{L ns razões, se no debate for 

.. contestado este parecer. 
"PaM do senado, 17 de Julho de 1885.- C. B. 

OUoni,:_ 7Iem·ique d'Avila. » 
l"ic.ou sobre n. mesa. puro. ser opportuna.mente to-

mo.do em consideração. . 
Foi Ji<lo, apoiado, posto cm discussiio e sem debate 

n.pprovo.do o segninte . 

Requerimento 

cc Reqt1ciro tl,llC se officie no ministerio da. fazenda. 
;pnra que scjii.o remettic1ns uo senndo informnções 
1dcnticns tís qn.e tem de ser cnvindn.s t"t. can1a.ra etn 
. cionsequcncin do requerimento do Sr. dcputndo Soares, 
.nppro\'ndo na sessi.a de bontcm.-Bai'TOS Barreto ... 

ORDEM DO DI.A. 

YOTA.ÇÃ.O DE REQOEROIENTO ENCEnnADO 

Votou-se e foi npprovo.do o requerimento do Sr. 
Franco de St\., po.ro. que se peçüo no governo in
fornHLções sobre se se ncha. em execuçlto qanlquer 
das ilisposir,,ões que fict\rilo dependentes de a.pprovnção 
Jegislo.ti\·o. pelo art. 391 do regu!o.mento de t 7 do Jn- · 
neiro ele !Sf::5, qtte deu novos estntutos ás faculdndesde 
direito, e sobt•c se se têm cobrndo pelua defesns de 
thcsc tnxus superior~• á.s que esto.vão anteriormente 

. estnbelecidns. 

LIOENÇA. AO SR. SENADOR PA.BS DE MENDONÇA. 

Entrou em uiscussU:o, c foi som debate a.pprovndo, 
·o pa.rcccr da. cotnn1issüo de constituiç:lo, opinando _pelo. 
conccssiio dn licença pedida pelo Sr. seuo.dor Pnes 
de Menuonçn. 

QUESTÃO DE LIMITES 

Seguia-se cm discussilo o requerimento do Sr. Cor
·rein, pedindo cópiu dt\s ultimus communicações rcce
bidD.s elos presidentes do.s provincins do Po.rnn{L e. 
Sa.nto. Cu.thll.rinn_ l'olo.tlvns ú. quostã.o do lilnitos antro 
ns duo.s provincins. 

o !Oir. Vh•coudc de D.•Bo•ooJ&K114 (ministro dos 
cst•·angoiros) :-Sr. pt·esidcnte,, o nobre senador pelo 
Pnran{L pec1e, no sou requcr.mento, qtte lhe sejão 
trttn•mit.ticln• ns ultimas commnnõoações dos presi
dente• dns proviocins do Pnrun{L c de Sttnta Ctlt!mrioa., 
rclnt!vn!'lcnto ó. questiio de limites entre ~>qucllas duas 

. prOVIUCIUS. 

.A.lém doa documentos c communicuções qüe ser
viriio de buse ú confecção do relo.torio que o nobre 
senndor leu, niio ha info•·mo.çõca recentes que lhe 
possüo ser prestndo.a. · 

O governo julgo., como o nobre senndor, 11rgente 
umo. sohu;ão sobre tii.o importante assumpto. As ob
servações q,ue u este respeito fez o nobre senador 
siio n1 ui to Jud.iciosas. Ba.sta. considerar os embaraços 
qtte tJurgmu o que ta.nto tõ1n prejndicndo o. cobrança. 
ele hnpostos gcrncs e a.ttcndcr úa cotnplicnções que 
poUctu occorrcr com rcla.çií.o l1. n.dministro.çü.o da jus
tiÇO.,lJa.rn. conhecer-se a. urgcncia ele umn. soluçü.o sobre 
cstu. questão, qtle já d:tta. de longos a.nnos. 

o·gvvcrno hu. ae cmnprir o que pr01ncttet1 no seu. 
relntorio. isto é, ouvindo os pt·oiissiunnes c os dignos 
ropresentnnt.cs das duns pt"ovincin.s, se n.p1·essn.rá cm 
rcsol ver este negocio nos termos da. j nstic.~o. e conve
niencb. pnrn. n.mbns. 

Uotn elfcito nü.o pnrccc ben1 que entre provincias 
cl.o ItnpeL"io, que se regcn1, como bem disse o nobre 
senador, pclns mcHtnus- leis, l)Crclu.rc scn1elhnnte qucs
tito. qnc tetn trnzido c llúU.e trazer a.indo. confiictos. 
scn1pre prejudicinês. no commercio e á marcha d!l 
ser v 1ço pn b lico. · 

Rc-fel'indo-se o nobre scnntlor a.os impostos gernes 
CILle slt.o cobrnd•)S ele 1nancira diversa mn u1nn. e outro. 
J)rávincio., allllclio tambcm ú grave sitno.çilo dnquella. 
qnc dip;on.n1ente represento. con1 reluçü.o nos impostos 
}Jrohibitivos, que farão postos cm ex.ecuç:ã.o na. Repu
blico. _4..rgentina., sobre n. herva. 1nntte, principal gc
nero de prodllcção dnquello. rica. provincin. 

Nüo .; umo. questão nova; desde 1882 que elln foi 
a(l'ito.do., c o governo nü.o a. perderú. de visto.. procu
.r~ndo pelos lncios n. seu. nlcn.nce vêr se resglla.rdn os 
interesses tln. provincin. do Pa.rn.nú., que tanto nos me
rece. 

Aquelles impostos prohibitivos começão o. pr~
dnzir seus efl'eitos perniciosos. 

Vejo no boletim menso.l que se pnblicn no. Repu
blico. Argentina uma. communicnção do sen consul 
cn1 Pnrn.nnguá,quc mostra o múo cft'eito que jll. come~a 
o. prodnzir semelhante medida com relo.ção o.o eom
lnorcio. 

Lerei o officio do vice-consul l'IIanoeL R. Carneiro, 
diri:,:ido uo ministro do. repllblico., com dutn de 1° de 
Junuo . 

E' o seguinte : 
" Vice-consulado em Pnra.na.gutí - Informnçiio man

so.!. - Pnro.no.lAutí, t• de Junho de 1885. - Sr. mi
nistro. -Tenho o. honra de levo.r no conhecimento do 
V. Ex. a infor.nuçiio que relaciona o movimento de 
p>·cços correntes nestu. prnço. duro.nte o mez de Maio 
nltirno e1n gencros de importn.çlLo e exportação. 

« Desrle o principio de Deznrn hro que os carregamen
tos de hcrvn-mntte se fazem pelo porto de Antonina., 
por co.usu dos fretes,mo.is bnmtos que os e'tubelecidos 
peln estt·uãa de ferro do interior dn provincio., e nilo 
obstnnte ·pelo qundro junto se nota que no meT. findo 
o.penns esta prnço. exportou paro. Buenos-Ayres, no 
paquete brnúleiro Rio-Negro, 100 barrico.s com 10,353 
Jdlogrnmmus do hervn-mntte fina. 

« As trnusncçõcs commercia.cs pura essn pr:toa. de
cnhirU:o sensivelmente, desde que os direitos da im
porto.çüo sobre o mo.tte forão o.ugmentndos na. repu
bHco.: por esse motivo deve reunir-se extraordina.
riumente, u 9 do corrente, o. nssemblén Jegislntiva. 
provincial, em consequcncio. de uma. representnção de 
muitos commercio.ntes de gro.ndc numero de povoo.
ções du província, ulim ua tro.tur do nssumpto, e re
mediar o. crise, que tanto dumno estú. co.ust\ndo o.o 
commercio em r;erul. Tenho a honro. de reiterar a. 
V. Ex. os respe1tos dn minhn considcrnçii.o. - Deus 
gnnrde a V. Ex .. - Manoel R. Cordsiro. vice~ 
consul. » 

E', pois, prova.vel que, informc.do o governo do. 
republica pelo seu o.gento conslllnr, e a.ttendendo o. 
considerações de outro. ordem, nlgumn cousa. se posso. 
conseguir no sentido do minorar o estado nffiietivo da. 
provincin do Pnrno{L, qno não pódc deixar ue ll18l'OCer 
tuun n o.ttcnçiio <lo governo imperial . 

.A. este reapoito é o que por ora. posso dizer no nobrG 
eeno.dor. Estarei prompto 11o communicnr IJI>rtioulu-
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·JDente toda a corre•pondencia sobro este a.ssum1>to, 
desde o anuo de 1882, que tenho em meu poder. 

Pelo que toca á questióo de limites com a Rep11bliea. 
Argentina, o nobre senador ha do concordar cnmrnigo 
que, referindo-se suns considerações a uma neg •. cinçao 
~adente. niio posso ser tiio explicito quanto dese
Jára.. 

As razões qt1e actuárão llO governo, como elle de
clarou no rela.torio deste anno, para não satisfazer 
desde logo o compromisso deixado pelo seu antecessor, 
relativamente á publicação da corrcspondencia official 
sobra tii:o grave assumpto, justificiio o mou procedi
mento neste momento. 

A negociação a. que alludo estú. sendo trata.da com 
a maior cordialidade pelos dous 1 governos, e, lon~e 
de retardar a soluçüo Ja. questao a. providenc•a 
a que o nobre senador allude, acredito que ella 
contribuirá para uma solução tão prom pta quanto 
justa. E' este o sincero desejo <le ambos os go
vernos; por minha parte empenharei toios os meus 
esforços, contando com a boa vontade do governo 
da Republico. Argentino.. O governo acredito. que deste 
modo satisfo.rú. aos intuitos do nobre senador e do 
paiz, conse~uindo uma solução rnzoavel e justa, com 
a possível orevidade. 

O governo do Brazn·no njuste de sues questões de 
limites com os Estados vizil1hos tem daao sobejas 
provas de sua lealdnde e de sett espit·ito de justiça, 
de modo que as frCJnteiras trn(;n.dns pelas respectivas 
eomnlissões mix.tns nr..o forã.o júmnis objecto de recln.
mn<;iio, tão reconheeido é o espirita ele justiça e n. 
boa fé que t~m presidido no procedimento do go
verno em questões destn nnture:m. 

Acredito, po1s, qtte n reptth!icn vizinho., compene
trado. como estú. dos scntitnentos nn1igaveis do governo 
imperial, ba de cooperm· de bon vontade para uma 
soluçlt.o definitiva destn nntiquissimn. questão, solução 
que não me }lnrecc estnr longe. 

E' o que, por era., possa dizer ao nobre senndor, 
que, eE:;tou certo, não insistil·ú. sobre o nssumpto. 

O Sr. Dau•iio da La•:.;un".:- Sr. presidente, o 
:fim p•·incipal que me trouxe ú. tribumt era fazer 
breves considernçõe$ sobre n qnestão de limites entre 
n.s provincins de Santa. Cntbnrinn. e Pnrnnú., e man
dar n esse respeito um re'luerimcnto ; mns depois da. 
cxposiçTto fcitt~ pelo nobre n1inistro, o Jneu requeri
mento núo tetn mais rnziio de S(H", e ns obscrvnr;õcs 
que tinha de fazer, eu ns gnnrdo pa.rn. occasiü.o mais 
opportuna. 

O Stt. CoRREIA. (pela ordem) requereu verbnlmente 
a retirndn do seu l"Qquerimento. 

Consultado o sena.c1o, consentia no. retirada. 
O Slt. Pl\1\SIDEl<TE declnron que ia. n imprimir pa.rn 

opportunnmente entrar em discussão com n propo
sição a. que so refere, n seguinte 

Retl.rcçli.o <las cmcnr/a.• app·nt,ailas pcTo senado cm 
2n. dl.-:cussrio ao {lr(ljoctn tln cauta'IYG tl'Js deputados 
n. 5 de 1881, 'l"t!li!limt, ri ·rt!/;11'tnlt. elo p1·occsso das 
execuções ctvet~ ... · c cornuwrcia.cs, 

O nrt. t.• elo projecto substituielo pelo seguinte : 
Nns cxccn~:õos civ(•Í.ii. oxtrahidn n cnt•tn de sen

tcn~~n on c~peJi,l•l o c>~nlpntt~nto mnnda<.lo, <:nnforrnc 
a )ep;islu.~·i'io cm vignr. se ob.~cJ·vnr.'1õ ns disilOSi9õos 
contidas nn. ~)n.rtc ~11 tits. lo, 2_o c Jo do tlcct·cto n. 737 
de '.:!7.) do .NovornhJ't) dt) tH[)O.c horu nsshn tocln.s 
nquellns qne dizc~nl l"ü!ipoitn nos l'CClHS0S, suo. inter
posit, üo c i't'tl'llHl do p1·o,:c::ssí). con1 ns seguintes nltc
rnçi"le.s. cxtcn!3iVn.~. igllnhncnto, ús cx.ccuyõcs com
nlcrcHl.es : 

1'1 I 0 (como no projecto). 
§ ~o (como no pl't}jccto). 
Art, 2° (como no projecto), 
~ 1° (como no proJecto). 
§ 2° (como no projecto). 
Art. 3.• Sub•titun-se pelo segninte: 
O pr'?-zo, ~o 30 dio.s pnra. o.s propostas escriptns nns 

l'raças JUdlCiues, a. flUe se refere o n•·t. 1• dn lei de 15 
).Qo ~ctembro do 18GD, fico. reduzido a 10 dio.s. ··-·' 

.Artigns do prt>jectn do se11ndo, letra G 3 de 18.:!3, offere
cidcn como at.W.itiooa, mudad<J a reapect it>a nutrW~ra_p&o 

Art. 1 •, que pa•sa a. ser 5.• As disposições contida• 
nl) art. U. da lei n. 1,237 de 24 de Setembro de 186l. 
com relação ás acções bypothecarias, serüo '>bservadna 
com as Reguictes alterações: 
~ 1.• A aasignação de 10 dias é subotltuido. pelo 

processo executh·o, estabelecido nos nrts. 31 O a 317 
ao regulamento :n. 737 de 25 de Novembro de 1850, 
effectunndo-se a penhora :no immovel ou immoveis 
hypothecndos, scjn a acção intentn<ln contra o deve
dor. seja contra os terceiros detentores. 

~ 2. o Para a propositurn da acçilo e effectivi<lade 
da penhora, qunndo aquella fOr encaminhada contra 
os herdeiros ou successorcs do originaria dcV'edor. 
basta que o mandndo executivo sejn intimo.do áquelle 
que estiver na posse e cabeça do cnsnl nu na admi
nistra~iio do immovel ou immoveis bypothecndos. 
podendo a intima~iio nos demais interes•••dos ser feita. 
editulmecte, com 'o prazo de 30 dias. 
~ 3.• Achando-se ausente on occu!tando-se o deve

dor, de modo que não seja possivel a prompta intima
ção elo mandndo executivo, se procederá nn seques
tro, como medido. nssecurntorin. do~ direitos do cre
dor. Contra o sequestro assim feito não se admittirá 
nenhnmn. cspcclc de recurso. 

§ 4.• A expedição do mandado executivo ou do 
mnndado de seq nestro, nos casos em que este tem 
lugnr, não serú. concedida. sen1 que a. petiçã·o, cm que 
tacs dili[.:cncin.s fm·em requeTidas. seja. instruída. com 
a cscriptllrn de divida c hypothcca. 

l\) 5. • A jurisdicçiio serlt sempre a commercial, e o 
:füro competente o do contrato, ou o dn situação dos 
bens hy pothecados, {t escolha do mutnante. 

§ ti.• A arljudica,•iio jndic'al em nenhum caso será 
obri~ntot•in.. ScH·virú. pnrrL tt bu.se da. hasta. publica. a. 
a.vo.lu;ü.o constnnte do contrntoa 

Se os bens penhor<•d·:lS nü.o forem licitados com o 
abntimcnto de 20 °/1) da. legislaçlto cm vigor, irü.o no
vnnlontc {t. pruçn c0n1 a.butirnentos successivos de 
10 "/o• nté c1ue sejito cffectivamente ven<lidos; ficnndo 
salvo no credor exeq"ento o direito de requerer que 
lhe sejão clles ajnllicados en1 qunlqner das pra• 
çns referirlns. c ao devedor, bem como a. ena mnlher. 
nscendcntes e rlo•cenilentcs, a :fncnJ,Jsde de remi-los 
antes dn expedil'''o d•t cartiL de a•·remntnr;iio ou adju
dicação. 
~ 7.• Yerificncla a. ndjuclicnçüo, n re<J.uerimento do 

credor, nindn sor:, udmittido o devedol' a resgatar os 
bens ndjudicnclos, dent,ro do prnzo de um nono, con
tudo do. ndjudicuçito, mediante o pngamento do vnlol' 
pür que esta th·cr tido lagar. e betn n.ssim dos juros. 
estipnlndos nn cscripturn. de hypotbeca, vencidos nté 
ú. dutrL do rcsgnte drts Len1fcitorins roa.lazoda.s nos.im
moveis ndjudica.dos e custas do processo, 

Art. "!..•. que pnssa scl' G.•. Ao devedor execntndo, 
a.l6m dos embargos uut.,>risodos nos a.rts. 577 e 
578 do •·e~ulnmento n. 737, de '25 de Novembro de 
1850, ol'\o

0 
ó permittido o ppOr contrn ns · cscripturas 

de bypothccas outros qtle nü.o forem os de nnlli
dndes do pleno direito, definidos no . mencionado 
regulamento o dos q lle são expressamente pronun
ciados peln legisl!LçÜ•> hypothec!Lrl.t\: ~nbsisticdo 01n 
vin·or. quanto n.os credores, n.s d1~posu:.ões dos n.rts. 
61'7 e (i81j ~§ 5• o G•, ninda do di ~o reg••lnmonto, sem 
pl'ejuizn da. i prescrigç~õcs conticlns no ~ 5° elo art. 21i0 
o 11 o § 3o do nrt. ':!U't do ragnlnmeuto n. 3,453 ele 26 
do Abl'il de ltlü5, pnra oo a.toos que nüo forem de 
il:solvnhili<1ado o de f<ll!oncht. 

Art. 3o, que pnssn n sm• 7. 0 l~tn qnnosquer execu
ções pron1ovidus por crctlorcK eh Írllg'l'll pht'Lrios cont:~ 
o devedor COllllU~IU1. potlm·ú o ct·edot ~1:-rpothecnr~~ 
dc'fonLlcr 110r \'iu. do en1bn.rgos os sonr:; clJrottC;?S o prl
viicgios, paro. o íin1 do obatnr o. venda do un1novcl 
ou immrwcis bypothecados. 

Art. (lo, qno pa8sa. n ser 3. 0 .A.s hypothccus lcgnes 
ele toda o qunlc1uor ospocie em nenllllm cnso ''n.ler41> 
contrn. torcoiros, sonl n indispentHL\'ol ·forJnalidnde da. 
inscripri1o, ficn.ndo deliignndo o prnzo do um nnno, do.. 
proscut'o lo i, JHHl\ u. inscl'ipçüo clnfJ.Llel1ns n C}~le se ro- 1 

:fere o art. 123 do rogulumento n. 3,~53 do 2G d&' 

I 
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Abril de 1865, o que. anteriormente oonatituidas, Paes de Mendonça, Soares Brandão, Christiano 0'"
ailo. tonhüo ainda sido inscriptos. toni, Cunha e Figaeiredo, João Alfredo, Lima Duarte 

Parngrapho unico. No rognlamento que o governo e Luiz Felippe. 
expedir pa·a a execnção desta lei, fixará as forma- Deixárii.o de comparecer, com cansa participada> os 
lidados e diligencias que devem ser satisfettas para a Srs. Clsicborro da Gam<L, B<Lrão de M<Lroim, Conde 
eft"ectividade da inscrtpçiio ordenada, sob pen<L, para de Baependy, .Diogo Velho, Jagnaribe, Franco de Sá, 
os interessados, de caducidade de taes hypothecos, e. Octaviano,· Silveira Lobo, Sih·eira Martin•, Teb•eir" 
para oo fanccionarios incmnbidos de promovê-la e · Junior, Viriato de Medeiros, Mrira de Vasconcello~, 
realiza-la, de multa até 500/J, além d11s m<Lis em qne Sinimbú, Carrilo, Antiio, Godny, Fernandes da Cnnba, 
possiio incorrer pela legislação em vigor. Saraiva, José Bonifacto. Silveira <la ~totta, Lafayette. 

Art. 5•, que passa a ser 9.• E' do. sabstancio. daa Vieira. da Silva, Dantas, Leii.o Velloso, Yisconcle de 
eseripturas de hypotheca, paro. que possiio ter vali- Paranaguá., e Uchoa Ca.valcanti. 
dade, o. declaração expressa qne dcl!ns deve constar Deixou de comparecer, sem causa rarticipaila, o 
por porte do mutmtrio, de estarem ou não os seus Sr. Barão de Souza Qneiroz. · 
bens sujeitos n qnnosquer responsahilidnde por hypo- 0 Sa. to SzcaETAniO deu conta do segninte 
theca.s lega.es, itnportnn:Jo pnrn. o mesmo mutun.rio as 
penas do c•·ime de estellionato o. inexactidão on falsi
dade dn cleclaiação feita. 

Arts. 6<> c 7 .• Snpprimidos. 
Art. 8•, que pnssn n ser 10. Os bancos e sociodn

iles de credito real, e qualquer capitalista poderão 
ta.mbcm fazer empl'estimos nos n.gricul tores, a. cttrto 
prazo, sob o penbor de colheitas pendentos, productos 
agricola.s, de o.nimnes, machinas, instrumentos e 
quaesquer outros acccssorios nüo eomprehendiilos 
nas escriptura.s de hypotheca.. · 
~ 1.• Este penhor ficar~~ em poder do mutttario, 

e a P.relnçiio delle resultante exclue todo c qunlqtter 
privlle~io, devendo ser inseripto no competente r"
g!s~ro nypophecario, pnro. que possa. produzir os seus 
dtv1doa effettos. · 

. § 2.• Serão punidos com as penns do nrt. 264 do 
cocligo criminal n. o.licnnção sem consentimento do 
credor, e os- desvios dos objectos que tiverem sido 
dados em pe11hor pnra a celebração de tnes empres
timos, e be1n n.sshn todos e qnncsqner netos r:rnti
cndos em frnnde dns garantias do debito contrnhi<lo. 
~ 3.• Na excussii.o deste penhor scrito observadas 

aa prescripções dos n.rts. to o 2,o, qnnnto o.o processo, 
julgamento e execução das acções hypo~heea.-ias. 

Art. 9•, que passa a ser 11. As disposic;ões d" pre
sente lei concernentes ás cxccnçõcs de creditas hypo
thecarios, só siLo aprlicaveis aos contratos cujos 
juros nü.o excederem de 8 °Jo no nnno, a.os em que 
forem os mesmos juros reduzidos a esta bxa. e 
áquelles que, celebrad<>s depois da pre~e.1te lei, con
tiveretn tn1nbem n. cla.nsula. de a.n1urtizaçõ.o rea.li
znvel entre I O a 30 annos. 

Art. 10, que pnssn a ser 12. Fica revogado o art. 1• 
ila. lei n. 2,6S7. de 6 de Novembro de 1875 c qunes
quer disposições em contra.~io. 

Saln da• commissões, 16 de Julho elo 1885. - An
tlmio .llf. Nnnes Goncalves.-Ped!'O Leiio Velloso. 

Esgotnilns a.s materins da ordem do di". o Sr. pre
sidente convida. os Srs. senndores paro. se occttpnrem 
com o• trnb.tlhos de sna.s commiss~es c deu paro. 
ordem do do dia 18 : 

Trabalhos de commissi:ies. 
Lova.ntou-se a scssii.o ao meio-dia.. 

ACTA DE 18 DE JULHO DE 1885 

PRESIDESQIA DO sn. DARÃO DE OOTECIPI!I 

SuMMAl\IO- Expediente - Obsl!l'?laçües elo S1·. pre.•i
ddnte - Responsabilicl<ulcs d (azenda publica. Dis
cur·so e requerimento do S'r. CO!rera. E' apoiado. 
Discurso do S1•. Ma1·tinho Cam)lOB. Observaçües elo 
Sr. presidente e do S1·. Correia. 

A's 11 horas da. manhã fez-se a cha.ma.da e 
acha.rão-so l>resontcs 28 Srs. senadores, a saber: 

Barito de Cote~ipe, Crttz Machado, BnriLo ele Ma
mnngua.pe, Nuno~ Gonçnlvos, !gnncio ~Iartins, Jun
queira, .Barros Barreto, Pa.u1a. PCsson, Correia., Bnrü.o 
de Mamoré, de Ll\mare, Bl\rito ela Laguna, Barão da 
Eotnncia, Henrique d'Avila, Visconde do Muritiba,Af
fonso Celso, Castro Carreira, Visconde do Bom Retiro, 
Visc~ndc de Pclota.s. Lniz Cu.rlos, Fcmsto de Aguiar, 

EXPEDIENTE 

Officio do ministcrio do imperio, de 17, com
municando em resposta no officio do senado da.tado 
de 16 do corrente. que S. M. o Impcra.dor se digno11 
de marcar o dia. de amanhii., a 1 hora da ta.rde, no 
pa.ço da -cidade, pnra receber o. cl.eputnçil.o desta ca
mara. que tem de apresentar ao mesmo a.ugnsto senbor 
os autogrnpbos do decreto da asscmbléa !:er'!l que 
nntortsa o governo a emittir até ú qmmtta de 
25,000:00011 ern moeda corrcute.-Inteirn<lo. 

O Sa. 2• SECRETAnto declarou que não ha.via pa.
recerea. 

O Sn. Pr.-estnE:o<TE convidou o. deputação ncima. 
lY.encic:,>n~dn. para, á. ho1·a designa.dn., descmpenha.r n. 
SUO. mlSSUO. 

A's I! 1/2 horas da. manhit o Sr. presidente decla
rou qne não podia bM·er sessi<O por fa.lta ele numero 
legal de Srs. senndores. ma.s que, de eouformida.de 
com as disposições regin1enta.es ultimamente a.ppro
vn.dns, nclmittia-se n nprescntaçiio e discuss5.o de re
querimentos. 

Comparec~rão, depois do Sr. ·presidente ter ~eela
rndo que não podia. hn.ver sessão, 1lS Sra. Ribe1ro dll 
Luz, Paulinc. e Martinho Campos. . 

RESPO!(SA.BILIDA.DES Á. FA.ZESDA. PUDLtaA. 

O !!ir. Correia : -Tão 11;raves preoccllpBÇÕe'!l 
n.ssa.ltü.o neste momento o espit·1to dos que sincero. 
c pa.triotica.rneote c os intc·ressntnos pelo bem dn. causa 
pnblico.; tnntns sü.o n~ irJccrtezns qne o.indn o pro
ximo futnl"O encerra, qu,~nto ,\, ma.rchn. politica. da. 
nrv;üo, que nü.o me [Jnrecc prndcnte aventurar consi
dertv.XIes que, entrctnuto, cnda um de nós não p6de 
deixl.< de fazer. · 

Penso, porém, que sem o meno1· ·j,nconvenient~ 
posso assignala1• que no procedimento, que tem siclo· 
tão recommendado, do cx-presicleute do conselho de 
Iugla.terro., o Sr. Glndstone, entendendo dever susten
tar com os setts amigos uma. sitna.çü.o contrario. levnn
tacla sobro a. derreti\ po.rla.mentar do ministcrio n qne 
presiclin, precedeu outro, da. mesma. ordem, por pnrte 
do pa.rtido conserva.dor br11zileiro. Antes que a l:iypo
thesc tivesse de ser apreciada na Inglaterra, ~omos 
nós levados a fnzó-lo. 

Por nosl3il. exclusiva dclibera.çiio. ·sem nenbu1na 
. n1irn. nns bons gra.yn.s do govBrno. tomos entendido 
clcvcr prestar apoio compatível com a. nossn posiçüo 
no tninistorio que nctun.lmente J.irigo os negocias do 
Estndo, no que r~spelto. ú. reforma pela qna.l pl·o
pugna. 

O Sn. AtrFONSO CELSO :-Vá com vistas ao Sr. An
drade Figtletra. 

O Sn. ComunA :-Nii.o estou expondo senão os fnctos 
<tUe si<o ile touas conhecidos com na modificl\çõos que. 
de uma c de outra pa.rte. cnda um ele nós pódc fnzer.-

Esta nossa posição pareceu-nos resultar das iil.éas 
que havinmos ml\nifestl\do, do que uma. reforma tão. 
gravo, como a qne actualmente se 11gita no Brazilo' 
deveria ser feitl\, qna.nto possivel, por accOrdo dos par--: 
ticl.os. com mais ra.zii.o -do qn-e o bo.via. sido, com 
gera.! nssentimcnto, a. ttltimn reforma eleitoral. 

Tenho cooperado para ~ISO resltltttil.o, por pl\recef'oo . 
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me que, neste momento gravo o solemno da vida. 
n_acional, não devo ter procedimento diverso do que 
t1ve qunndo trn~<>u-se da reforma a que ncnbo do 
refcrir.,-me. 

1 Antes de partidnrio, so-u brnzileiro·, e não nenoo o 
meu concurso t'1s idéns qne possüo trn.zer n. ~en
turn. de nlinhn. nn.trio. súmente nornuo são pro1novidu.s 
sob a influenciâ de adversnrios ... lueils. 

Reformas ha, sobt·etudo ns que pnrticiplio de ca
racter social, que o. todos intet·essü.o, ctu que se elevo 
buscnr, por mutun.s concessões, um nccordo quo nr.:ito 
convén1 :."L .cnusa gero.l. 

Qtt:Ü.o difl1cil nii.o será. cbcgnr n un1n. rcso1nc~ü.o con
'\"cnic'nto sobre n fJUCstão SCl'\··il so, nl.!1n cin.qnelles 
que queretn prccipito.r os n.contccimcntos, honvcrcm 
outros q110 intentmu envoh•cr ncs:a questão intel'Csses 
pnrtidarios? 

· Cumprindo-nos nttendcr pura interesses valiosos 
dispersos pelu. snperficie do Impcrio, dcvon1os pl'Ocurn.r 
umn S~Jlu~~~o pnrn. a qnnl .pussnn;os toclos coupcrur. 

A b1storta. se enca.n·p~nr_:.L de ... Jnlp;n.r do procedi-
mento que eslnmos tenllo. Ni"w C 11clto fLo entendtmcnto 

\ P,ene tl'~t· ns 1'egit!t::S CtiClll'tLi3 do :futnro, l'UO.S o }lU trio
: tiSlllO e nn1 sentimento de tal ordcn1 que, pn.rn exnl
, tn-lo, u Pro\'ide:ncin permitte que elle trnnsponhu o 
litnite trnc;ndo :i. inteJiigencin.; e o pnt.riotis1no diz que 
C nocessnrio que o :fnturo seja. regulo por instituições 
aocincs di ve•·sas dns que nté hoje tclm dominado. 

· O Sn. AT'I'O!'õSO Cer.so : - -1.poindo; c qunnto muis 
depressa melhor. 

i O Sn. ConnEIA. : - O patriotismo p1·esente que só 
bençíios ~nhirúõ. s~bre n. obr!L dn.quelles que n. funda!"c1n 
no respetto n iltvlnos preceltos. 

1 A politica ó umn sciencín dif!1cil ; o cnminho que, 
ú sua. sontbrn, se tetn de percorrer é escabroso; ns 
~nut~ lns passiveis nem sotnprc cvitü.o tropeços que 

:Jnoptnn.dtt.nJente snrgem pnra. Clnbnrnçnr os passos. 
~ n. Iunrchn. provid~ncinl drt lnunnnldCLdc_ e do~ povos, 

1 ·cn·ctunstnncHlS q ne sobtevétn t.êlll 1nn1s 1111perto que n 
'vontade e o trnbalhodos esto.distas.Scja qua.l :f,·,r o. mar
cha. que os ncontecirnentos levem, por tninha parte 
estou trnnquillo, c seguro tlc nüo ho.vcr emprcgnclo 
senão os tnnis conscíenclosos csfo:r,:os pn:ra. que t~t.O 
importante reforma. sign o cnminho 

1
pncifico que n1a.is 

-conveniente se me a.Ji.gnra. {a. cansa de tninbn pntriu .. 
O Sn. SoA.RF.s BnAriDÃO : - Apoiaclo. 
O Sn. ConnF.U.: - Tnes silo ns considerações que 

:ne pa.receu dever :fnzer a.ntes de trntnr propriamente 
.da uu1teria. do meu requeritnento. 

1 Qaero. porém, nssignn.lnr, pnrn. ser tnmbcm. cmborn 
l en1 segunda. pla.nn, apreciado cotno uma. fei(;rio du. 
situa.~~n.o, o fucto de que sou neste mon1ento o org•"io 
da nutoridnde. 

) A informnçüo que motiva o meu requedmento me 
,-veio pelo correio, etn nJlicio re~istro.clo. Sotl in:furn1nclo 
!.de f']Ue o ex:-cnllcctor clus rendas p:eL·nes do utunicipio 
de :Mnnhunssú, Joiio Ig:nncio de Pnivn, foi demittulo 
por estur nlcu.nl-;o.Uo con1 n fazenda. publica. ; 1nns qtte, 
entretnuto. não só nlLo so tetn promovido n nrrcca.
<lnçilo <ln importnncht do seu nlcnnce, como que o.cnba 
elle de obter o titnlo de ndvo::>;ndo. 
, A pro,•incia de Minas tem legislnçilo especial sobre 
'esta mnterin. 
I O Sn. IasActo MAnTt!'õ< : - Mns n roln~:üo ·concede 
tambem titt1ios de udvogndos. 
, O Sn. ConnEIA :-0 que n informação fllz presumir 
é que se trata de titnlo conceclido pelo governo pro
:viocia.l, J1or ser o cnso etn quo o fncto assumo 1nLLior 
1grn,·idn e. 

O Su. IaNA.cro li!A.nTI!<S <lt'i. um npnrte. 
O Sn. ConuJ<rA :-l':m qunlqncr cnso, ju.;to é dos

,Pertar o ~ovcrno, clln.nul.cdo sun. a.ttcnf;ii,o pnro. esse 
fncto, digno de ser cons1derudo especblmonte na.s 
actuaes circuJnstu.ncins do tbesouro. 

Tratando do facto do ox-colloctor do municipio do 
· Mnnhunsatl, meu intuito foi pedir no governo que 
pnsse umn revista gernl sobro o assumpto, J:>Ois o 'J.UC 
,OCCI)rre em Mnnilunssú não ó fncto leolado. .. 
) O Sn. Av>·o~•o C:;t.so - !ufdizmeuta. .. 

O Sn. Luxz Fer.tl'l'F. (minisl!"O da. marinha.}: -O 
governo ha. de tomnr em toda n cotlsidernçao esse 
facto. 

Foi lido, npoia.clo e posto em c1i>cussiio o seguinte 

Requerimcntl.' 

« Rcqttelro que, pelo 1ninistcrio dtt fotr.ondo., se 
pe~n. no govcl'no n seguinte infonnar,!ii.o : quo pro
vjdcncins se tmn tmnndo parn. que u cx.-co11cctor do. 
cidnde de I\Innhunssl.l, João Igl1ncio de .Paiva., entre 
cmn n ilnportancin do nlcunco ct:n q uc tlcou para. 
con1 n :i'nzc:nda. geral.- .1/anoal Francisco Corrc:a.» 

o Sr. l'ii!l't:&a·~S:daG ~>!un;>.a14 :-Sr. pt·esiclcnte, cu 
n.cntnpn.nho, c não é a pi"Ímcirn vez, o nol.H·e senndor 
pelo l>o.rnnl'L no seu zelo, no seu int.crcs-:;o pelos di
nhejros do Estn<.lo; 1nns S. Ex.. :frtllou e1n in:for
mn~:ües qnc tinha. ..• 

O Sn. ConnP.I.\. c1ú um npnrte. 
O Sn. 1\IAnTINno · CA:tiPOS : - BCJn ; cntü.o. :fnçn. () 

nobre senador obro. COlnpletn. nux.ilic o governo co1n 
essns infonnnções que jt'a. tctn. 

O Sn. ConnEu :- Siio ns que ja dei. 
O Sn. MAnTJNJIO C.~ollii>Os : - Pa.recia-me que V. Ex. 

teria mn.is nlgumas, porque nsshn fncilituva.-sc ; este 
requerimento tem de ser mnndnclo no presidente c1e · 
!\!inns, embora o llfanhunssú nos .fiqne aqui muito 
Yi?.inho pelns estrndns do ferro. MRs se S. Ex. forne
cesse no governo todas ns in.forJn.-tções que jú, ten1, 
seria. isto de grn.nde vnnto.gCtn. 

O Sn. AvFo:-;so C.:Lso : -·Mesmo pa.1•n chamar s. 
contns ossos autoridades. 

O Sn. Conm:JA : - A info•·nut\:ÍLo ~ n que jll dei. 
O Sn. !\:IAnTINliO C"'MPOF>:- Digo isto, porque sup

ponho qne nú.o scrú um do~ r .. rtigo-; elo codi:.;o ndnli
nistr:~.th·o do partido conser,rndoi· a. insnbordiuaçiio e 
o.nnrcbi~t na. g;ern.rchin dos fLlnccionnrios qne n.uxiliü.o 
a. administração. 

Este :fnnc.:ionnrio que deu inforn1ações no nobre Se .. 
nn.<lor usou do sen direito de cidtnlü.o : 1nas certa
mente a oun quaiidnrle de fnnceionnrio pttrece qno lhe 
pódo sc•·vir pura. dnr força t'1s suas inimizn<les on mús 
vontades pessoo.es contt·a outros funccionorios. Devia 
le,~a.r a cousa. no conhecimento da n.dn1inistnv;ão. c n. 
obrn. do nobre sen:tdot• &t:rin n1ais completa. c de 
nccordo com r.s donLrinnR de seu partido, se S. Ex. 
désse ao governo info1-mnçõcs cornpletns. Direi ntc:::uno 
ma.is a S. E!t. : se se tratasse de dons funcciona.dos 
conservo.dores. c Ctl estivctSse nn opposiÇiio, diria. : 
vede, como vai a ndministrn.çã.o. sü.o · vossos l'tgentos 
de ndministrn.çü.o qtte cstii.o jnganclo a.q cristl\s, ctn 
ve:< do empre11:nrem-se no serviço publico. 

O Sn. CoanEIA. :-Isso está dito. 
O Sn. MA.nTtNrro CA..uPos :-Bem, ae estt't dito, niio 

tenho então seniio que louvar n V, Ex., por(!ue estou 
corto que o governo. a o.dwinistraçüo provincial e n 
ndministrn.(;iio gcra.l do Imperio verão n convcniencin 
qno b.a cm que nü.o haja nns loc!i.liclndes n10.i:s esse 
germen de intrign.s e de discordia., do brigas de func
ciontu•ios entre si. 

O S11. PnesrnF.NTE :- Tonclo de ficnr estabele
cido llnl procedente, deVO fazer ll Sei;Ltinte ronclera.• 
c;iio : o rcghncnto ulthnnmentc cmeodn.üo dtz que os. 
reqn<!ri1ncntos scri\o n.presentndos ctn un1 din. c a. 
discust-oiiO poderá continuo.r no din seguinte ; porên1, 
posteriormente, por utna emendn. do Sr. 1° soel·eta.rio, 
que foi npprova.dn, os requerimentos sü.o n.presentaclos 
c cliscutidoft, mesn10 niio bnvcnc1o sossúo, quando n 
ordom <lo dia é-trabalhos de commissões. 

Orn. hoje realiza-se isto, ou ntio poBso snjoitnr o. 
votos o rcrlnerilncnto, mca.s vou jttlgn.r encert•adn. n. suo. 
discussiio, porque nilo ha maia qnen> tan!Jo. n palnvro.. 
Por consog".linte, estú. encerrado. a. discussão do reque
rimento, é proceder-se-ilo. ~~ vot .. çüo qunnc1o houver 
nume1·o. l•'ic1\ estabelecida osta intelligcncia do regi
tnonto. 

O Sn. Al•Fo:-;so CELSO: -E 6 muito regular. 
( Apoiado.• .) 

O Su. GonnlHA (pelu, rJnlum) :-V. Ex: . .;ou•plotnriao 

... 
< r· 

i 



SESSÃO EM 2.0 DE JULHO DE t8~5 8'1 

a sua decisiio se nos dissesse como praticamente se 
hn de observar esta parte da ultima reforma: " Se n 
. ordem do dia fOr tmbalhos de commissões, a discus
aão dos requerimentos pro•eguidL atá o fim da sessão.u 

_ Póde-se, ter1ninndn n. diSCLlssü.o de um requerimento, 
apresentar outro durnnte a tucsma. sessão 't 

O Sn. Pm:siDES1E: -- Bu acho que não ha incon
veniente algum, pnru se aproveitar o dia. (Apoiwlos.) 

Não havendo mais quem apresentasse requeri
·mentos, o Sr. presidente convidou os Srs. senadores 
paro. se oc~llpnrem com os trttbalhos de suns com
missões, e deu para ordem do dia 20 : 
· Votaxiío do requerimento do Sr. Corre;a, cuja 
d.iacussu.o ficou encerrndn.. 

3• discllSsii.o do. proposic;iio do. cnmnrn dos 'depu
tados, n. 5, de 1884, roformnndo o processo das exe
cu9ões cíveis c com1ncrcia.cs. 
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PRESIDENQI,\. DO SR. DA.BÃ.O DE OOTEGtPB 

S'OJil\lAntO- Expediente- O Sr. Soares Brandão, 
como relato•· drt deputar-ão encarregatla ele apre-
8entar a S. 'lf. o Impe1·ador os autoa•·aphos do 
decreto da assemblt!a gm·al sobre a emissão de 
25,000:00Ufi, dd conta da sua missci.o- Juramento 
e posse do Sr. Dr. Antonio Joaqui>n Gomes do 
.Amaral, senador eleito o reconhecido pela província 
do Pará.- Rof'O'rma elas facnldades de direito e 
viagem do «Imperial 'llarinhei·ro». Discurso e reque
rimento do Sr. Correia. Discurso elo Sr. Lui::: 
Felippe (m·inistro da mar-inha). Approvação do 
requerimento - Ordem <lo dia -Approvacrio do re
quer·imento elo S1•. Correia, apresentado· na sessci.o 
i:te 18 -AdjwUcam)es {orfa<las. Emenda do Sr. José 

·.Bonifacio. Discu;·sos dos Srs. Nunes. Gon.çalve.ç e 
Cru::: Machado. Discurso e requer·imento ele aeLia
mento do Sr. Sitvei1·a da Jlfolta. Obserl'a.cões dos 

. S1•s. p!·esidente, Silvei1·a da Jlfotta, Nunes GÔnçalves 
e .AfTonso Celso. Encerramento elo req!le•·imeltto. 
A's 11 horas da manhii. nchari•o-se presentes 31 

. Srs. senadores n saber : Barão de Cotegipe, Cruz 
:Machado, .Barii.o de Mnmnn{;\'t1ape, Godoy, Nunes 
, Gonçalves, Ignncio Martins, V1sconde do Bom Retiro, 
Virinto de Medeiros, Bo.1·ros Barreto, Barilo de ii'In-
morá, Joi'io Alfredo, P1LU11L Pessoa, de Lamare, 
.Correin.. Jo.gnn.ribc, Christinno Ottoni, Luiz Cn.rlos, 
lBo.rüo da Estancia, VisconJe de Pelotns, Bariio de 
Mn.roim, Chicharro, Visconde de P~l.r::ma.g\lÚ., Castro 
Carreira, Luiz Felippe, Hibeil·o da Luz, Atronso Celso, 

!Vieira do. Silva, VisconJe de Muritibn, Jtmqueirn, 
Bnrüo da Laguna e Fo.usto de .<!..guinr. 

Deixárão de comparecer, com cnusn pn.rticipa.,ln, os 
,Srs. Conde de Bnel?endy, Diogo Velho, Frnnco de 
Sú, Octaviano, Silvetra Lobo, Pnes ele Mendonça, 

.'Teixeil·a Junior, Sinimbú, FernnnJcs da Cunha, Sn
~aiva, Cunha e Fig11eiredo, Lafnyette e Pnulino de 
•Souza. · 

· Deixou de comparecer, sem canso. pnrticipo.da, o 
.. sr. Barão de Souza Queil·oz. 

O Sn. PnE&lDENTE nbrio a sessilo. 
~-!,Lériio-se as netas da ultima sessão e do dia 18 do 
corrente mez, e, . nü.o bo.vcndo qnem sobre ello.s 5.
:z:esse observa9ões, derü.o-su por approvndas. 

Comparecêriio depois de ILbertn " sessão os Srs. J o só 
Bonifacio, Lima Duarte, DILntns, Lei•o Velloso, Soares 
'Brnndi'io, Co.rrúo, Henrique d'.Avila, Meira de Vnscon
. cellos, Martinho Campos, Silveira do. Motta, UcMa 
'·cavnlcnnte e Silveira Martins. 
·'"0 Sn. 1• SEanETARIO deu canta do seg11inte 

EXPEDIENTE 

· Qffiaio do miniaterio da fazenda, de 11 <lo corrente 
DIC?., prestando, em resposta no do unndo ele 25 de 
.Abril ultimo, informações relativamente ús obras da 
..Uandoga do Par4.-.A quem fez a. requi&i9ão. 

O Sn. 2• SEcnETAniO declarou que não ha~in pare
ceres • 

o Sn. 'so ....... BnANDÃ.O, (pela ordem) disso, un nua
lidado de relator da deputação encnl'regnda de apre
sentar a S. M. o Imperador os autographos do de
·creto da assemblén geral, que a11todsn o governo a 
emittir até o. quantia de 25,0UO:OUOII cm moed" cór
rente, CJ,Ue esta desempenhou san missilo depois de 
haver stdo, com as formnlitlados do 'stylo, introdn
z~da ~i presença do mcs1no nt~gtl.S~o senhor, o qua.l 
d1gnou-se responder· que exnmtnn.no.. · 

O Sn. Pa&SIDENTE declaro" que o. respost.a de S. :\r. 
o Imperador era recebida c.:.m muito especial ngriL<lo. 

.JUUA.!UENTO E POSSE DE U!U SR. SE~ .t.DOR 

Achando-se na sala immediata o Sr. Dr. Antonio 
Joaquim Gomes do Amarai, senador ultimamente 
eleito e reconhecido pela provi<:cin do PartÍ, forüo 
sorteados parn a depntCLçi'io 'lUe o devia. receber os 
Srs. Soares Brandão, Castro Cttrreira e Joi'io ll.lZredo; 
e sendo o mesmo senhor introduzido no sn.lü.o com ns 
formalidades do estylo, prestou juramento c tomou 
assento no recinto. 

nEFOl\!tlA DA.S FAQULD.\.DES DE DIREITO E VIA.GE:\l DO 
CC IXP&RIAL M"UINUEIRO » 

o Sr. (lorreln :-No Correio Paulistano de h on
tem encontro a. seguinte noticia. : 

• cc FaculdMle ele eli••eito- Reunia-se hontem a illus
trnd!L congregaçüo da lentes do. faculdnde de direito 
desta capittd, na f<•rm•• do novo regulamento de 17 
de Jn.oeiro do concnte u.nno. 

cc Forüo discutidas varias disposições elos no~tos 
cstn.tntos, reln.th·ns n.o CLU"S·) comple:nentu.r, por inlli
cnçri.o do Sr. Dr. AnlCl'ico Bra.zilicnse. e non1ca.da. u1nn. 
commissü.o pat·n. cmittir parecer sobre a nova. refor1nn. 
e representar no governo contL·a. ellu.. 

" EstD. indica<,,ii.o foi. npprovada. pelos Srs. Drs. 
Fu.lcüo, arcipreste Andra.de, Benevidcs, Dutrn. Rodri
"'Ues, Leite l\lorttos, Vieir:~. de Co.rvnlho, Rubino de 
Õliveirn, 1\famcde c Dino, votttndo contra. os Srs. Drs. 
Justino de Andrade c Antonio Carlos. 

" A commissi'io ficou composta. dos Sra. Drs. Fnlcüo, 
Benevides, Leito I\:Iora.es, Rubino c ... -\n1erico Brnzi~ 
liense, devendo npresentllr o seu parecer no. sessão 
da. coogregn.çüo qnc dc,:e · roo.liza.r-se n. 27 do cor
rente. 

cc ·Em relação n.o curso completneutnr fic~u delibe
rado que elle nlio será autorisndo, snlvo por dis
posição legal. 

" Qua.nto no pet·iodi'.'o Revista Acaelemica., qt1e, pelos 
novos estatutos, devu• a.ppurecer na fuctüdnde de 
direito, ponderou-se que, não havendo a necesstLria. 
verba, ni'Lo podia ser publicado. · 

(( Disclltindo-sc, c1n geral. o.s disposições do regtt
lamento de 17 de Juneiro, resolveu-se que otrereciilo 
1nuita.1:1 difficuldo.aes nn SI.HL cxccuc.~ü.J . .u 

Yê-sc, pois, que nü.o são sútnente estnd.o.ntes, nem 
membros dn opposic;ilo das cnmnras, que têm comba
tido t1 ul timn reforma dns fnculJudes ele direito ; n 
illustre congreg!L,,ilo da de S. Paulo procedeu da. 
fúrtna. que o senado ncnbn. ele ouvir. 

Os novos esttLt\ltos determinüo que se publique em 
cndtL uma das fnculd<Ldos do direito umn Revista de 
sciencins jut·idicns c socin.cs. Esta. ptlblicnçü.o exige 
despeza, o desejo snber se o nobre ministro n nu
torlsou. 

Nii.o .:> poderú fazer, pois que essa despezn nii.o cstó. 
cantempladn nas tnbellns explicativas da lei do or
çamento . 

A inte•·vcn9i•o do poder legislativo é indispensnvel; 
No emt!lnto, o artigo que se refere {, pubhcn<jli'io da 
Revista nü.o esttí entre os CJ,Ue o nobre ex.-mini•tro d? 
imporia, entendendo-se habtlitndo pnrn traçar o cir
Cillo d<L competoncin do poder leg1sla.tivo, dignou-se 
de reservar ueoevolnmente ú. o.pprovD.çi'LO dn nssemb!6A. 
geral I · 

O Sa. BA.aaom BARI\BTO : - Apoiacl.o • 
O Sn. Col\REIA : - Julgou-a• S. Ex. com •1aou~ 
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4ade de nutorisar despezn nova, não l'revistn pelo 
poder n quem cabe :fixar o. despeza pnbhcn ! . 

Devo prevnlccer-ine do ensejo para dar conhect
mento no governo de importantes informações, que 
recebi em cnrtn de Montevidéo de 11 do corrente. 
Diz: 

" O inverno tem sido nqui muito tempestuoso, e o 
que mais incommoda é n vnrínçiio brusca ela temr.e
ratura que se e><p~rimentn no mesmo dia, sendo m utto 
commum o tlle;mometro oscillar de 16• cent. até 6• no 
curto espa9o de 12 horas. 

a Ex.pertmento.-se um calor do Rio, e de repente 
sente-se frio atroz; basta uma mudança de ven~o. 

a NtL primeira noite, que aqui passou o Impe•·•al 
Jlfarin/!e,ro, fallecêrão a bordo dous rnpnzes, e n_a 
noite SO·'"uinto m.nis outro; quasi metade cstú. m:us 
ou meno~ doente. e por causa do frio, havendo falta 
de roup,. de abrigo. 

a Consta que o commandante mandou, por tel<:
n-ro.tnnla, pedir providencias no go\·crno, c que, dcpo1s 
~c a]noLtns dias veio esta. resposta: (( rnancle fazer 
roup!i e desconÍe da.& p"racas. , Qtum<.lo acabarúü ellas 
de pagar~ Os marinheiros dos nn.vios europêo• qlle 
aqui estão vivem cncnp{ltu.dos; ·as brnzileiros morrem 
de frio! » 

O Sa. Lutz FELIPPE (ministro da marinha): - Pe~o 
a palavl'a.. 

O Sn. ConnEIA.:- Contava que o nobre ministro 
do. marinha. se n.prcssurin. a. tomar a po.Ja.vra, e como 
deseJo que ninda 21" sessão d!' hoje S. E:x;. possa dn..r 
explicações qu_e sao de necesstdnde, vou JÚ. mnnclnr .\. 
mesa o requer1mento. 

" nequúro que, pelo mínisterio do imperio, se peça 
ao go,·erno a seguinte informação: Se alltorisou qllnl
quer <.lespeza ccnn a {Jllblicação da Ro"'Jista Academica. 
de que trata 11. sec~:ão 3•, capittiJO 8° dos estatutOS das 
facu!Ja.des de di•eíto, mandados obsuva.r pelo decreto 
n. !),3UO de 17 ele Janeiro ultimo.- Ma.noel F1·ancisco 
Correia. P 

Foi apoiado e posto em discussão. 
o Sr. ILulz lll'cllppc (ministro da marinha) : -

Sr. presidente, a respeito do ponto em qlle o nobre 
senador se roferío no ministerio da marinlia, tenho a 
dizer o seguinte : 

Nas vesperns. dous ou tres dias antes da parti~n 
do Imperial Jllarinhciro pura o :mo <.ln. Prntn, nche1-
1ne a bordo, c nessa. occa.~i:io o comma.ndnnte 1nc fez 
reclamnciio de augmento de vestuario. Immediata.-· 
mente ~andei fornecer o que elle reclamou. 

De Montevid<lo recebi um telegrnmmn. do mesmo 
cnmmandante dizendo-me que ns roupas erii.o insuffi
cientes, e que, sendo n estação elo inverno no Rio dn 
Prat::z. tnuito rigorosa., era. nece.ssario qne fosse nu
gmentado o fornecimento. Respondi outorisanclo-o 
a fazet· n compra do que fosse necessario. O desconto 
do valor das pe~·as de vestn~rí?• ~ue forão fornecidlls 
como sobresaleates, me f.-,1 md1cado pelo qun.rtcl 
general con1o medido. a. prescrever-se. 

E' o que xne cunlprc info1·mar no senado. 
Não havendo mais quem pedisse a palu.vrn, en

cerrou-se a discussão. 
Posto a votos, foi approvndo o req uorhnanto. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO nCQUI!:RlMGN'l'O ENCI:!UI\A.DO DO SR. CORREIA 

Votou-ile e foi approvado o requerimento elo Sr. Cor
reia pedindo informiLI'õcs sol.Jre as providenc"tas qlle .o 
governo tem tomaJoJ>ara que o e:s:-collector dn. CI
ciada ele l\Ianhtiassú, oüo Ignacio ilo Pu.1vn., entre com 
a importancin. elo lllcauce em qlle lioull para com a 
fazenda geral. 

ADIVDIOt\ÇÜE9 l'ORÇA.DA.S 

Éatrou em 3• eliscussito, com as emend<1s olfereci
das, a proposição da u1nnnra <.los deputa~os ".· ~ de 
188~. relortnando o vrocesso das cxecu~oes ctvels c 
c:ommerciae•. 

Foi lida, apoiada e posta conjunctamonte a1n dis_ 
cussilo n aegninte emenda : 

" Os omprestimos hypotbecarios serão feitos em 
dinheiro, sulvo se as let1·ns h;ypotbecnrias estiverem 
no par ou acima do pnr ; e amda concordando noste 
caso o mutunrio em recebê-las. - Jo•é Boni(a.cio. " 

o l!lr. :Noane• Gonealve• •- .Antíeipeí-me, Sr. 
presidente, em pedir a palavra para dar _li:;_eiras exp)i
cações, ácercn cfas emendas que a comm1ssao ile legts
lnei'io te,·e a honra de offerecer para 3• discussão sobre 
o projecto de execuções cíveis e reforma hypotbecaria. 
Co,no sabe o senado, quando em 1883 foi aqui apre
sentado o projecto letra G, discutia-se tllmbem na 
camurn dos deputados outro projecto letrn. B, 
que ofierecia alguns pontos de contacto com o pro
jecto elo senado, embora roncebidos nm bos sob 
pontos do vista differentes e alcance tamhem diil"e
rentes. Basta considerar que o projecto dn camnra 
só propôz-se a regular uma parte do processo de 
execução de dividas civis e commerciaes, no pns::~o 
que o projecto do senado visava uma reforma com
pleta de nossa lcg:isltu;:,o hypothecnria. 

.A apJ>roximnyão que mais ou menos se dava 
entre algumas disposições dos dous projectos, 
fez com que o senado, n requerimento do nobre se
naelorpor Minas que me honra com Slla nttençiio, 
tomnsse a deliberaçi'io de adinr n discussão do pro
jecto, ú. espera ào outro que então se discutia. _nn. 
cnmara dos deputndos. Loso que aqui chegou este, 
sendo retnettido ú con1missao de legislnçlio, apresen
tou elln seu parecer approvando o proJecto an ca
mara e offerecendo como additivo a este o projecto 
qlle aqui havia siclo apresentado no nono anterior, e 
j{L approvado em la discussito. 

Entr:'lrão nmbos os projectos em discussão e o se
nado os o.pprovou em 2n. discussão com ligeiras rriodi- -
ficac;ões. Da approvaçüo conj_unct:L de .ambos os pro
jectos resultou alguma nnttnomtn, IocoherenCia. e 
fllltn. de harmonia no todo da lei (apoiados), pois que, 
con10 jú. disse, esses dou; projectos forão concebtdos 
sob pontos de vistns differentes ; era preciso, pois, 
n<!sta. 3"' discussão que a. commissão se encarrega.ssc 
de hnrmonisa-los formando um todo homogeneo, 
para que assim pudesse ser devolvido ú. outra C•tmnrn. 

Foi desse trabalho que n con1missii.o se encarre,qou, 
mnndnndo as emendas a que ha pouco n•c referi. Parn 
que o senado possa comprchcnder o aloance dessas 
emend!Ls, eu passarei n fazer tima li~eira analyse. 

O art. 1• do projecto da camara aos deplltados foi 
npnrovnclo no senado com a. emenda da commissão, 
c ficou nssim redigido: 

cc Nns ex.ecUt1~ões cíveis, extrahlda a. ca.rta. de aen
tenc;n ou expedido o competente mandado, conforme 
a legislaf'ii.~ em vi~or, se observarúõ n.s dísposic;ões 
C0QtldUS I na, parte 2", titu}Qg 1 O. 2° 8 3° do decreto 
n. 737 de 25 de Novembro de 1850, e bem assim todas 
nqne!las que dizem respeito aos recursos, sun inter
posiçü.o c fórmn. de processo .. com as seguic.tas altera ... 
ções.. extensivn.s igualmente ú.s execuç~" com
n1erc1aos. » 

A redn.cção deste. artip;o como passou o,tfe~ece 
nmis de um inconveniente : 1•, ó que mnndn appllcnr 
0 titulo 1• ela 2• parte do decreto de 25 de Novembro 
de 1850 que rege!' extracç~o. das carta.s de sentcnc;n; 
c pois, nii.o poden~ ser red1gulo o nrt1go como estD~ 
dÍzendo-na.s exccacüe• civeis extra/Lida a carta de 
scntcnt;«. porque se·vigorasse essa reelaco;ão davn-se 
um nti'surdo cm mandar vigorar para extrahir cartna 
de sentcnca disposição que só podia ter lugar 
antes de e;,_trnhida a mesma .;,arta de sentença. Era 
]>rccisu rernover esse inconveniente supprimindo as 
pahwrna quando diz - extra/Lida a carta de sen-

' tcnca. O outro inconveniente é quanto a recursos. A 
paliLvrn recurso é muito generica porque abrange nii.o 
só os aggravos, appellac;ües, r<)vistas, como tambem 
embargos ú. sentença ; e, mandando o artigo vigorar 
n parte do regulamento de 1850 que rego este ILS
sumpto, importava, pela generalidade da palavra re
c~trso, 11 suppressüo dos cmbnrg?•·- quando isso ni!-0 
catn.va no pensamento dn comnussuo, porque sena 
o tncsmo '1 ue clll!><Chendel" umn ralorma. radical 
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no processo civil. Portanto, · cro. in<lispensn.vcl de- 10 "/o até que sejilo etrectivntnellte vendidos, ficandCII 
finir-se que t•ccursos devcriii.o vigorar com r e- snl v o ao credor exaquentc o direito de requerer que 
laçii.o ao novo projecto, e foi o que fez a cot;t- 'lhe scjiio elles adjudicados em qualquer dns praças 
missü.o nprescntnlldO a ta emenda que é nss1m referiaas, e no devedor, bem como ú. sua mulher• 
concebi<la: " Nas execuções civeis se observnrúõ ascendentes e descendentes, a fnculdndc de ••mi-los 
as disposições contidas na 2• pnrtc dos titulos 1•. antes da expedi~iio da carta de nrremnta\)iio ou 
2• e 3• do re~ulnmento n. 737 de 25 de Novembro ad,iudicnçüo, ,. 
de 1850, ten.Í:•-sc cm attenção, quanto ús peças de Sito dous typos inteiramente dilferentes, e é impos
quc devem compór-se as cat•tns de sentença, no q_ue sivel'que elles coexistito nn mesmn lei; é preciso. 
se ncba estnbelcciclo no decreto n. 5,737 de 2 de ~e- portnnto, chegn.r-se no meio termo, estabcfcccr-se 
tcmbro de 1874, c bem nsstm seril.o observadas todns um typo pnra reger quer n.s execuções civeis em 
aquelln.s que dizem respeito á mn.teria das nnllidn.des geral, quer ns cornmercines e hypotbecar1ns. 
c nos recursos de n.ggru.vo, n.ppello.çü.o e revistn, sun. Foi o que fez n commissã.o a.presentn.ndo n. segunda. 
inte1•posiçüo e fórmn de processo, de que trn.t.n· o. emenda, que é n.ss1m COllce!Jicln: . 
3• parte do mencionado regulamento n. 737 de 1850, " Ficn em todos os casos abolida a ndjudicação ju-
cotn ns sel'l"uintes ultertl.ções7 extensivas Igl.lnlmente dicinl obrign.torj\p.. . 
ás execuçõ~s c01nm erciaes. u cc Se os bens penhorados nü.o encontrarem na. pri-

Como vô o senndo. por esta emendo. ficárão remo- meiro. prnçn lnnço supet·ior á. n.vu.lio.ção, irão nova-
Tidos os inconvenientes apontados. mente ll prn.çn, gunrdndo o intervnllo ele oito dins .. 

E' verdnde qne n.hi se foz referencio. no decreto de disP:ensndos os prégões, com nbntimentf'IS successivos 
2 de Setembro de l8i4, e .; preciso eu dat· n. razão de 20 °/o. n.t.; que sejii.o etfectivnmentu vendidos pelo 
.dessn refcrcncip.. mn.ior pr"''O que 'fór olferedclo, ficando snlvo no exe-

Applicndo o titulo I• cln. 2·' pnrte <lo reg;ulnmento quente, cm qn::tlqnor das praço.s, o direito de hmç::tr, 
qt1.e dcfinens '[)CÇns d~ que c.lC\'1.!111 ccmpül·-.;~'3 ns cnrta.s indepenrlcntc de licença. du juiz, ou o de rc'l.uererqlte 
ele sentcnc·a. sem tnn1s ncohmno. cxplacn(.~'10 • se po- os tncsrn.os bens lhe sejão o.cÍjndicn.dos. n 
derin ooticluir ip.~o f'acto qu~ ficn.riü.o dero.o;ndns us N 
disposições des•e de<:reto de 187~. que rci!:nlon es~n. Testa emencln. estão aproveitadas ns hons idéns que 
n10.teria.; porr1ue o titulo l 0 do regulamento ·ele lSvO existetn nos dous projectos ; ncnbn-se <:Otn a. ohrignçüo 
soffren nlt'1'nmns ntodificnções por este clecreto de da. ndjudicnçü.o. clln é livre e V()luntnrin, consi~nn-so 
1874. portnnto ern rn•eciso redigi~· n em.encln de modo o direito do cmdor exequente, incl~pendente de licençn 
que nra.o pnreccs~c umn. derognr,:ao. Fol o qn<; fi:!Z n. do JllÍZ, poder Io.nçnr ou requerer que os bens lhe 
comn1is~üo dizendo : cc Seria npplicavcl o tttnlo to, seji"to nd,iL1dicn.dos cm qnn.lrtuer ·das pruçn.s; e, em vez 
tendo-se cm attcn~·iio qtmnto :is peças de que devem de 9 ou 10 pm<;as, com nl,n.timento de LO 0/ 0• o pro-
-se cotnpõr ns cru-t.u!-l de scmtcnc;n., tt.Hlo t]UC se ucbtt jecto, inspil"nndo-se no pensutnento do nrti~o que veio 
estabelecido no d:Jcreto de J874:.n do. cntnnra., redu.zío estas pr;.u;ns o. 4 tHt 5 no mnximo, 

Contéln esta. emendo. tuna. rn.o.tcrin novn. qnnnJ.o nH~ndunU.o que os bena voltern t\. praça. cotn nbnti-
iliz: cc E bem ussitn scl"i'í.o obscrvndn~ todu.s nqnellns n1entos succcssivos, nr~o de lO, mn.s ele 20 Ofo. _<\ssim 

· · · t · d 11" d d ficã.o snnudos os inconvC!niontcs q ne pódom surgir do 
que dizem, respct:-o .. u.:'!. u~n ertns. 0 nu 1 n -05:- u tnuior nun1ero ele prn.r.,.o.-s, con1 tno.ior vexame pnrn o Pareceu u. Colnnussu.o tndtspcnsa.'\ el esta. D.nll1hnc;u.o devedor. 
ú dispost~iã.O, porqn~, se h a um ponto so_h~c o. qtHtl 
versü.o muitus contcstt-v,~úcs no JH'ocesso cn•ll, c pre- O Sn. Sn.VEUlA. D,\. J:\!IoTTA.:- E• n. mt~Snl;o consn. 
cisnn1cntc o tln. 1nu.terin. de nulhdaJ.cs: no pu.s:oto que Depois de 5 prn~ms, con1 nbn.timcnto lle ~O ''/

0
,. o 'J.Ue 

o t•P.:•,.uln.n1ento cotutncrcial, nesta. parte •. pút!e:se é que ficn '? 
c1izcr7 e completo. é perfeito;- a.s - dLspostc;~cs o Sn. Nu~m~ GoNCA.T.VF.~: - Cincl•, ~~ ít lllllXÍmo, no 
n~lle contirlns tL tn.l rcr.pcito, nao sno. prop~w.- 11nsso que o projecto l1Ht.rcnvn I U. cu:a nbuthncnto 
tnentc preceitos legisl':tiVt;>S, SÜ.O ~·el·~n.tle1ros 1\XlO- de lO oj

0
, 

1nns tlo diretto com uttctrll. O.Ephco.yuo 1.1. todas n.s O Su. Su.v~IHA. DA. l\IoT'l"A : -E' a 1nesmn cousa.. 
l'elncües jurillica.s. E pois nü.o hn.vin. inconveniente, 
pelo" contrario, O"rnnde vantngen1. deve rc.snltnr de O Sn. NuNES GoNÇ4\.LVES: -Niio é n tncsrnn consn.; 
seretn estes preceitos do direito igun.Imente npplicn- lO p,·nc;as consome1n tnnis tempo. itnportüo ctu tnniores 
veis ú Jegislnc;üo civil, pondo nssin1 unl tc,rt?-o ús con- despezas de cditn.es, ncn.rretn.nclo n1niorcs custas coa1 
testnçõcs que nppnL·ccen1 no proces~o ~L vil pn..rn se juizet~, escriviLCS, etc., do ·que cinco. · 
definir o que é m:ll~tln.de ele plc!'o Ull'btto, nnlltol.o.•\c O Sn. 1\lrnn,, ""V M<O<>NCEr,r.os (minist1•o <lo hnperio) : 
dependente de rcsc1sao, c os <!ITcttos de tues nnl1ltln.- - Ontle est:t o limite elas l'rnças Cf 

" dos, etc. Isto 1icn. bcn1 nca.tltcln.Uo, f_oL 0• l'}tlC fm~ n O Sn. Nu~es Go~ç.u.vE~ :-~:·ln lltl. Hn1itc. 
con11niss:i.o consi~nnndo este ponto na. pt·lnteu·u Cincndu. 

· 1 O Sn. 1\.fEtJL\. ne Y,\sco:o:mn.!.Os (mJnistro Jo iJH.)JC1~io) : por clln olferect<tt. l' t- · d' · · 1 • 1 1 1 'I O ~ l" do n.rt. I o do projecto da cnmnra diz : - •.n ao v:u-;e tmmtunc o ate ac HW :ttrc;a< or 
« Se os bens pcnbo1·n.tlos. dcpc.is Lle corrcretn dnn.::; O Sn. N'u~ES GmH,:,\I..YE.S : - O projcctn du, cmnn.ra. 

prnçns, nü.o cncont1·a.rcn1 lanço q;1e cubro. o pl"C\~~ (ht, tliziu.: u Nü.o u.chanJ.o htn\~nUor, irú !·• 3a. pt·a?n e SCl"{L 
t\\'U.lin.c;itO, SCl'r"'~O levados {&. tcr.cetrn prnyo. C V1!tH\h.lo::> vendido por qualquer prc~~O. . 
1101." cplnlquet· pt·t::ço n. qucn1 t1lnt::; tlcr, po~lc~tlo 0 ex.c- O Sn .. ~hnn,\. DE V .... •H~O~Cli:l.r,o:-; (ml,li~:/ro flo impm•to): 
quente ln.n~~n.r ctn qun'"lqucr tlu.s \1.rnt,~ns, l~tlcpcn ... ~t.:tlto - ..:'l.té chcgnt• a nn1 vnlnr nnllo "? 
de l!cenc~1~ do \niz, e ficnnU.o nbo tdtt n. n.dJlHlwn.·.~·~(,, u O Sn. SILYEiu.\ u,\ l\lo·r'l.'A :-E· utn quoirna. 

O sc~n.tlo 1lpprvvou cn1. 2~~ tliscnss~o- cst~., n.r~t;.;n.; S V . . . 
üellc t•csultn o CJUe Cf Con1I1lota. nboh(,mo dl~ n.d,Jlll.lt- O a.l\I,.:ru,\.J>E Asao:-JOEI.LCJs (mwlstJ·n rlo impario): 

· • • t -Po1· q'tw n:LO podctn i1· n um is do citH!O?. cnçi'io. scjn volnntnt"in, s~Jn. olJt'Jg;ntorta., c o ju·uc~t t1 
elo qno oA hcn~ soriln le::vndo.s n duns prat:n.;,..; po o pt·e~.~n O Sn. Xu:o·H~~ GoNÇ,\LYES: - Po~l"(JllO extingue-se o 
elo. nvalin.ç:l.o, t'C ncssn.s t1~t:ts prll.(,~ILS llHlJ nch.'!"t!lll vnll)r dcpüLs dn.tluinta pt·n<,~u cun1 IL!JILtimnnt.os do ':!0 u/o• 
JnncmU.nr, it"i~o n nnllt ,terceu·n .. pnra.. s•n·ent vuu•h•l•,;; Oc acc(irdo cou1 ~~ pensanwutu de IJnnnonisn.t• os 
por' rtnn.l•!llCJ' pr<H,~o,. itl!n.ndo 11 vro ao. o~cq ttL'Il~O. 1J ü, •ns pt·ojt:ctos, oil"creccn n Culunlis~:lO u. J~~ en1cntla.., 
direito de l"('(!llP.rct·. 1ndepenUento ele hc~'!ll•,'ll dn Jtuz, que é n.sSim ~JoncolJiclu.: 
que scjtl n.d,Jdtl'iclo n lnnçnt· Df;S811 terccn·n. p~·nt:a. cc Ern \'CO::. Lla~ palavras-uns duas pt·imcit·n.s prnl'n.s 

Ao 111 u-;..:n qno o scnndo npp~·ovon. este u.t•ttgo. up- - Üi;,!;n-so- nn. primeira pt•n.t,•n,- c 0111 vez llu.::; im.
provou t:nnl~t!lll nm outro pl'OJcc;to de rofot·t~ll\ _hyp~··· hlvru':::.- nn. terceira- dig-u.-sc - n:.t~ ontl"lls. u 
thocnriu, que C lts~iln conccl~tdo :. u A l:dJwlacn.t,·,.~~.) lbto pm·quo n projecto vindo Lln. catnn.ru dos dolnt-
jtt<liciul CU\ ncnlnun cnso ."'cru obt·a~n.t~nu, Sul·vn~a trLdlls dizi~&.: 
pltra u. lmse dlL hnstn. pubhcn. n U.\'tdutc,~uo collstauto 
elo contrntr.. . . cc QtutuLh) nns oxecuC)!ÕCS houver nthi~ Ue un1 lict-

cc Se os bonR penhorados n~o fo!on1 l1C1t;1dos <?O,!ll tanto, ~crú prol'ol'ido Utlaelle <1nc su Jn·opttzer n u.rro-
0 nhn.titncnto tlo 20 o.' o dn lcg1slnçuo cnl v1go;. tl"ILO 1un.tur ang;loln\Ütunonto todos o~ bons ovnUo~; ti prnça.,.. 
novo.n1ento {L 1wnr,m. cotn nl.Jnthnontos sncccss1VOs do utua voz que oíl'creyo. nas p1~imci'l'as pra.cas preço 
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pelo menos is-uni no dn n. vnlinçüo, e, nn 3•, no mnior · 
Innço offcrec1do. » 

A commissão prop1ic que se substituiio as pO.ln
·vras - primeiras prn9as, c as palavras ..:.. na 3• - ' 
por aqucllas constantes dn ·emenda, porque ningucm 
pódc prever quantas praças haverá. 

mais rnzüo de ser este· par'agrapho assim·'cónciebido; 
mns; como· nelle se contém uma.· idéa.' nproveitável, e 
é a. que mando. provo.Jccer ·· a a.vnlin<jlãO do· contrato· 
para bnsc da: ·ha.sta publica, propõe n comrriissão que 
seja ello todo ·substituído pelo . 'l.uc acnbo de ler. 

O !,1 1 o do art. 2o diz : 
" Para que o cl<.ecutndo, ·suo. mulher; ascenclentc ou 

descendente, posso.'rcmir ou dttr lanç.ndor a todos ou 
alguns de. seus bens, é preciso que offereçn o l.'reço 
igunl ú. ayniinçúo n.ns ·dua.s pri~e1ras prnças, c 1gunl 
ou no ron1or offercctdo nn terce1rn·., 

A commissão propõe esta emendo. : CC Em vez de 
-primeiras praça.~- di~~-se ~primeira. praça.- e em 
vez de -na terceira.- aJga.-se -nn.s .outrns. » 

Isto pelo. mesmo. rnziio que hn pouco expencli, visto 
que acabnndo-se com ns primiHras yraças sobre o 
prc'jlo ela avnlinção não hn roais razno paro. existir 
estu disposiç:ão q uc veio da. cama.ra. dos deputados. 

O art. 4° ela. proposição que veio da. ca.ma.ra dos 
deputndos dit. o segninte : · 

a As disposições dn. presente lei rcgerúõ sómente ns 
execul'ões por di vidas contra.hidas depois de snn pn
blica.çm.o. )) 

No senndo :foi npresentaeln em 2• discnssiio mnn 
emendo. do. commissr,o, ronndnndo sttpprimir estn 
disposic;ão. Essn emendo. niio .rnssou, e portnnto 
ficou s nbsistindo aq uelln prohib1çiio do.· retronctivi
dnde. A commissiio. porém, propõe novamente a 
suppressüo deste artigo. 

Sr. presidente , esta mnterin :foi nmplnmente 
discutida no senado em 2«- discussii.o~ e creio que 
ficou demonstrnclo até ú eviclencin que a. fúrnu1. de 
processo não é sujeito. ao principio cht. não retro
actividnde dns leis. 

O Su. SILV&lllA. n,, 1\IoT'rA. : - Isto niio é fúrmn de 
processo. 

O Sn. NuxEs GoNçu.vEs : -E' ponto q<te podemos 
depois exn.minnr e nverigna.r; por oro. estou per surn
ma capita, explicando ns emenelns offerccidns pelo. 
connnissão. 

Con1o dizio.. esta ma.tedn. teve a.mpla. discussão, e 
eu tenho convicção de que ficou demonstrado a.té á 
evidencia, nüo sú pelos nrgutncntos nqui apresenta
dos, como pelo. opiniiio de todos os escriptores q<1e se 
têm occupndo da. materin, que n aclj<tdicnção é termo 
do. exect.lÇão. é :fúrmo. de processo, e, como termo de 
execução, como :fórmo. de processo, nüo csttí. sujeita. 
ao principio da não retroactividade das leis. 

Emendado assim o pr.ojecto que veio da.· cnmnrn dos 
deputados, proseguio n cotnn1issü.o no. st.ul to.refn c1n 
relaçr•o no projecto do sennc1o, cnjo nrt. 1° era nssim 
concebido: 

" As disposições contidas no nrt. 14 do. lei n. 1,237 
de 2!J. de Setembro de 1864, com rela.çüo ás·ucções 
hypothecm·ins, serão o bscrva.dns com ns seguintes 
altcro.ç:ões : n 

A redncçü.o deste artigo, como foi feita, tinha suo. 
l'a.zü.o de ser, por9.ue in1portnvn. uma. inicint;ü.o ele umn 
reformo. do. le(;islnçiLo hypothecnl"in. Des1le que, 
porém, este a.rt1go pnssn paro. outro projecto, n que 
1icn subordinnilo, é p•·eciso mudnr n reclncção, e foi o 
q<1e .fez o. c~mm\ssão : pres<:indindo de nllusõcs :fcitns 
it le1 de 1864, cltsse o segnmte: 

" Nns ncc;:ües o execuções hypothecnria.s, nlt!m do 
q<1e se ncha. disposto nos nrti(;los antecedentes, serão 
ma.is observadas ns seguintes uisposiçõcs.» 
· Isto porque 1\S emendas npprovndns cm 2" discussão 

c as offerocido.s o.gorn, po.ra. 3u, nos nrtigos antece
dentes, jO. forão cnlculndns, redigidns pnrn poderem 
reger ns execuções hypothecnrins, formando nrn typo 
unico entre ns duas espccies de execnçõos. 

Ao !,1 (jo deste artigo oli"ereceu n commissão cstn 
emendo.: 

" Se•·virci para base da hasta publica a a!ialiaçúo 
con.vtantc do contrato. " 

Como ha ),lOUCO notei, este !,1 6° 6 nqucllé que re
gula.vn a. ndJndicnção, ILS prnçns do processo hypo
thccnrio, mns, reftmdido e nltcrndo este nrtigo com 
o outro c1ue veio d11 cumnrn dos dcputndos, ntLO tem 

·Na 2• discussi'io :forü.o suppnmidos os nrts. 6!'" e 7o 
do projecto do senado.' Acommissão propõe o''rcsta.
belecimento destes o.rtigos na seguinte emenda : 

« Restabeleça-se, com a. numeração 'de 9°, a· dispo
siçilo do art. 6• nssim concebido : « Os· emprelitimos 
hypothecarios serão feitos em din h~iro ou elll letras 
bypotheca.rio.s, pela. cotnçií.o do din, á · escolho. do 
mutuaria, quando a. cotnçilo fõr infel"ior no seu vnlor 
nominal. ,, 

A commissiio est{, profundnmente convencida da. 
necessidnde indoclinnvel destn disposiçi'io, como um 
:freio inclispensnvel nos abusos que se podem dar 
contra os devedores, porque de na.dn vale dizer que o 
emprestimo é n 8 "/o. desde que é elle renlizado cm 
letras hypothecnrins, que não encontrão o seu valor 
nominal no. prnçn. O devedor que contrnbc um o. divida, 
porque preciso. ele cnpitnes pnrn melhoramento de seu 
estn.belecimento, como precisa. do dinheiro • tem 
necessidade de. negociar o.s letras, 1no.s nü.o cncon
trnndo por e!lns o vnlor nominnl, vem n resultnr que' 
os juros serL'io tllttito superiores a. 8 °/o• 

Portanto propõe a commissü.o o restnbelcimento 
desta disposi<;ão. 

De\~o n este respeito ainda :fazer uma. obsel'vaçü.o, 
e é qu& não ha aqui grande novidade, porque já a 
lei de 1864 dispunha que os emprcstimos seriiio :ieitos 
cm dinheiro ou em lctrns bypothecnrins no pnr. mn·s 
deixnvn no deveelo.· o clireito de escolher. E' justn
Illeate o que faz ngorn o projecto: se o devedor nüo 
q uizer nceitnr ns letras hypothecnrin s, o· bnnco é 
obrigado a. fazer o empresthno em dinheiro, e depois 
ne:2:ociar suas letras. 

Portanto não bn. aqui de novo senii.o n. declnrnt;üo 
éle que ns letms hyopotheco.rins podem constituir mn
terin de contrnto, mais pelo valor do. cotnção elo din. 

Dnhi poder.í resultnr o inconveniente de que no 
acto do pngnmento a.s letras não estejiio na. mesma, 
cotn.r;ü.o, occu.sionnndo nssun prejuizo ao banco ; ma.s 
isto se obsta desde que no contrnto se refiro. que o 
pngnmonto sertí feito por letras hypothecaria.s e pelo. 
mesma cota.çüo elo em prostimo. 

Com estn cla.us<tln fica sanndo todo c qualquer 
inconveniente que possa hnycr. 

Propüe tnmbem n commissiio o restabelecimento <lo 
nrt. 7o nssim concebido (lendo) : " As letrns hypothe
cnrias, nlém dos favores dccretndos pela legisln'jlão 
etn vigor, gozo.rlLõ mais da isençiio estn.tuida. no art. 
530 elo regulamento n. 737 de 1850, pnrn o effeito 
de não poderem ser penhorndo.s, se nü.o nn falta. • 
nbsolutn de 011tros bens, por parte <lo devedor. " 

A corotnissüo nü.o enxerga. o tncnor inconveniente 
nessn disposiçüo : pelo contrnrio. está convencido. de 
que, consignacln clln na lei, concorrerú poderosamente 
paro. mnior cre<lito das letras hypotbecnrins ; cllas 
scrüo procnrndas como empr~go de ClLpita.l, pelo. mnior 
sc~urança. deste. 

Niio se lhes d{, umn tüo grnnde immunidnde que 
em hypotl1cse alguma possü.o ser penhoradas pnrn pn
gnmcnto de dividns : npenns gnr1mte-sc 'lUe não 
po<lew ser penhorndns cmqunnto existirem outros 
bens. Assim, pois, " commissüo pede o restnbeleci
mcnto clcssn medido.. 

Art. 9. 0 Diz n commissü.o : 
" s~jn mnn tido. a. emendo. da. commissü.o a.pprova.d1\ 

cm 2n. discussfl.o cotn o. numera~!iLO de nrt. 11. u 
O nrt. 11 cnjn mnnutonçilo pecle a. commissüo ó nssim 
concebido (lendo): « As dtsposiçi:'o3 do. presente lei 
concernentes ás execuções do credites bypothecnrios, 
sú são applicnveis aos contmtos cujos jut•os nü.o exce
derem do 8 o/o no a.nno, nos em qu.e forem os mesmos 
juros reduzidos n cstn tuxn o úquelles gue, colebt•ndos 
depois do. presente lei, contiverem tnmbem a clausulo. 
de amortiznçí•o ret>lizavcl entro 10 n 30 a.nnos. » 

A simples leiturn desse nrtigo convence do q\lO o 
fim que se teve cm visto. foi todo cm fnvor do. Jn
vourn. 

• 
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O Sn. SILVEIRA. .DA. MoTTA..: .. -Em·;que.~. '·. 
O·Sn.· NaNEs GoNÇALVEs:- Para. que em :nenhum 

caso p)ldessem os bancos e os capitalistas execut"O:r os 
.contr"'tos que tinhiio c·otn· juro excessivo, 'ii entii.C) ·ter- · 
.nou.:se'dependente o novo favor concedido aos' ca.pi
talista3,. no c~edor, deste .. outró, .qu!'· se pede ,Para o: 
devedor, de nao se poder .cobrar mats de S. •J0 • · 

Mils niLc desconheço que . a rcdacçü.o,. como est4, 
to:m maior ·alcance .. do' '!''!' ·aquene· ·q~c se teve e_m. 
v1sta, porque a · dtspos1çao é_ genericn, . e ent~>o 
abrange os contratos fe1tos; nao sóment"e com os 
lavradores, como com qualquer outra. classe·. ; e, por
tanto, se da'· parto dos nobres senadores houver·. 
quem queira mandar em~ndn restringindo a dis-· 
posição dos . contratos do hypothecas · rurnes, de
claro, en1 nome do. commisslLo~. que nü.o terei a. 
menOr duvidn. em nceitnr essa etnenda. 

Limito-me,· Sr. president~, á.s ligeiras observações. 
que n.cn.bo do o.prcsentar com o fim de justificar o 
trabalho da. commis•iLo, rescrvanclo-mc o direito de 
tomo.r em consideraçií.o qualquer impugnaçii.o que seja 
offerecidn.. 

O l!lla•. «lruz !Uaeluulo:-T.i.lv"z po.reça estranho 
que eu tome parte nesta discllssiLo (nc'io apoiaclos), 
quando me tenho o.bstido de fo.z<l-lo, deixando-a en
tregue aos insignes jnrisconsultos · n. quem tenho 
acompnnhndo; •.. 

o· Sn. Str..VEIRA D,. MoTT,•:-E' banqueiro. 
O Sn. Cnnz !lfAarrAnO :-.•. mas ho. no projecto e 

<lmendas·aous pontos qne·, pela peqnena prnticn que 
tenho de negocias, suscitüo-me duvidn.s. Von sim
plesmente expór estas duvidas, c em breves palo.vras. 

Se .:forem l'&solvidas, acompanharei os o.ntores das 
disposições offerecidas n.o senu.do; se niio, reservar
me-hei n liherdarle de votar conforme entender. 

A prhneirn. dt.1.vida consiste no seguinte : o sena.do 
havia. .npprovnc1o mn 2_n. discnssüo nmn. etnendn. conce
bida nestes termos (lenclo) : " Se os bens penhorados 
não forem licitados com o o.bntimcnfo 'le 20 "/o de le
gisla.çã.o em vigor, uii.o novnmente {lo prnC;a co1n n.bn
timentos successiv~s de 10 °/o, a. te que scjúo off~ctiva.
mente venilidos, fico.ndo snl v o ao credor exeq llente o 
direito de requerer que lhes sejiio elles o.cljudicndos 
em qnalquer das Jll'fiÇas referidas. » Leio até aqui, 
porque é o que tnc scL·ve pa.t•n. a. o.rgumento.çü.o, 

De sorte que nor esta. emenda o.pprovndo. pelo 
senado, desde que-niLo honvesse lançador ern primeiro. 
pra.ça., hnvin. ~ ·n.bntimento, segundo o nlvo.rú de 1774, 
de 20 °/0 • NH•J havendo, porém, quem n.rrmnnta.sse 
com esse nbo.timento, por aqnelle o.lvará havia nclju
dico.çii.o ; mns pela emenda o.pprovndn. em vez ele 
ai.!judico.ção, sep;uiii.o-sc uovns prnyo.s com nbntimento 
de 10 •/o cn:: cndl\ uma. 

Offereccn-se ngorn. em sa. disctlSSÜ.O umn emenda., 
do. qual resulto. que o n.batimento das novns praço.s 
ser{• de 20 °/o cudo. nmo., fico.ndo no creclor em guo.l
quer dellas, segundo me po.rece, o clireito do ndjndicar; 
de sorte que o credor, qtterenclo adjll<lico.r, previne e 
susta n pro.ço.. 

Ora l\ differença de 1 O pnrn 20 • f o fo.z com que esse 
direito on privilegio que se d{L no credor de sllstar o. 
praça. e obter o adjudicmnento posso. importar cm 
um botn nogo~io, cm t.una espcculn9ü.o. Vou figurnr 
t\Ol exemplo por cilro..s. 

Ha. uma fazendo. que vo.le 4.00:0001! j{L com o o.ba
timento dos 20 •/o que teve no. primeira pro.çt\ ; est4 
cm se!<uncla prnço., por esses 400:0001!, o ho. quem 
quoirll cl1\r por ollo. 350:00011 ; ora, pelo. otnoncla que 
passou em 2" discussão, nbnter-so-iito 10 °/o. e a 
fazenda b·in !t p1·o.ça J>Or 3üO:OOOS; o individuo que 
dnvo. 350:000,q, achando que só havin 10:000/1 l\ mais 
ospero.ria pot• ontro. praço. ou cobriria nqnollo lanço ; 
mas, se pn~.;o.r n emenda. np:ora. aprosentadn, ho.vondo 
nn segnndl\ prllço. o o.bntimento lle 20 °/o. o dnndo-so 
no credor a preferencin, resulto.rt't ser a fo.zondo. o.cljll
dicndo. por menos daquella ~nantin. porqtto do 400:000/i 
abatendo-se 20 °/o ficitn 3:..0:0001!, que ó por qllnnto 
a. fazenda vir4 a ficar ndjnc1icndn, quando hllvia quem 
n quizesse comprllr por 350:0001! ou mnis. 

Nií.o sei ao ruo exprimi bom. (Apoiados.) Portnnto, 

desde que s.e dõ .no credor .o direito de BU$tnr n praça.. 
é pre·c.iso, .que o. a. batimento soja .rnzonvel, e não de 
20 ~;... . . 

O Sn. NuNES GoNcA.LVES : - !lias o direito de ro..o 
q~crer ~Jjudicaçii.o' .nii.o, obsto. n.,prnçn; é qunnd() · 
no.o-ha. ltcttnntes. ··- · · · · 

O Sn. qnui: MAcrr.~o.no :-A d~'l(ida. que tenh.o nasce 
da redncça() da. emenda, c por 1sso levanto n ·auvida:. · 
Diz.,il. emendo;,: (To!~a·.a.z.er.)," · · · ' · " .. ·' 

Este direito, .de .requerer pnrc.cin., importar sustar, a. 
. praça., .• 

O Sn •. NuNES GoNQA.LVES : -Não póde ser exercid() 
senií.o na nusencia de licitantes. 

O Sn. Cnuz MAcaADO : - Bem ; serve esta dec!Ó.
ração, para ficar no debate como um elemento bis_; 
to rico para a execnção dn'lei. · · 

Fica-se p·or consequencia snbendo que esse direito 
dado no credor não importa uma. concessão em favor 
deli e, não. qner dizer q 3 se possa. sustar a praça. 

.A:gorn n outra. duvitla é o. respeito da. segninte 
disposiçü.o, nã.o aceita. cm 2.n. discussão, e que se pre
tende restabelecer. 

" Os emprestimos hypotheca~ios serü.o feitos em 
dinheiro on em letras hypothecarins, pela. cotação 
do dia, ;, escolho. do mutnndo, quo.ndo a. cota~ão :fór 
inferior o.o seu valor nominal..), • 

Entendo que neste ponto devinmos dar liberdo.de, e 
não determinar. qne os cmprestimos hypothecnrios 
sejii.o feitos por dinheiro ou por letro.s hypothecoi-io.s. 
Se se quer, porém, proteger os necessitados. dizendo-se 
que o emprestimo não vo.le senão quando feito cm 
letras ou em dinheiro, no menos é preciso que des
appnreça uma duvida. que suscita no meu espirita 
essn disposição .. 

A dnvida é o. se~uinte : Supponhn-se qne a letra. 
hypothecaria de 1 ÔOS tenha na praça. a coto.çü.o de 
7011. O tomador recebe n letra de I OOIJ pot• 70S. paga. 
no bnnco juros correspondente·s a 7011, porque tomou 
o. letra per essa cotação. l\fns quando o l>anc,., vo.i 
remir tem de :en,.,.nr o capito.l de 10011. isto é, o 
bo.nco empresta I oY; recebe jnros de 70S: m .. s depois 
terá de pngo.r o capital principo.l de !OOSO!iU. 

O Sn. StLVEIRA DA l\foTT,, : ·- hso ;; umn hellezn. 
O Sn . .AFFONSO Cer..so dó. mn apo.r.te. 
O Sn. ·cnuz MAcu,,no: -Entendo qtle não devia-

mos querer ser ttttores. · 
O Sn. ÂFFosso Czr..so : - TLtdo isto não tem lugar 

nenhum •. 
O Sn. Cnuz lVIAciL,DO : - Penso tnmbem que é pre

forivel o regitnen do liberdade acautelando-se apenas 
o ,ureito dos exequentes; ni•o se deve mnrcar os 
limites do emprestimo; o tomador que nceite letro.s. 
dinheiro ou o que qnizer, porque no caso de que se 
tro.ta o que o.contece é, l'epito, que o banco empresta. 
letras de 10011, com n cotl\çü.o de 70S. cobra. juros de 
70,9, o depois paga o capital de 10011000. 

Estn dnvidll nindn nii.o foi desfeita em llpurte. 
O Sn. Â>'l'ONso CELso:- Esta observo.çiLo de V. Ex. 

tem toda n procedencia. 
O Sn. NuNes GoN9.u,ves : -Não p1•ocede. 
O Sn. Cnuz 1\>I.~o.ou.\.Do : - Nilo procede a. minha. 

duvida? 
O Sn. NaNES GoNQA.LVES : -Acho que nüo. 
O Sn. Cnuz !'II •• aa .• no : - V. EJ<:. o.chl\ que est4 

muito cla1•o qtte ni:"to ha de po.gar o bo.nco seniio o 
capital que empt·estou ~ O bnnco emprestou 70S e 
cobra juros ·dessa qunntia, que é o. da cotnçü.o ; mas 
depois vai remir n !etra., pnp;u.ndo 10011. isto ó, capi
tal que não emprestou. 

O Sn. Nu,ms GoN9"''"'"s:- !nvertn V. Ex. C)s ter
mos elo. questiLo : ao nii.o .; justo que o bnnco pague 
111n cnpital mu.ior qno o que on1prostou, tnmbem nüo 
ó j nsto que o d~vedor pague um capital mllior que o 
que rcccbou. 

O Sn . .A!•I•oNso CELSO:- Quem o obriga a rc
ccbor 'I 

O Sa. Josi,: BoNU'Aato d!t \ltn npnrto. 
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O Sa. Cauz M..an~no: - Hn ainda outro ponto de 
que me vou occupar; refiro-me a uma dtsposiçã.o 
para a qual concorri com o meu voto em 2a discussão, 
., que hoje não julgo conveniente. 

E' quanto á limitaçiio do juro. 
Entendo que niio devemos limita-lo. O juro de

pende da occasiiio, da abundancia do dinheiro, das 
circumsta.ncias do negocio, etc. 

Um individuo vê proximas ás suas bons terras, 
das quaes precisa como o pilo para 11. boca. Quer 
adqmri-las, mas não tem o dinheiro de que necessita 
no. occusião, para realizar a compra. Por que motivo 
ha de lhe ser vedado tomar dtnho;iro emprestado, 
mesmo a 8 °/0 ou mais '? Se nii.o o fi:ter ficará sem as 
terras que entende serem-lhe convenientes e que 
por isso deseja comprar a todo o custo. 

E' .uma. hypoLhese que figuro. 
De1xemos, portanto, de querermo-nos tornar tutores 

de . terceiros. Demos, na garantias precisas para o 
credito: quanto ao mnis, haja liberdade. Voto, por
tanto, contra. estas limitaçõee. E' quanto tinha que 
dizer. 

( A' uma hora da tarde o Sr. presidente deixou a. 
cadeira. da presiclencia, que passou a ser occupada 
pelú Sr. 1• secretario.) 

o ll!lr. lillh•elrn da !Hotta • - Sr. presidente, 
não deve sorErender o senado o interesse que tomo 
nesta discussno. 

Quando foi aqui pela. primeira. vez apresentado 
· com o nome ou alcunha de- favores á lavoura-, 
este projecto que, segundo eu então disse, tinha. por 
fim deixar a. lavoura en1 fraldas de camisa, offereci 
como emenda essa doutrina do nrt. 4•, que excluia a. 
applicaçiio das novas disposições nos contratos an
teriores .. 

E outra restricçii.o tinhn. eu ainda imaginado pnra. 
limitar o nrbitrio : era que os favores novos da lei só 
fossem concedidos . aos bancos hypotheca.rios e nii.o 
aos emprestimos de particulares. 

A commissiío foi perdendo a vereda. desta res
tricção, e agora nem falia mais nella. 

O Sn. NnKEB GOI<ÇA.LVER : - Dei a rn.zão quando 
justifiquei as· emendas. V. Ex. talvez não attendesse 
ao que eu disse. . 

O Sn. SILVEIRA DA 1\'IOTTA. :-Niio ouvi; é a conse
quencia. de termos agora pareceres de commissão 
i'alln.dos e não escriptos, o I}Ue é doutrina nova. Com 
effeito, o nobre relator da. commissiio, em lugar de 
escrever as razões justificativas das emendas. veio 
explica-lns verbalmente ao senado. 

Ora. estas emendas forii.o publicadas, creio que 
ante-hontem, e apezar das explicações, aliás abun
dantes, que lhes deu o nobre senador pelo Maranhiio, 
subsistem as minhas duvidas. 

O Sn. Nu~<E• Go!<CA.LVES : -V. Ex. attenda a que 
o projecto nii.o f?i. itcommissiío para dar parecer, foi 
apenas para red1g1r. 

O Sn. SILVEIRA n~ MoTTA. :-0 projecto foi á com
missr.o pa.ra redigir as emendas ... 

O Sn. UonOA. CAVA.LOA.NTl : - Para redigir, e ella. 
apresentou emendas. 

O Sn. SILVEIRA DA. Mo1"rA: - Foi para redigir as 
emendas, mas a commissiío apresentou essas· emendas 
incorporadas no projecto. 

O Sn. NusEs GoscA.LYES :- Niio: hoje estiío dest!l
cn.das,. to.nto n.s cmãndns qnc pn.ssàrfio na. '>n discus
são . como na e1ncndu.s novas ; bn. equivoco cm 
V. Ex. 

O Sn. Sn.vEmA DA. l\IO'l"rA: - As emendas novas 
devii•o seJ' apresent!ldns p•u·nllelamentc ás emendas 
já approvadas. . _ 

Mas, Sr. pres1dentc, eu estav11. dando a l'aZILO que 
explica o meu app11.recimcnto nn tribuna. apezar das 
contrarieclndes que tenho p!lr!l poder entrar em dis
cussiio como cRtn.. gnc exige grnnde folego; esta.vo. 
d11.ndo essa cxplicnçow, porqne nntcs de cntmr na dis
cussão principal tenho de ol1'crccer um requerimento 
de adiamento. Autos, poiH, do cntrur na annlysc das 
•liPpo•ir;ões do projecto cm 3" discnssito c du• cmcn-

das novamente offerecidas das quaes me hei de espe
cialmen~e o7cupar, tenho o dever de fundamentar 
esRe reqnertmcnto. 

Sr. presidente, o projecto joga: com a noasa le_gis
lnçiío civil c com a nossa Jegislagiio comonerCJal: 
altera. a noss11. lei hypothecaria e a nossa. organisaçiio 
bancaria. Ora, se o projecto assim improvisado altera 
todus essas fontes de nossas leis, deve-se tratar de 
tiio importante nssumpto sem gue o governo tenh~ 
dado sobre elle a sua opiniiio? Póde tomar-se uma. 
resolução definitiva em materia tão gr.~vc, como a. CJ.Ue 
implica com a or_~;anisaçiio de nosso credito publico, 
com a organisaçao de nossos bancos, principalmente 
hoje que o governo está aburbado com a questii.o do 
elemento servil que se cnmprometteu a resolver, ani
mando-se . a affrontar as d1fficuldades da situaçii.o, e 
compromettendo-se a fazer no mesmo tempo a reforma 
de nossas finanças'? 

E' quando o governo mostra ao paiz que tem estns 
vistas largas de fazer, parallelamente ú reforma do 
elemento servil, a reforma do nosso systema finan
ceiro e da or~nnisaçiio dos nossos estabelecimento;; 
de credito pnolico; é em tnl occasiiio I}UC se vem dis
cutir um projecto desta ordem sem que o Sr. minis
tro da fazenda esteja presente, e sem que tenha tido 
até hoje occasiiío azado. para deixar entrever qual a 
sua opiniiio sobre os pontos mais importantes do pro
jecto e sobre as emendas da commissiío. Nós niio sa
bemos qnaes siío as idéas do governo. Por minha 
parte estou na esperança de ouvir o nobre ministro. 
do imperio a respeito de algumas emendas, mas ê 
preciso ouvir tambem a opiniiio do Sr. ministro 
da fazenda. 

Observo, Sr. presidente, que h11. algllm açodamento 
para fazer passotr este projecto ; sei bem Quaes silo 
os interesses que estilo em jogo para. apresSar a sn~ 
passagem em nome de falsos princípios. Mas, se~ 
nhores, todas as reclamações dos intel'esses o qlle· 
provão é a necessidade de fazer cahir o prc•jccto. 

O Sa. C.\ anÃo: -Dizem que isto é protecçiio á 
lavoura. 

O Sn, SILVEIRA DA MoTTA. :-Ora, protecçiio '• 
la\·oura J Isto é, como eu disse, pOr a lavoura em 
fraldas de camisa. (Riso.) . 

.A.e;ora que se trata da emnncipaçiio do elemento 
servtl, agora que a pro_r>riedade rural tem diminui do 
de valor pela diminuiçno do valor do braç.o escravo, 
vej11. o senado, veja o paiz, o que vai acontecer com 
a nova legislação que se quer fazer, applicando-a. aos 
contratos passados ! Os lavradores recebêriio di
nheiro dos bancos, desses bancoa que emprestiio nomi
nalmente, em letras de 6011 com valor de 10011, e· com 
o producto desses emprestimob commettêrii.o a. impr11- ' 
dencia de comprar escravos de 2:00011, e deste •nodo 
arruináriio-se, niio puderiio pagar nem juros nem 
capital. 

As propriedades que antes tinhii.o valor porqlltt 
tinhão escravos de :.!:00011 valem hoJe 20 O\\ 30 °/a 
menos do que valiii.o. Ora, estabelece• agora a adj11-· 
dic11.çiío em benefic:io dos credores, como se pretende 
com este abntimcnto de 20 °/0 , que reduz o \'alor a 
zero, e vereis a. sorte da lo. voura ! 

.A. vantn:;cm da· lei será toda nnrn os cre<lores, que 
invociío hoje a necessidade dest.i disposição pa1·a que 
os bancos tenhão base para o credito renl, pela dispo
nibiliclade dos bens de rll.i:l!. Elles que emprcstítriw 
grandes guantias, de que hoje nii.o podem ser pagos, 
com n. .a.djudico.c;ü.o cm seu fu.vor reu.liznrt\õ un1 nego
cio altíssimo. E é o que clles 'lucrem; é css11. a razi1o 
do empenho. Si•o pl'inciJ.>almente os uancos novos 
qttc nlu temos, mal orgamsndos todos, es>es bancu• 
de credito real que '!\terem liquidar as fortunns 
de todos os sons devedores por cst11. Jmtneil·a. Om, 
senhores, isto é nngmentar a lenha pura a fogneim •. 

A q uostito da emancipação veio alterar o valor dos 
semovcntes, o valor dos escravos, l•rincipal condiçiio 
do valor du propriedade rusticn. Essu q uestiio tem este 
resultado sobre o Cl'C<lito publico ncttutl. Pois agora 
vem ainda esta lei c diz : po11 bem, a~rovcitcu1 n 
vns11.. Os lavradores nilo podem pngnl' '? 1 uis tomem
lhes tudo I· 

I 
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Hoje' estó. reenubecido, e ninguem póde contestar, 
CJ.U&, as' propriedades de raiz, as fazendas, nií.o acbão 
compradOres : e não os n.chúo por muitus razões, 
seuclo a primeira dellas a difficuldade do dinheiro, 
difficnldade que boje se torno. mais sensível, porque 
quem compra uma fazenda, não tendo braços para. 
cultiva-ln, bo. de ser forçado a dar menos do que 
daria se tivesse meios de o. cultivar, de tirar della. 
proveito. 

Senhores, olhe-se a couso. como se quizer, este 
negocio do projecto que se discute, quanto o. mim, 
está misturado com o. questão do elemento servil; a. 
decisão de um complica-se com o. do outro. , 

Ora, nós estamos vendo o Sr. presidente do conse
lho occupado na outra eamara com a. passagem do 
art. 2• do projecto <1o elemento servil ; e •nppondo 
mesmo que seja feliz, o que duvido, e que po.•se o 
projecto, julga o senado que se deve resolver est.o. 
questi•o sem que o nobre ministro da fazendo. nos 
tenha revelado o pensamento do governo o. respeito 
do modo de f,worecer ou <1e desempenhar a lavoura ... 

O Sa. Jm<QUEIRA :-Apoiado, deve ser muito ex
plicito. 

O Sa. Sn.veJRA nA MorrA :- .•• qnando se trata 
da. mnaneipnyãn dos e::crnvos,. o qne altera. inteira
mente o valor de todas as propriedades rustic11s "' 

E' verdade que a respeito do elemento servil o 
nobre presidente do couselbo niio tinha tnmbem pro
nunciado uma palavra no parlamento, e apezar di•so 
:foi chamado para orgnnisnr gabinete, e apresentar o 
projecto a respeito do elemento servil ; mas por isso 
<> :{)niz ficou todo á e•per.~ <1e saber qual seria esse 
prOJecto, porque o silencio de S. Ex. tinha sido im
penetravel, npezar elas estimnlações do nobre senador 

- pol' Pernambuco, o Sr. Joüo Alfredo, e de outros 
chefes conservadores. que o apresentárüo como pessoa 
apta para dar solnc;ão ú. questii.o do elemento servil, 
aem o senado nem o pa1z saber quaes erii.o as anas 
opiniões. 

Por isso boje, a. respeito desta. questão póde ser 
que aconte9a o mesmo ; p6de ser que o nohre presi
dente do conselho tenlia alguma idéa jú. sobre a 
materia, e nesse caso convem que o senado saiba 
qual ella é, para poder votar o projecto. , 

Um projecto que mllcla inteiramente a sorte da. 
lllvoura du·rante uma crise tão importante como esta 
que atravessamos, não póde ser votado sem que o 
nobre ministro da fazenda, que tem annunciado plano 
da.' organisnção do· credito publico, que tem aunun
ciado que a organisnçiio das finanças póde se fazer 
ao mesmo tempo gue a emancipaçl'•o, nos diga como é 
que se faz este m1lagre. 

Sr. presidente, eu vou mandar ó. mesa. o meu re
querimento de adiamento. Desejava continuar a 
fundamenta-lo com razões novas, mas o senado sabe 
que eu nilo posso entrar em 11m lnrgo debate. , 

Se acaso entr1>re1n em discussão os artigos do pro
jecto, então comprometto-mc a fnzer novos esforços 
para mostrnr que essas disposições, ainda. mesmo 
'lunndo sejiio b.los, ainda mesmo quando poRsão apro
veitar nlgnmn couso. á orgn.ni~nçaií.o flos bancos de 
credito real, só devem ser applicndas aos contratos 
posteriores '' nova lei. Mns, fa,er um lei parare
gular <:ontrntos :fejtoa.. isto é cousn. nova.~ 

Pódem os nobres senadores esforçar-se como qui
zc>·em para considerar isto como lei de processo, e 
invocarem o principio da retroactividade ; mas o 
'lu e é verdade é que nqui não se trata de leia de pro
cesso, c sim ile substancial doutrina nova que altera 
contratos feitos. 

Q.uun<lo uma po.rtc se dirige a outro., e pede-lhe 
dinheiro, c esta o cmrrestn com o. condição de que, se 
nü.o pu.p;nr, soguir-so-hn tal ou tn.l inconveniente para. 
o devcdur ou pnra o c•·e,lor, o credor, que jl\ sabe 
destas condi~•ões do contrato , póde emprestar 011 
t1cixur de enlpro8tnr. E' justn1neute o qtlc fnz 
bojo o cl\pituli•tn a quem o <le,•e<lor se nppro
xinl'l. c pede dinheiro : olle Ct\lcnln. qunos su.o ns 
t~·•entn~licltt<lnq, qnno~ O!i nccidQntcs que o seu cnpito.l 
l't'•llt~ ,~.IH'I'Cl", sendo ontprcstatlo u. \ln\ lle,·eUor que tem 

uma renda pequena, accidentnl, qne niio póde ser~ir 
pa.ra indcmnisação dos juros e amortiza~,ão do co.pita.l. 

Isto é .o que acontece sempre, mas i6to constitue 
a essencta do contrato. 

Pot·tauto, fazer-se uma lei para dizer úquelle que 
emprestou dinheiro com taes e taes riscos, entre os 
qunes está o da adjudicação :- eu_ vos absolvo deste 
risco, haveis de l"eceher o vosso dinheiro todo; e al
guma cousa mais, se fõrdes habilidoso na praça, nii.o 
comprebendo, e portanto não posso dar o meu voto 
a um projer.to que tem taes eouacqucncias. A.cho ati\ 
uma immoralidade. 

Senhores, em um paiz no~·o como este, os bancos 
qnerem que se diga que empreAtão a 6 °/o. quando 
elles são verdadeiras casas de prego, quando emprestão 
como os emprestadores mais usurarios, dando ao,. 
tomadores títulos em papel que apenas valem 50, 60 
" 70 ., •. 

O Sa. NuNES GoNc.u.VES : -Entretanto V. E:t. oito 
quer que &e fn~a a declarn'(ão de que os empresthnos 
serão sempre cm diube1ro ou em letras bypo-
thecatias. · 

O Sa. SILVEIRA DA 1>IorrA : - Eu quero que se fao;a 
em dinbeh·o, mas niio em títulos pela cotação. 

O SR. NuN>:s GoNÇALVES : - Pelo. cotaçii.o do dia. 
O Sa. SILVEIRA DA MorrA :- V. Ex .. que tem pra

tica do commercio, sabe como são as cota9ões da. 
nossa praça, sabe como isso se arranjo.. 

Basta pegar em qualquer des<es balanços e expo
sições que faz o Jornctl do Commercio a respeito· dos 
titules de nossa. praça J>ara se vér. O Banco Predial, . 
v.$·, tcn1 as suas acções, nü.o sei se a 50 ou 00 °/o; 
o brande Banco de Credito Real, creio que as tem a. 
üO ou 70 •f, ; o Banco de Credito Real de S. Paulo· 
tambern está fazendo o mesmo negocio ; em vez lle· 
emprestar dinheiro a 6 °/0 emp't'estn o. 9, 10 e 12..•j., 
pois o. isso se reduz a operação pela maneira por que, 
sü.o feitos os empr~stinlOSa 

O Sa. NusEs Gm•c .. LVES :- Púde ir mnito mais .r;, 
que isso. · 

O Sa. SILVEIRA. DA MoTT.A. :-Que favor é entüC\ esse 
para a lavoura 'I 

O Sn. NuNes GoNCALVES :-Admiro a incobereneia 
de V. Ex. nessa pn.rlc. admiro como se oppõe a essa 
idén. que é um correctivo. 

O Su. JosÉ BoNIFACIO dú um aparte. 
O Su. SILVEIRA DA :'l!orTA :-E' o que e.t:'L se obser- ~ 

vando até a. respeito do Bnnco do Bro.zi!,que tem com. 
o gove1·no um cunt'rato pelo qua.\ obr1gou-se a Cln
prestard:nbciro '' ü •/,.mas que faz seus emprestimos 
na. 1nnxhu.c. \JU.~te. etn le-tras hypot.hecnrius suas, que 
têm sempre tuuo. cotu.cãu inferic..•r a. seu \"'alar nolni
nu.J. •• 

O Sa. NuNEs Go!'i~ALVI!:S :-E' isso que o proJecto 
quer obstar. 

O SR. SILVEIRA n.~ l\Ior·rA :-..• e por isso e>t<'L .,, 
banco infringindo a diseosi;ií.o expre's" da lei. 

O Banco do Brnzil nao póde fazer esses emprest\;. 
mos em letras que sabem pol' uma portinhola e entrã., 
por outra para serem descontadas. 

Niio, Sr. presidente, isto não póde passar, sem que 
o governo encare esta questão de organisa9ão de 
credito publico: porque as disposições !J.UC a com
missão estudou podem porventura serv1r pnra os 
contratos futu't'os, porém, a respeito dos "!!assados nü.o. 

Vou mandar, nesse sentido, ú mesa. m1nhn emeu<lu., 
de adiamento por ora. 

Foi lido e apoiodo o seguinte 
Requerimento 

cc Requeiro o n.diamento paro. quo.ndo esteja. :ere
sente o Sr, presidente do conselho, ou por oito d1as. 
-Silveira. <la .lfotta. » 

O Sn. PRilSlDENTe : -Parece-me que a idéa pre
dominante no requerimenio do nobre seua<lor é a da 
aegund11 pn.rt•'; porque n primeira ó indeterminn<lu.. 

O reghnento, tal como !oi ultimamente reformailo, 
diz (lendo): 
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« Süo votados sem-discussão• e a requerimento verbal , .. Velho, Fausto de .Aguiar,. Franco de Sá,· Octaviat,~O.p 
os adiamentos•:' t•,. para.• ser -convidad·o o· ministro . Silveira-Lobo, .Silveira Martins,· Paes'· de Mendonça•'·' 
cotúpetente lJara ·assistir ú discussão.; 2•, para que .a Teixeira Junior,. João Alfredo, Junqueira, Sinimbú. · 
discussiio fique pnra a seguinte ou proximas sessões- Carrão,·' Fernandes da Cunha, Saraiva, .Cunha e. Fi.., .. 
niio'excedendo a 8 dias. » gueiredo, Lnfayette e Paulino d~-Souza. 

O requerimento·do nobre senador· está inclnido em Deixou de comparecer, sem causa participaqa, ·o 
ambas as hypoth<>ses · regimentnes, porquanto não Sr. Barão de Souza Queiroz. 
sómente ·irnpo~ta convite a um ministro, mas tambom 0 Sn. PRESIDENTE abrio a sessão. 
marca· um prazo ·de 8 dias. Leu-se a acta da sessão antecedente, o, não.ha.-

0 Sn. SILVEIRA. DA. MoTTA: -Se o Sr. ministro vendo quem sobro. ella fizesse observações, deu-se . 
estiver presente, não se aguardem oito dias. por approvado.. 

O Sa. PnESIDENT" : - Diz ainda o regimento Compo.recGriio depois de aberta o. sessão. os Srs. 
(lendo): Meirn de Vnsconcellos, Ribeiro da.Luz. Nunes,Gon-

« Se durnnte a 3a rliscussão de qualquer materia ço.lves, Soares Brnndiio, Silveira dn Motto., Visconde 
vier ío. mesn algum requerimento de ndiamento, e de Muritiba, Dnntns e Martinho Campos. 
este niio puder •er votado por falta de membros pre- 0 Sn. 1• SEORETAniO deu conta do seguinte 
sentes~ ficnr~í encerrada n. discussão do nclilunento e 
reser,•nda. n. sua. votação pa.rn o dio. seguinte; e con- EXPEDIE!'i'TE 
:forme o vencido se procederá a respeito da matel"ia Officios : 
principal. qn•l dcver:í continuar o. dtscutir-se se não Do ministerio da agricultura, comme~cio e ob,ras 
passar o ndtnmento.u publicas de 18 do corrente mez, em acldttamento ao 

DiL-se a hypothese prevista pela disposição que de 13 d~ mesmo mez, rcmettendo um folheto, coo
acabo de ler, 1sto é, "e niio houver numero ficará tendo os pareceres relativos ao quebramento da bitola. 
adiada a. voto.çü? do requet•imento, e tnml>em a dis- para 0 prolongamento. cl,o. _estrnda de ferro D. Pedro II. 
eussi'io da mnterm. -A quem fez a req utSJÇILO. 

O Sn . .AFI•osso ÚllLSO :- Adiar! adiar! realmente Do presidente da província da Pnro.hybn, Dr. Pedro 
é muito pntriotico isto ! do. Cunho. Beltriio, de 8 do corrente mez, communi-
, 0 Sn. Su.vmuA "'' Jlfol'T,, :- 0 melhor que se púde caudo que ne.stlt data assumia a o.dministrn9ão da-
fazer é ndin1• un1a. consn n1ú.. queiJa provincia..-.Ao nrchivo. 

Do presidente dn província das Alo.gOns, de 9 do 
O Sn .• -l.t•t•os;;o C"Lso :-Em tantos mezcs de sessüo, corrente mez, tronsnuttindo um exemplar da falia 

aindn. níi.0 se tolnou n1nn providencia. util! conl que 0 Sr. Dr. -~ntonio Tiburcio Figne1ra. abrio 
O Sn. Ncscs GosçA.T.VI':s: - E' melhor fechar as o. 2" sessiio da 25• legislatura da assemblón dnquell~~o 

portns do senado ! província., no dia. 16 de Abril ultimo.-Ao m·chivo. 
O Sn. A•·ms•o Cllr.so :- Umn. questiio que est.'o nn O Sn. 2• SEORETAJUO declnrou que niio huvia pn-

téln. da discnsstio hn. tanto tcn1po ! receres. 
Vcri!-ica.ndo-se não hnver ntunero pa.rn votar-se, 

ficou n \'Ota1/üo reservada pnrn. n. sessü.o &cp:ninte. 
Esgr,tn.dn n. ltm.terht da. ordetn do dia., o Sr. 1o se

cretarir., ::3Cl"\'Índo de presidente, deu n seguinte puro. 
o dia 21 : 

Votnc:ito do re'}nedmcnto de Sr. Silveira do. Mottn, 
J>nro. que se ndic pnm qnnndo estiver presente o 
Sr. presidente do conselho, ou por oito dias, a 
3n discussiio dn proposi?ito d.a. cnmnro. dos deputados, 
n. 5. de 1 ss~ .. reformando o processo dns execns:ões 
civeis e cmnmcrcines ; e, se nü.o :fór npprovndo, ou 
Be :fOr julgndo prejudicado o requerimento, continua
ção da. 3• discussão do. proposi9i•o. 

Levantou-se a sessiio n. 1 1f2 hora da tnrde. 
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l•IU:::SIDENCIA DO SR, llARÃO DE CO'rEGIPE 

SU>I>IAillO -Expec1iente -o v•·olongamonto da estrada 
de fe•·ro D. Pedro II. Discurso e requerimento do 
S1·. I,qnacio llfa•·tins. Discur.•o elo Sr. Jlfoi•·a de 
Vasconcollos (m·ini.•t•·o do imporio). ArJprovacão tlo 
•·equorimento -Orclcm do din - Adjudicacües for
cadas. ltojoição do ?'CI]IIerimento do adi<Ímento do 
:Sr. Silveira da .llotla. Contintía a discus"<io do 
projecto. Ememla. Discurso do Sr. Ribeiro da 
Lttz. Emenrla. Discurso do S•·· Cmroia. 

A's 11 horns da. mnnhit ncha.rito-sc presentes 31 
Srs. sonntlorcs, n snbcr : Bnrit.o do Cotegipo, Cruz 
M:n.c~n.clo, Bnrüo de 1\famanj;unrc. Godoy, lgnacio 
1\!o.rtms, Bn.rros Bru·reto, no Ln.marc, Antito, Vi
l'iato de 1\Iodciros, Paula. Pessoa., Correia, Visconde 
de Pelotns, UchOn. Cavalcanti, Ail'onso Celso, Chi
charro da. Gnma, Bnriio da Laguna, Visconde 'lo 
Bom Retiro, Bnrüo elo 1\!amorú, :r.;cão Volloso, José 
Bonifncio, Burüo ela Estnncia, Lima Duo.rtc, Cn.stro 
Co.rreiru, Vicirn dn Silva, Christiuno Ottoni, Luir. 
Carlos, Atnn.rtd, Visconde ele Pn.rnnnu·tu't, Luiz Fo
lippc, Henrique d'.Avilt1-e Jnguaril>e. "' 

DoixltrU.o do compnrocor, cotn cnusn pn.rticipndn, os 
Srs. Bnrito do Jl!nroim, Conde de Bncpcudy, Diogo 

O PUOJ.OXGA.:tlEN'l'O DJ\ ESTU,\.Do\. DE FERUH D. Pl!:DRO Il 

o S•·· ll:;:nnclo III=au~thu; : - Sr. presidente, o 
prolongamento da es!rnda fie. ferro D .. Pedro II, i?du
bito.vehnente n. qnestao lllttts Ullportaute pnrn os Jnte
resses ela provinciCL de 1\'Iina.s Ge1·oes. obriga-me n 
occupnr, ainda. que por poucos motnentos, a. nttençü.o 
do senado. 

Eu pretendia trntar mais desenv<>lvidamentc desta 
questüo quando <liscutisscmos o orça.mento da agricul
tura ; mas infelizmente estou con venddo de que no 
seno.do nã.o se discntir{l. orça.tncntos e~te a.nno, e prin
cipo.lmente o orça.tncnto do roinistcdo do. agricultura. 

Quando o parlamento jiL devia estar se occupando 
cotn n. discussiio, jlL n.dinntadn, elos orçnn1cntos pn:rn. 
o exercicio financeiro ele 1886-1887, nem se quer 
nn camara dos deputados tunda come<;nu a. discussão 
do 1° orço mentã o do tninistcrio elo imperio pnrn. o 
exercicio de !885-!88G, e no emtn.nto cstnmos já 
cntrndos neste exerci cio e quns•. que nv scgnndo mez 
cln r.rorogntivn elo Ol'f,lO.tnento. 

Nestas condições estou resolvido o. tratlll' da ques
tiio da estrnda de ferro D. Pedro II cm todn.s n.s 
occ~siões cm que o pudot· fn.2:cr, setn o!fensn do nos::~o 
l"CN"U11Cnto. 

Sinto, Sr. president~. clizct• que o rcsponsa.vel prin
cipal desta. annmo.lio. de estar o paiz amençlldo de pus
fiar 1.un exerci cio inteiro co1n prorogntivns do orçntnento 
é o governo, que em \'ez do occupnr-se. principa.hnente, 
com o seu pnmeiro dever, q<tc é o de obter do par
lamento as leis de meios pnra poder cobrar impostos 
c despender os dinheiros publicos, tem consumiclo o 
tempo cm trn.nE~ncções con1 o parthlu conserva.dor 
paro. fazer pussnr o projecto de reforma do estad~ 
servil, cn.lcn;ndo-o, cada vez n1uis, nos n1uldos do puro 
conservntorlsmo. 

O nono pnssa•lo, quando o hnnrndo ex-ministro da. 
nnoriculturn nnnullou pelo. seg-unda voz n concurroncin 
pnra. os tra.balhos dn comtrue1·üo <ln csto·•~<la de for1·o 
D. Pedro II, no seu prolonl!·•~ment;_> de Itabirn do 
Cumpo a. Snba.rtl, cstnvo. cm d1scns~u.o no scnndo 0 
oJ·ç:nmonto dn. ngrtcnlttu·n. 

Os aonn<lol'os "Mineiros, sentintlo n. injustiça que 80 
fnzin iLquclln. provincia. c impclliclos pelo amor que 
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· , .lha '>Votão, ·· protestárão ··contrn. o· acto de S. ·Ex. e 
·<·:ríiandàrõ.o {J; mesa uma·emenda,• que tive' tambem a , 
·: ."líonra de n.ssignar,. determinando ·que proseguissem os · 

trabalhos da. construcção daqttelle ·ponto em diante. 

· Vê o .senado, que' essa.·.-'informaçüo prestado.,pelo 
honrado ministro só· revela certa: mi vontade da1po.rtll 
de S. Ex. para com a:provincia de Mino.s. 

O senado approvou esta--emenda. ; mas o nobre 
·ministro da. agricultura e o benemerito presidente 
do-conselho· do gabinete de· entiio parecêrõ.o ver na. 
·emenda, assignada entretanto por senadores em suu. 
·maiorin nmigos daquelle ministerio, uma. censura. de· 

· · V. Ex., Sr. presidente, e o senado sabem:< que 
qno.ndo se suscitou a questão da mudança de- bitola 

. da estrada de ferro D. Pedro II, nós Mineiros, clecla:-
' ramos desde ·logo que ella. serviria sómcnte de pre

texto pa.ra a niio continuação dos tro.balhos de· con
strucçíio do prolongamento daquella. estrada. 

opposiçõ.o. · 
O honrado ex-presi<1cnte do conselho nos a.ssegurou 

que, resolvida. a. q uestiio do. mudança de bitolo., o . 
que se faria no mais breve prazo passivei, os tra
b.!!:lhos da. ·constrticçiio do prolonga.mento continua
rluo. 

Os senadores 1\Iineiros, cm vista dessa. promessa 
que S. Ex. fazia, em vez de modificarem os termos 
da emenda, o. retirtí1•ão, e hoje estou convencido de 
que fizemos mal nisso. Desde entiio até hoje, Sr. 
presidente, os trabalhos do. estrudn de ferro .D. 
Pedro li no seu prolongamento tem estnilo completa
mente parados. 

Eu receei, e com fundn.n1ento. que o g:overÍ'lo o.ctnnl 
continuasse no mesmo systcrnn. e nüo fizesse prose
. guir os trabalhos dn estrada de ferro no. iottn con
strucçõ.o, e fiz tnn requcritncoto, que o seno.do nppro
vou, pedindo no ministerio 'dn agriculturo. ioformp.ções 
se o governo pretendia. ou nüo prosegui-Ios. 

A resposta que S. Ex. <leu niio foi satisfo.ctc.ria; eu 
a. lerei. e o senado se convencerú. de que a. resposta. 
do honrado mmistro só o que póde revelar é mi von
tade de S. Ex para com a provincia de Minas. 

O Sn. Cnuz !\I,,ou.oo: -Onvio a qtte acabei <le ler, 
remettendo folhetos? 

O Sn. !<>,.ACTO ll!.mTrNs: -A resposta foi a se
:;uinte : cc Quanto no pror.e~u.in1cnto dos trnba.lhos 
ae condtrucçüo elo dito prolongnt11ento, cnbe-me in
formar a V. Ex. qnc, uma vez voto.<lo pelo puder le
gislativo o credito necessnrio, trn.tnrú. o governo da 
continuação das obras até Sabnr{t. » 

Estn resposta foi dada em 13 do corrente mez. 
Senhores, o. lei n. 3,230 de 3 de Setembro de 

1884, que fixou a dcspezo. gernl do Imperio para o 
cxer<licio ele 1884-1885, no art. 10 diz : " E' igual
mente autorisado o governo pnra despender durante 
o exercicio desta lei, por conto. dos creditas cspe
ciaes até a importancio. de 12.657:29611. constante da 
tabella B. » . 

-"" tabe!lo. B trnz especificados os creditas cspeciaes 
e entre estes o do art. 18 da lei n. 2.670 de 20 de Ou
tubro de i875 : " Prolongamento da estt·o.dn. de ferro 
D. Pedro II e· ramal do Ouro Preto 3.000:00011000. » 

Portanto, pela lei do orçamento o governo tem o 
credito de 3.U00:000fl pnro. o prolongamento. A pro
roga.tivn. que esUt em execnçü.o, mnnda. vigora.r a. 
mesmn lei do Ol"~!nmento nos quatro prin1eiros mezes 
do exercício actttal e tornn expresso que durtmte o 
referido pel"io<lo regular{• a tnbella de creditps espc
ciaes da<Jltella lei. 

A ill ustrada commiss1io de orçamento do senado 
julgou até que eriio dispenso.veis os ~~') 1• e 2• do 
projecto <la proroguth·a vindo da camaro. dos de
putndos, porque, desdé que o o.rt. 1• proroga, sem 
restricções, a.s leis de or9nmeuto, está. entendido 
que continua.vii.o em vigor os croditos contidos na. 
mesmo. lei. 1\Ias, paro. tornar mais clara o. dispo
siçiio do. resoluçiio proro~ativo.. conservou esses pa
ragraphos que vinhito no projecto elo. camo.ra. dos de
putados, tornando expressa a. antorisaçiio pa.ra esses 
creditas cspecio.es. 

Ora, se a lei qtte prorogon o orçmmcnto esttl em 
vigor: se nesse orça.n1ento consigna-se o credito espo
einl de 3.000:00011 _po.ra o prolongamento da estrada 
de ferro de Pedro II ; se a. resohwiio prorogativo. sob 
o rogimen dn qual Astnmos especifica expressamente 
a concessiio deste credito, como o nobre ministro da. 
agricultura, no. informação que prestou a 13 do cor
rente mez. diz que espero.. para continuo.çiio das 
obras nté Snbnr{t, que o pocler le!-\isla.tivo vote o cre
aito OOCOSS0. 1"iO, quando asto, COlUO deOlOnBtrei, jú. 
e•tú votado ? 

O honrado ex-ministro do. agricultura em. -•seu 
relatorio diz (ltl) : « A' vista dos inconveniente• que 
haveria na altera9Õ.o da. bitola do prolongamento, 
demonstrados na discussiio a que este nssumpto deu 
lugar, c que niio sel"i1io compensados pelas vantagens 
resulto.ntes de semelhante alteração, muito principal
mente depois dos melhoramentos obtidos n!L revisão 
do prc.jecto da estrad'l. acertado parece manter-se 
neste tronco importante de viaçiio fe1•rea do Imperio 
a bitolo. com que até aqui ho. sido construido. " 

Ora tendo o nobre ex-ministro da agricultura se 
convencido de que seria. utn grave erro a. muda.nço. 
de bitolo. no prolongamento da estrada de fer1·o 
D. Pedro II, por que ní•o fez S. Ex. proseguir ostra
balhos da construcçiio da estrada 'I 

O Sn. Lnu. DuAnTE dá um aparte. 
O Sn. !GNAC<O MAnT<NS :-Diz S. Ex. no relatori_o,

que, tendo resolvido a questão de bitolo., nua 
fez j>roseguir os trabalhos da estro.dtt porque tendo 
o parlamento reduzido o credito pedido para o pro
longamento do. estradn de ferro, entendett que .essa 
reducçüo .· clcviu. ser feitn. só na. construc(;üo dtL es
t.rada de Itabirn até Sa.bará. Niio podia S. Ex.· dar 
essn. intepretnçüo c.'t. lei. Em primeiro lugn.r o sentl(lo 
tinha revelado com a votação 'lue dctt ú emen<la 
apresentada pelos senadores Mineiros, que •en pen
samento era. proseguiren1 os trabalhos de construc
"üo de ltabirn. cm diante até Sabar{• ; cm sep;nndo 
!'urrar n rcclucç~ão feitn nesta. verba. foi explicnlla 
pcln. coum1issü.o de orc;nn1ento Jo senado, c CXlllicndn. 
procedentemente. 

A proposto. pedia 6,000:000~ p:tro. o prolonp;nmento 
do. estrada de ferro D. Pedro II. _I). cmnurn. dos de
putados reduzia o credito n. 4.000:000/1. O sena<1o 
reduzia a 3,000:00011000. 

O Sn. Cnuz lYIAOUADO dí• um !Lparte. 
O Sn. IGNACIO M,,nTINS :- Do. commissii.o de orçot

mento fazem parte dons distinctos e illnstraclos Minei
ros que nü.o cedem n nenhun1 outro no estre1nccido 
mnor que votlio ú.qucllu. provinci:t : ellcs explici'triio 
que votrl<los mais de 3.000:000$. ess:t quantia nuo 
poderia. sct• gnstn. todn durnnt.e o n.uno nos trn.bnlhos 
do. estrndn, e n~sitn haveria 111nn grn.ntle sohrn. no 
excrcicio, o que dillicultnria n obtençiio de novo cre
dito pura. o proseguhnento dn.s obrne : n.ssiln era. 
melhor qne se votnssso n qun.nt.in necessnrin e q,ne 
pudesse ser gnstu. dentro do cxercicio e no ex.ercicio 
seguinte pedir-se igual ou ma.ior credito. 

A conunissüo de orQU.nlento niLo se enganou, poi:3 
niio tendo o governo despendido qttanti" alguma com 
o proseguimento de trabalhos de Itnbira em diante, 
consta que do credito de 3,000:000/l votado existe 
sobra. 

Se nilo pOde o governo gastar a. q\tantia votado., 
visto níio ter querido proseguir nos trabalhos de 
Ito.bira. em diante, é claro que se o parlamento ti
vesse dado maior credito, mnior seria a sobra, e 
portanto maior seria a difficuldade paro. conseguir
mos neste exercício credito i,;ual ou superior. 

Se a votação do senado fo1 conhecida pelo honrado 
ex-ministro da. agricultura, como S. Ex. arbitraria
mente· interpretou qlle a reducçiio do credito era só
mente npplico.vel o.o prosegnimento dos trabo.lhos de 
Itabit·a em diante 'I Vê-se, pois, que a. explica9iio <lada 
pelo nobre ex-ministro da agricultura no seu relato
rio não procede. 

O Sn. Cnuz MACIIADO : - Apoi!Ldo. 
O Su. IaNAClO MARTIN R : - O· nobre ministro ela. 

a.""ricultura, pela informnçiio que preston no sena<lo, 
e:i'pera que no orçamento que tem de ser discnti<le 
se vote verQ!L l'""'" o proseguimento doa trabnlhos da 
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~stradn de ferro de Pedro II; S. Ex. esquece que 
estn vntnda a prornnoativa c nessa tem o 10ovcrno 
crcdit.o, scnií.o de 3,000:00011, porque •9sti• lim1tndo o 
prazo a quntro mczcs. tem o de 1,000:00011. Por 
ctue, pnis, S. Ex. ni•o abre desde j n n. con
eurrencia ~ Se S. l~x. nest.es quatro mezes de exercício 
não cnn,eQar com os trabalhos dn prolonp:nmento da 
estrndn. S. Ex. ni•o terá durante toc1o o nnno tempo 
pnra chntnnr concurrcntes, receber proposto.s, cx.u.
mina-!as e decidi-Ins. S. Ex. está cm melhores con
<lições pnrn prdstn.r esse importante serviço ú. pro
vincl\l. c1e Minas do que o seu antecessor. 

Durnntc n prnzo do ac1iamento dos traba
lhos, t''l lllustre unteccssol' de S. Ex. n1andou 
fazer n. rcvisiio dos estudos, e S. Ex. no setl rc
latorio nos informa <las vantagens colbidns desta 
revisão; nssitn, diz S. Ex. : Evita-se n constrnc~·ã.o de 
duns pontes ou de um difficil desvio do Rio das 
~.'"elhns; supprhnc-se a suhiclo. da ser1·o. dos ... t\.ndn.hncs 
c un1 grande u.terro de ~.~ 111et1·os de nltut·o.; snb
stitue-se o tunnel dos .Anan.ilnes por trcs de cxt;enaü.o 
tc,ta.l equivnlente, c por consequcncio. rlin-iinue-sc 
tnuito n.s despez.t\S c facilita.-se n constrncc;iLo <los tres 
tunncis, e além dis:.;o es;Jern o digno en~cnlteiro chefe 
<.lo l'lrolongnn1ent.o poder-se aindn suppr1n1ir un1 Uef.<ses 
tnnneis ficnnclo só1nente Uous. com 11. extensão t()tu.l de 
300 n1etros mnbos. O hnm·ndo n1inistN'I da. O.:;!;riculturn. 
tem. prq·tn.nt.o. hoje. corn a. rcvisüo dos cstildos ulti
tnnmente feitos, niio :oú cncurt.amcntn da distnncin 
em n111is tlc cinct..~l:.iim1H~tros, con1o diminnir,!iio. de des
pezn e vnntngcn1 c :fuCilidade do. constrtlC:«;!iLO : não 
&ei, portanto, o que o governo espera. pn1•n o.lJrir n 
concurrencin. pn.ra nr1ncllcs tr:ihuJhns. tendo, co1no 
ten1, a Yerbn já Vlltadn. 

Se o ;:;o\'crno c:;pera. que o pn.rln.1nento vote or~:a
lncnt.o t·eg:n!nrntcnte comn jú dovin. ter vota.dc-, etni"V) 
tlcve~·an~ perder n. espt.H'ttnr.~n }.lOrt],UC creio que nin
guC'!nl 1nn.is fluvi<ln. de r1no este ::l.l1UO niLn terenv•s orça.
lnento rc•~"ulnrtuc ttc votttüo, pois, como jtt dif'se. c:;
tamn,.o <:!.t;.=.Hlo,.;; ll!) tcrceit·o n1ez: de scssiLO ordinttrin. 
cstmno:; no fi1n do urimciro 1ncz dtt prornp;ativn, c nn. 
cmn:na t.ln.:. deputa.<.fos, qtlC tetn a inicint.h·n c.lt:.s orc

1
al.

l11cntcJ:--;, uinlln n:"in &c dh;cutio o prin1eiro orynnlCnto 
qnc é () ele, itnpcrit) c sobre 1):5 ontrLIS ni"'to n1c consttL 
que lauju. netn po.t·ccct'dS. 

O S:t. !\JgruA nF. \r ASCO~CELr.os (min'islro tlo impario): 
- Fin pareceres; tnns não tcnl )ul.\·ido tempo de clis
cutir-se porqne tcn1 se occupndo u. cu1n:.v·n. con1 n. 
cliscussào de mo.tcrins llltlito Íl11portn.ntes. ·-

0 S n. !GXAlliO :lHA..n".l'I!'IiS : - X t"'io hn. rnn.tcrin 1nnis 
in1port.nnte do IJ11C os orç~nn1ent"os, fhn IH"incipnl do. 
reuniiio aunnal Uo pn.rlmnento. Por fn.lta. de tetnpo 
ou nil(l, por cn1pa dn governo úU não, o facto ~ r1nc 
é j:'l. q11a.si in1posP-ivcl qne tenhnrnos nn.r;; dons 1ne:ws 
que f:.t.llàn de ses~Sü.o os or~mnento:; vot:Hlos: qu~tnU.o 
a. cmnara clnl\ deputados C

1 

n scnn.~ln ilcvilt.o jtL cst.nr 
occupndns cotn n"\ cliscnssões Üos or',~nn1cntos de 1.8HG 
n t HS7 nintln n:i.o começou nern nn. cnuHt.rn. d~s 
dcputa.1lO~i u discU!!B~lO <.1oa ot·~.·tl.nlentos üc 1885 ;l. 
18~~G. 

Se n n'~brc n1inist~·o tln ng:ricuhura cspct•n pn.rn. 
prosc·p.:n ir 110:"\ tl'ôl htll1ns t.lo JH'tl!ong;vucn to qne os 
Oi'Ç!llncntns Sí' ji:.o ''ntn.do~. cn t.iio descng·a twln'l-nos, 
nüo t<:reuws trio ccd., esse n"lclhor~lnlonto. S. f~x. o 
noh!·~ minist1•c, cle\'e ont~"in dcclarnt· com fr:Llll[lH~zn 

ano o go\'Cl'no nit.o c!ucr fazer pro~cg:nil' os ~~·nUaJhot; 
o pt·olnHgamcnto da, l~Stl·w.Ja dõ fel'l·o D. 1 cd1·~~ II ; 

os l"éi•l'ê:i.JlltLLU\05 Uu :\linn; Hjll"CCitl.I"ÚÕ lL clecl:it'il!,~;;.o 
ito ;:.::n ~·1.-n·uo (.l uo pa.r1ulnr~nto t11n1arúõ a nt.tit.n~ic que 
a riU~L J.i~ni.·ht.llu, · o son lLU10r ú proviucin. e o sclt 
)'atd.Jth;ato lhes inspÍl'<ll", 

81: pt.wn uo hnnl';l.,ln p:·l'sir1cntc du culh>c!ilo bem 
comt' n~~~ t-iOLl" illnstzas c:qup·1ulnlil'os de ndni~.l.et•i,,, 
<.lno ni""tl) i:nnsinttlf"l qno nquclla ~nL11dc, o impcHtn.ntu 
J"l:l.l'to do t.erritnl:io l;ru.zi!cia·u st•,in. ll'J~Íiu nhan'l~nu.d1.1.: 

Von tttnn,lu.r u nwsa ,, lllt.\U I'!.Hlllút"ltllunl.u, v1sto ,JIL 
ter dndu n hoa·n., tll!lS uinaa pcc;n lieena;-1L pHI'tL Cu\11 
o rHtq>cito qn•' 1uc llH!r,~ce o iii U!-ltl'O c vonOI"UtHlu 
Sr, presidente do cnn1wll1o,. lctnbz·ur n. S. Jo:x. 
o rpl•Lid.o tluvu Jc~HL!Onliar t.lossc apoio dc(1icatlo 
<:!UU '·'·' c-.tll.,lH"\'aU.urc:-t lhe cstúo lll'cstantlo; receio 

que sejn um presente de gregos ; esses votos conser
vn.dores tão espontnneos e com tanta instnncia. ofiere
cidos, talvez imr.ortem no futuro grandes sacl"ificios 
para o r>nrtido hberal. . 

Qnnndo S. Ex. o Sr. presidente do e·onselho p'as
sou-se pnra o pnrtido liberal. esse partido o rocebe!t 
com justo prazer e g:ernl contenta.mento, e orgulhan
do-se pela ncqnisiçiio de tii.o distincto patriota, elevou 
o nobre president.e do conselho á altura n que ainda. 
ningnem neste pniz tem attingido. 

O Sn. LEXo V&J.J.oso : - Mas n.cima do partido ho. 
o.lgutna. cousa. mn.is. é o bem do paiz. 

O Sn. !GNAOIO MAnTI:<s :-E o partido liberal o 
que quer se não o progresRo c o bem do pniz ? 

O Sn. LnA.o VeLJ.oso : - E o partido conservador 
o que quer agora tambem senão o bem do po.iz, nesta. 
questüo'l · 

O SI\. RtnEmo DA Luz : - E em todas as outras. 
(Risadas.) 

O Sn. IG:<ACIO MAnTt:<S: -O partido liberal, 
apreciando como devia a hombrid<Lde do procedimnnto 
do honrado presidente elo conselho, o. honradez do 
seu caracter. n. sinceriditde Uns suas convicções, pro
cla.nlott-o clesde logo conto tun de sens mn.is Clnincntcs · 
chefes. 

I~ois hern, em nome desse partido de que S. Ex. é 
clig-no chefe, e de que en sntl simples porém cleclicado 
soldnc1o, fnc;:o um voto para que o nobre presidente 
Uo C()nselho emprcp;ue todo scn ingente esforço pa.rn. 
niLo ser o covcir() desta sittn:tção. A sitnl.l\~ão liberal 
n.incltl. tem bn.stn.nte vi<ln. c forem. pn.rn. resolver os 
grnves problen1ns dn. nctnnlida.tle; 'a. sitnaçü.n liberln. 
n.inrla l'lt')dc realizar as re·rormns de seu progrnmma 
com t;lorin J>llrD O ll08SO partido e COlU J:lrO\'CÍtO pnra. . 
n. nossa pntru\. · 

Foi li<1o, a.poin.Llo e posto cn1 àiscnssli.o o seguinte 

Requerimento 

1c Requeiro que se !'C\!ÚO no governo. pe1o. n1ioistcdo 
c1u. n.~ricultL\ra.. conun<H·cio o obras pnbhcns ns se-

. guiotcs informn!f0cs: • 
"l.• Se no exercício financeiro ultimo de 188!,-1885 

foi esgotado o credito especial de 3,000:000H votndos · 
na lei n. 3. '.!.::10 de 3 de Setembro ele lli84 (art. 18 
da lei n. 2,f.ii0 c1e ·w de Outubro de 1875)"' 

<c ~. 0 Por que n:l.o fnz o p;o,·erno pt'oscgnh· os trnbn
Jhos ela eonstrucçi"io ela estrada <lc ferro D. Pedro II 
no sen prolongamento de Itnbirn do Cnmpo a Sn
bará"' 

" Snla <1as sessões U.o senaclo. 2L <le Jnlho <lo 1885. • 
-Ignacw Martins.• 

o :--\::~•. :C:Ieil•.n. de VatNeon.cell1os ( m:lnist1·o elo 
-ltnpl!·t•lo): -Sr, p1·esldcnte, niio n1c é possivel cln1· 
oxp1icn.çõcs qno po!;sü.o snt.isfnzeL· no nobt·e senntlor 
soUrc u qt1cstü.o do p~·o!onf;an1ento d•.L cstrnt.ln. de ferro 
D. Pcclro Il. S. 1~x. fn1HlOU· HC cn1 docnmcntos qtte 
leu, de que Ctl ni"io tenho conhccitncnto: é n()gncio 
r1nc corre poht. pn.stn. dn. np;riculttu·n., e S. Ex. dc~;ccu 
n 1ninu~lcncias c tlctalhes qnc cu não estou hnbilitn.~lo 
pnrn cscla!·eccr pcrfoittLnlcnte. 

O Sn.. LD[,\ Du.urrE: - Xcssc ponto o governo niio 
llódo se j nstificur. 

O Sn. ~I:nnA nt:: VA~UO:'rc":t::t.J.os (mini.<;t·,·o d.o ·lmpa
·rlo) :-::Slm de\'O unticipat• julzos, ngntu·de n.s expli-
Clv;üos. . 

.Jnlg;uoi. porlnu, Cllll\"eniontc pedir lL,l'nln\'l"a pnrn. 
ton1a1' en1 cnnl':iillern.n;io lt.l).!;tlnH\.S pt·npuMt~,·.õeH t.lo hon
rtLtlo Honnt.lor, qno' nlio podltto nunt \.lcvirt.o pa"sur 
deRnpercobidus. 

Pl"itncil•mnonte, S. J•:x.. é injnsto 'lnnnllo uJlh·mtL 
r{ nO o n1inistt•o da ngricnlt.nrn. on. 0: p;tthlnetc nlimout.a. 
1uá vonlntle )"l_!l.l'a. com a pt·nv.in.cia dO l\lin.ns : nti.o .: ~1s 
1'actoR rn·otostao contnt os~o JUIZO. c u. Cll'clllnstancw. 
Üt! nlLO tet· Hillo cont.innndo o prolongnnr.entn tlu. e:-t
tro.tlo. ele ferro D. Pctlro II, qnt1.ndn púdcsRo jn~t.Hlcn.r 
r.Llgun1 reparo, ulgntnn coneunL aolgu.l,inuto uctnal, cou.a. 

l 

, . ..:. 
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ma.ioria de razito dA via essa. responsa.hi!idade reca.hir, 
e S. Ex:. queixar-se do gabinete pa.ssado, no qua.l, 
entretanto, S. Ex. preston sempre apoio mnito dedi
cado, e nunca. reclamou. nunca. se queixou de nü.o 
a.ttendor conveaientemente aos interesses da provincia 
de Minas. · · 

O Sa.' !G:oi'Acro MARTI!'CI :-Perdão, reclamei sempre· 
O Sa. MEmA n" VAsaoNOELLOS (ministro do imperio): 

-Engana-se, portanto, o nobre senador quando sup
põe que ha da. p<~rte do gabinete mú. _vontade P.ara 
c:om a sua provmcta ; o nem ora pos••vel que. 1sso 
·se désse, quando é certo que entre os ministros existe 
um Mineiro, tii.o distincto, não menos patriota. e in
teressado nos ue~ocios dn provincia de Minas do q ne 
-o nobre senador (apoiados) ; e, qn11ndo mesmo nii.o. 
houvesse ministro Mineiro, o ~nbinete, como é do seu 
clever, teria pela. provincia de Minas o mesmo interesse 
q,ue tem _por toclns ns outras. E' porta.nto uma iujns
tu~a que S. Ex. levant-a da tribnna., sem fundamento, 
-contra o actnal gabinete, pPrante qnem süo igualmente 
consultados os legitimas interesses de todas as pro
vincia.s : e Minas nuncn. foi nem púde ser n. menos 
considerada. 

Aproveito tambem a occasiii.o parlo protestar contra 
uma.. proposi~~o. permitta. S. Ex. qtt~ • o _dign, a.crt
montosa., e nt~ meBOlo q11e envolve tnJurul. contra. o 
gabinete, qua.ndo disse o nobre . senador que o go
verno em vez de tratar de orgamsnr os or~amentos, 
.emprega o tempo em fazer transacções com os coo
-servadores .•• 

O Sa. !G!ucro Mo\nrrss : - Perdão, não houve in
·-juria. 

O Sn. MEtnA DE V ucosaEr.Los (ministro do imperio): 
:._ •... para cousegt~ir n adop~ão do projecto de ele
mento servil. E' uma. injustiça., mais qne isso, uma. 
inJuria. 

.. · ·o Sn. IoNAOio l\I,,nTrNs : - Injuria, não ; pro
testo. _ 
~··0 Sa. n-!EIRA DE VASCONCELLOS (minist·ro do impe
rio): -·E' uma proposiçii.o off'enaiva da dign1du.de do 
"abinete e da oppos11'ii.o conservadora. (.Apoiados.,_) .A. 
posi~ão do gabinete perante seus adversnrtos polit1cos 
tem sido explicadn. muitas vezes, e estú. perfeitamente 
definida (apoiados), nii.o merece tiio grave censnra 
como a- que lhe fez o nobre senador. 

O Sn. LEÃO VEr.Loso :-0 partido conservador est.'i. 
dando um exemplo digno de ser imitado. 

O Sn. MErnA i>E VAsaaNOELLos (ministro do imperio): 
-A posição dos conservadores está iguo.lmente ex
plicada e definido. (apoiados), cada um cumpre o seu 

., dever. O governo snstenta. o projecto de reforma do 
elemento servil, sem para. isso fazer n menor trnnsnc
çü.o com seus ndversnritls : os conservadores prcstüo 
aeu apoio n essa refórmn, mas o fazem desintcresso.
damente (apoiados), levados unicamente pelo po.trio
tismo, pelo cumprimento do dAver, sem que esperem 
concessii.o de natureza al"umn que possa otfender n sua 
dignidade. (Apoiado,q.) 'õs factos fallii.o com muitn 
eloquencin. a favor de uns e outros. (Apoiados.) Cadn 
um cumpre con1 ieençüo sett rigoroso dever. E nem 
o gabinete actual podert\ ser por esse facto, como 
<liase o nobre senador, o coveiro da sif.un.l'iio liberal ; 
se com a sua. qttéda. Yier n da. situnçüo, n responso.bi
lidadA será dn ma.iorin, ~uo lhe negar apoio, sacrifi
cando o. sitna.t;üo, cujos tnteressos nii.n soube zeln.r : 
no dia em que o apoio da mniorin narlamentar lhe 
fn.ltn.r, o ,:roverno snbcrt't. cutnFrir o Seu dever, e n 
sorte da sit.naçiLo correr!' por cnutn daquelles que lhe 
ne~arem npoin. (Apoiatlos.) O governo não solicita, 
embora o nceite com de•vanecimento, o apoio que lhe 
fõr pre•t11clo por pnh.iotismo em nome dos o.ltos inte
resses do pnh'., e com tocln. isenção; esse npoio e só
·nlento osso, o governo ten1 n.ceitniln e n.coitn.rt\. : o se 
conservará no }>oclor e1nqunnto tivol" ospera.nçns de 
bom servir no pniz: nr~o to1u o governo outro inte
resse. (JfnUo ho?n.) 

O Sn. PRESfDICN'l'" declara que deu a pnlavrn no 
nobre senador, Sr. miniijtro Uo imporio, por pensnr 
que ainda fnlto.vii.o alguns minntos para n hora ; 

depois de ter S. Ex. começado foi .9.ue. verificou que 
a hora estava dada. Niio quiz entn.o mterromper ~ 
S. Ex., mas fo.z esta declo.ra~iio para que isto não 
fiqne como precedente. 

Não hnv.endo :!_llais quem pedisse a palavra euce•-
rou-se a d1scnssuo ... 

Posto a votos, foi approvado o requerimento. 

ORDEM DO DIA 

A.DI1J'DIQA.ÇÕE8 l'ORÇA.DA.S 

Voton-se e não foi approvado o requerimento do 
Sr. Silveira dn Motta para que se ad1e a 3• discussão 
da proposiçii.o dn camara dos deputados relativa a 
ex.ecações cíveis e commerciaes. 

Coutiotton portanto a 3• discussão da mesmo. pro
posiçii.o com ns emendas offerecidas. 

_Foi lido.,. apoiado. c postnconjuncto.mente em discuo
su.o o. segu1nte · 

Emenda 

« Ao art. 9• que passou a ser tl, depois das po.la
'\'ras-creditos hypotheca.rios,-nccrescente-se-sobre 
prupriedades ngricolas. 

« Seguindo-se o mais como estú. no artigo. -A vila.» 
(A 1 hora dt> tarde o Sr. presidente deixou o. ca

deira dn presidencia, que passou o. ser occupo.da pelo 
Sr. 1• secretario.) 

O l!!h·. Ribeiro da Luz :-Sr.· presidente, pe~o 
desculpa no seno.do,e especialmente o.o honrado senador 
pela proviocia do Maro.nhão, autor do projecto que 
constitue a 2• parte daquelle que discutimos, assim 
como no honro.do senador pela provincia de Minas 
Geraes, que com tanta illustra~ão tem discutido este 
aaaumpto, de vir eu tomo.r parte no debate, não com 
o intuito de trazer-lhes esclarecimentos, porq ne son 
o primeiro a reconhecer a minha incompeten"'"' (não 
apoiados) neste assnmJ>tO, mas pa.ra obter ex.p;ica~ões 
que servil·áõ, depois, de elemento para se interpretar 
este projecto, se for convertido em lei " Liver de ser 
executado. 

Corno se mudi\o os tempos, Sr. pre~lJ.ente, como se 
mudü.o as cousn.s ! 

O governo da rnetropole, no intaito de proteger a. 
miueru ~iio e as fo.bricas de assuco.r de canno., pu bli
.~cou diversos n.lva.rús isentando esses estabelecimentos 

• das execu~ões geraes, com o fim de proteger a miue
ra.çü.o e a ln.voara. da. cnnnn., que interessa.vüo não só 
aos particnla.res, como ao real ero.rio. 

Depois de proclamada n nossa independencia, ti
vemos n lei de 1833 que, motlificnndo os alvarú.s õ.e · 
1807 e 1809, assim como o de 1813, decretou todavia., 
a bem dos interesses da minern~ii.o e cl.n lavouro. da 
connn, que como todos sabem nesse tempo era entre 
r.ús n principnl industrio., a integridade dessas fa
bricas, em beneficio dos particulares c das rendas do 
Estnclo. 

Em 1850, logo depois de publict\do o codigo com
mercial, entendeu-se dever promulgar um decreto 
estabelecendo novo processo parti tiS caust1s com
mercines, processo ma.is summnrio do que o civil 
geralrnonte adoptado. 

O Sn. Al'l'ONSo CELSO : - No qual a defesa não ú 
prejudicada. 

O Sn. ·Rto&Iao DA. Luz : - ::5cpnrúrü.o-se ns cnl\stt.s 
commorcin.es da.s cnnsns civeis. c aqt1elln.s po.ssáriio 
a ter um processo c•po..:inl, até parn. u sua execu
çii.o. 

Em 18Gf<, no intuito de fnvorocer a lnvonrn, levan
tar seu credito e crear a confiança da parte dos ca
pit•~listns, prom,nlgou-se n lc1 d~> reformn hypothe
cnrut. Nossn. 1ot creou-so utn p1'Clcesso espocm.l pnrn. 
ns oxocuçi,cs hypotbocn.rins, tnnJbcnl no intuito do 
:ftlVorccer n lo.voura. 

Agom discutimos o projecto que veio da outra cn
mnrti, o 'jtml, niLo só motllf\ca o decreto do 1850, a. 
respeito <as cxccnçõcs cotnmorcinos. con1o n.indn nl
tern profundamente o !?rocosso sobro na execuçõc& 
civeis, o "tu n lui de HiG~. segundo o nclditivo otre-
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recido pelo illustre senndor pela província do Ma
ranhü.o. 

JIL nü.o basto. o. o.ssignaçiio de dez dic.s para ns 
acções hypothecarins, ó preciso processo executivo, 
em que hn intimação do devedor, e se este niio 
pna-n de prompto, fo.z-se immedio.to. penhoro. de seus 
beôs paro. o. execu(;ii.o. 

O Sn. Sn.vEmA DA. MoTTA. : - Isto tudo para fa
vorecer a lavoura.. 

O Su. RmEmo DA. Luz : - Fnz-se isto, e o hon
rado senador pelo Mo.rnnhtio, que com to.ntn illustrn
ção tem discutido esta mnterin diz que é no intuito 
de favorecer n. lavoura ! 

Razão, pois, tive eu, Sr. rresidente, no começar 
estas observnções, rlh<endo-Como se mudiio os tem
pos, como se mudiio n.s cousas ! 

Outr'ora crenvii.o-se privilegias pnro. os estabeleci
mentos de Jnvoura, com o fim de protegê-ln, e de 
o.ugmentnr n renda elo ern.rio publico, hoje fncilitiio
se todos os meios de execuçf•o contrn o. lnvourn, e 
se diz que é no intuito de favorecê-la, de crenr a 
confiança pnrn elln, de levantar o seu credito pnrn 
que obtenha dinheiro a juro barato e por lnrgo prazo. 

Quem te1n errado sobre este nssun1pto, nós Ot\ os 
nossos o.ntepnssndos? 

Mns, Sr. presi,lente, o honrado senndor pela pro
vincia do Maranhão, autor do additivo, é o primeiro 
a dar a entender que não confia no novo processo 
sumn1nrissimo CJUC se quer do. r pn.rn. ns execuções 
provenientes de dividns hypothecarias, pois que se 
encontra em seu projecto o nrt. 9•, por cuja o.dopçiio 
tanto insiste S. Ex. Nelle, não obstante suas espe
rnnçns, se contrnette un1 g-rnve erro contra os princí
pios economicos. tn.xnndc o juro que deve pn.,:tnr 
a lavoura e determinando que o prnzn seja ele 10 a 
30 a.nnos, pa.ro. qne ns dividas nss1m contrn.hida.s ,:to
zero elas vnntngens elo projecto de que se trato., Hei 
de discutir o erro cconomico qu~ se contém no a.rtig? 
do nobre senador; mns noto de passagem, que S. Ex. 
é o primeiro n niio confiar no. eft'icncia do processo 
executivo po.ro. crenr-se a confiança. na lavoura e 
para esta poder obter dinheiro por bnixo juro e longo 
prazo. 

Senhores, n. opportunidnde é uma das condições 
essencines para n promulgnção de uma lei ; por mnis 
subias qtte sejiio ns disposições que elln contenha, 
nã.o podem produzir resultados, nüo parlem trazer 
beneficio nl~nm à causo. publicn, desde que nii.o 
siio reclnmaâas Jlelas circnmstnncins, pelas necessi
da.des dn. occo.siuo. E' opportnno, pergunto eu aos 
meus illustres collep:o.s que tiio brllhantemente 
têm diecntido n mo.terin, é opportuno que, nn.s cir
cumstancio.s nctuaes de liquidn.çiio geral, de espantoso. 
perturbaçii.o de toclos os interesses economicos do 
po.iz, se publique uma. l~i cm que tanto se fn.cilitii.o 
no credor os meios de execuçao contra o devedor 'I 

O Sn. SoA.nes BRANDÃO: -Apoiado, ó uma consi
dera.çiio ele muito valor ern mct\ conceito. 

O SR. ÀFI'ONso Cet.so: -.A liquidação hn de ser 
:feito. com n. chicana que o processo actual pcrmitto. 

O Sn. RinEiltO nA. Lu-. : - Disctttamos este nssnmpto 
com toda n calma. elle interessa a todos; vejamos 
qual ú n. si tno.c;i1o tio nosso pnlz. 

Temos de um Indo o credot· e elo outro o devedor. 
Quem o ct·edor neste pni-. 'I Os bnncos, os ca.pitl\
listus, o commcrcio. Quem o principo.l devedor 'I O 
lo.vrndor. E' Uc into\·osso parn n lnvotu•u. un1 projecto 
que ur1nn. o crodoL· de csprLiltosos tneioli Uo n.cc;ü.o 
lllloi'D. a cobrançll? 

~:· fncto subido, Sr. presielentc, 'JllC a lo.voura de 
todo o ltuperio estú onet·n,!isshnn. do dividas, púllo-so 
dizer, e1n gern.l, qno cn.dn lavrtL<lor é unt doved0r. 

O Sn. Vlnt..-.·ro DI~ lHgotHnos: - Ní"Lo lJO. <luvitlo. 
nenhu1na. 

O Su. Htm~lno nA Luz~ - 1\Jn~ tenho obscrvoclo 
que tnonR illnstrcs cnllc•gns, lovntlos scn1 dnvida. pelo 
':10hro intuito do prcsln-l'crn utn serviç.n ú. Rlltl. pn.tl"in, 
ontcnLlmn qt.H~ ú 1lo nt·~onto ncH!CfH!ÍLhtllo n publicnc.-iio 
dcRln lui. cotu () IIm de p!"OtL•g;Cl" o credor, nssim 

11 o d<.:vcdur Llú l•ua fé. 

Tenho otwiclo tn.mbem apresentn.l'-se oqui o argu
mento de que é preciso ncaba.r com a a.djudicaçii.o· 
forçado, porque grnndes abusos se dão nas n.vnlin.-;ões 
em que mn.is de uma vez o credor tem sido obrigado 
a receber em adjudicação o objecto penhorado e repo.-
o. seu devedor quantia. igual li do valor do objecto. 

·O Sn. SrLVEIILA. DA. MoTTA. :-E' raro. 
O Sn. Rm-•no DA. Luz :-Mn.s todos os de,·edores do

Imperio siio de mú fé ? 
O SR. VmiA.TO DE MEo.,mos :-Niio. 
O Sn. RmErno DA. Luz : -Qual é o. causa principal 

elo grande atraso em que se nchiio os devedores da 
lavoura para com seus credores? A perturbnçiio eco
nomica que ln.vra por todo o pniz, perturbn.çiio que 
hoje se n.cha muito aggravadn com a questii.o do 
elemento servil. 

'l'emos u. IM'Oltra do café : quo.l o preço desse 
genero no merendo 'I Sabemos que hn. quatro ou 
cinco annos o. a.rro ba de café se vendia nos mer
cados do Rio de Jn.neiro e de Santos a 1011 e 1211: 
hoje se vende, termo médio, O. 5$ e 68. Póde o 
lavrador de café, que ha quatro ou cinco o.nnos obtinha. 
por uma arrobo. desse genero 12$, e que hoje <>btem 
6S, pagnr com pontualidade dividas que contriLhio 
nnquelfu. época 't Não de certo ..• 

O Sn. V miA TO DE MEDEIROS : -E com juros elev~ 
disBímos. 

O Sn. RtnEIIIo I>A. 'Luz:- •.. porque a n.rroba de 
cafê, pelo. qtln.l a.lcanço.vn. o preço ele 1211 nn. occasiiio 
em qtle coutrahio a divido., vende-se hoje· pelo. me
tade dessa. somma. . 

O que se dú. a respeito dn. lavoura de café acon
tece etn 1nn.is lnrgo. escala cmn n <ln ca.nna.. Todos. 
sabem quo em n.lgumu.s provinci"s do norte, espe
cialmente, o 1>reço do nssucnr desceu por modo tnl 
que jú. mnl remunera o trabalho do lavrn.dor q11e se· 
entroga. a essa. industrio. 

O Su. VmiATO DE MKnEmos :-Apoiado. 
O Sn. RmEIRO »A. Luz: - Como, pois, o lo.vrn.dor, 

que nn. venda do n.ssucar difficilmente obtem o pre~ 
ci~o para indemnisa-lo dos gastos de producçiio, hn 
de J>Oder occoner promptamcnte ao pngamento de 
div1do.s que contrnliio no tempo da prospcrido.de ~ 

O que se di• n respeito do assttcnr, observa-se 
qua.nto {L lavouro. de algodiio; nns provincin.s do Pará. 
e Amnzonas em relnçiio li borracha; e ultimn.mente, 
até em relação no mn.to, na. provinch1 do Pn.ro.ná. Ea 
possível que n lo.vourn., em presençn elessns circnm
~tancias, possa. ser pontuo.l no pn.gnmento ele suas di
vielas, possa n.cudir de prompto a ellns? De certo 
que não, ::;r. prcsielente, e nestas condições é justo, 
urmor-sc o credor de todos os 111eios de ncçúo contra. 
o devedor que contrahio dividns sob o regímen de lei 
mttito diversr.. da que discutimos? 

O Sn. Avt~oNso CeLso- E' nü.o sú jnsto, como mo
raliso.dor; o credor niw pede scnrLO nq uillo que lhe é 
devido. 

O s ... SoA.IlES BnANnÃo- Só me referi à retroncti
vidnde. 

O Sn. HmEmo DA Luz- Hei de trn.tn.t· da retro
actividade. 

Diz o meu honrn.do amigo senndor por Mina.s, que 
é justo. ... 

o Sn. At'l'O~SO c.".so : -E morn.lisnclora. 
O Sn. Humtno DA Lu-.:- ... pertlOc-mc S. Ex. : 

nlLo ê jusin, nen1 1110L"lllisn.tloro.. 
0 creÚOl' prndentc C justo, qun.nil.o VÜ quo O de

VCÜOL'" nfw ~tCOlle tle }lt"Olupto Ú. sn.tisfnr!lW ele 6CUS 
con1promissos por circumstnncins n.lheins' ú snn von
tade, como u. per<.ln tle suu. colheita, ou n baixu. tlo 
preçoo dos J.!:onot·os Uc suo. inJ.nstr.in, não o cxecutn, 
contcn1poriso. co1n o dovcclm·, nttcnücndo nn seu in
:fortnnio. 

ü Sn. APLrr,NS() Ci~J.SO :-Isso é o croaor. não ú n. 
}ei, que llevc dtU" gnl"CLntins sufl1ciontcs 0.0 credor. 

O Sn. Hum r no n,\ Lu:t.: - Pm·dóo-n1o ; pt'H]o lutvcr 
c]a purlc elo crctlor cond<!BC<.:ndcncin, contt!rnp1n. ... 
\·lio, etc.; nuts nôs o (1nc vmuos i'nzcr ~1 Vamos con-

1 ,,,, J 

a1 

! 
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'' 
demnnr estas conrlcacendencins e contemplações muito 
louvnvcis, incitoado n nmbiçi•o do credor e nrmnn
do-o de maios cxt•·nordinnr•os pnrn ir sobre o de
vedor. 

O Sn. AFvosso CEr.so:- Pnrn renliznr o scll di
reito. 

o Sn. RtDEinO D4 Luz:- o honrado senador hn 
de lcmbro.r-se de que em 186~ suspend~riio seus pn
ga.mentos, nqni nn cOrte, diversns Cí\.!;t\S bancO.T1u.s~ 
provocando un1n crise nngustiosu., que cnusou cnor1nes 
prejuízos. O governo entiio expedia um decreto 
prorogo.ndo os venclment.os de todos os compromiHsos 
existentes. 

Procedeu-se rle modo inteirnmente contrnrio no 
·que se pretende ngorn. 

Hoje qne•-sc que se appliqtte pnrn cohrnnço. de di
vidns dn lnvourn, já contrnbidns, o novo processo 
_executivo que discntirnos, processo este que o.rma. o 
<:redor de todos os meios de acção contra o devedor. 

O Sn. AFFONSo C~>LSo: -E V. Ex. approvo. esse 
meio empregado em 186~ '! 

·o· Sn. Rm~>mo oA. Luz :-Acho que em 1864 :foi uma 
necessidade. 

O Sn. VrntATO ng M:tmEmos: - N&.o se nodin :f'nzer 
outra. cousa.. -

O Sn. Utntnno '"'· Luz:-E' hoje intuit!vo. a necessi
dade de contcmporiso.r o credor com o devedor, sob 
peno. de aniq uila1·-se inteiramente a lnvonra. 

O Sn. VrmATO DE MEDEtnos :-Apoindo. 
O Sa. Rnnnno u.\. Luz: -Disse-nos mais de nmn 

ve;o; o hourndo ocnador peln provinci:t do Mnro.nhii.o, 
no seu luminoso discnrso com que apresentou o pro
jecto de reformn hypotbecnrin. que seu pensnmento 
ero. favorecer, q11auto tosse possível o. ltwonrn. 

S. !ex. ncredito. que, desde que nrme o credor de 
meios executivos' para have1· de prompto em dinheiro 
suo.s dividas, o credito da. lo.vouro. ae h a de levao.tnr. 

O Sn. NuNES GoKC,\LVES: -Isto é intuitivo. 
O Sn. SILVEIRA D.; MoTTA: - Estú. eng;o.nado. 
O Sn. RmEJno DA. Luz:- O honrndo sena<lor en

gnna~se. A ~altn de credito da nossn lnv<•urn vem 
princ1p~.lmente dn inatahilidn•le do valor <los objectos 
que constitucn1 o. propricdnde o.gricoln. 

O Sn. NUNES Go:<c,.LVES :- O que disse é um 
axiomn que por todo. parte tem sido demonstro.do. 

O Sn. RIBEIRO DA. Luz : - Pnblique-se estn lei, 
dê-se-lhe n rctronctividnde, isto é, p~lo. suppressii.o 
elo art. 4• con1prehendn cm sua execução ns dividns 
anteriormente contrnllidns e ver-se-bo. que em vez de 
se erguer o credito dtt lnvouro. este se nniquilar•í. 

O que vemos, p•·escnten1ente 'I Por co.uso. do bnixo 
. preço dos g:eneros de lo.votnn e do. questão do ele
mento servil, não hn umo. só fo.zendo. que encontre 
co1nprndor; nssitn cotno nü.o ha. quetn se nnir.nc n. 
comp••ar um cs~rnvo. Em tncs eondições, qnnndo os 
gencros do. lnvourn têm descido considern.velmcntc 
de preço, na rnr.ii.o <le metade do que tinhii.o ha. '• ou 
5 nnnos, <Juan do niio h a Yalor vcnal pnrn ns far.endns 
nem parn os escravos, é opporttmo é acertndo nrmnr 
o credor, qua é o cotntuerc1nnte, de todos os 1neios 
de nc?ít.o contrn. o 1u.vro.dor 'l 

Se o crc<.lor ha. de usnr do g·cncrosidnde, não nc
cionnndo n ln.vrndor, om consequencia. dn. crise por 
qne cstl't. pnssn.nclo n lnv.utwn, cntü.o inuti1 é n sup
}lt'etosao do LU't. fLo, qtlC isenta ns aividnS UUtCrÍOrOS Ú 
novn. lei do \'C~Íl11cn nc1lc consngrndo p~rn ns ex~ctl
c;õos. Se, porúm, vier. estn n compt•oilcnclcr as dividn.s 
nntcriores ll o n1csn1n CL'edor cp.lizer scrvir ... sc ü~.~lln., n. 
ln.vourn. ih.:n dt nniquilndn., os devoclCJres ontrcgnrúõ 
suns fnzcndus, que sm•i"to t1•n.nsferidns n terceiros qunsi 
de g:rnt,•n., e o credito ranl que IH'Ctcn~1c C\'CO.t' scrt\. 
nbnfo.t1o, tulvcz, por 11n1 rlutn·to elo socnlo. 

O Sn. Su.YII'UA DA l\lo'L'~··' : - Entrnrúõ cm liqui<ln
çü.o co111ph~tn. os lo.\'rndorcs, o isto 0111 beneficio tlo 
nlgnns credores. 

O Sn. ltum1110 n.,\ Luz:- Vejo, St•, prcsitlontc, qno 
n. imprcLH:IO. tlcstn. cla·to clnmn. 11clu. uccessidntlc du. 

.ndopçii.o d.o projecto em discussii.o, que o Olub do. L.n.
vourn representou em fnvor de sua adopçi1o, nssnn 
éomo o fez i.r.;unlmente umn outra. associnc;i\o. 

Nii:o o.dmú·o isto, porque os homens resentem-se 
ordinnrio.mentc do me1o em qtie vivem. 

E' naturn.l que os que vivem no meio dos credores 
se resintii.o un. pouco das suas idéas c das suns quei
xas. Eu, pequeno lavrndor, vivo mnis no meio& dos 
devedores elo que dos credores, e não compnrtilho os 
sentimentos e ns idéas destes. . 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :- O que é o Club do. 
Lavourn '! Representante dos credores contrn os de
vedares. 

O Sn. RIBEIRO nA. Luz :- Feitns estns considero.
ções, vou pnssnr o.o exnme de algumns disposi9ões do 
projecto, pedindo u illustrndo. attenc;iio do honrn<lo se
nndor pelo Maranhão. 

q Sn. NuNES GoNÇALVEs :- Estou-o ouvindo com 
1Ut1Jto llra.zer. 

O Sn. Rrmuno DA Luz:- O projecto votndo no. 
outra cn.mn:rn e que ora discutirnos. consin"nn. no § tco 
<lo nrt. I •, q11e indo a duns prnço.s o obJecto penho
rndo e nii.o havendo lo.n<;lo que cubro. o preço <ln nvn
lia<;<•o dcvcrú ir a 3• prn9n e ser vendido, por qual
quer l"·eçn, n quem mnis der. 

O l:íonrndo senador pelo Mnrnnhão entendendo, 
porém, que convinho.. que o objecto penhornrlo !osso 
á. p•·nr;a com o.bntimentos successivos e sen• limite do 
numero dns praçns, offercceu emendn nesses termos, 
e como vai ver o senndo : · 

" Se os bens penhorn<1os nii.o encontrarem nn_pri
nleiru. prnçn lnnço superior á ava1inc,:ão. irü.o nova
mente á praçn gunrdnda o intervnllo de oito dias, 
dispen~ndos os llrégões, co1n nba.tiluentos succes
aivos de 2.0 o f a nté qtle sejão effcctivntnente vendidos 
pelo n1tdor p•·eço que ·fôr offerecido, fico.ndo snlvo o.o 
excquente, em qunlquer clns prnc;ns, o direito de 
lnnçnr, independente de licençn do juiz, on o de rc~ 
qn~rcr que os mesmos bens lhe scjii.o n.djttdicndos. n 

Assim, um objecto que vnlc 100, e que indo ó. 
primeira prnçn, não é nrremntado, perde 2ll•/u uo seu 
vnlor; p.:>r consequencia., nn. ';.?,a. já tem o pl'Ct,~O ele 80; 
se não fOr nrremnto.do n:.. 3•. passará" ,.,,.o de GO; 
nn 4.a o de ~O. e na 5• o de ~0. Se ninrla neste, não 
for nrrenlntudo, o se\\ pl'Cç-o fica. t·e,lu~.iüo :..t zero. Eis 
o resulto.do das praças com nbntimentos successivos 
de 20 "/o! 

Ora, é conveniente qne adoptemos semelhnnte 
cmcndn, que hn. de dnr o resultndo de nnnullnr o 
vn.lor do objecto penhorado 'I 

Não ó este o unico inconveniente das praçns com 
trto clcvndo nbntimcnto succcasivo. Os espcculndores 
ficíio cotn o incentivo ]~nro. trlnnnr que ninguem. 
lnnc::e nn. tn., 'l,n., 3n. e (til prnço..s, pn:ra no. 5n. a.rrenln
to.rcm por vinte ou menos ain<ln, o que foi o.vnlin.do 
por cem! 

O Sn. Sn.YEIR• D" Mol'r.~ :- Qt\ando :fOr ú. 5• praça. 
o credot• t.omn. 

O Sn. RIBEnto n.• Luz: - Podemos ter como 
certo C)lle,. 0111 t~egrn., nenhtlm licitante se npresenta.r(t. 
nn.s pt'll11Giro.s prn"ns, porqunnto un 4.• ou 5• poderó.ü' 
nrremntnr o objecto penhorndo pot· pouco mo.is de 
nndn. 

Pnrece-me que n doutrinn contidn nn :projecto, 
vinc1o do. ontl'O.. ctnnnrn. .. (j prefel'ivcl l't. que constn cln. 
0111ondn elo honrtlllo SC'nnc1or. 

Pelo p1·ojccto vim1o dn cnmnm, hnveriiio tt·os prn
~n.s, o nn. terceiro. o.in<hl. o objecto se npt·cscntnr.in sen1 
nndn ter pe1·<1ido üo ,.,\lor dndo pelos n.vl\lindores, e 
por consGqtlCll'lcin. uü.o contendo cnn si incentivo on 
cstinmlo r•n.•·o. n espccttlnçt•o do credor 011 de ter~ 
ceit·o. 

M""• s ... Jn'csiclcntc, nr1o é só por estes motivo" 
qne ent.enllo clC\'Ot' oppór-n1c á CJncndn o{l'o1·ecitln pelo 
nobre aonudor 11elo l\Inrnnhúo, cn,·io.nllo Otltrn. qno Ll. 
sllhstitua. 

Os en1p1'CP-tin1os hypothccnrios sü.o feito~. qtHLUl1o o 
itnmovol é J'tlrnl, nn. l'll2Ü.o do n1ctn.de (lo seu valor, c 
qunwlo lll'bo.no, na elo trcs CjtHll'tns ]Hl.l't.es, on po1. .. 
ont1·o" se o hnrnovcl rnrnl t1i"Lo vn.le n1ni8 lle 40U:UUu[i .. 
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:niio póde o emprcstimo exceder de 200:00011 ; so o. 
urbano vale 80:00011, niio póde exceder de 60:000/l. 
Estou informado do processo que se segue para. de
terminar o valor do immovel rural, ou urbano. Pro
cede-se a uma avalia.çiio c se o credor fuz o emproa
timo é porque concordo. com o. referido. avaliaçiio c 
aceito. o valor dado pelos peritos ; h o.. porém, impon
tualidade do. purte <Io devedor hypothecnrio, e então 
procede o credor ÍL execução. 

lfn de ter o crcclor hypothecario o direito de lan
çar to.mbem sobre o objecto cujo valor foi aceito e 
approvado por elle, 40, 60, 80 •/o menos do valor por 
elle reconhecido ~ 

Por aqui se vê quanto ó favorecido pelo projecto o 
credor e quiLo desproteg-ido ficar•\. o dc,•cdor. No 
estado ele desanimo o de susto c1n que n. ln.vourn. 
estiL, os melhores estabelecimentos não encontrão hflje 
.quem queirB compra-los. 

Se fór rejeitado o urtigo 4° do projecto hiio 
de ser promovidas mttitas execuções contra lavra
dores. por divldn.s antigas e contrn.hidn.s a. jnros 
elevndo8. Havemos de ver esto.bclecimentos de l•w•mrn 
que valem 100. 200 c 400:00011 irem {• pra~n. e fi
caretn cnm seu valor inteirantente o.nnullndo, já 
porque ninguem se apresentnrít a. licitar c1n conse
qucncio. do. falto. geral de dinheiro, jú. pelo desanimo 
e repugnu.ncia que se nota. por parte do. nossn pO_P.u
laçi"~o de dedicar-se á .lavouro. quo: co1no é sabido, 
está pnssundo por umo. cnse nngust10sn.. 

En1 um outro pnrngrnpho do ndditivo O.J)resentndo 
pelo hnnrudo senador pelo l\Iaranhiio, encontro n 
disposiçiio que nutorisn. o Inv1·a.dor n. empenhar os 
objectos de trn.balho de sua. ln.vourn, o gndo, os 
frnctut'\ pendentes, etc. 

S. Ex. pelo qne tem dito ncstn casa, encarece 
muito n lloutrinn deste pnrngra.pho. 

Renltnentc nü.o desconhct(O a vnntugem que dnbi 
possa. tirar o pequeno lnvrudor ; 1nns pertnittn-me o 
nobre P.enndor notnr l'}ue convem fn.zer utnn. nJodi
ficaçílo neste pnrngrnpbo, 

Dn leitura c!cllc infiro que o Jn.vrnc!or cujn pro
priedade rmnl esteja hypotbccada, póde cmpcnho.r os 
nnimn c3 c os fructos c! e sun lavoura. Essa disposição 
deve ser nltcrndn, repito. Quando o c<Lpitnlistn cm
j'lrcsta no lavrador, ó no intuito de obter o seu rccm-· 
bols., por meio do. vendn rruc este tinha de fazer dos 
productns de suo. ln.vourn ; portanto, se se c1t't n fncul
ducle no lovrndor qne tem sun propriedade hvpothccndtt 
de crnpcnhttr os fructos c ns colheitas, as difficulcla
des de reembolso elo credor se n.ngtnentii.o. 

O cretlor quando empresto. no ngricultor conta. re
emholsnr-•e . com o producto dtt rendo. que este tem 
de tira.r dn. sun lnvourn, com11 já disse. 

Se, porém, ns colhci1 ns, fructos pendentes c ncces
sorios porletn ser dnclos em penhor o. terceiros, o 
creclor -hypothecn.rio só poclerú reembolso r-se cmn o 
productn d~ vcndn ntnignve~ ou judicin} . do in11UOVC1 
·que lhe foi dado cm g-nrnntm de sua diviclu. 

Acho, pois, necessnrio fa.zcr-se modifica.ç~ü.o neste 
;parng1·apho, nfhn de s6 poder o agricultor do.r em 
penhor os fr11ctos pendentes e accessorios, no cttso do 
o consentir o cre<lor hypotbccnl'lo. 

Tnmbcm noto cm outro pa•·ttgrnpho dos ndditivos, 
que pnssou a. ter n nmneraçtio ele nrt. 4°, llllJtt dis. 
posição nova. que dcrogo. a que se contém nn lei 
de 1864 .. 

Nes~o. lei inscntu-se cln. inscripçüo a h~·1,othoca 
legnl e, n 1ncu vet·, con1 n1uitn. justiça., porqnc indi
'\'iduos hn n quem clln. n.pl•ovcit.n., que niio tl.ispoen1 
<le ca.pnciíhule civil pnr .. L trntnr dn. nlluclida. inscdp,;iLO. 

Net<oso nrt. t,o exige-se quo u. hypothecu. lcgnl 
sejn. inscriptn. pnro. poder valer nos 1ndiviüuos en1 
favor dos <Juacs ó ost.nhclccidn, e contra tct·coiros. 
A cotnlnissiio· qno dcn pnroccr solJl•o o projecto 
ào nour" senador pelo Mnrnnhii.o entende qno 
não convinhn n ndopçt,o dn disposição deste nrt .. Ó.0 , 

que, no cnntl'n.ri'=l, se dovorin nlnntor a. doutrina leA·nl, 
isto ó, dn hypothccn. legal nií.o ficnr sujeita ú iusCI·i
pç:i'io pnrn. poder prcvnloccr contra terceiros ; o nesse 
sentido dnchLrou qno tnnndarin tnnn emondn.: runs 
t1Ll emenda nií.o foi nprcscntnclu, o pc~o no honrndo 
.senador pela provinciu elo MO:rnnhiw l'"''" dizer-nos 

quem ho. de fazer o. inscripção da hypothecu legu~ 
do dote que o marido faz ú. mulher, c dos bens dos
tutores e curo.dores em favor de menores. 

Oro., sabe-se que, se o mo.rido dtí dote tí. mulher, 
pôde, em certos ca.sos, não ter interesse em que se 
faço. 11. inscripção do. hypothcco.; o• tut.oro.s e cura
dores niio têm to.mbcm mteresse em fazer o. referido. 
inscripçiio, porque a hypothe<ln lego.! vnle n. favor 
dos intcrdictos e contra clles. Entreto.nto, o art. 4•, 
n que me refiro, comminn o. peno. de não vnler 01 
hypotbcco. legal contra. terceiros, se não fõr inscripto.. 

Desta sorte deso.ppo.rece tal go.rantin em favor dos 
individuas parn. os qunes a lei previdentemente tem 
estabelecido a bypothcca legn.l. 

Sr. presidente, no projecto <ln camn.ro. dos depu
todos bn o art. 4•, no qunl ofl'ereceu n commissão 
cmendn. po.rn. set• rejeitado. J <. votei em 2• di&c<tssão· 
contrn n. snppressão desse artigo, c pretendo uindo. 
voto.r contra cm 3•, pelns razões que pttsso n expOr. 

O honrado scno.dor pcln provincin de S. Po.ulo, ·.o· 
Sr. conselheiro José Bonifacio, com seu brilhante tn
lento demonstrou nesta. caso. que o. udjudico.çiio niio 
CI'O. proP.riamente mo.tcrio. de processo ; que O.J>]>li
ca.r as rtisposi',~ões constantes do projecto us dividas 
contrn.htdas unteriorn1ente, ern. dtu-lhcs retroncti
vido.de. 

Nii.o entrr> nesta questão, mns vi nllcgado pelo 
nobre scnndor n. quem tne refiro um arg-umento que 
ninda.. n11o foi coa testado, e que pn.ru. min1 tem muita 
força, mnito peso. 

0 hr>nrado sen<LdOl' cJisse '!lle uns <livido.s n juros, 
o juro decompunha-se, primeiro, no interesso que 
realn1entc o dinheiro eleve dar, conforme as circum
stnncinF> ; e em segundo h1gnr no risco elo reembolso 
do capitnl e juros. 

O Sn: NuNES Go:-~ÇALves :-Isso ó um principio 
econotntco. 

O Sn. RJIIEino DA Luz :--Bem. se os nobres sCna.
dol"Cs reconhecem que n. legisluc.~üo nctual sobre exe
cuções obri~a. ú. grn.nc.le detnorn. n. cobrança. de dividas, 
exponJo o cL·cdor n n'luita.s de~pezns para. seu. re
embolso, e que este, qtmndo fez o emprestimo, impôz 
no devedor os onus precisos po.rn. con1pcnsnr n.s diffi
cnldades do mesmo reembolso, quttl o principio de 
ju•ti1:a ou mesmo de equidade em que se fundüo pnra. 
pretender que os processas das dividn.s anteriores {L 
nova lei se rejílo por suas disposições? 

O que é justo c conveniente é qnc o crcclor nus 
condiç:õcs n que me refiro procure fnzcr novnçílo dos 
contratos que tiver com o seu devedor, exonerando-o 
de onus que não terão mnis ro.zã.o ele ser, no i.ntuito 
de goznren1 dns vnnta.~ens dn. nr:vn lei. · 

Portanto, publicando-se a lei em qnc se concede 
grande fncili<lnde pttra n cobrança ele dividns, parece
mo sor de tndn convenicncm, principalmente tendo
se em consiclcrnçã.o os circumstnnctns econotnica.s <lo 
pttiz, não npplicnrmos o actual processo ás dividas 
contro.hic1as antes elo. data da oovtt lei. 

Se os credores quizeren1 ~oznr dn.s vn.ntngens que 
elln. concede • trntem de fn?.er n. novnçüo do seus 
contratos. 

O Sn. Nu:m~ Go,..r.AJ.VI<s:- Estú V. Ex. justifi
cando o art. 9• do projecto. 

O Sn. RmEmo n.- Luz: -Acho que S. Ex. é que 
:f<~i cont~o.dictorio, pois deseJe qtte LLc!.opt011 o art. 9•, 
nuo ucvut se oppOr no o.rt. 4• (do pl'<>Jecto). 

Pouco custnrú. nos actuacs credores fa.zerctn no
vn,,~iio de contratos con1 os soLta Uevcdoros, e o con
se~uirliü ctn pl·O\"eito seu e d·)S nlcsn1os clevcdoros, 
nllivinndO·OS do nlg,uns elos ClOl\S iUlJIOStOB: JJOrqua.ntO 
os riscos ela. cobt·nnc;n sü.o muito 1net'lorcs do que os 
existentes nnteriorn1cntc. 

Dnrei 1ncu voto, con1o ji1 disso, uo n.rt. (lo ; lllns
hei de negn-lo no nrt. 9. 0 

Qunl ó " dotltrinn <lo urt, O• ? Este nrti,_o dispõe 
'I nu n11o se ftlrú applicn<iiio dns disposições dos to pro
.iecto de lei soniio n dividas cnjo jn•·o nfio oxcodn de 
8 nJo : rofcro .. so neste cnso, lLs divic.lns a.nterjorca .. 
•\quellns cujos juros sejiLo rodnzidos n esttt taxo., e 
finttlmento a ui vidas contrnhi<las depois da pnblicttçüo 

) 
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da. lei, o. respei~o d~s qua.es o juro seja. de 8 •j., c Ó 
prazo do. amort1zaçao de 1 O a 30 annos. 

Ora.,. com que direito h a de a nssembléa geral fixar 
por le1, a taxa do jnro e o pmzo da. amortização, 
sujeitando ti rC.tn"O. certa inva.rinvcl interesses vn
ria.veis ~ .A alta <lo juro assim como o prazo da amor
tização depemlem de circtuustancias di versas e do 
estado e.conomico do lugar em que se tem de fazer o 
emprest1mo. Além disso sabe-se que o dinheiro, 
CODJC! mercadoria está sujeito ao principio de economia 
poltttca., da offerta e da procurB ; nccrescendo ainda a 
circums~ancin, ~ re•poito de contrato de mutuo, de en
trar mm to em lmha. de conta. a. confinnç:• dn individuo 
que pr_ecisa. rlo dinheiro as suas qualidadAs moraes. 

E nu.o é só por ser um erro econotnico, que deve 
ser rejeit~r~o () artigo de qnc trnto, mnR tn.mbcm por 
que a med1dn que ''ontém serí• completa.mente.incf
ficaz, hn. de ser illt1dida, hn de fazer com que; ap-

.~.pa.rec,!ãO cont1·ntL)s simulados. 
Nada mais fncil •lo qne, cm um contrato de 

mutuo. não convindo ao cnpito.lista. etnprestnr o. 
menos de 12 •[ •• realizar o emprestimo a 8 •; •• 
augmenta.ndo todnvin. o cnpitn.l ta.nto q_unnto fOr Jtre
ciso para que o jnro ele S 0 /o lhe elê o mesmo lucro 
e interesse. (Apoiado.<). 

Ora, per;:tunto no honrado sennelor pelo Maranhão, 
que providencia se poderá tomar contra. tncs simn
lnções. como evita-lns? Em certos cnso< será nté 
impossivel verificnr se houve ou nií.o shuuln.t;i"Lo. 

Snhe-se qual ~ o costume dos capitalistas e dos 
bancos, quando qualquer individuo leva dinheiro 
para depositar. O cnpitalj,;ta 011 o banco recebe-o no 
JUr!' que tem fix~do e dá. letra. em cuja impot·tancia. 
se 1ncluc1n n capttnl e o Juro. 

S~. por ~xcmplo. a qtmntio. é. ele 1 :OOOfl e o juro 
de 6 °/o. eltt mnn letra de 1:060/1, de sorte que 
ninp;uem póde saber, pela letm em si, quaes forüo o 
capital e o juro. 

O Sn. NvsEs GosgAI4Y&s: - Nenlunn ho.nco se 
presta a isto. 

O Sn. SILVF.IRA. DA MoT"l'A : -Pois .; o que elles 
fazem. 

O Sn. RIBEino DA. Luz: -E' o costume noern.lrnente 
~eguid~, embora. _nü.o sejn umn simnlnçü.o e~ nem hnjn 
1ntençn.o dtj prntJca.-lu.. 

Entretanto, desrle '1Ue se converter em lei estn 
disposição do projecto, não podcrú n1nis continunr 
essa prnticn. nliús muito conveniente, pot• parte elos 
cnpita.lis~as e dos buncos, e será sempre preci•o de
clarar o Juro. 

Sr. presidente, procurei estudar cada um <los 
pn.rnp:rn.pbos do prüjecto, e devo observar no nobre 
senador pelo Maranhão que, no art. ::?.•. noto um pe
queno equivoco nn eito.çüo, que faz, do nrt. 2ft0 ~ 3•. 
do ~ 3• do a•·t. 6 17 e do nrt. riS6 do re.,.ulnmento de 
25 de No,·embro de 1850. Hn ahi u{;;. en"uno que 
é preciso corrigir. "' 
. o Sn:,. NuNI~S G-nNÇALVES: - Jnstmllentc, é erro ae 
1mprcsstLo. 

O Sn. Rmmno DA. Luz : - Ha ent.-e as emendas 
ofl'ereciclus poln cnn1missüo un1n que nü.o sei se serl\. 
ex.cquivel ; (j n. seguinte: 

cc Os on1prcstimos hypothecnrios serü.o feitos em 
clinhe.iro, cnt en1 Jotrns hyr~othennrin.s, pelo. cotnçiio 
do dta, ú escolha •1o m11tnnrw, qnnnelo a cotaçii.o for 
inferior no sen vnlor nntninnl. u 

Nii.o sei, rt~pito, se estn. disposiiili.o é c~equivel, c 
se 80 cnnft'Wffilt cnm o nccOrün existente entre o ooo-
verno imperial e o Banco elo Rrazil. "' 

o proce:'ISO se~lliílO pelo Bn.nco do Brnzll, c sur
ponho que tnmbcm J.IClo Pt·edial e outros de credito 
renl, é o seguinte: (~nnndo um incliviclno pl'ecisn. de 
certo. ROmmn, cnt.en<le-se com o bnnco : c, se clln é, 
por exemplo, de lOO:OOOH. obtém 50 contos cm di
nheiro, c ~O contos em letms hypothocnrins pelo sou 
vulor nommnl. 

O Sn.' ,Jo~i~ Bo'SII~AOJO dtí nan npnrtc. 
O Sn. RIIIE!Ito nA Luz ,_p"roce-me qne o accordo 

nutorisn o banco a. dnr metade cm dinheiro e metade 
em letras bypothecal"ins. 

O Sn. JosÉ BoNIFACio :-.A' escolha. do mutunrio. 
O Sn. NuNES GoNÇALVES :-Justamente. . 
O. Sn. Su.VEinA DA MoTTA :-A • escolha de quem 

prCClSO.. 
O Sn. RmErno DA Luz:- Se é •í escolhr. elo mu

tunrio, o artigo é excquivel, do contrario precisn. de 
modificação. 

Geralmente .os mutuarias recebem meta<le em 
àinheiro, e metaele em letras hypothecarias, nii.o peln 
cotação do dia ; mas pelo seu valor nominal. Ora, 
esta'ldo as referidas letras quasi sempre a 80 •/0 , 

scgu e-se que cm cada 10:00011 perde o mutuario 
2;0008, de sorte que o que receber 50:00011 em letras. 
hypothecarias. só tem realmente 40:0008000. 

O Sn. ÂFFo,.so CELSo :-E' {, escolha do mutuaria• 
e elles tO:rr~ compensação; depois pn.non. com as n1esma.s 
letrns, que pôde comprnr 1nu.is bo.r;to. 

O Sn. RtnEtno DA Lt1z :- Entretanto, pnnon. jnros 
ele quantia. correspondente no vn.lor nomin:s.l dn. 1etro.. 
de mn.neirn. que o juro niio é de 6 o/11• porém de mais. 

O Sn. Â>'FON'o CELso:- Mas, desrle que elles 
nceitr~o ... E' questão de volunta.riedn.dc. 

O Sn. Rrn&rno DA Luz :-Bem. se dependendo da 
vontoele do mutuaria, este aceita letras hypothecn
rins, nenhumn reflexiio mnis fn.rei snbrc este o.ssnn1pto· 
cumprinclo- me sómente obserYn.r qtte, bn.vendo n.ccOrd~ 
entre o ;:toYerno e o Banco elo Brazil sobre empresti
mos hypothecnrios rnrnes e nrbo.nos, nenhuma. dtsposi
r;ão elevemos nc1optnr qne fira semelhante nccOrdo. 

Encontro tambem, Sr. presidente, no § 6• c1o pro
jecto aelc1it.ivo <lo honrado senador pelo Maranhão n 
scgl.linte disposi~:ü.o : 

u A ndjudicnçrio jnUicin.l en1 ncnhnm cnso c:erú. 
obrig;ntorio.. Servirá pnra n btt~e dn. ha..stn pttblicn. n. 
n.vnlinc{iio con~tn.nte tln contrato . . , 

Ha um~t emend" oiTereciela. ultimamente pela illus-
tre comn•issil.o, que pnsso n. ler. · 

" O § 6• seja toc1o substituído pelo seguinte : Ser
virá pnrn a base da hasta publico. a avaliação con
stante d,o contrato. '> 

Noto em prin1cir(') lugnr que é preciso ba.ver n1nis 
cla.rezn nesta. en1e~cln.. Custei n. entendê-ln: por pn
recer-uJc qne hn.vcr-u1, pnrn ns p1·n.cms pro\·cnrentes -de 
cxecnçõ~s hypothecnrins, proccsiõ;o' difl:erente dn.quelle 
qn·c estabelece pllrn. ns cxecuçêie~ comn1ercines e 
cíveis: c1cpois verifiql.l(•i f[llC lln. snppressii.o dn ~a 
pnrte elo !•tlrn.p:rnpho, e que o processo po.:-n. ns prn.\:n.s 
t.le dh:idn:s h;ypolhecarins é o rnestnu ;.:uloptndo pn.t·n. ns 
t1en1n.is cxecnc;ões. E' lll"eciso torntH" estn. c1isp(,sição 
nutis clnrlL. 

Hn rmt!"a elisposiy~o. sobre n qnul entendo tnmbem 
elever fazer reparo : 

te Ser\'irú. pnra. o. bnsc da. hnsto. pnblicn o. n.vn.linç-ii.o 
constnnte Jo contrato. u 

A que cuntrnto se refere o projecto 'I 
O Sn. Â>"FONSO CELSO:- O valor do ohjecto que se 

dér ·em hypothecn. 
O Sn. NuNES GoNÇALVES:- O contro.to que for 

accionado. Na hypotheca ha nvalinçii.o a o.pra.zi
mento elas pm·tes, e esta servirú. de hase para a 
hasto. publica. 

O Sn. RrnErno DA I.uz : -O nobre senador sabe 
que é principio geml da nossa le~islação ser o valor 
do objecto penhorado o que lhe dii.o os avaliadores O\\ 
peritos nomea.:ios pelo juiz e pelas parteA. 

O Sn. NuNES Go"ÇALVES :-Com isto é que que-
remos ncn.bu.r. · 

O Sn. Rmcmo DA. Luz : -Bem; o projecto vem 
acabar com esto principio geralmente ailoptlldo ; mas 
esta disposi1•ão se o.pplico.rí• unicamente ús acções 
hypothecndas dos bancos e •ociedaeles de credito 
real 'I 

O Sn. NuNES GoNÇAI.Vt<S :-Não. 
o Sn. ÂFfONSO c~t.so:- A todus. 
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o Su. R'DEIRO DA Luz: - Como se conhecerá o 
valor do objecto peoborado nas execuções commer
ciaes e civeis, e nas bypotbecal'ias, em que n"o figu
rarem as sociedades de cre,lito real9 

O SR. Nu,,, GONCALVES: - Pela avaliação do 
me 'mo ubjecto. . 

O SI\. RIEEIUO n" Luz: - Mas, se nio houver a"a
liaçào anterior á peabora 'I 

(lJa clive1'Sos apartes.) 
Nas dividas chirographarias não ha objecto hypo

thecado, de modo qt:e não póde haver avaliação do 
mesmo auterior á penhora, e nem tambem nas dividas 
h,)'pothecarias contrabid8s fóra dos bancos de cre
dit.o re,']. 

Não se poderá, pois. deixar de nomear avaliadores 
para dar~m valor ao objecto penhorado. 

~ssi", a re)!:ra estabelecida só se rele"e s. execu\,,,o 
h,l'pothecaria -dos bancos, e não sei se é preferivel ao 
principio estabelecid'o na legislação actua\. que su
jelta á avaliação todo o objecto penhorado. quer 
tenha ou não valor conbecido anteriormente ~ pe
nhoro. 

Segundo o regimen hypothecario que temos, o indi
viduo que empreston 100 e tem como p:arantia immo
vel rural bypotbecado no valor de 2UO, vai este á 
praça pelo valor de 200 'I ... 

O SR. AFFONSO CELSO: -Sim, senhor. 
O SR. HlDemo nA Loz: - Ora veja o nobre senador 

como ~e torna ~iDda m.lis sensivel o inconveniente que 
I:a ponco notei, a re,peito do § 2.' Pela disposição deste 
paragrapho, para se annullar inteiramente o valor de 
um objec'o bastão ci oco praças da 1- para a 2" 
perde" o!>jeclo 20 '/, (na primeira não ba diminui
ção de val.. r), depois vai perdendo '20 'I,. de maneira 
que deí'0is da qninb praça seu valor serit zero. 

Descnlpe-me o senado se insisto neste assumpto, 
repeti:l,lo 0lJseJ",'ações que jit fiz. 

Qlie "anl agen ~ poJem ndvlr para. o credor ou 
para o l~eYedor de tã.o elevado abatimento sl!ccessivo 
c1e 20 %. 

O Sn. AHO,"O GCLSO : - O projecto dá ao el'ecu
tado e ir sna familia o direito de remir os bens. 

O Sr.. R[omno DA Luz: - Mas isto nem sempre GU 

quasi nunca é possivel. 
O Su. NUNES GONCALVES: - Mas o inconveniente 

que S. Ex. acaba de notar não é applicado ao outro 
systema de arrematar-se o objecto por qualquer 
"'ralar 9 

O Su. RlDCIRO DA Luz o-Pelo systema adoptado no 
projecto remel.tido ao senado pela camara dos depu
tados o objecto penborado vai á 3' praça sem abati 
mento algllm ele valor; mas pelo da emenda do nobre 
senador chega á 5' praça coar perda de 80 'I"~ isto é, 
com um valor que mnito se approxima de zero. 

Tal systema é um incentivo á especulaçiio. Ninguem 
coocorr~dl. a licitar na la, 2"- e 3a praças, mas sim 
nas nlllUlas, pm qlle, por força da disposição que 
combato, o objecto penhorado tel'á perdido mais de 
50 0/, do seu valor. . 

Vej" ain,la o nohre senador outro inconvenieo·te. 
Um 'object-o, ainda de grande valor, para ir da 5' á. 
6' praça ficara reduzido a zero. 

E o que se ba de fazer em tal caso 9 O credor não 
realizará o sen reembolso, e o devedor ficará com a 
sua propriedade inteil'amente depreciada! 

O SR. NUl\.éS GO~CALVES'- No outro svstema é a 
n,esma cousa, tambem o valor póde anmlllar-se. 

O SR. RmElno nA Luz :-Perdóe-me o nobre se
nador, pejo outro s,"stema, além de não incitar-se a 
a\'iclez dos eSl'ecu]adores, não ha hypothese em que o 
objecto penhorado perca inteiramente por força de lei 
o seu valor. P6rle acontecer que ningllem oifereça 
lanço alp:nm, que o credor n;;o o qneira adjndicar 
nem remi-lo o devedor; mas o valor do objecto 
continúa o mesmo, niio é annullado pela let. 

',]red01' e devedor não podenl nu rerir vantagern 
alguma. da arrematação que se \'erif,"Iue da 2' praça 
em d;anr p • por cansa dos abatimentos snccessivos. 

o SU. AFFONSO CELSO :-1550 é a favor do devedor 
que ]lóde remir os bens. 

O Su. RIBElUO DA Luz o-Se puder. Vejo (lendo o 
projeclo) aqui essa disposição, que o ,levedor poderá 
remir a divida por si, por sua mull,er, por seus paren
tes, ascenrlentes e descwdentes; mas, senbores, todo o 
mundo sabe, e fallo peraote collegas, muitos dos quaes 
são lavradores. muitos dos quaes possuem predios urba
nos, que ningllem, tendo alguns meios aoS quaes possa 
rrcorrer, consente qlle seu estabelecimento de lavoura, 
qlle seu predjo vá á praça. Quando cbega a esse 
extremo, é porque seu dono não tem recursos nenhuns, 
nem seus pareutes e amigos O qllerem ou podem 
auxiliar. 

No projecto ha ainda outra disposição, que fei 
muito encarecida pela illustre cvml1li~são, e que vai 
além daquella a que acabo de referir-me. Autorisa 
tal disposição o executado a poder remir o objecto 
adjudicado ao credor, dentro do prazo de um anno. 

O SR. SILVEIRA DA MorTA: - lL' lima causa in
exequivel. 

O Su. RrDElUo DA Loz : - A cOllll1lissiío encareceu 
muito em seu parecer esta pn'videncia, dizendo que 
é nm conectivo contra qualquer abuso praticado pelo 
exequente contra o executado. Em vi,'tude della, 
dentro de llm aooo depois de feita a adjudicacão do 
objecto hypothecado ao credor, p6de O executado 
reha"ê-Io, mediante o pagamento da importancia da 
adjudicaçõ'o. dos juros estipulados na escriptura de 
hypolheca, das bem feitorias realizadas nos immoveis 
adjudicados e das custas do processo. 

Sr. presidente, a mell ver esta di5posição nada 
aproveita ao execntado. ao passo que trará em sobre
salto o credor que receben a odjlldic"ção dos immo
veis. Qllondo o 1'0S5uidor de um e>tabelecimeoto de 
hvollra ou de nm predio llrbano dei~a ir it praç'a sua 
propriedade, é po"qne, como eu já disse, não tem 
recursos. salvo se se der a h,)'pothese a que ha pouco 
me referi de ir o objecto hypot.hecado a qnatro ou 
cioco praças e ser arrematado por pouco mais de 
nada. 

Então é que poderá O execlltado, pagar o preço do 
objecto adjlldicado e as despezas respectivos ... 

O SR, Nu""s GONC'L"ES: - E5tá V. Ex. reconbe
cendo a utilidade do' projec'co. 

O Su. RmEIRo DALuz: -Espere o honrado senador. 
P6de dar-se o caso de ser o objecto arrematado ua 
5- praça com o abatimento de 80 '/,' e depois, o exe
cutado, com o auxilio de parentes e amigos, conse
guir obter a importancia precisa para rebaver O 
objecto, pagando os juros ... 

O SR. SILVEIUA D"- MorTA: - E as bemleitorias. 
O SR. RIBEIRO DA Luz :- ... e a' bemfeitorias, que 

tiverem sido feitas. Mas neste caso o exequente 
póde ir sobre o pobre devedor que ainda lhe está. 
restando 80 '/, de sua di vida. . 

O So. SlLVElRA DA MOTTA: - Apoiado. 
O SR. RIDEIOO D.' Luz: - Comprehende-se bem a 

hypothese	 que figuro. 
O SR. NU"ES GO"CH\'RS: - Não reflecte V. Ex. 

que já não ha privilegio bypotbecario 9 O credor será. 
então cbirographario. 

O SR. RIBEIRO DA Luz: - Mas nem por isso deixa 
de ficar sujeito ao pagamento do !'esto da divida 
para com o exequente, qlle poderá fazer penhora 
sobre o immo\'el adquirido. 

O SR. SILV.ém,,- DA illorT"-: - l\1esmo chirogra
phario. 

O SR. NU"ES GONÇAL\'ES :-De nlaneira qlle aquillo 
qne é em favor d. devedor, V. Ex. acba que é coutra 
elle. 

O Su. RIDe'no DA Luz :-Não é favor ao devedor, 
com os abatimentos successi\'os como na h\'pothese 
que figurei. -

Qnanto ao exequente. desde qne fár adoptada a 
disp~siç,'o, a que me refiro, será ella lUais um ohsta
culo á adjudicaçiio do immovel, "isto, dentro de um 
anno ainda poder ser readquirirlo pelo execut.ado. 
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'()Senado me desculpará. as observações tã.o desali- O Sr. Correia : - Começarei justificando a. 
nhadas (não apoiado.s), qne acabo de apresentar sobre \ emenda, que acaba de ser apoiada. F01~me su&_geriàa. 
o projecto. " por um dos nossos mais dtstinctos magistrados, de 

lia muito tempo que niio me dedico no estudo de quem recebi esta representação: . 
assumptos. des.ta or~em.. . _ (( Tratando-se no senado da reforma do art. t4 da. 

O roeu ~ntmto fo; umcamente provocar exphcaçoes lei ·n. 1,'237, com relaçiio h. acção hy_Pothecaria, 
e esclarecnnentos aa parte do nobre senador pelo cba.mo a sua attençlio par:l o § 4." do CLtado arti..,.o 
Maranhão. e o M"i&o o. 1 18 do ministerio da justiço., de 13 de 

Comecei a. estudar este projecto ha Q.ous ou tres Março de 1875. 
dias. « Nesse paragrapho dispoz a lei: « As custas 

Vou continuar a estuda-lo e o nobre senador juiliciaes serão reduzidas a. dons terços das quantias 
pelo Maranhão ha. de pcrmittir que eu ainda lhe peça fixadas no regulamento actual. » E o aviso n. 118 
llovos esclarecimentos. declarou que o regnla.mento, a que a lei se refere, é o 

O Sa. Nmms GoNÇALVES:_ Pois não; quanto regimento de 3 de Março de 1855, que vigorava ao 
mais V. Ex. estuda-lo, mais ha. de se convencer-de ~mpo da proruLll.zação da lei. 
que elle é bom. « Não \'ejo razao que justifique a reducçiio d:l.s 

O Sn. RmEmo D~ Luz: -Não sou cnutrario a todo ~;,ada~u;~f~a::gi~e~~~ãosã~y~oj~:t:ri:~r:uen!:a;ã~td! 
o projecto; mas sim aos a.rts. 4.o e go; e, quanto trabalhos feitos em beneficio daquelles que precisão 
algumas outras medidas, estou certo de que se o d · · d. · · f 1 
honrado senador reflectir bem sobre ellas. não dei- e recorrer aos metos Jll tctanos para azerem -rn. er 

os seus direitos, por que reduzi-los na acçã.o bypothe
:xa.r:i de aceitar as emend<l.S que pretendo offerecer. caria, quando o crednr está armado de um pNeesso, 

Parece-me que S. Ex., assim como o meu honrado que, por ser summarissimo, acarreta menos despezas 
amigo senador por Minas Geraes partem de um pre- de que o processo ordinario, cujas fórmulas são nume
sup~osto falso. rosas e extensas, e, por isto, muito mais dispeil

S!:i. El-:x. entendem que em geral o devedor im- diosas 't 
pontual é nm homem de m:i. fé... -

O Sa. NuNES Go:"'Ç&.LV&S :-E' exactament:;; o con
trario. 

O Sa. RIDEJno DA. Luz:-... e g.ue convem armar o 
credor de todos os meios Ue acçao con~ra o devedor, 
a quem me parece qne o projecto escassêa os meios de 
defesa. 

O Sn. AFFONSO CELso :-Pela minha parte contesto. 
O Sa. NuNES GoNÇ•Lves ~-E eu tambem. 
O Sn. Rumiso DA Luz : -Acho qtte os nobres se-

nadores se incliniio mais para o lado d > ct·edor. 
Eu, Sr. presidente, sou do la.do d<.> devetlor. .. 
O Sa. Â-FFONSO CELSO : -Deve colloear-se do lado 

da justiça. 
O Sa. HxnEmo n&. Ltrz : - Sem duvida, não sou 

ilo lado do devedor de mt'L- fé, do caloteiro ; mas do 
devedor que tem sido impontua.l por causa de seus 
lnfortuoios ou das desarrazoadas ex:i~encias do cre
dor nmbicioso. Estou antes de tudo d.o lado da jus
tiça. 

O Sa. NUNES GoNÇALVES: - Parece que não está. 
O Su. RtnEIM DA Luz; - A cansa do devedor me 

inspira mais sympnthia. O credor é qúem dii o dinbeiru 
impõe ás vezes condições onerosas e abusa da neces
sidade de quem precisa do seu dinheiro. Todos n(<s 
sabemos qual é a condição humilde, triste e difficil 
de qMm vai pedir dinheiro emprestado, -é condição 
muito inferior 6. do cre:-l.or. Este d:l e o de\·edor pede. 
Um tem e o outro nõ.o tem dinheiro. Portanto, a 
minha tendencia natural é a de collocar-nie ao lado 
do devedor. 

Se o Ct'"edor queixa-se ordinariamente aa impon
tualidade- do deve ior, este, por seu lado queixa-se 
das condições onerosas que nquelle lhe impOz e das 
suas exigenclas. Advogarei, p01~;. a cansa do devedor 
semp1·e qne não fór contraria á justiça. 

O SR. NUNES Go::"'ÇALVES : - Então conto com o 
apoio de V. Ex.. para o pr.:Jlc.cto. 

O Su. ArFoNso CeLso : -Em algnns _pontos estou 
de accúrilo com V. Ex. 

O Sn. lhBr:rno DA Luz :-Peço dcscnlpa. ao senado 
pot· haver occnpad'1 :1. sun. attençào por tanto tempo. 

VozES:...:... Fnllou mn(to bem. 
Foi igualmente lida, :Lpoiadu. e 110Sta em discus-são 

a seguinte 
Emenda. 

« Degois da<I l'n!:tvrns-Fica revogarlo -o art 1° da 
lei n. ~.G87 de O de Nnvembro de tf\75-acc~escen- 1 

te-se: e o~ 4<J do nrt. l'f da lei n. 1,'237 de 24 de 
Setembro de 1864.-J/. F. Cot·reia. o 

.a: Mas não é sómente da reducçiío que se quei3:7io 
os empregados judicia.rios. Essa. reducção se faz s.:~bre 
as custas taxadas pelo regimento de 1855, as quaes, 
por serem insufficientes, forão angmentadas cOnside
ravelmente pelo regimento de 2 de Setembro de 1874, 
hoje vigente. 

« Assim que, conforme o regimento de 1874, cabem 
ao juiz, pelQS fulg.amen'tos, de 2$ a 20S; pelas adju
dicações. de 500 rs. a 508 ; mas, sendo a acsão hy
pothecuria, cabem-lhe, conforme a lei o. 1.'23t, relas 
j<JIA:a!Mntos. de 6GG rs. a 3S332; e pelas adjudica-;·~es, 
de L:11 rs. a 3533'!, dous terç.os das custas do reo'i
mento de \o.~.). .Ao escrivão, conf•>rme o re,gim~;to 
de !X/4, cabem. pela citação em andíenda. 500 rs.; 
pela dtaçiio por carta, 28 ; pela auton~ii<:l, 500 rs. : 
mas, sendo a acvão bypothecarin, cabem-lhe. pela 
cita.çiio em audlencia, 200 rs.; pela cita~ão por carta, 
6G6 rs. ; pela autoaçü.o, 200 rs. 

« Bast:1. este confronto de taxas, para justificar a 
revogação do § 4~ do art. 14 da lei n. 1,237. )bs, 
attenda ainda á seguinte ponderação da const1~ta. do 
conselho de estado. de l::i de ,Junho de 1874, pela 
qual se propOz a adopção do r(:gimento de 18i4. hoje 
vigente: 

« A secç>ío, attendend<l a qne o actual regimeato 
de custas (de 185.1) tem cêrca de \·inte annr-.s de 
existencia, e niLO corre~ponde iis clespezas hoje ue
cessarias para se d\·er honestamente. entcn<leu oue 
o pensamento da re\'ki.o, decretada pela lei de 1871. 
não foi outro seniLO a elevação dos e_molum~uTos 
marcad< s pelo dito r-e..,.lmento. 11 

«Pois bem, esse 'Pensamento deu lugar ao au
gmento nas causas civeis. Entretanto, na acção hy
pothecaria, ainda prevalece o regimento de 1855, 
com a a.batimento de um terço ! » 

Creio que a emendEt está plenamente justificada. 
Entrando na. discussão do projecto, devo especial

mente considQ-ar as emendas novamente offerecida.s. 
Já em 2• dillcussão manifestei o meu sentir sobre 

a materia. 
Continúo a votar contra a. emenda já rejeitada em 

2• discussão e relativa á suppressão do art.- 4.o do 
projecto de lei approvado pela camara dos deputados. 
Segundo este n.rtigo as dhposições da lei que dis
cutimos só serão applicadas, ás execuções por di
vidas, contrnhidas depois: da sua publicação. Julgo 
que este principio, adoptado pela camara e ap
provado pelo senado, em 2.• discussão, deve 
ser mantido. Contratos legalmente celebrados, de .. 
vem chegar a seu termo de accórdo com a '\"Ontaile 
das partes; não deve a sua execução ser pertur
bada pela inter:ençiio de um po1ler estranho e 
suTJerior. A lei protegia o pacto como íoi feito; 
a ].,i eleve querer qne elle elJe,o;ue a sen termo sem 
irn:miscuir-se no que de accOrdo com ella fúra feito~ 

~i 

I 
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aauendo os interessados o regimen a que se su
joito.viio. Nadn obsta n que as pnrtes modifiquem 
os seus Cf')D tratlla no sentido da novo. lei. se nSsim 
lhes convém; contra o que protesto ~ contra n menos 
equito.tiva intervenção de um poder estranho no que 
havia sido feito de nccordo com n vontade inteira dos 
contratantes. 

Seja n nova disposiçilo a bcnefici•> do credor. seja 
do devedor, queatiío .I para mim secundaria neste 
ponto. O que desejo é que se mnntcnha pnrn ambos 
o regímen dentro do qual celcbrúriio os seus ajustes. 
E pnrcce-me de tnnta equido.de o principio que sus
tento. 'lue acredito que o senado c"nfirmará. em ultima 
discnss.1.o o seu voto, já. dado sobre este mesmo as· 
aumpto. 

A 1• emendo. nova que a commissüo propõe versn 
sobre o svstema que se deve observar nas pruçus. 
Fóra vottÍdo em 2• discussiio que não houvesse senão 
tres prnçns, O que no. ultima OS bens f•ellbOradoB fos
sem \'endidos por qualquer preço; agora entende-se 
que so devem faze\" tantns praças qnncto.s forem rre
cisas, nté qne o objecto penhorado fique sem valor. 
Mas, aceitnndo este principio, ainda n. commissti.o re
duzin o nutnero de pro.c;:ns, que pocledào ~er dez:. em 
vez de cinco, se o abatimento entre nmn. e out1·a cm 
Tez de ser de 20 por cento fosse de 10. Niio alcanço 
bem a importancin dest" modificaçiío : parece-me que 
tudo estava suflicientementc ncnutelado com o pro
jecto votado em 2 11 lliscussiio. 

Se o abatimento do valor entre uma e out.ra prnça 
f.úr de 20 °/0 , parece que devem as pra1•as terminar 
com a. aa, Como estn. reducyiio foi a que a commissiio 
aceiton, por isso ~olH'e elln vet"sii.o ns minhn.s obser
vaç-ões. 

J>ara a hastn publica serve de base a nvnlinçüo 
constant~ dos cunt.rutos; O :i coutru.tCJa Si'\o feitos, en1 
ooeral, com o.bathncnto de metade do vnlor. O nc
~ôrdo quanto o. esse valPr é aceito : n. prhneirn. redue
çã.o fn•-•e portnnto. niio Robre o ronl valor do bem 
pcchoraclo. mas sobre o ''alor do contrnto. Se faz-se 
o abatimento de GO •;. sobre a metade do valor elo 
bem penhorado, e se aindn. a.ssirn não se ~ousegne 
a a.rretnlltu.~;:1.o, n:to sei. por que ir udio.nte: siga-se 
então o rrue se nccitou cm -2u. discussão. 

O Sa. NuN&S GoN9A.LVES dá um apn.rte. 
O S11. Conni!JA. :- Ern todo cnso, o facto de se 

recorrer aos meios executivos indica que nilo se pó de 
ou ter a importancia da di vida., apezn.r de muito redu
ziJ.o o valor do bem penhorado. o facto, que precede n arrcmntação, é o ae fnltm·em 
ao dc\•eclor moios de satisfa~er o SC\\ debito, apeznr 
de conservar a propriedade hypothccndn ; e o o.bnti
mcnto de GO 0 / 0 do vnlor é sufiicicnte pari\ se pc•·
mittir no fim da 3• pro.çn n arremntnção pelo que 
:for offcrecido. Se nessa occnsilí.o nicda niio apparcce 
licitnnte, · então pot\ca espet•nnçn hnverá de que 
alguma cousn. '\"n.ctn.jcsu se consiga. nn.s resto.nteg 
praçns. 

· Eu, pois, incliuo-1nc o. mnnter o c1ue nn. 2,& cliscussü.o 
:foi voto.do ; evitnr essas ultimo.s praçns em 'l. ue o 
bem penhorado ó offcrccido por tal vnlor qne nu.o se 
concebo cvmo a. tn.nto pos~n. te:- bn.ixn.do. ~e ni"o 
houver rLlgum proposito que nü.o deva Rcr ::;anccionudo, 
no. 3• pro.ça, quando já se fnz o nb~>timento de 60 "/u 
do valor, a quostiio duve ficnr terminndn, tnnto mnis 
quanto o que se diz c\ que ellti'io sojn o bem nr
rematndo pelo preço que npparecer: sem a esperança 
do umn ''·'' praço. cm qne o. propriedndo penhorad11 
fique l'Or tun valor n1inimo, nn 3u. n questão ficn.rlL 
rcRolvidn.. Nü.o n.utoriseu1os o. 4u pro.c,HL e teren1os 
:nclhor nca.utelnrlo os interesses que devcn1 lllCL'ecer n. 
nofuut. consideL'açii.o. 

DctcrLnínnnU.o n. ornenU.n dn. con1n1issü.o qul3 sirvo. 
ilo bn•o pnrn hasta. publica a uvnlinçüo constnntc dos 
oontrlltos, pt,d.e .. se prestlmir rpte Ol'ita n.vn.Un.r;lt.o scjn. 
no s11ntiUo de nup;-montur o v:tlor rea.l cln. propriedn.do 'i 
N~•o so púde presnmit· tnl. 

O crorlor nito ncoita1·io. un1 contrato em quo so tló5so 
à tu·opl•ie,luclê, rp1o lho serve Uc garantia., vu.lor Hupo
ridr áqnr·~lc qnc olla. renlmuntc tonhn. Orn, ao nlí.o so 
nd.mitl u dn viu a soiH'O o valo1· dcclamJ.o no contrato, 

o abatimento de 60 •;. nosae valor é o unico a que~ 
no meu conceitc., elle deve cbbgar. 

Ao cxequente é sempre salvo o direito de, em 
qualquer das praçno, requerer a adjudicação; mas, 
quando se queira admittir lon!l:o. aerie de praças, então 
façn-se o nbo.timento de 10 Oj0 • entre uma. e outra. 

A meu vér, o. idéa que prevaleceu na co.mara dos 
deputados a este respeito, e que já vingou tambem 
no seno.do, é a que deve ser mantido.. 

O S •. NuNEs GoNÇA.LVBS diL um apo.rte. 
O Sa. ConnerA. :- A outra passou sórnente no se

nndo ; en retiro-me áq•1ello. que o. camara votou, o 
que mereceu o assent1mento do senado em 'l• dis
cussão. 

O Sn. NuNES GoNÇA.LVES :- O seno.do votou am
bns. 

O Sn. Conneu.:-Tendo de optar, inclino-me, pelas 
razões q••e o.cnbo de dar, á. 1déa que já mereceu a. 
npprovo.ç.ilo da co.maro., e qtte, a meu ver, o.co.utela. 
sutficientemente os interesses que de,·em ser atten
didos. 

Uma. do.s novas emendo.s do. commissilo, bem como 
a disposi91io do art. (lo tem por fim combater a usura. 
Este é o l'ensamento dominnnte. Assim é que não se 
quer q ne se fnçiio contratos sobro letras hypotbecarias 
senão pelo valor qne estns tiverem no dia do. c:elebra-
9iio do contrato. Assim é que nilo se concedem os fa
vores do. lei senão o. contrato• que contiverem a clau
sula da. n.tnortiznr;ã.o reaJiza.vel etn mu.is de dez annos, 
e em que niio se estipularem juros superiores o. 8 °/0 • 

gste pensamento foi já combatido pelo nobre se
nador por Mino.s Geraes, que me precedeu na tribu
na. Não po•so aceitar n dispo•ição, comquanto reco
nheço. qne é com a melhor 1ntenção •1ue n cmnmissão 
a propõe, desejando que o. situo.ção dos de,·cdorcs 
scjn quo.nto possível favorecida pelo legislador. 

O Sn. ~usEs GoNÇA.LVES: - Assim, porém,· nii.o 
pcnsiio os Srs. Silveira da Motto. e Joaquim Del6.no. 

O Sn. Conne;,., :-Sou contrnrio o. isso, embora re
conheya. a intençü.o c os Ionva.veis fins com que a 
medido. é proposta. Devo lembr11r q 11e todns ao lei e 
prom11lgadns com fins identicos, e quasi em termos 
semelhantes, tt!m nos outros paizes dn.do os mnis 
tristes resultados. 

O Sn. Nu,.es GoNcA.Lv&s :-Hoje ha reacçiio no sen-
tido contrario. · 

O Sn. A~>vo:o<so CELSO :-Não apoiado ; está en
ganado. 

O Sn. Nu><ES GoNcA.LVES -Demonstra-lo-hei. 
O Sn. ConnEu :....:. Não posso esquecer o que contra 

o. usurn esct'eveu o insigne pub licistn H.ossi. 
O Sn. AP~>o:sso CELSO : - Toc1ns as leis repressivas 

dn usura· a tem favorecido. 
O Stt. CotlltErA. : -Eis ahi. 
O Sn. Nu:<es GoNcu.v&s : -Hei de citar varias 

leis modernas; e mosirnrei ns datas delln.s. 
. O Sn. Conner., :-Rossi di?., que süo fnceis os des

VIOS a ~~c recorrem os contrntnntes po.ra frustrar a 
disposic;no rl.n lei, c rcco1•da. quo nos Estados Ponti
ficias. onde bavin ns mnis re?res~ivas leis contra. 
a usurn, era em qne jltstnmcnto ella levnntava o cóllo. 

O Sn. AF1•o:<so CEr.so : -O litro escriptor tnmbem 
itnliano, Boccnrdo, cho.mn o. essas leis, níio só anti
econotnicos. cotno imtnot•u.cs. 

O Sn. Conn&rA. : - Pudessemos u6s descobrir meios 
rea.es o offic:::nzes de fn.zer cotn ~ue a. nsttrn nü.o hnpe
ra.sse. c de certo qne todos cstilnnrintnos poller ndo
ptn-los : mns é que ns leia coutm n usnra não attin
gcrn o n.lvo. 

o Sn. Al•l•ONRO c.u .• o:-I!Inde-se. 
O Sn. ConmlfA. :-Rnssi rliz q11e o facto elo tlnr <li

nheiro l)or juros aupct•iores no da. lei, senlto setnpre, 
nlgumns vc~es ó louv•wol. 

O Sn. Al·'l'osso Ct~r.so:- E' nssocinr-se o credor l1. 
sorte do dovo<lor. 

O Sn. ConnEIA. :-Eilo nota quo recel.Jor~\ o devedor 
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não CO\no tncio de opprcssão, n1a.s co1no favor, o llngnr 
em hoo. fé c lco.lmcnte premio superior no legnl 
porqt1c cm momento clndo pódc querer renliznr trnns
acr;flo que lhe nsscgu\"c lucro nntito rnnifJr do que a. 
importnncin dos juros estipulndos, c que ficnrin sem 
l"calizw,!Ü.O se n cn.pitnlistn. não lhe ].)roporcionnsse os 
1neios nccessn.1·ins pnrn. isso. Po1• que. pergunta. Rossi, 
·Condemnnr nesse cnso um contrn.to tüo legitimo e c1e 
tnnta. utiliclnrlP pnrn o devedor '! 

innovem. Mns nüo se póde dizer que n disposiçiio do 
nrt. 4• nssemclhn-so {, elo nrt. O.• O nrt. 4•, repito, 
contém disposição quo doutro il.e .pouco tempo se 
nchm·á nnnullncln; o nrt. 0• contém disposição que 
d nrnl"lL tnnto qunnto n lei. 

Eu sympnt.hiso com n idén de vednr c:do1·sões 
·<·or.trn nq uclle n quem circumstnncins nccidentnes 
col!oc:'!rno nn necessidade de tomm· dinheiro n 
]'l'cmin : mns, desde que o tomndor ele dinheiro 
~:mjcitn.-sc n. recebê-lo nns condições que exige nquelle 
qt:e lh'o el:o. nA rlifficuldndes que n lei possa trnzer 
dnsnppa1·ecem diante do nccOrclo que a. ncccssidnde 
impõe no oe,·eclor. 

E' umr• CJ!Ie•tão essn que tem siil.o muito debntidn. 
A ig-t•ejn quao severo. nü.o é contra. nquelles que npro
veitii.o n necessidnd.e ele seus sen1.clhnntcs pn.l'(L im
pi·r-lhcs as leis clrnconinnns dn usurn? O fundail.or 
Un. nossa religião com qunntn. se\·erida.de nü.n HC cnun
·cic·tt n resfletto dos que nsshn procedem 'I 1\Ias os 
prr=ccltos religiosos ni"to bnstárão: e o legislndor civil 
achou-se tão hnpotentc como o legislndor religioso. 
A nsurn teve 1nnis força. q_uc os preceito~ il.n. mornl 
e os clictnmes dn lei. As cu·cttmstnncins do que pede 
snjcitiio-n 'o n clurns conclições e, desde que elle se 
sujeitn. n. lei é itnpotcnte pn.1·a. o prote:gcr. 

Portanto, se nü.o se nttingc no !itn que se pretende 
e !:C: pl•cle-sc in1peilir trnnsn.c(~ões lenhncnte :feitas c 
ele utili<lncle pnrn ns duns partes. por que estabelecer 
no m·(ljccto que discutimos dot1tdnu. cujns con~e'lucn
ciaS jtt c'ntru.s nn\'ÜC3 ten1 tido occnsiõ.o de nprecinr C:Z 

O Sn. ''H~coNnE nt: PAn:t.~A.cu,\. ('ntirâ.sh·o ele estra.n
·gccims) :-A commissüo nlio estabelece uma. tnxn 
de juros ; ~ -fncultntivo. 

(I Sn. CoRREIA :-Estnbelece, e é n meu ver um 
il.os <lefeitos il.o projecto. Estntuido jm:o •upcl"ior no 
il.etermina.clo no nrt. 9•, n lei nlio se npplicn e teremos 
duns le::;islnc;õcs pnrn regular o mesmo contrc.to. 

O Sn. VJ$CO:<DE DE p,,R.&.:<AGUÁ (minish·o dos est?·an
gci?"os) : - E que mnl vem dnhi '! 

O Sn. CORREIA : - Se n lei nctunl ser.-e pnm ·con
tratos feitos pc.r pro.zo menor de 10 nnnos e por juros 
superior n. 8 ofo • cntü.v n. necessidade de rofornta uüo 
é tiio !';rnndc. Ou n legislnião actual não Sél"Vc pnt·n. 
caso ::dgutn e por isso é que deYc set· reformado., ou 
púcle •er nproveitncln, e então n necessidade cln reforma 
perclc m•~tto em sun furçn. 

O S11. VIsco:mE DE PAnANAGUÁ (ministro ele cs/?"etn
gr:jros): - E' o mesmo inconvcnicmte que hn no 
,a,rt. 4 o 

O Sn. ConnEIA: -0 nrt.. (lo é di'!posi~·üo trans
itol'in. Niio tetn senii.o o cn.t·nctet· con1 q llC ntn.is 

·OU mcne>s nppnrcce disposição semelhante em todns 
as leis ~ue >ervcm ele po.ssngcm de um svstemn parn 
outro. ~fuit.us vezes n.s lois contlh11 disposiç~ics trn,nsi
tol'ias dcstn natnrezn.. Ü nrt. f>o. !JO\'ÚLn, nÜ.O é lU1ln 
.clisposir·iio de!::; ta. ordem. Cont~m rep,·irnen differcnte 
en.ra (>'mesmo contrato, cnnformo ns partes qlli:r.ercm 
hcnr sc.b n lcgisln~ão nntign ou n novn. ntnn. vez que 
estipulem pritzo ntnior ou 1nenor e juro _tnn1bem 
superior ott inferi<!" o. doterminnclo lhnite: o (}ue niw 
111e parece con\'Cnlentc. 

O SR. Nu:-.Es Go:-.çALVES :- A mesma. desigt1nldndc 
t•esultlwá dn subsistencin do art. 4.• 

O Sn. VIsco:-.n" nE PARANAGUÂ. (mini.,r,·o ele est•·an
gciros) : - A poittclo. 

O Sn. ConREJA:- Jtí clcmonstrci n profun<ln dill"e
l"eno,a que hn entr~. n~ e outl·o. O nrt. 4• regula. os 
C'ontrntrs nctunes, JU. fe1tos, que têtn setl Tct·zno pro
ximo. O nt·t. !)o nli.o ; crêa unul. no'\·n lcgisl·Lçi"lO pnrn 
cnso• que dependem cln vontade das pnrtcs contt"ll· 
tnntes. 

O Sn. A•••·o:<so CP.LSO :- Apoindo. 
o Slt. ÜCHU\RIA. : - Cont\'0. o cu·t. /lo h~l o l'l~(!lll'aO 

de lnnovnrcn1 as pnrtos acn~ contr.1t0:;, porqnl?' nrula 
obst.a. a. que os contl'ntnntcs nctune~ os t.•et'on11l1 ll\ ou 

O Sn. Nu:-.E" GoNçAr.vcs : - As leis as mo.is mo
dernas sobre bnncos il.e crcJito territorial nclmittem 
esta. il.isposic;rto. 

O Sn. Cor.IIEIA: - Mns que execu'ião têm tido 
estas leis 'I Pois estnrá tudo tão nlternno no. hunlnni
dad.e que n expericncin colhido. no pnssnclo nõ.o sirva. 
mais pnro. o presente '! ! 

O Sn. NuNES Gosçu.YES :-E' o. experiencin que 
tem doterminnclo a. aceitnçlio desse principio nas le
gisl:tções modernas. 

O Sn. ConnEIA. : - Mns ns legislnçües antigas co
meçárüo com leis como estn que n commissão propõe
Rossi refere -se a. leis o.ntiquisshuás contra a. ttSlll'U. e 
mostra ·n inutilielnde de tnl legislnc;iio. 

Vamos legislnr 'Pnrn cnsos que jú. f01·üo estuil.ndos 
sufficientcmente. Toclns as nações têm nil.optndo mui
tas leis contrn a usurn, con1o ngorn. se propõe. Essa.s 
leis cnhirão, porque não impedirão, nntes f:worecêrõ.o 
n usura. ... 

O SR. Nmms GOl'(Ç.\."'"ES : - J:Ioje estüo voltnndo. 
O Sn. Conrmu. :-... cm consequencin de factos re

sultantes de relnçücs, que não se nlterüo, entre o 
que pc<lc e o que dá dinheiro. 

O Sn. NuNES GoscALvt:s :-E é notnvel que o pniz 
que se tem posto ú. ·frente <lessa. reacção é precisa
mente nljuelle de mnis ndiantndn legislação a. respeito 
elo c1·c<lito tcrritorinl, n Allema.nhn. J:Iei de demon
strar isto. 

O Su. ConnEIA :-Emquanto o legislndor ma.rcn uat. 
pren1io equivalente no n1nximo rca.l da.s trnnsn.cções, 
a. legislação é ca.bivel; mn.s. logo que o legislador 
mnrcn juro inferior "o mnxhno por que o dinheiro 
nnturo.lmente se cl{L, a. quãst.ão sul~ge, e n. lei é fru5-
trndn. Quo.ndo se eitabelece tnxn menor do que a. de 

. muitos contratos, vem os factos confirmnr n expcri• 
encin j.í colhida.. 

Esta. distincção fnz Rossi n respeito cle algumas 
leis que durárii.o mnis. Elle diz que, se o juro estipu
ltldo nn lei crn superior :\quelle por que se faziilo em 
gcrnl ns trnntJn.cções, n cottsn pnssa.vn. desapercebida.; 
mns, qnnnclo se quiz estabelecer juro menor do que 
nquelle por que se emP.reetnvn di~heiro, a. questão 
nppnreceu, n usurn contmuou o verlficou-se que n le
gtslnção não devin ser mnnti<l!l., porque, p1·ejudicnndo 
trnnsncc;ões feitas de bon fé, não cmbara.çnvn ns qne 
se fnzião com dúlo. 

Henovou n. commissüo un1a disposiçüo que nü.o 'foi 
nceita pelo senndo cm 2• disct1ssão, n quo concedé 
ás letras hy};lothecndns, nlém dos favores decretndo:s 
pelo. legislnção cm vigor, o ele nüo pc'dercm ser pe
nhornelas scniio cm fnltn de ontros bens por pnrte do 
deYcdnr. Não sou, etn ge1·nl, inclinndo t\O regilnen 
elos prh·i!onoios nestn matcrin ; nem descubro razi'ío 
pnrn esse !fovo privilegio, concedielo its lctl"lts bypo
tbecarins. 

O Sn. S11.Y"IRA o.• 1\Io~··r.•:- Apoiado. 
O Sn. C.:nnnErA. :-Por que entre os bens do devedor 

hn de n lei cstnbclecer estn prefercncin 'I A quostilo t\ 
do pagamento no credor, qtte quer ver suo. dtvidn sn
tisfeitn, o não privilegiar eEta. ou nqttcl!n pro[lricdn<le 
elo devedor. E. •e devessem os ontrnr por este cnminho, 
nüo soi se uquclln propriedndo quo n connnissli.o torna. 
pl"iYileg;itldn ó justnmente n que o <lovn ser. 

0 cre<Jito clns Jeti"<'S ltypot.hecarins UlLO soU"ro, por
que, quando o devedor entro ~eus bens ·pos.suo tne~ 
letras, ·vii.o ollns oon1 os dcnllus bons segtur a stut 
sorte. O Ct·cclito elos bancos que t.lm muitas letras 
!wpothecnrins repouso. n'ot1tro fundamento, o ma.l es
t1\riüo olles so, porque sut•s letras potlem ser penho
radas por tlividas ero torcoiro, o ~cu "1::t•oc1ito o n sua 
snlidoz cnhisscm. Creio, pois, que o scnndo, nüo 
nceitnnLlo nn 2• discnssüo cstn idén, foi levado po•• 
motivos procedentes : e nlio vejo mesmo o que se 
possu ntlinntnr nnnullnndo o· vc•to anterior,pnl"C\ nc<:i-

14 
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tar em ultima discussão a med.ida já uma vez nãO pontoS qne podem com vantagem deixar de ser in-
approvada. cluidoa na. lei. 

Contém o projecto esta disposição.: O Sn.. NuNES GoNÇALVES dá um aparte. 
cc·Verificada a a.djudico.çiio, a requerimento do O Su. CoRnEIA:- Se a commissão se tivesse eon-

credor, ainda será admittido o devedor a resgatar os formado com 0 voto do senado em 2& discussão, esta 
bens adjudicados, dentro do prozo de um nnno, eon- terceira. seria muito mais rapida. -
tado da adjudicação, mediante o pagamento dl) valor 0 Sn. NuN.es GoNCALVES: _Teria a commi:ssãQ 
por que esta. tiver tido luuar, e bem assim 9-os juros ·h d'd d d 
estipulados na escriptura ~e hypotheca, vencidos até dado prova. de não a ver proce 1 o e accór o com 
á data do resgat~ das bemfeitorias realizadas nos im- sua convicção. 
moveis adjudicados e custas do processo. » O Sn. ConimiA: -Esse argumento é de_ deus 

.A hypothese que se pre,•é é pouco provavel; se 0 ""Umes; então podia-se tambem dizer qne os sena
devedor não póde no momcoto da adjudicaÇ~ii.o liber- dores n~o -çot.úrão de accordo com sna CO:l\'Íco;iio .•• 
ta.r a sua propriedade, difficilmente dahi a Ütn anuo O Sn. NuNES Go:o;çALn::s:- Entiio o r1ue preva
estad. em condições de o fazer: para. esse ra.1·o caso Ieee nn 1 a Jiscns;;ão deve prevalecer em toJas as 
melhor é manter o principio geral de fazer os ajustes outras ? 

·na. occnsiii.o, como ils partes convenha, antes do qne 0 Sn.. Com:.Eu..: _Nas discussões novas pódc-se 
firmar este direito por parte do devedor, rlü-eito su- tr:1zer materia ainda nãO considerada ; fui mais 
jeito ao p::r.g?.mento de juros, e do valor das bem- para este fim que se crellrão os tres turnos ]!elos 
:feitorias realizadas. Se o novo proprietario tiver in- qunes tem de J:lassat· a lei, do !ttte p:m1- ir re
teresse cm dlilicultar .ao devedor o resgate de sua. nomnào m.ateria jâ rejeitada ; pódc h::t\"er, em 
propriedade, ahi. está. o camlnbo indicado na. lei; não al"'uns casos, conveniencia nisto, porque niio b::t 
era possi•·el deh::ar de respeitai· as bemfcitorins, e o l'egras absolutas neste assumpto; mas 0 fi.m das Jis
novo proprietario póde fazé~Ias de modo que inatilise cussões por que passa um projecto não' é renovar Glil 

o direito que se pretende garantir. snbsequentes dis.;:ussões o que em outras não mere-
Quanto á qnestfio que sobre bemfeitorias _indispen- eêra approvayão. 

saveis se póde ol'iginar, fica livre ao antigo proprie-
tario entender~ se com o novo c chegar a accordo; em O Sn.. NUNES Go~ÇALYES dC~ um aparte. 
todo o caso é o meiú nlelhor. Sem accõrdo e com este O Sn. ConnEij, :-Se se pudesse estabelecer regr:-t 
.artigo o devedor pouco adianta e púde achar-se ea- absoluta, enWio o regimento deda determinar que se 
volvido n'uma serie de questões. reproduzissem na 2a discussão totlas as id.!as rejei

. O Sn. NaNES GoNÇALrr:s :-E quem 0 obriga a tndas cm 1~ e na 3a todas ::tS idt:us rejeitatlas n:l. 2 ... 
mctfer-se nellas "J . . O Sn.. Ntmrs GO:'iÇÃLYES:- I\!a.s é um tli:-eito. 

O Sn. Conru:a: -Se não .se presume interesse, no O Sn. Cot~!l.EIA. :-Nem eu estou conte.slnntlo o. 
de>eàor, Ue reclnm:J.r a propL·iednde qne foi .forçado direito com que u ccnnn'tissiío auresentou as emeudns; -
a •;:ender, então não ha. naili qne legislar no ca.so; se · estoudizcntlo que a. discussão tem vers::l.do jnstat!lente 
.se ::J.<1mitte que possa ter iuteresse em recla.mu.r, sobre os pontos a que o senado não pr..:ston seu 
então o novo proprietario tem interes~e em não ce- assentimento. 
dcl'; e aleil)l"Oposta a 'Ft4!t l;lais gartmte 'l Ao nO'>O Sobre este projecto fol'neceu-we nlç11ns upontu
proprietario que p6à.e f•tz<.:i.· tantas b~t:1feitodas que tamenle>2i 'üllt cUstincto e e:stt1dioáo jllm:co:l:mltv, o 
difficultem inteiramente a (.;.l!trega da propriedade. Sr. Dr. Rodrigues Torres Neto. 

O Sn. N'UNl:ll GOilifALYE& :-E que mal yem disSo? O Sn . .ÃFFO:Sso C.er.so:- Apoiado. 
O Sn.. ConnEu. :-Pdmell:am<:inte vem o mal resul- OS::... C~!l.R:::a: - E eu julgo qne CC'm ['F>' ·.it•; 

tn.r.te de f'azel· leis hmteis ; c eni segumlo lugar o tle posso dar a.clles c·Jnllecimento uo sec:Hh. 
estabelecer wna nova fonte de litiglos: dcsdll que a o S~t. Ar.::o:s;;o C!.:Lso: -Apoitdo; tumbew n~.c íez 
:adjudicação ficou Iegalmenta tcnnin:1da, deve J:ll"O- 0 fayor de fo1·.uccer algm:cas idéas. · 
duzh· seus effeitos ; se alguma legislação contém esto. 
disposição. ella d_eYe tc1· e:xplicavii.o especial; e de- O Sn. Co!l.<u:u. :-Assim procedo niío sú em liame
vemos salJcr que vnnkl.gem se coll!crá desf::r.lll'Ovi-· n::r.gcm ao jurisêonsnlto a q_uem me 1·efit·o, como :rmrn. 
dencin, que niio ê p;eralme!lte nceitn nos codigos de e-stimular outros, igmilinente competentes (apoiados)~ 
outras nt~Pões. Se hu. receiu de conluio, não se d& a tL·azcrr.nn tnmbem o seu concurso para melhor -c!a.~ 
o direito de fazer bemfcitorias a cujo pagamento seja borayão das leis. · . 
obrigado o devedor. O Sn.. Nuxr:s GoxçA.úEs: -Seria p::trn desejar 't<e 

o Sn. Nt':'<ES ao.-;:c.t...LY.ES:-.A.ttenc1a v. Ex. deyiJa- os advogac1os c jurisconsultos nos trouxessem{) seu 
mente, com unimo _desprevenido a bypothese, e Lu· de concmso. 
ver que ella é -de grande alc:mce. O Sn. ConnEu: -Eis o que diz este illustr~J-~ Jii-

0 Sn. Co:aru:u.: -Penso que, Jlresentemcntc, tudo risconsulto (Zê): 
estt'i. ãi!nuteiaUo de. modo sntlsfactOrio. Até o mo- it- Erilerid:tS- dO- Scõ.a-àO =---
menta dn. adjudicação fique livre ao tlevcdorpag:::.r; « .A.rt. 1.o ~ 1° sn'Lstitue a acçiw cxecuth;a; 
depois que a propdeda,le passar pam o no~o senhor, mns fa-h depender de eitnyão prévia. no de\"ellor e 
fique-lhe na integridade dos direitos ligados ii proprie- se este não é encontrado determina o ~ 3~ que se pro
dade. Se hn. receio de conluio, Yejão~se meios de ceda. ao sequestro. 
impedi-lo; e se no conluio hom·cr fraude, rrocr;rem~se {( Temos, pois, duas normas de procec1er s~m que se 
recursos legaes para- puui~lo; m:fs est:J. passagem da encontre nisso vantagem. _ 

· propncdade p:tra o novo senh,;r com moa Íi:Jqtilaç-ão f1 

u Fnc;a-se a penhora executí~·a como no ei>el. 
1m portante, ba. de dílncultar nquillo qne' i:mrece « Principie-se logo pela penhora, c _feita el!a. inti- ~ 
querer-se .favorecer, ~ me-se o devedor. Cumpre nau confundir penhora cxe- ·-

A nobre commissão ''ê que, apresent.ando ntzões cutivn com cxecuç~o. A!li ha uma. aco;üo que con:eça 
Contra a adopyão de algumas medülas por ella pro- }leln penhora, que c acc:tsada. marcando-se prazo p~ra. 
postri.s, salvo o merlt.o <lu. sua obra nos pontos a defesa!.. send_o os embo._:gos oppostos venll!-dCir:t 
cn.pitnes; não combato o projecto, combnto algumas contestaçao; aqm hn exec1;1çao appare!had~ em Vll'tuJ.e 
das disp_osiy(:!es que ·ene_ contém, e que me parecem de se»;tença con~emnatorm. (V eJ3:-se Lobao, E~eCtlt.) 
menos proprias para se C('nse,.,.uir o fim que se busca cc D1ga-se, poxs: 
com a..decrctnção da nova Ief. Parece-me g.ue~ arre- (( § 1.0 A a.ssignação de dez c1ias é substi!.ttida pela 

·dadas estas. q,_uestões. teremos feito malS do qne acção executiva, que c?m.eçará pela effectiva p~J;Lbora. 
renovando leis sobre a usura, esta.belecendo ex.cepÇ{les do bem hypotbecado, mtJmando-se della o devedor; 
no direito de propriedade, e creando privilegies que e SC&f_Uindo-se quanto ao mais o Reg. Comrn. n. 737, 
.não parecem justificnveis. São precisaménte estas art. ,jll e seguinte. 
disposições que têm difficultado a passagem da me- i a: ~ 2.o SuOstitua-se a palavra m,znd'ad'o pela Ue 
..:lida capital; e a votaçiio na z, discnssfió most.ron os penhora. 

.- ... ,. ._, 
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c § 3:0 Substitua-se pelo_ seguinte:. a. con~iliaç~o é 
bcultatrva ; ou quando nao se queu-a assim d1zer 
então diga-se: que a conciliação põde ser posterior á 
penhora. 

a E' bom evita-r duvidns. 
« S} .t_o Supprimiío-se as pala-çras: mandado de se-

questro. . ~ 
« § 7. o Snpprimirio... Se_. vi!lgo..:_ o que diSpõe est~ po..

ragropho não haverá a.d.Judicaçno possivel, de·nda á 
incerteza em que ficaria. o adjudicntorio dur~nte prazo 
não curto. E dnhi não _poderá resultar blator damno 
para o devedor ~ · · · 

« Além disso as questões sobre bemfeitorias Serião 
intcrr.cinaveis; e o credor adjndicatario bem poderia 
burlar a lei. , 

« Art. 9.0 Não vejo vanta~m na applicação da lei 
a.os etp.~stimos hypothecanos cujos juros não exce
derem Q. 8 o/o· 

• O credor teria o cuid.ado de illudir a lei. 
r.c .A. usura póde-se dizer um novo Protheo ; reveSte 

differeotes :fôrmas. 
r.c Accresce que, no caso de se ter de cumprir o dis

"posto no art. 131 do re_gulamento hypothecario, o 
aesconto se fará em detrimento do d.e-..·eiior. Teudo 
realmente contratado por 12, declara simuladamente 
havê· lo feito por 8; como, porém, o que deve preva
lecer é a declaração exuressa. na escriptura, o devedor 
soffrc resignadamente Ô desconto de 8, quando se lhe 
devia. descontar 12. · · 

c:c E se não qnizer estar pelo desconto, ha de, para 
repetir juros que de mais o credor recebeu, propõr 
uma. acçã(\ nova ao mesmo credor. que poderia repel
li-Ia. dizendo ·9.ue « nemo creditur cilldgans .1uam pro
P'iam terpitudtnem. » Eis ~lei, portanto, a dar margem 

. a demand:1s, em .detritri~pt.o, pelo menos, do credito 
re~ol que el!a. quer proteger. 
. «. Continue-se com a liberdade do juro. Se um ou 
outro abusa della, não paguem por isso os que pro
cei•m nos justoi limitu. 

«Desde que se queira estabelecer a taxa dos juros, 
teremos em resultado o abuso, que não terá para
deiro. 

« s~ não houver relnctancia ew se adopt:J.r a. con
ciliação como facultativa, lembro torna-ra por este 
modo extensh·a a todos os processos cíveis ou com
rherclnes que não th·erem a fórrn& ora.ina.ria. 

« Assim adopta-se uma medida aceita por todas as 
nações cultas. Portugal, que tem consti:tuiç:í'ío como a 
nossa, até dispensa em tae,; processos a conciliação ; 

lamento commercial e a disposição 
em que certas causas se intentem 

ve el11:1. 't E iacu1tativa nio produzirá 
. melh?fes effeltos CJ Não ficará o réo certo de que se 
qu~ e~tar ~.:ma. demanda quando chamado a um acto 
& que se não estava obrignilo <t 

C" Nio se conseguirá a.ssim melhor o fim do legis
'li.dor Cf 

• « S~se qui:zermanter a. nMretroactit·idade,pareee-me 
qne se deve uccr~!lceotar «salvo se entre os contta
tantes outra cc.oua:a. houver sido accordado »; assim 
taml:iém me parece que devem ser reduzidas as ava
liações para as prn.\'8-s do antigo rep;imen (ainda a. 
applicar-se). sempre qne não houver lançador para. o 
preço da. ad.jl,ldicar:.io, indo o bem a uma ultima praça 
peJa nova avaliação, segu.indo-se então, náo havendo 
srrem.;ta.nte, a adjudicação ainda com abatimento 
legal. 

«.Já. que se retoca a lei hypothecaria. cumpre dar 
mn:t definição· e:x:a·cta da bypotheca judiciaria, tanto 
mau quanto 2. jurisprndencia tem variado. Occorre
~e·ai"'r dU:a.s decisões do supremo ti-ibunal de jus
tiça .em dra.metral ~pposição sobre a intelligencifi' 
da le1. · 

a O peos:amento do le3_is1aU.or me po.receu sempre 
clato, ma..s 2. letra da. let póde dar lugar a duviclas. 

«Diz tt. lei, art. So ~ 12 :· tí Não se considero. dero-

. gado p·or es~ fei. o direie;; q~e ao -exeq~ent~ c-~Pet~·
de proseguir a execução da sentença contra os
adquireotes dos bens do cro,redor condemna.do, mas 
par~ ser. opposto a. te:reeiros, conforme valer, depende 
de mscnpç:ao. 

« A 1.. parte do artigo suopõe ter o credor pela 
frente e que adquire os bens' directamente do de
vedor condemnado; emquanto que a 2a parte suppfie 
onero já houve os bens do primitivo adquirente. 
• o:N'um caso o direito de ir procurar os bens, então 
alienados em fraude de sentença, exerce-se indepen
dente de qualquer publicidade ; no outro esta se 
exige porque a presumpção da fraude tem cessado. 
Aquelle que contrata com o primitivo adquirente, 
não tendo, portanto, contratado com o devedor, como 
snppO-lo em má. fé ~ Só pela publicidade ou inscrip
çio da hypotheca.jndiciaria póde elle ser prevenido. 

« Tanto é verdadeira a intelhgencin que damos á 
lei que o regulamento hypothecario quando indica. 
os bens em que deve recabir a hypotheca judiciaria 
dispõe : que eUa recahe nos immoveis: eJcistentes em 
poder do devedor, ou aZienados em fraude de sen
tença, designados pelo exeq_neofe ·nos extractos 
(a<t. 224). . . 

Lembro a seguinte redacção : 
o: ~. A falta da ioscripção da hypotheca judiciaria. 

que faz presumir boa :fé apenas nos que não contratá~> 
directamente com o de..-edor eondemnado, sõ por 
estes póde ser opposta ao exequente ou quem o re
presente: não se considerando, :pois, quanto ao pri
mitivo adquirente, deroga.do o direito de contra elle 
se proseo-uir a execução da sentença. 

« §. obtida pelo credor sentença coodemnatoria, se 
procederá á ioscrlpção nos termos do art. 22oi do reg • 
hypothec. quando fOr o caso de .sentença. passa.d.n. em. 
julgado : 6 nos mais casos se procederá á prenotação 
que durará até 30 dias depois que se tornar exequi
vel a sentença obtida, deroga.do nesta parte o art. go 
§ 27 da lei hypothecaria. 

r.c §. Se a sentença não fOr sobre oun.ntia certa ou 
depender de liquidação. o juiz, ·a requêrimento do cre
dor, dará um valor que ser\' irá de ·base para. a in
scripção on prcnotação. 

<( Com estes dons paragraphos novos tenho em -çista. 
ampliar a. hypotheca. judiciaria, que até agora está. 
limitada ii:s sentenças passada.s em julgado, e sobre 
quantia certa. Se o credor obtem uma. sentença con
demnatoria, por que não ha de melhorar de condi9ão~ 
e ha de ficar sujeito a recursos entre nõs internuna
veis~ Causam noslram fcreimu.s meliorem actionem. 
e.xercentes. 

u Lembro tambem acabar com a celebre questão, se 
é jurídica ou physica a indn•hibilidade de qc.e trata. 
o artigo da lei hypothecaria. Como bem diz o conselhei
ro Lafayette no Dir. da; Cou.1as, a lei não cogitou da 
indivisibilidade physica., mas assim não tem parecido 
a muitos; os que porém por aqnelle modo interpretão 
a lei prestão um serviço ao credito real. Pois eu que 
possuo com outros uma :fazenda em commum, não 
posso hypothecar a minha qnota emqnanto a posso 
-..·ender 'l Não ha nisto nm contrasenso ~ Declare-se. 
pc rtanto, que a lei bypothecaria refere-se no art. (ioo 
§ soá iodivtsibilidade ~uridica, e não ã. physica. Assitn 
niio se refere á indivis1bilidade de uma. casa., de uma 
fazen~ ·ou "propriedàde lloOTicola. 

• 
"". ~~: Ainda :mais lembro explicar-se o art. 312 do re~. 
hypothecario, que não dlz o que ha a fazer depoiS 
de adjudicado o imm<~vel ao adquirente. Como se vê~ 
nüo é o caso da adjndiea~o de que cura o !?roi~ ; 
bastando dizer que a.djtidica-se bem ao propno adqnl
rcnte. Cousultado como se havia de proceder depcüs 
de feita esta adjudicação, respondi que devia-se pro
ceder nos termos de exec11ç:iío regular contra o. adqui
rente, que fica collocado no lu~r do devedor, isto é, 
devia-se fazer a a-çaliaçã.o segundo o direito commum, 
levar-se o bem á praça. pelo preço da. avaliação; em
fim, assim prosegue-se até afinal. 

r.c A solução qtte dei ao caso foi bem aceita; se-
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guindo-se , segn.ndo fui inforn1ndo, pa1•i-passtt o 
1neu pn1·eccr. E se n solução q11e dei nli.o se 
considel~nr acertndn., ficnren1os mn un1 hecco sen1 
snhidn. 

" Mns como no silencio <ln lei púile nlguem lem
brar-se de nü.o dar un1n. boa. snhi<ln ao cnso, cumpre 
declnrnr qunlqucr cousn. 

cesso civil fizesse ele tunn c outrn cousn tr;.lnscripci:i.o. 
E hnvcrú. no nosso processo civil pnt·tc mnis confusa. e 
mnis vurin. do que n prcferencin 'I Cndn qunl nmplia 
ou restringe os privilegias n scn tnlnntc. 

" Ccnsulte-sc Lobiio e Pereirn e Sonzn, c \"cl·ifie,u
se-hn a exnctidúo do q_uc levmnos <li to. E emqua.nto 
hn neste processo confusao e vnricdnde, ellns deixüo <le 
existir no processo commercial onde tu<lo foi pcl"feitn
lllcnto rogulndo. 

rc Asshn púae-se dizer : 
" ~· No cnso do. :.<lju<licuçüo, segnudo o o.rt. 

312 do regulnmcnto hypothccnrio, o credor rG
quererá novn o.wnlinçiio do immovel, o. qunl se fnrá 
segundo ns regrns da. lei <.ln cxcct.tçõ.o enl vigor, pro
se~uin<lo-se nte nfinnl contra o n<lquirentc, que ficou 
coJ!ocn<lo no lugnr do proprio devedor. 

"Est{, ngorn nppn'l"eccn<lo umn questiio no foro sobre 
o direito que tem mn 2• credo1· hypothecnrio sobre os 
bens que, já hypothccndos n umn socie,lndc de cre
dito renl, pnssnráõ n ser possuídos por estn o. tit1llo 
de nutichresc nos termos do regulamento sobre so
cie<lndcs de credito real (<le 3 de Junho de 1865). 

" Pó de o 2• credor pcn bornr os bens entiw antichre
tisa.dos, ou deve cspera.r que n socie<lnde se pngl\e 
integralmente 'I 

" 1\Ie pnrcce que o 2• credor nüo póde por mo<lo 
algum burlar um fa.vor conccdi<lo ú. sociedn<lc ; tanto 
mnis quanto, aceita.ndo hypothecn de bens já hypo
thecndos á sociednde de credito, <levin contal" com n 
:fnculdn<le que tem estn <le requerer n nntichrcsc. E 
se ignornvn a disposição c1CL lei, quei~c-se de si, 
porque a igo.ora.ncin de <lircito nLLo nprovcita. a 
ninguen1. 

cc O <lccrcto frnncez de 25 de Fevereiro ele 1852, 
art. 30, é expresso. Dispõe clle : 

" Pcnda.nt ln dur<)e dl\ sequestre ln socil)té perçoit, 
non obstnnt toL\tc op,,osition ou snisie, le montnnt 
ues revenus et récoltês, ct l'a.pplique etc., etc.- v. 
Jossem1, Crcd. Fone. tom. 1•, tit. IV, cup. II, scc. 2. 
Du seq\\Cstl·c et du privilégc ct snr lc revemL.» 

Emendas <lo scnaclo 1larct 3• <liscnssiio 
<c .:\.rt. t.o E1ncncla. o urtigo jlL en1cnüado na. 2n dis

cussão, que por seu turno hnvin emc!lclndo o do pro
jecto que vc1o <la cnmnrn dos dcputn<1os. 

« Qunnto n. este urtigo asshn en1enc1nao observo: que 
supprimio os títulos 4 n G dn 2• pnrtc do regulamento 
commerciul n. 737 sem que possn ser e:q)Jicadn tnl 
suppressi:io. 

cc E' snbi<lo que o nosso proe.csso civil não este\ de
vidnmcntc rcg1.lhuuentndo. -Orn, j{L que se quer du.r
lhc um regulamento npplicnndo-se-lhe as disposições 
do regll.lnmcnto comtncrcial, por que o1nittirao-se os 
títulos ncin1a. rcferlclos ? ·pois ns execuções de 
scnten<;as sobre ncs•ão real (tit. IV), os cmbn1·gos do 
cxecutn<lo (tit. V) c ns prcfercncins ~tit. VI), nchíio-sc 
no civcl mais bem regulados do que as execl\Çõcs 
sobre sentenças profcriclas cm acções pcssoncs, quer 
.sejiio as mesmas sentenças liqui<lns ou illiquidns, <lo 
que ns IJCnhorns, nrremntn~:Ucs c ndju<.licnções '! 

cc Basto. clizer que sob1·o execuc;õcs sú 1\:Iorncs es
creveu tres grossos in-fblio.~, com distincções c sub
clistincçõcs que são um nuncn acabnr.-LobtLO escreveu 
um trntnilo não pc<llteno, onde bem se póde nprccinr 
o que bn de incerto no processo cível de cxecuçües;
nmplinçõcs llOr mn la<lo, lhnitnçõcs po1· outro, .; o 
que nhi se vê. As <lelon"ns cm um processo que 
exige u1n andnmcnto rnpiã'o e stunn1u.rlo, co1no o da. 
execução dc\~ClU ser bnniüos, o como fnzê-lo scnü.o 
l"egulanlcntn.nclo o mcsn1o )2l'occsso "! Orn., esta n1eio 
encontrou o senn<lo, mns nuo completou-o, com pre-
5uizo ntó da unidn<lc. A lei é um todo hnrmomco : 
ns suns disJ>Osições prendem-se umns ús outros, 
como élos de umn cn<lan. Permitta-sc-me o 
dizer- ndoptn<ln n cmcncl:. do senndo- n exc
cuçr,o civil será umn manta <le retnlhos, sendo 
isto tnnto mnis r,nrn lnstimnr, qunnto n pnrte 
do regnlnmento commcrcinl, sobre embargos do 
executado o sobro profercncins foi reputn<ln por Nn
:znreth (lente <ln. Univcrsi<lude <le Coimbra) como tra.
balho completo, c mereceu que nos Elementos do pro-

"A<loptem-se portnnto os titules 1 n li. c ser{, prestado 
n.sshn serviço lt. ndn1inistrnção da. justiça.. · 

" Observo nin<ln que não me pnrece nccessario o 
nccrcscirno-tcndo-so c1n nttcnçü.o, quanto ús peças de 
qttc clc'·~tn con1pôr-se ns cn.rtns ele senten9n. no que se 
acha. estnbclccido no deCL·eto n. :i,737 ele 2 de Setem
bro de L874. 

cc Ent prin1eiro lugo.r tal n.ccrescimo dá ao artigo ttn1a. 
tlttí. l"c,lncç<Lo : as pnlnvras -to<las aquellas- que s" 
uchüo no segnnLlo men1bro parecem se referir a peçcts 
qu::a.ndo não se poclen1 t•eferir senüo n cUsposicúcs. 

cc Em segttnclo lugar i! snperflno, porque ns énrtns <.le 
scntcn(l:ns, quer c i Ycis q ner cotntncrcines, se C"-tra.hcln 
confor1ne o decreto citado, que constitue o nosso re
n-itnento ele custns ; convindo nccrescenta.r que o 
:';:rtigo, <lispon<lo sobre execuções, suppõc portanto j{L 
ext1·nhi<ln a cnrtn de sentcnçn. 

cc Eu a.té adoptaria. co1no tnr:.is exnctn, e n1esn1o por 
que (j n1ais consentnneo.. com a. tcchnologia. juridica. a 
redacção do projecto do. cnmnro.. 

cc ~ L.• Desde qne se ma.ndnr gLmrdnr o rcgulnmento 
commercinl, tits. 1 n 3, n que vem fnllnr-se em pré
gões '? O citndo regnhunento, é snbiUo, ncnbou com 
elles. 

" ~ 2. o Púde <ln r lugo.r a difficuldn<lcs praticas 
qunnto {Ls proprie<lncles ag;ricolns. Como é subido, pe
nhornnclo-se tnnn fnzendn com os nccessorlos ha. 
sempre duns prn,us : n dn fazenda em si que, por ser 
imtuovel, te1n o' prnzo de 20 dins, e elos a.ccessorios 
(moveis), ql\e tem o prnzo ele 10 dins. Gunrdn<los estes 
prazos, COlUO SC tornar c~eq1.Ü vel tt. aisposiçt"to elo 
pnrngrnpho que precisamente tem em vistn a proprie-
dade agricoln '! · 

<c _4.,inclo. 1nnis, o escrnYo nü.o c.; venclido en1 pra.çn, 
como arremata-lo cnglobaLlnmente com .o inll!JOvel '! 
Cumpre, portanto fazer-se q unlqucr modJfic;,çao. 

cr Art. ~o ~ 2. 0 Parece conter nntin01nin corno nn
terior parngr~1pho. Alli se diz, qtte o exectt~~tLlO, 
111U\lter, nscendcutc ou Llesccn<lente pode1n t·enllr na 
prhneirn. prnçn. llclo prc~o da. nvnlia.çt'Lo ; c1nqua.nto 
qtte nqui se cletern1ino. qné nüo poden1 remir toUos ou 
nlguns bens ofl"creccndo por elles os preços <111e nn 
occnsiüo tivc1·en1. 

" Accrcscc que se o vnlor dnclo nos bens fo.1z suppúl" o 
seu justo preço, por que nüo se hn ele permittir it re
missão por este justo preç.o 'I 

«Arti,.,.o ql\e passou n ser 4• e pnrngrnphos. Reporto
me no cl'l\e· já disse qunnclo considerei ns emeu<lns elo 
senn<lo. 

" ~ 6• deste urtigo Sltbstitnc-se J>elo seguinte : 
" Servirá <lc ba.se parn n hnsta pnblicn a nvnlinçüo 

constante do contra.to. 
" Fnontnos nossas ns seguintes pu lavras ao J01•nccl elo 

Commc>!cio (Gazctilhn sob n epigrnphe Estndo. servil): 
cc O preço '•cunl de qualquer mercn<lor1n, sem 

exccptunr n mcrcn<lorin humnnn, resulta dn combi
nnciio de circun1stnncins 1nnltiplns que n ninguen1 é 
dndo subordinar l'L previsão tü.o segllrn qtte nii.o possa. 
i'nlhnr. n 

"Pereira e Souzn defil!c a nvnlinçiio : dctermiunçüo 
do valor ott preço con1nuun e vulgnr de nl~umn. cousa.; 
e diz que vnlor - ó n sommn ela utiliclnLLe q Lle pó<le 
rcsultnr <lc nlgtunn cousa. q uc nos ú nccosso.rin. co!ll 
relnçtLo {L suo. nbundo.ncin ou rnridndc, 

<c E co1no .. pois, de nntc-1nü.o d.nr-se ''a.lor a. bens que 
poderilo ser excnti<los passado nio.o poquouo numero 
ele nonos'! Nem vemos vnntagcm em nvnlinçiLo no 
contrato, qunn<lo un<ln mnis hn a temer com nvnlin.ções 
que possüo sor lesivns. 

~ 7•-Reporto-me no que j{, disse qunnto ás em.cmlas 
do scnndo. 

" Art. 3• que Jlnssa n ser 7•. Este artigo como 
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cstô. l'odigiJo póde t1·nzcr SCI'hts complicações.-
0 que me purccc que cl!o qtliz foi da1· tun meio 
ao credor livpothecario <1e nnnull<w a pcnl1orn 
quan<lo, sah·os os casos <lo insolvnbilida<1o ou fnl
lencin, c]la l'CCn.hisse crn llCllS }l,·pothccnrios; 111fiS 
n suo. retl.llcyüo presta-se ir nlCtn <lo"' <fllG se quiz, Se o 
cre<lo:- est{t. insolvnvel, se assim por exen1plo sú possue 
bens h~pot11ccal1os, é pcrmitti<1n pol~t lei hypothccnria n 
ex.c:ussuo dos lllCSll"'os bens. 

"Niio pó<1e nté dar-se." fncto de h~·l'othecnr al~;u?m 
todos os SCllS bens depots de contrnb>r ~tlp;uma i:hvl<1n 
chyrog1·apbnrin '! Pois quem proferi o o ct·odito pessoal, 
qttem mostrou tot· todn o confinnçn nn posson do 
devedo1·, de,·e ficn1• atado pelo fncto de uma hypo
thecn supervcnie11te? Qttetn se obriga. obrigo. o que é 
seu; niio é jnsto portanto qnc se deixo um Ct'o<1or 
chyro~raphario sc111 modo pt·atico ile, dada a insolvn
bilidnâc, excntil· os hens hypothecn.llos parn l1aver as 
l.'cspectivns f:obrns.-Jú nü.o C pouco perder n. priori
do.<lo. 

(( -·\:rt. O.o R~po1.·to-tne no que di~se >l, 

Creio não haver inutilmente tomado tempo ao 
senndo sujCitnnc.lo á sua. a.precia.çü.o estas t·nzõcs que, 
como se ncnba. ele Ycr, siio muito dignns de nttençt'1.o. 
(Muito úem.) • 

Ficou a <liscttssão a<lia<l'1 pela horo.. 
O Sn. 1° S&cncTAmo, servindo de presi<1ento. deu 

:para or<loln do dio. 22: 
-A:. 1ne.srt.1a. jú. clcsignndo., a sn.ber : 

· Continuação dn 3• discnssüo da proposição da ca
mnra dos deputados n. 5, de 1884, refo•·mando o pro
cesso de execu\~Óes ch·eis c connneL·cines. 

Levantou-se a sessüo {Ls 3 horas <ln tnrdo. 
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P!!ESIDE~ClA. DO 5n. DA.UÃO DZ COTI!GlPE 

SI:,.>IA.mo- Licenr-«s " c>npl'cgctclos c!e commissíio ·C 
negocias elo PÚ1·wui. Discurso e requcl"imento elo 
Sr. Col'reict. Approvarüo do l'equcrimento- Ordem 
do dia - AdjzuUcapiJcs f'o•·çadas. DisCltl'SOS elos 
S>·s. Affonso Celso, Junqueira e Nwzes Goncalves. 
Acliw/ct pelct hora. • 
A's 11 horas da manbü nchn.rão~se presentes 32 

Srs. sena<1ores, " saher : Bo.rüo de Cote!>ipc. Barão 
!le ~Inn1a.n~t·mpc, :Stt11cs GonçalveS, I~no.cto l\:Inrtins, 
Visconde d-o Bom Retiro, Viriato do 1\Ied.ciros, Bnrüo 
da. Laguna, Afl'onso Celso, Correi._, Bnrrio da Estnn
cia, Pimla Pessoa, Luiz Carlos, Fausto ele .A.Suiar, 
João Alfredo, Visconde do. Pelotas, Junqueira, vhris
tiano Ottoni, Barüo de l\faroim, Bnriio ile 1\Iamorá, 
Leiio Velloso, Barros Barreto, Riboit·o da Luz, Castro 
Cnr>•eira, Visconde do Pat-ann~{,, Chicharro üa. 
GlLma, Uchóa Cavalcanti, Luiz ~elippe, Octaviano, 
José Bonifacio, Gomes do Amm·a1, l\Ieh·n <1e Vascon
cellos c Cunha e Fignoirot1o·. 

Dcix{Lriio de compnrece1·, co1n cn\lsn pnrticipo.c1o., os 
Srs. Conde de Baependy, Diogo Velho, Jag\laribe, 
Franco de Sú, Soares Brandüo, Silveira Lobo, Hen
l'ique d' Aviln., Paes de Mendon.ça, Túilteíra Junior, 
Sinin1bLí, Antüo, Fernandes da Cunha, de Lmnat·e, 
Saraiva, Lnfnyottc e Paulino de Souza. 

Deixou ele comparecer, sem crmso. pnrticipa<1a, o 
Sr. Ba.rão de Souza Queiroz. 

O Sn. PnEsinEliTE abrio n sessão. 
Letl-SC o. acta <ln sessão antecedente, e, não ba.

venüo quem solJre el!a fizesse observa.çües, dou-se por 
npprovado.. 

CoxnparecOrão <1epois do aberta a sessüo os Srs. 
Cruz Mn.cbado, Godoy, Martinho CatnJ?OB, Silveira 
ao. Mottn. Vieirn. dn. Silva, CarriLo, Lnno. Duarte, 
Da~tas, Silveira. Martins c Viscont1e de Muritiba. 

O Sn. 2• SEonETAniO, servindo do 1•, dcclarott qt\e 
nü.o havin. expediente. 

O Sn. ~· SEcnETAntO, servindo de 2•, declnrou qtte 
:nü.o hnvin pareceres. 

Ltcesç.\.:, ..._ E~tPm·:o.u.~o~ tlr. r.-:nnns~!o r: :oo~c.oaro~ no 
l'Al\A.:'\Á 

O l"<l•·· Vo•·•·cl" :-X o Diario Oflioial do 18 <lo 
corrente leio esta port•wia do ministcrio ún. ngricttl
turo.: 

" Po1· portaria <le I(; do corro11tc forlio concc<lidos. 
dous lttezcs de 1iccnr;n, · nn fórmn. c1n. lei, no enge
nheiro Reginnldo Candido da Si!vn, ajudante <la 
comtnissü.o incuntbida. de tliscriminn.r terras devolutas, 
medir e dctUt\\"C(\.\' lotes culonines no tnnnicipiv <lo 
Tulntrü.o, na. rrovin.cio. de Snntn. Ca.tha.rinn., pa.rn t\·ntnr 
do sua smtde onile 1ho con VICl'. » 

Niio ó este um facto isohtdo. Nas folhas de hontem 
encontro niudn o seguinte : 

« P;·orogou-se por il.ous mozes o. li~ença concciliila 
ao cngenliciro Joiio Sottor Thompson Viogns, auxiliar 
<ln commissão <lc mell.tornmonto do porto do !l!a
rnnb'ü.o. l> 

Como estas, outt·ns liconoas têm si<1o concedi<1Íl.s, e 
com vencimentos, a pessoas que ostüo <1esempenl1ando 
conunissões do governo. 

Este proccdhuonto nüo é ittnda<10 na lei. As l'CSc 
sons n. qucn1 o governo confin. comnüssões receben' 
os s,ens honorm·ios pl'O lCLborc. Se nüo podem contintta· 
no serviço paro. que :foril.o commissionndns, tênl <le f 
deixat·; antros dovem vi1· preencher o lugnr pnrn. qtl· 
se f~çn. o serviço que o g;ovcrnv jttlgn. ql.tc se clev 
ronhznr. . 

Não pódc o goVP.l'IlO cstnr igun.lnnclo o cncm·regnd~ 
de 1.tn1 ser·vir;o ele occnsiüo n. :fttnccionorios C•)lllO o 
1nng~strndos, os lentes, que têm. substitutos lcgnes 
c nos quaes a lei permittc o. concessüo i!c liccnt;n' 
com ordenado. · 

Basta \'CL' que se trato. de commissão pnt•o. reco. 
nhocer que, logo <tne ella não pú<le ser <1esomponltac1n 
a pessoa que a exe1·cia tem <1e se\" substitniiln, s' 
o serviço qne lhe foi incun1bido é nccessndo ; :L• 
tlovo comtnissnrio cabem os vcncirnet"l.tos; nü.o ~ cns• 
de licença. (Apoiculos.) 

E' intlispensnve1 rcstnu1.·nt· a este respeito o qu. 
ú confortnc {t. lcgis1nçti.o. 

Fui informado de que o nobre ministro ilo im1>eri<: 
sondo solicitn<lo para conceder licença a um de 
men1bros elas illcgnes commissües vo.ccinico-s>.\nita.r!n~ 
nii.o a qtliz conceder nindo." scn1 vcnchnentos, cnteJ 
clcndo que, cessnnc1o o cxercicio, tertnioa.vn. n con 
rnissüo. 

Essa. resohlçüo, q1.·~c cstlt. ele nccUrdo com a. lei e ' 
principias, nfio ú n. q nc se v~ gcrn.Tn1cnte seguida.; 
estú o governo mttorisando despeza qno não póde <1 
terminar. 

Es1lc1.·o, pois, que ccssn1.-{" este costume, que, contt 
o. lei, se fo1 assim introduzindo c;m nossa administr, 
c;ü.o : c se, cn1 toclo tctnpo, U\UO. t·cc1nma.çú.o nes 
sentido teria co.bhnento, muito mnis tem ap;ora, ~. 
uma situnçüo financeira como a nossa, qttando, con 
diz a falln do throno, é impossivcl augmontCLr 
dospczn.. 

Chamo 1>ara estes fnctos a attonção do p;ove1·n 
esperando que !!.lgnma circular seja expedida reg 
lnn<1o o assumpto, como deve ser, para que os pre' 
<lentos de provincia, por seu lado, ni\O Vf>O imitan 
o procedimento que o governo tem tido. 

Esporo que a nobre commissüo do orçamento pr 
porlL, na. occo.siüo opportunn, o que convier pa.rn q 
niio se possa repetir o abuso. 

Pedirei tnmbem n. nttençi>o do governo para a r 
clamaçi•o, com todo o fttnunmento hontem feita 
Jonwl elo Commercio, acOrco. do estado em q\lo 
o.cba a distribtliçüo de jttstiça no. cnpital üa proviu< 
do .Amnzonns. 

Tratarei ninil.a. ue trcs assumptos que intoressüo 
província do Paranlí. . · 

O primeiro, tiro-o de uma corrcspondencia pub 
cnda no Di<wio de Nolicias de hontem, na qt 
lO-se: 

" Os mnchinistns da cstrnila de ferro sahirão toa, 
o prevê-se para qualquer <lia grande desastre. Con' 
que 0 presidente Ua provinCta j{L :por telogrO.t\U 
deu parte <leste esto.do do cousas no ministro da ng 
ctütura. " 
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O segundo, encontro-o na. folha. oalcial da. proviu
cio, Dezanove de De:::ernbm, no seu numero de 11 do 
co•·rcnte (lu) : 

• A commi•siio Vnsconccllos escolheu, a. nosso ver, 
mito local pnra. csta.belecer nucleos colonia.es. A zona. 
entre .A.ssungdy e Antoninn., setn con1mnnicn.çõcs fn
ccis para. a. cnpitnl, de onde dista. cerca. de 70 kilo
mctros, nlio póde ser dcsejnc.ln por imn1igornntcs. )) 

O 3° é a.inda. fornecido pela. mesma. folha. ofllciul do 
Pnrault, neste o.rtigo : 

' Nús c a estrada da {C'I·ro-No sabbado 27 elo mcz 
findo, ás 7 J /2 horas da. noite, um tal Sr. Hermnnn, 
que se diz chefe dns oflicinns dn estrada de ferro desta. 
provincin, npresentou ... se ctn nossa. officinn. procurando 
o editor e pronrictarto deste jornnl ; e !I e que se nchnvll 
occupn.do ·na tirngcn1 do 1nesino jornnl, 1nnndou dizer 
iiqnelle senhor qne entrasse na. olticinn, ao que n prin
cit>io rccnson-se, ncccclendo depois. 

" A visita. do Sr. Herma.nn tinha por fim saber 
9.uem era o autor do nrtigo publicado na secçiio 
Jt-.·,·c deste jornnl sob a epigra.phc -Estrada. de :ferro 
elo Pnraná. 

" A' pergunto., partindo de ~tm compntrir,ta de 
Henri Heine, qne do si prvprio dizia que muitas 
vezes deu-se o caso de jogar pedras sobre a. fronte de 
qucn1 só tencionn.vn afastar ns moscas -teve cm 
resposta que pedisse a exhibiçüo do aut.op;rapho ;, 
autoridade competente, se se julga.,·a offendido, e qne 
só então saberia quem ertl o a.utor do nlludiclo pu
blicado. 

" Não satisfeito, ao que pa.recc, o Sr. Herma.nn 
com n resposta dada, lembrou-se de avisar que nos 
acnuteh1ssen1os, visto nchnrcm-se nnlmn.d.os contra 
nós os trnbnlhnclores da. estrada de ferro. 

cr Este n'•iso, qtte demonstro. un1n intenção occultn. 
lo:~,·{nuos já 1\0 conhecilnento do Sr. de!egado de po
licia, a. quem entilo pedimos provic.l.enc:as, e esta.mos 
certos de que seremos attendidos. 

cr Agorn, do que pos~n. nos succeder etn nosso. vida. 
ou propriedade nmcaça.dns, fica responsavcl a compa.
nhi:L da estrada de ferro, que tem emprega.dos dn 
/'orça do Sr. Hermaon, e que é solid:uia. com seus 

.netos, segundo ellc mesmo nos deu a entender.» 
li"aço esta. reclnmny'iio no interesse do\ garantia. 

elevidn ús pessoas c {t propriedade. A minha recln
Jnnç.üo é n bem do Dc:::cnove de De::emln·o, c ní\o me 
dispenso de fazê-ln: não enxergo a mão suja que 
alli pretende tocar-me. 

Sc: o nobre ministro do impel'io estivesse presente, 
eu l•C<!íria a S. l~x. que meditasse bem sobre n 
r1uestilo do abastecimento de carnes vc:rdes n esta. 
cidade; S. Ex a.inda persiste no systema do privi
legio; o tempo ha de mostrar-lhe qne não convem 
outro 1·egimen senii.o o da. liberdade. 

O Sn. l'<hrnA DR VA.•co•cELLos (ministro da im
perlo) : - A liberdade ó o ntonopolio. 

O Sn. ComtEJA: -Tome providencias contrn e11e. 
O Sn. 1\IErnA. DE VAIOO:'IOELLOS (ministro elo im]lQrio) 

-Não dei privilegio a ningtton1. 
O Sn. Conn&u:- Pelo que ouço, S. E~. ost(, nos 

t11eus principias. mns erra nn. npplicnçüo. S. Ex. não 
quer c• tnonopolio; n1ns n~ snntt pro'"·idencins sõ.o da 
nntm·"z" das q11c tomou o antecessor de S. Ex., em-
1oom ficassem estas modificadas. 

Quando esta.heloceu-so o regimen de nbsolutn libor
dtl<le, que vigorou durnnte todo o tompo cm qno pre
sidio n cnmnra. munici1>nl o illust.rndo S1·. Dr. Ferreira 
Yinnnn. ns cousna mn.rchnri'i.o bc1u. Cou1 atreito nesta. 
m:lt.el'in. de or<lem economicn, o principio d~t liber
dade, firmado na lei de 1• do Ontubt·o, .; o ma.is ga.
r"ntidor. , 

O Sn. 1\h:m ... DP. V •sa~soP.T.Los (mlnist,·o elo ·impm·io): 
-No mn.tndonr•>, ni1.o. 

O Su. CouuRIA :-Por que ? 
O Sn. VrnJAl'~ n~ 1\IY.OP.ll\O.; : - Em t•>do o cnsc> 

>~c:tbou com os contratos. 
O S11. ConiiEIA : -A liberdade exclue toclll a e;

pecle etc contrato. 

O Sn. Y1nuTo DE MlmEIROS - Nüo hn\'Ín menoa 
de dous. 

O Sn. ConnRa : - Nii.o é a. primeira voz que me 
tenho pronuocia.do neste sentido. Já tive occnsiiio de 
desenvolver a. nlinbu. opinião. 

1\Ins, o meu fim principal hoje é·vêr se p~sso con
seguir CJUe cesso o facto que se tem dado dn con
cessão de liccn~u., e cotn vencimentos. n pessoa.s co.
cnrregndns de commissiio pelo governo. 

Sobre isto versa o meu requerimento (ltJ): 
« Rcqueil•o quo, pelos differentes ministerios, se 

peça uo go,~erno n. segllintc infonnnyiio : se a algum. 
ou a}f"'''ttns otnpregndos de comtnissão se te1n conce
dido ftcen~a, e en1 que data.s; se n.s licenças tclTt sido 
sem ou co~n vencimentos .. c, neste caso, e1n virtude 
de que lei. " 

Foi npoiado, posto. em discttss:lo e sem debate 
appt•ovndo. 

ORDEM DO DIA 

ADJC'DtC,\.ÇÕES FO:\ÇADAS 

Prosegnio cm !lll discussão con1 ns cJnendt\S offe
reeidns, a proposiçiio da. camnra dos deputados n. 4 
de 1885, reformando o prot:csso de execuções civeis 
C COlnlllCl'CÍtl.CS. 

o sr. ~lfota11o l:clso ,_Sr. presidente, o nobre 
senador por 1\lin~>s Gernes, que hontcm empenhou-se 
na. discussiio deste projecto, collocou-me c no nosso 
illttstrado collegn. pelo l\!Mnnbão, que tnnto se tem 
csforçndo por completa-lo, cm situaçiio pouco ag•·a
davel, escolhendo para si a. mais sympnthiea. 
. Confront~nclo a posiç.iio arrogante do. cnpita.lista., .a 
unpõr condtções leoTltnns, com a. do Jnlscro nccessi
ta.do que lhe v:::.i bater ú porta. n~s apuros da. vida, 
S. El<:. disse que nós pnreeinmos considerar o a•sumpto 
sob o ponto de \'isto. exclush·o elos int•res~es do 
credor, no contrario d<l nobre senador, que entendia. 
dever aprecia-lo relntivament'l aos elo devP.dor. 

Vús, observou o nobre sennd01·, collocnis-vos do lado 
do forte e poderoso : ctt tomo o pa.trocinio do fraco, 
do·-desprotegido, qne precisa e i:nplora! 

Ha de consentir o meu honrado amigo c compro
vlncinno que, protestando conta·a os intuitos odiosos 
qne aprouve-lhe nttribuir-nos, lhe obser,•e não ser 
correcta. a nttitude qne assim declnron nsstunir. 

O Sa. NuNES Gox9ALI'ES :-Apoiado. 
O Sn. At'i'O•so CELSO :- Niio é cor1·ecto o procedi

mento que pretende ter tido o nobre eennc.l.or, pro
elnma.ndo-se promotor dos ialt<:res•e• do devedor, 
de prefcrencin nos do erec.l.or, porque, legisladores
out1·a. mis~iLO niLo nns incambe neste recinto. sen'iio 
proteger n cnnsa da justi~a e do direito, irremei:lia.
'\"Chnentc sncrificndn. setnJ~re que uno cogitnrmos ~e 
asseg:nrnr às est.ipulnçõcs licitamente celo!:arnclas fnctl, 
prompta.. c fiel execução ! (tlpaiaclos,) 

O Sa. Nu:<Es Go:<~ç.~Lve~: -Perféitnmente. 
O Sn. AF>"ONso CELSO :-0 nobre senador pelo 1\fa

ra.nhiio. Sr. preoidente, com certeza. nilo sa rcvclott 
nem pelo credor, nem pelo devedor, e )Jeln minha pa.rte 
presumo ter-me igunlmente despido de qualquer par
cinlicla.de nesta. materia. O que ambos procurúmos ga
rantir e rcspe1tnr foi o direito quer ele um. quer de 
outro, conciliando quanto possível os legitimas inte
resses seus, que possi\o achar-se em conflict!'•. ao 
aer judicialmente reclamada. n soluçiio da. d1v1da. 
( Apoio.J.àos .) 

O Sn. NoNas Go:.çALVES: -Attendenclo unicnm.ente 
às considera.ções de justiç.a. e eonveniencia pubhcns. 

O Sn. AFFOsso CELSO:- Para. nttribuir-me o pa.pel 
que o nobre senador emprestou ·mo. ó mister niio 
s(·, desconhecer-mi), scnü.o c1iminn1· elos Annacs ns 
ligeira.s consider~Lções qtte adduzi so hre o projecto 
en1 2~ discussüo. 

O que disse cu 'I Que seria ina:drnissi\'el, bnrl~nrn.c 
ernel a. lei que, cercando do todns o.s go.rantms n 
ero·lor. doixl\sse no desamparo o d~\·eclor, nem sempre 
culpndo ou de m{dó, mns npenns tnfellz. Accreseen
tr,i qne n loi justo. seria aquella. quo, res:;:unrdn~clf:! os 
intcre.!i~cs lcgitirno.i de una c outros, no1n JlCl"ln&tttss d 

.· 
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no devedor zombar do credor e muito menos locuple
tnr-se cm scn detrimento, nem lhe tolhesse n defesa 
mnis nmpln, expondo-o n ser sncrificndo. Ponderei 
qtto, se por um lndo a. ndjttdicnçüo força.dn. é origem 
de nhusos c fraudes, em prejnizo elo credor honesto, 
por outro Indo n venu.a. em pmçn, por qnnlqncr preço, 
dos bens penhorados póde ser n rnina. do devedor. 
despoja.do nssim, pnrn pngnmcnto de 100, do que 
vnlhn o dobro on mnis, sendo po1· isso nccossnrio <tue. 
n lei lhe fncttlte meios de conjm·nr tnmnnho mnl. 

Trntci cnt1io ele nvcl'ignnr se o projecto acnutolnvn 
. convenientemente este ponto melindroso, c a.chei que 
sim, conccdcuelo, como concede, no devedor a. facul
dndc de dar htnçnd01· nos bens pcohorndos, c do remi
los nté a. 11ltima. prnçn, pelo preço dn a.vnlinc;:iio ou do 
Jnnce offerccido ; - facnldnda cxtonsh·n nos seus 
conjuntos, ist.o é, no conjugo. nos nsccnàentes ott 
deecendentcs, q110 dcss'm·tc. ficão todos hnbi!itn.clos o. 
obstar, se lhes convier, q.uc os 1nesmos bens scjü.o 
:tlicnndos vor preços infcnorcs. 

E pnrn dcmonstrn1·, Sr. presidente, que esse recurso 
oro. cfficnt. e sufficientc, relo.tivnmente no fim <ttle 
deve ter a. lei neste pnrticu1nr, J?ronuncici-n1c nos 
termos quê passo n rcp1·oduzir elo mm1 primeiro cUs
curso. pn blicndo cm extmcto : 

<c E' fóro. de questão qnc, nrr~tno.tntlos os bens na. 
tc1·ccim prn~n. pelo '1UC derem, mndn que umo. quno
tin ínfima, não soffre o <li1·eito do c1cvodor, porque, 
desde o mon1onto etn ouo se obrigott, ficou sujeito 
tuc1o o que possue n.o êtn11pdtncnto dessn. obdgnçã.o, 
c, portanto, exposto a. perc1<l-lo pm·a. l'Csgntn-lo.. Ser{t 
prejnclicnclo no seu interesse, no clh·cito - não. 
• t ............ o .......... o ........... o ........... o ••• 

cc Quer sejü.o ns nvalinçücs rnzon.vcis, quer não, 
ficüo salvos os interesses do cleveüor c c1o c•·cdor. Se 
forcnl pol· <.1 ctnnls e lcvndus, :l. prnyn. cot·rigi-lo.s-hn., 
reduzinllo-n.s a. justas pro}'lOl.'ÇÕes. tn110. vez qtlo nt'l. 
nltimn púüc o. vcncln effcctnur-se por 'lunlqtlCl' preço; 
se a.o. in\pcl·so. :forcrn lJnixns, aindn. nn pr~lçn. csttL o 
1·c:11cclio, a. conctut·cncin. cncurccê-1n.s-hn ; o senão 
ostnrüo de mcll>Ol' pnrtido o c1eveclo1· c seus conjun
tos, visto que poclcn1 cfl'cctunr n. remissiio, não lh~s 
sendo clillicil nchnr quem lhes mliunte 1 Oü parn li
-vrar o que valhn .J.OO ou 500. 

<c Conscguintcrnente, nn. praça. llOr q un.lqner preço, 
conforn1o o systcma do projecto, o clircito do devedor 
não õ ofi7endiclo, e scns interesses estão convanicntc
l'lientc resgnnrdndos. 

cc No rc-~"~·in1cn cln. ntlju·dicu.c,~ão foryntla. ba qnnsi 
se1n1)re pr~ ulzo para. o m·c~or, núJrn1cntc so o con"l
pelJü·em n tornar cm: dinhc1ro <> pnrto <lo J:lreço exce
dente do scn cro<lito. 

a: Triplico J:lrcjuizo no qnc recebe, no qttc cleixn de 
·1·ecebcr c no 'Jtl" despende; no g11C recebe, po•·qno no 
:firmar o contrato, elo qual pl·occ<lc n <li viela, estipulou 
ser pnp:o ctn n1ocdn corrente, . c cn1 lugm· do dinheiro 
ontrcn·ão-Jhc hens; no que elcrxn <lc receber, por'l.nc, 
senclÕ~ n moe<ln mcclida geral do toclos os vnlorcs fncil
mcnte trnnsmis~ivcl, ú prefe•·ivel tê-ln o. possttir bens; 
finnlmoote, no CjltC despende, llOÍS O desemlJO]SO Ouri
"'tltoriO ilo excesso elo preço sobre a. c1ivi<ln niío esta
Va. ele corto 0111 suas vjstns, tanto mais qna.nto en1 re
snltnclo ÜCSSC sficrlHcio \•er-sc~hn. llllÚtas YCZOS nn. 
posso c1o tuntt propriedade do qtlll nü.o snbe ou n~o 
púdo timr pnriic1o, por f11ltn do capncielnclo, elo hnbr· 
tos on ternpo clisponivcl.» 

Orn, pcrn·nnto, ·sr. presidente: c1uom nssim se ennn
cin, quem a ofende disposições COnccbiilllS llOS· termos 
ql.'lo nhi ficií.o n.precinc1os, púU.e set• con1 rnzüo rn~gtlido 
de deixnr o dcveclor inclcfcso c sucl'ifien-lo {,s convo
niencins c1o credor insncin.vc1, ou, ao contrn1·io, Jitlgnn. 
pelo que do mnis rnr.onvcl se J?úllo conccc1<i•· nesta 
lllnterln, rospoitnclos todos .os clueitos ? 1 (Apoirulo! .) 

Concoamnos, poré111, 110 1ntm·csso c.1a. nrgmncntnÇ;t.Lo, 
que sejn isto umn cruchluclc, o quo sustcntn-lo >m
:porto hmnolnr o infeli;o cm ho!oenusto {, gnno.ncin do 
âcshumnoo m·gentnrio. Em tnl cnso, o nobre scno.<lo1· 
por 1\lions, que proclamou-se o Jlrotcctor elos cloveclo-
1"ea info•·tunmlos, c1everin comuntc1· cssns <lisposiçtics 
t10~projccto com o. mnior energia. 

FO-lo ncnso S. Ex. ? Snbem todos qno niio. Snlvo 
'l.tlllO. 0\1 oi.1tro. cluvida que o meu illltsLrnclo nmigo 

suscitou ·nc01·co. de idéns scc<mdnrins, mais pn1·n pro 
voc~tr explicações ou omendns que ns tornassem bcn 
clnrns ou explicitas elo que pura combntc-Jns, o nobr' 
senador concordou co1nmigo en1 todos os pontos, ex 
capto tun que vou rccordnr. 

H.econhcce o nob1·c scnnc.lor, como cu, ser n. ncljn
dica~üo forçneln inconvcnicntissimn c fonte de abusos 
que urge cohibir; vota. polu. SLUL nboliçiio : nüo quer 
vorém, q_uc tiio utilrefom1a. comprcbcndo. os contra 
tos nntcnores lL sua promulgnç:.i.o, reservn-n. pn1•o. o: 
depois clella celehrndos, c isto mesmo porque cm sc1 
cspirito cnlott um · nrgnmcnto do nobre senador po· 
S. Po.ulo, nindn niio respondido, c q110 convenceu
ele haver offeosn no principio do. não rctnnctividnclr 
dn.s leis _,·igorn.ndo a reforma d'orn. ctn diante pnrt 
toclns ns execuções juclicinrins, scjn qnnl fü1· n dntc 
clns diviclns 1·espcctivas. 

Se estu. é n. nossa. nnicn. divcrgencio., se nessa. cspc 
cie ttnic:l. S. Ex. de 111in1. clisscntc, nü.o pela Incclidr 
cn1 si, qttc reputa. \ltil e n.doptn. cmno regt•n de futnro 
-c01n qttC aircÍtO,· rO.ZÜ.O Otl Se'lllel' t'l'C:tcxto, rLY~l." 
ba.-mo o meu nobre n.tnigo de hostil ú causo. do• 
clcvcclorcs e se promove n p1·otcctor <lel!cs ~ ! 

Evidcntcn"lcntc, o nob1·o scnnclor, injusto pnrn. cotn 
rnirro C o nosso collega. tJelo :r.rnl•anhU.o, nssmuio un 
paPel. que lhe niio compete. Qniz.S. Ex. .. _concluir', 
seu discurso con1 tun lance orator1o ele cfiCito,- n1a• 
foi in:fcliz, escolheu tnnl, pm·qt-;o se proccclcSsa some 
lhnntc reparo sola·c o meu c1istincLo comproo:inciano 
recnhirin. cn1 cheio. 

O Su. Nt:XES Gox~.,L\'ES :- Apoinclo. 
O Su. AFI'OXSO Ocr.so :- Isto posto, Sr. presidente 

c conto contiuüo a pcnsnt· co1n a illust\·u.lltt couuuis
sã.o de regislnçrio, que não contraria. o preceito cons 
titucionn.l ela. nü.o rctron.cti\·idnc.1c c.1ns leis n. n})plic::tçã~ 
elas novas regrns elo pro~csso n q ttn.csrtucr cx.cctv;ilcs 
que c~'01:n. cm clhtnte se ln.tcuta.rctn! releve o scnn'-1' 
que Inststtt a. esse respc1to, consulernndo o argtt 
n1cnto elo nobre senador por S. Panlo~ f]_nc tn.nt1 
impressionolt o honrado representante de l\Iinn 
Gerncs. . 

En1 rn.oic1n. r<!p1icn.. na 2"' cliscnssão, cu tive enscjt 
de oppur"' rtlgun1o. contcstn.~~ü.o :is l"::tzões do nobre :-;c 
na.dor. brilhn.ntmncntc n.dduzidaa con1o soan1 sct• o 
discursos de S. Ex., 1nns cujo fttnclo, re1ntivnn1c:nt1 
{L quosti'io c.1clJn.ticln, nii.o tno I)n.rccctt corrcsponclér ~
:fórnln. insinuante e sccluctora. 

O nobre senador ponderou, rcconlnndo um priacipi( 
cconon1ico Yerdadciro, que o jnro cstipnlttc1o nos con
tratos <lc mutno ú o resultado ele clous factores:~ 
o interesse rtuc deve produzir n. sonuna l111ltttadtt c ~ 
nvnlin(~üo c.los riscos a. que se cxpi:Je o cnpit~tlistn. en1 
prcstn~'-lo-o., n. nutio1· ou n1cnor 1wobnbilidaüc tl' 
rclHtVC-ln., ou. po1· outt·a, os riscos elo l"CC111bolso. 

Se o contrato celelJron-sc sob o rcgimcn da. a.djtuli 
cnr~ão obrigntorin. n possibilic.lnclc <lc rcnliz:.u·-se elln. 
o ~s inconvenientes c encargos que lhe süo propdo 
<1evii1o te1· siclo previstos pelo creuo•·, cntrnollo cn 
conta. p:;u·n. fixn.çü.o da. tnxn., c1uc exigio o o devcdo 
aceitou. 

Portanto, concluía o nobre sennclor, nbolir :L ailjn 
c.liClv·üo, co1n l'Ofcrencia nos contratos _preexistentes 
cJ isc'ntnr o credor ele tllll onus o. CjtlC volnntnriamontl 
sujeitou-se c elo qttnl tirou proveito, cstipulnnc.lo ttn 
juro nulis nlto, sotn qno no dovcdm.· se dU n. nccessa. 
riu coulpcnsa.çüo, nt'to se rcLluzinclo o n1csn1o juro 
c1nc permanece intttcto. 

Tnl é, se bem n comprohcncli, n ücclncçüo elo nohr• 
sent~clor. Sc•·lt il·•·csponclivel ~ Vejnmos. 

Sr. prcsiclente, nüo contesto qno pnrn <let01·minar 
se o jul"o c1o co.pito.'-1 n1ntunüo ontren1 con1o olcnJont' 
do o.prccinçüo us lncortezns do pngnn1cnto, n n1nio1 
ott 1ncnor aop;nrnnça do rp.10 ÍLU"-s_?-hn. llC!utunlnlcnto 

Nilo contesto qno 110 cnso elo m•o se elloctnnr o pn 
,.,.amonto no. ospccio njuatn.dn., ou cn1 ncnhtulln. ontra_ 
:l'm toclo ou cm pnrte, o resnltamlo cltthi projuizo pnrr. 
o c1·eclor. n si proprlo üovo elle imputn-lo, porqne cmn 
lll'in-IJ:.c 1n·evtl-lo, .c lcv<t-lo cm cnleulo po.rn n .'"cmtt
nernç\'0 o gnrnntms n l"cclnmnr <lo quem pe<hra-lhc 
<linhcrro. 

O que, porém, impugno é que essa p1·cvislio chegue 
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:.t.; :í adjndicnçüo, c qttc o copitnlistn conte com cllu 
no lirmtu· o coutrnto ... 

O Sn: Noses Go:<ÇAI.YEs : - Póue t\tú nsse,·ernr o 
contrnrto. 

O Sn. At··t~o~so CEr.so : -Em. vel·Llndc, scnho\·cs, o 
que lWCSttf'lpõo n ndjudicn~ü.o? _~o;. inexecttçiio do con
ta·nto, a violação elo con1pro1nisso, o repudio da. :fé es
tip_uln<ln, e o consequente prejuízo do crcüor, •lllO 
de1xn de receber no tem110 nprnzndo c em moedn 
corrente o que n<lio.ntou no ücve<lor em to.ltn : -pro
juizo que nno se 1in1itn. o. isso, porém mnis tivultn. c 
nggrnvn.-sc peln cir(:nnnstn.ncin. do ver-se obrigado o. 
.fic::u· .c?nl o qnc niio dcsojnra., ne1n lhe condrin. tnh·cz 
a cl q ua·11· ••• 

O Sn. Cnu:r. )l.\mr.u>o: - Muito.s vezes um esto.
bclccinlcnto que ntio púde, netn sn.hc clit-igir. 

O Sn. An·os•o CEr.so:- •• • mctxi·m.é despendendo 
maior qunntio. pnt·n. repur a. diffcrença. do vnlot· do 
objecto a.djmlicn.do, sobre a. importancin <ltt clividn. 

O Sn. Nu:<Es Go:<ÇA.lo\'ES:- Apoin<lo. 
O Sn. Aa·o:-;so Ccr.so : -Pois bem, rcspondlio-me: 

é por\·cntnra a.thnissivel suppór qtte algnen1, na intc
gl'idncle de seu espirita, no uso de snn. rnziio, e le
vado pelo interesse de juro mnis 'tlto. ndin.nte di
nheiro nn. previsão ele que nü.o lhe sert'L restitui<lo, 
recebendo em troca., depois de trnbnlhos, incommodos 
e dC!spe41:n.s, 111~1 predio ou _fnzcndn, que n:1o co;:::ito.vo. 
con1prnr c runda. en1 ctmn. clespcnc.lenclo nlnts clL
nheit·o ? ! 

Scgnt·nmentc não; putlcsse tnl receio inflnir no cs
pirito do outorga.ntc crcdo1.·. como e-c diz cn1 phrnsc 
tnbellit>n, th·esse elle semelhante previsão, e a. es
cl"ipturn. ni'io se nssignnrín! 

Os Sns. Cnuz MA.OHADO " ~USES Golin.u.vEs :-
.Apoinüc•. · 

O Sn. At·Tosso Cer.•o:- Logo, Sr. presidente, n::io 
se púLlc sustentar que n ncljudicac~üo seja. risco fLue o 
ct·cclot· previo, e do qun.l niio posso. umn lei posterior 
isentn.-lo, sctn que asscp;ul"C no aevcclor coJ.·rcspon
<lcntc ccnnpensnçü.o, nt~ po1·quc, mn 1.1ltitnn. nna.lyse, 
impr,,·tnrio. isso a.dmittir que de sua. fa.ltn ou culp:1. 
s.ufirn. pro,·eito. o qnc serin. inunoral. 

Lo~o, scn1elhnnte rcsttltado está. bom longe do seu 
pensnn1ento, rcpttg'tHl._ ÍL sna. intenção no nssignnr o 
contrnto~ que out1·n nao pó<.le ser senüo o fiel dcscn1-
penho elo qnc nelle convencionar-se. 

O c•·cdor Sllpportn. a. a.diuc1icnc,,üo, pnr•t evitnr mnl 
n'laiür : n4o n. recebe cori1n solttÇ"ÜO nn.tut•a.l e sntis
:lactorin do <tne lhe ern devido ; c se esse mnl é rc-
111CIViclo pct• neto llo lcgislndor, nlto tcn."l qnc rcclnn1nl· 
v de,·eélor. 

Pénle clle pon·enturn pretencler que sr.jn <lireito sell 
a provhlencin qttc a. lei concebeu pnrn sllpprir a. fnlttt 
que pl"nticou. deixando tlc honrnr o compa·otnisso con
trnhido '? Nüo te!ll o deve<lor impontllnl dit·eitos con
tt·•: ? :le,·eclor <~eriv~dos dtt lw.-pri•t culpo. ; clcstn S(• 
on;:.:tnuo-sc. obrtpaçocs. 

l:'ort1tnto, Sr. Presidente, o n:rA"nn'lenlo reprodttziclo 
pelo nobre sennc1ot• pot• l\linns sl> tem de -<\.chilles o 
cr.Iconhnr vulnemvel. 

O Sn. F. OcTA''I.\NO diL nm npnrte. 
O Sn. A>'I'ONSo C>:r.so :-Nc1o se inverta. a. nntn

t•,ezn dns cousas : n. ndjtu.licnc,!iin 11Ü.d é cft"cito do 
ce>utrnto. 

Cabe nbi n. distinc\~Üo, qtte J.e outra ·vez recnrclci, 
entre o que os jurisconoultos chnmõio ~rrects et .wrte.< 
dr·~ contrntos, oil"eitos e conscqucncins, on molhor
efl'•ilos e seqllcllcias como com mais proprieclndo tra
duz o nobre seno.dor pelo Ceo.r{t, o Sr. Vi.-into. 

Tudo nquillo que é ncccssnrio, imprescinr1ivcl pn.rn 
f[ttc v contrnto se executo, ú ef(eito, e nenhumn l<li 
posterior pt,r.lc n1odificn-lo: scqucnclct, porútn, ó o q nu 
pos~a veriticnr-sc no ser cx.ccutndo o n1esmo contrato, 
~cm te•· com elle immetlia.tll rolac,,üo ou dependencin, 
emhorn. o solvo. nn. fnltn tln solnçiio nnturnl, que ,; tiio 
p.~~·rnente ::l que ns pnrtcs o.justt\riio, 'l:erbl rp·atia, no 
mutuo-o pnp;amento" dinheiro. 

As ."HHJHf.'nClas pollcm ser 1110'.1ifient.las 0tt nholhlo~ 
por \(•i po::-itN•ior, porque '~un.-.titnc-n-, upeonc.; '.'.'f71CClll-

tit•a.q, nn linJ:!:nnp;om jnridicn, no pnsso <Jttc os pri
nleiros, isto é, os effcitos, siio objecto de direitos 
adqui>•iclos. 

Estn qnestúo foi jú larp;nmente dehntido., o.llegnn
clo-se de pnrte a. po.rte qunsi tudo qnnnto sobre ello. 
podin.-so dizct•, mns hn um outro nrgnmento <lo uobre 
senndor por S. Pttnlo, que convem nindn o.precinr.· 

S. Ex. não ndmittc que se considere o. a.djudicnção 
como simples phnse, ou termo do processo, e paro. 
isso lembra. qne a. ndjudicaçúo envolve um cet·to nba.
timcnto no pt•eço ela. n.vnlinçüo dos bens executnclos, 
-nho.timento que ~ um direito da pnrto, e niio formtt.
lidn.rle judicin.t·ln . 

Sem duvido. que o nbntimento elo pre~o é objecto 
de un1 direito pnra. o cl·mlor cx.equentc, nins nmn esse 
direito nasce dn :\djudicnçiio, tnnto que o n.hntimento
o. ella. precede, nem <JUC nssim fosse deixndn a. a.djn
dicnção ele estar sujeita, como fúrmt\ln de processo, 
{, retronctivi<lnde dn lei. 

Do contrario chegnr-se-hio. n.o n.bsurdo de que um:t. 
vez cstnbclecido certo processo, seria eterno, hnmu
tn.Yel. Snbe o scnnclo que nü.o hn., quer nn ncr:üo, qttet" 
na exccuçi'i.o, nmn. sú phnsc, da. qunl nla.o rcst{Item di
reitos pnrn n.s pnrtes contendentes: o in~resso dn 
nci"Üo c dn execução os cren., n litiscontestnÇüo, n di
lo.Çiio pa.rn. a. prova, o. nccusnçüo dn penhorn., todos os 
turnos, emfim, tn.nto dn. acção conto dn. execução. 
desde n citnr;ii.o iuicinl nté o tcrtno de conclusão final 
po.ra julgnrncntn, crêiio llircitos pnrn o nutor c o -réo,. 
ou cxequente e executado. 

Entretanto, é principio corrente que todos esses 
termos, toclns cssn.s formnlida.rles, toda. esstt mo.rchn 
processttnl podem •er modificados. relo le,.islndot•, e 
não prevn.lccmn relntivnmentc nos netos ~nterio1·es, 
uma. vez que niio esteja. inicindn já n t·especth·o. ncçüo 
jmlicilll. 

Uma. fórma. ele processo revogndn. só púde scL· se
guida, depois da. lei que revoga-ln, nn.s cnusn.s que j{L 
estejão em nndnmento, pnrn evitar-se confusi.o. Sobre 
isto nunca se tnovcn qncstüo. 

Nü.o me pnrcce. poi~. Sr. presidente, que este a.rp:u
mento tenhn mn.ior ,.,tlo1·, qne os demais jtí. adduzidos 
pelos nobres senadores que de mim divergem. 

Pensnndo assim, nc~mpnnlw a. ilhtstre commissiio de 
legisln~ão ql1nndo propõe emendn snppressh·a. do 
nrt. ,ip do projecto do. cnmnrn, já npprovndo nqni em 
23 discussão, c que exclue elo novo r~ .. ,.in1cn n. divi<lns 
pree:-:istnntes. 

0 

E' possh·cl, entretnnto, c 1UCS1no provn,·cl r1ue esteja 
cn1 erro e os n1eus illnstrcs contcndot·es cnn1 n rnziio, 
nttentn suo. mniot· cnpncirlnde (wio apoiado) ; mns 
niio é isso motivo pnrn que SS. E Ex. conclcmnem'todo 
o projecto. l\fo.ntenhiio embora. o art. t,o , mns votem 
por ontrns disposições, que são de incontestnvel vnn
tn.gcnl. 

O Sn. F. Oo1-.~'·'·'"" : - Apoitldo. 
O Sn. A•·•·o~so Cer.so : - Fnrei ngorn algnmns 

reflexões sobre ,·,u·ios nrtip;os. 
A co.mnra dos <leputnclos , abolindo o. ndjndieaçiio 

forçncla. , adoptou provi<lencio.s q11e me pn.recem 
P.rcferiveis ús que , ctn sun substitnioü.o, nconselhn. n. 
til nstrndn commissúo. ' 

Segtlndo o r>rojecto dn cnmnra. , se os bens penho
rnclos, depois de correrem duns r>rnçns, nõio encontrn.
rem lo.nço que cubrn o preço i:ln nvlllin~iio , seriio 
]e,·ndos á terceiro. e vendidos por qun.lqner preço 
a. qnem mnis der , podendo o excr1nente lnnnnr cru 
qltnlqucr dns prnc;ns , inrlopendente dn lice'nço. elo 
juiz, e ficnnclo nbolidn. a.,ncljndicn~l!.o. 

A commissiio quer, q1i·c, se os bens penhorndns uüo 
cncnntrnrcnt na primeirP. prnç:n lnn,;o superior t"L nvn.
linçiio, vã.t> nnvo.mente n e1ln.. p;un.a·du.do intervu1lc1 
do oito dins, dis,p,ensados os préglies. com nbntimentos 
snccessh·os de -0 °/o• ntl~ qnc sejün ctrecth·o.mcnte 
vendidos pelo mnior preço que fur on·e,·ocio.lo, ficnnclc• 
.snh•o no C><P.'}ttente, em qnnl'l_uoo· elas prnçns, o tli
reito elo lnnçnr, indopenclentc do liconi•D. do juiz, cm o 
d? recptc•·or, cptc os mesmos hens lhe •cjiio ndjtt
tlocn•los. 

Estn mnl,tirlici.•ln•lc de pmc;~n· . (l~<•tl•;m se•· não me• 
no.;, de !J,) " llllltll, e- tcru. o tnc~·uvetuonte de. "!~ObrQ-oo 
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cnrJ·cgnl" elo cnstns n. cxecuçii.o, ctn prcjnizo elo deve
dor. Desde que bo. nbo.timcntos succcssh·os ele 20 •;. 
sobre o preço do. a.valio.çã.o, é cla.ro que ningumn con
correria. t\s prin1eiro.s prnç.ns, o.gunrdnndo ns ultilnns, 
nns qunes poder-se-bo. o.r~cmo.to.r os bens por menor 
preço. 

E' mais simples, mn.is cfficttz c 1ncnos dispendioso 
o s:y~tenm. do projecto prln1itivo. 

Ó nrt. 2.0 consagro. o recurso lL que referi-n10 bo. 
pouco, permittindo não só n.o executado, mas tnm
bCln ú snn. tnulher. nscenclcntcs c desccnclentes, remir 
ou <1nr lnnçndor n to<los ou nlguns dos bens penho
rados, nt~ n. a.ssi~nnturn do n.uto de nrremutaçü.o, 
sem nccessidnde de cito.dio do cxcqucnte. 

Mns pnro. 'JUC esse recurso scjtt utiliso.do, é pre·· 
ciso que os pt·oponontcs uffcreçU.o preço Ígllnl ú. avn
linr.iio nn.s <lnna pritnciro.s prnçns c no rnnior offere
cid'o nn. terceira: é o qnc prescreve o § 1° do o.rt. 2. 0 

Sc:;:uc-sc, no in1presso que tenho em 1nü.os c foi 
distribui do, o § 2• assim concebido: 

u l\'Cnhu.rnn das 1Jcssocts aclnut ·indiccula.~ poclcrci 
t'e>RÍI" ott da1· lancaclm· <t algum 011 algun.< bens. of(e
?'cccnclo Jl01' clles Os p1·cr.os qlLe na occasiúo Uve·rcrn. >, 

J~fn. n.qni 0n1issü.o Ímp~ortnnte, para. O. qual ch::uno n. 
n o.ttcnçiio do nobre rclo.tor d<L commissiio: vej<L 
S. Ex. Nle este po.ro:grnpho n5.o est{, completo, c, 
concchi<J'c eomo se ncbn, nulliíica ntó certo ponto n. 
Jn·ovk1cncin. <l() t ,o 

E' preci')o accrcsccntnr-lhc n. phrn.se,- havcnclo 
lici.ltinte que I'C Jlroponha <LI"renutlar todos os bc>ts. -
que se lin no imp1'esso do. 2a. tliscnsr~ti.o. paro. que o 
llnrng-rnpho fique rcdip:ido dcstn. fúrm:1 : 

ct .Senlnvna. rlas ]Jcsxoct..'l ncinw. úulicacla.'l po!lC1'r'Í. 
rem h· nn clar lnnpaclm· n alamn ou algu.ns bens, ha· 
nmulo licitaMe que se proponha an·emal<tl" todos os 
bens, o(f'ereccndo pm· ellcs os p1·cços que na occas iiio 
tiverem. )) 

Evidentcn1entc, é erro de in1pressii.o. 
0 Sn. Nu,ms Go:o<Ç.\LVI'S: -Foi erro ele cópia.. 
O Sn. At'>·osso CJOt.so : - Bem ; V. Ex. corrigi

lo-ho.. 
Sr. presidente, o o.rt. 8•, que po.sso. n ser tO•, con

tém uma dns icléas mais utcts o do maior alco.ncc elo 
11rojecto, nutorisn.ndo o penhor ngdcola7 cnnstituirlo 
por. fructos colhidos, ou nindo. pon<1entes. mnchino.s, 
tostrnmentos, nnima.es. etc., permanecendo o objecto 
dado en1 gn.rnntia. no poder do lnutl.la.r!o. 

Altera-se dess'nrtc pt·ofundmnente a legislo.ção 
pi"'nor<Lticio., so"undo n, quo.l o penhor deve, em ro
'"1:0., existir ctu

0 
n1ãos elo credor. po.rn. excuti-lo, se 

~encido o prnzo não :f~r pn.go." . . 
Com esta providenciO. h1cro. n lnvou:t;• }"H"lDClJ?0.1-

ment.e " pequeno. lnvom·a, que fie" ho.b1hto.do. a tn·n.r 
l>l"ovcit'! do ,•alares rel\P.s, qnc o.té hoje só1~ento podem 
propo•·c,onar-lho recursos ou pelo. nhenaçao, que nem 
sempre cunvirú., ou. cotno ncccssorios de contrntos 
lwpotheCI1rios, at·dinnrinmente <1ifficeis, t.rnto.ndo-se 
dÕ smnmn.s pnuco n\·ulttvl~·B e propt·ieclndc!i 'le insi~t,li-
1-icnnte prct;"~ ... E.' verdn.deun.n1cntc o. crco.ça.o de c,;cd1to 
nn·ricoh" tnoUilinrio, c1ne os nosslls ln.vrndorcs DL\O co
n'fiecem c nem podem poss11ir, por o.ssim clizer, sob ns 
leis vigentes. 

li:ste rcmu·so <l de gmn<le nnxilio po.ro. ncc~ssid_ndes 
ele ll'l011lOnto. Preciso. o ngdcnltol" de certo. quantHL. e 
niLO póuc 011 nii.o quer hypotbocnr sno. propriedo.clo; 011 
vender n colheita. nindn no. nrvore ou nua bcneficinda ~ 
Niío quer to.mbem vender o.s o.nimncs do servi<,'~~ ~cm 
l>Or isso fllltii.o-lbc gnr11nhns po.rn levnnto.r dmhe1ro. 
Di• cm penhor o. colbcitn, o go.do ou CIWo.!hnda, o 
ml).chiuismo do esto.belecimcnto, etc., contmuo.ndo, 
·outrct<Lnt.o uo seu custeio a predispOr os meios de 
·cxonernt·-;e e t·cs~<Ltnr o objecto empenhado. 

E' pois con1~ disse, Sr. presidente, tun rccttrso 
1weci'oso, q~te em dndns ch·cumstnncins podc1•la. so.lvnr 
o lnvrndo•· do. 1·uina. 

O nobre sono.dor por Minns concede-o; mo.s pro
tendo que •ejn cmendnclo o fil"tigo cm que cstli con
sagmcln, no RCnticlo de exigir-se o consentimento do 
-credor bypotiJeeo.•·io, para que 1>osso. ter lugnr o 
f'Cnhor <los indicados o.cccasorios, embora. nü.o com
prehendidos !lo. hypothcco.. 

S. Ex. fnndo.-se om fo.lso. bnse. Considero.n.do que 
esses objectos ou constituem o. produc9ü.n dos e•tnbe
lecimentos ngricolns, como por exemplo os :fructos. 
ou sü.o os instrumentos de suo. creo.çõ.o c prepo.ro. 
como as mnchinns, recein q11e nutoriso.do o penhor 
dellcs venho. o. ser ]Jrejtldico.do o credor bypotheco.
rio, visto que da rend<L do prcc1io tem de so.bir o juro 
e n.mortlzo.yõ.o an. divida.. 
. Mo.s, o nobre sen<Ldor n5.o o.dvcrtio cm primch·o 
lngnr~ qno o nrtip;o fnlha. de n.ccessorios nlLo compre
henllitlo• na hypotheca, c que o simples fncto de o.ssim 
estarem livres pt·ova que o credo•· nii.o julgo11-os ne
cessnrios pnrn gnrnntin do sen direito. 

Exigir, pois, o sen Ct)nsentimento paro. que sejüo 
dndos em penhor, pelo receio de que osso. transo.c9iio 
venho. mnis to.rde prcju<1ico.-lo, é prcoccupo.r-se mo.is 
do interesse do credor elo que cllc proprio, ó ser m<Lis 
reo.list<L do que o roi. 

Depois, por via de regrn, como o nobre seno.ilor n5.o 
ignora., nüo sendo os frttctos elos cstnbelccimentos ngri
colns, nem os seus a.nilntLCS e outros a.ccessodos 
contemplados n<t hypotbecn, púcle o devedor dispOr 
àellcs llvrctnentc, c essn. é o. r:a.zi'i.o que princip::t.l
tnente justifica o sequestro que n. lei nutorbn., L\ntcs 
mesmo de iniciada. o. ncç5.o judicio.] pum cohro.nço. do. 
dh·ido. vencido.. O seq11cstro sujeito. immodinto.mente 
no pn.~an1ento cln tnestnn c1ivida. esses valores. que 
ele outra. sorte poderiiio ser desviados. 

Ora, se o clevmlo1· l>ódc o.lieno.r os :fructos elo sua 
fnzcnull, embora bypotbccndo., independentemente de 
licen•;•a do crc<lor, por que tornar dependente de sua 
t:.nnucncln o _penhor, gne n'ü.o é .nliennçii.o CJ ! 

.Pvrtanto, Sr. prer..ic.lcotc, não tne pat•ecc que seja. 
util " cmenun. lcmbrad" pelo nobre seoo.dor. Otit•··• 
indicaria. eu, exic:ind.o tnmbcm o conseuthncnto elo 
crcclor, nii.o llnrn ._restt·ingir, senü.o pnra. clnl" ina.ior 
amplitude no penhor ngricolo.. Scgunclo o o.rt. S• do 
projecto, ellc súmentc púdc recnhir sobre os objectos 
o.cccssorios do immovcl, nüo coruprebondidos no. bypo
thccn. 1na.s- consentindo o credor, por que nü.o re
co.hirt'l. tnmlJetn sobre os que o. hypothecn abro.nger ~ 

Aindo. no cnso ele csto.rem n ello. sujeitos, b indis
pensa vel fico.rcm t\ disposiç5.o do de vedar, po.m eln
prcgn.-los e n.nro\~eita.-los com.o recla.mo.rem ns neces.:. 
sidncles do est<Lbeleeimento, e nté vende-los cem o fim 
ele occorrcr ús dcspc;~;ns, entregando o liquido .ao 
credor. 

Sendo o.ssim, c nnnttindo este, nü.o sei por que nüo 
se bo. de permittit· que os posso. do.r cm penhor. As 
n1esmo.s grn.ncles convenisncins que resultii.o do pe
nhor dos bens desembnro.ço.dos, seguir-se-hií.o do 'luc 
recnhir sobre os onero.dos, desde que concorde o m
teressndo. 

Os pagamentos dns clivido.s hypotbeco.rins s5.o, 
qunsi sempl"O, a longos pro.~os, de moilo que esta. fa
culdade, de que o responsnvel póde sm·vir-s• nos in
tcrvo.llos, sendo-lhe ele inquestionnvel vo.ntngcm, cm 
no.do. lll"Cjt1dicnr1í os direitos do credor. · 

Dir-se-h<L que, clo.do o seu consentimento, nü:o é 
mister que a lei o nutorise '1 A isso responderei qtte, 
sendo o penhor ogricol<L, qun.l clofinio-o o projecto, 
tllllo. cxcepr;üo no direito comtnum, só pódo ·rcgula.r
mento cvnstituir-so nos tol'mos expressos en1 lei .. 

Dahi o. nocessidacle ao. emendn que, estou certo, o 
nobre senador por Mino.s o.ccitnr{,, reflectindo um 
pouco. Serú mo.is um beneficio 1'i. clnss.e ele quo S. Ex. 
acclnrott-se protector. 

O Sn. Nu•ms Go:<<)A.LYES : -M1mde emendo.. 
O S•~· An·o;o~so C"t·~'' :-Seria. melhor qtte V. Ex., 

membro dn commiss5.o o ILUtor elo projecto o.dditivo n. 
· !ormulassc ; flc<Lrio. mnis o.utorisoda. 

Sr. presidente, o meu nobre nmigo que o.cnha do 
honra.r-n1c com o seu a.pnrtc, pcrdoa.r-tne-bn. insistir 
nn. Ílnpngnnçii.o q_ue oft'ereci no nrt. no. que subordina 
o novo processo do.s oxocnçõcs hypoth~co.l"in.s o. deter
xuinndo j tu•o e n1110rt.izn.yü.o. 

Vejo ahi um sonii.o elo sc<l t.-nbnlho, o.liús tiio bem 
elo.lJoL·ado cn1 sm1. gonoL·nlhhtU.o, o o.o cttutl n.dhiro com 
prazer. . , 

O Sn. Nu:o<n CloNçA.J,v~<s:-Nesse ponto V. Ex. não 
tmn rt\'l.lio. 

15 
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O Sn. Al'FONso CELSO: -E' passivei q11e V. Ex:. 
convença-me. 

A esse artigo of!'ereceu o nobre senador pelo Rio 
Grande do Sul uma emenda no intuito de attenuar-lhe 
os inconvenientes. e que, no contrnrio, n.ugtnenta.-os, 
como espero demonstrar. 

Antes ele tudo, pondero á illustra<la commissüo que 
é indispcneavcl, se o artigo !?assar, <lar-lhe outra re
dacçiio, que torne mais exphcito o seu pcnsnmento, 
evitando contestações e duvidas, das quaes n. chicana 
tirará immenso parti<lo. 

Reza assim : 
« As disposições da presente lei. concernentes ,;. 

cxecucües de c•·editos hypothecarios, só siio applica\·cis 
aos contratos cujos juros niio excederem de 8 •/. ao 
nnno, nos em qne forem os mesmos juros rcdnzidos a 
esta tnxn. e úquelles que, celebrados depois da pre
sente lei, contiverem tamhem a clausula de amorti
zação realiznvel entre 10 a 30 annos.n 

A emenda do nobre senador pelo Rio Grande do 
Sul restringe esta disposição exclusivamente ás hypo
thecas rurnc s. 

Comprehendo bem, Sr. presidente, ou presnmo 
comprehcnder o que pretcnelc a illustraelo. commissão, 
sustentando este artigo, a saller,- o processo execu
tivo, que vni substituir a acção elescenel1aria, hoje a 
competente para soluçiio juelicinl elas elivielns llypo
thcco.rins, dcpenele elo.s conelições que estabelece pnrn 
os contratos. 

Mo.s não fnltnrú tambem quem entendo. esto.rcm 
iguo.lmente subordinndns n essas conàições o. nboliciio 
dn o.djudicnçiio, e todas ns demnis ncerto.elns innova
ções que o projecto intt·oeluz no nosso direito pro
cessual. 

Como quer que sejn, porém, entendielo como penso, 
ou elevendo ter mnis amplo sentielo, >nuito importa 
aeixar bem clnro este ponto para segurança. dos j ul
gnmentos futuros. 

Isto, repito, no cnso de pnssnr o artigo ; mas 
confio elo. so.bedorin do senado que não passo.rú, por 
oem aos proprios interesses o. que os nobt·es senadores 
desejão nttender. 

O Sn. Cntrz MAonA.oo :-Apoinelo. 
O Sn. AFFONSO ÚEL&O :-E' louvavel e generoso o 

pensamento dos meus nobres collegns, mas incxe<lui
vel. Desenganem-se todos,-por meios nrtificio.es,mnis 
ou menos engenhosos. decretados em lei, ninguem 
conseguirá. regulo.r o juro elo cnpitnl. 

Sr. )ll'esidcnte, a lavoura. só alcançar{, o beneficio 
de emprestimos o. longo prnzo e juro moelico quando 
as leis nnturaes dn offertn e eln demo.neln, inteira
mente nlheins l. alço.do. dos poeleres publicas, o per
mittiren'l, e nn. proporçüo dn maior ou menor confianr;o. 
q•e posso. inspirar. (:lpoiados.) 

Essa confio.nçn dct>enele essencinlmeotc elo. gnro.ntin 
que encontre o cretlor nos meios juelicio.cs, quando 
a. elles recorra. Se esses meios forem efficazes, fnceis 
e promptos, ni•o lhe fnltnr{1Õ cnpito.es ele que careço. 
por ta.xn.s rn.zoo.vcis; mn.s. emqua.nto, co1no n.té agorn. 
succeelc. fo.cilitarem a. chicana. elos deveelores de mú. 
:fé, hnbilitnndo-os a zombnrem elo creelor c prejudi
cn-lo, cumpre-lhe resignar-se às elifficuldndes que se 
lhe depnrão. 

Disse hontem o nobre senntlor por Minas Gernes 
qtte o. cnusn principnl elos embaraços com que o. o.gri
culturn luto. parll o. obtençii.o de dinheiro est{,, nito 
nns leis vigentes sobre execuções por <lividn.s, e sim 
no. incerteza de sua. sorte e deprecinçiio ele seus ''n
lores. 

Indubitavelmente esses factos . influem po.rn tnes 
embaraços, mns é um erro cnxergo.r ncllos o. razão 
principal e menos unico. do. inferioridnele em que, no 
tocante no creelito, se ncha o. lavoura, relativamente 
a. outras classes de mnis modestos recursos. 1~ n 
provo. disto é irrecusnvel. 

Acaso dati•o de hoje esses embaraços '1 Nilo : v~m 
de longe, j {L se faziüo sentir cm uma. época. em que 
:nem o. sorte ela lo.vourn esto.va. roeleado. lle incertezas, 
nem os seus vo.lores depreciados. 

Esses embnro.ços nüo süo fo.ctos tlc actualidade ; j{• 
existiüo quo.ndo ello. vivin feliz c trnnquillo., e no mi-

nistcrio 'de 3 <.le Agaste, a qne pertenci, nr('l"nin-se 
como horrendo crime o ter proclnm11do 'tlle 

00

<lepnis 
do. gncrrn. crn rnistcr cogitar nos n1cius ele en1anCJpur 
o elemento servil. 

Pois bem ; se nntes mesmo dessa. época, Dll pel..:. 
menos a.ntes de 1871, jú. se pcdiiio nuxilios J>nra u. 
lavoura, (j que delles cnrecitt, vendendo nli:'ts o café, 
o assucnr e o nl ,.odiio, por clevndissimos preços. 

Por outro lnd.;'; Sr. presidente, n deprecia,;üo dos 
valores O.ll;ricolns niio é phenomeno que só :í. lavouro. 
interesse; por unuL repercnsstio nntnrnl e inevit.o.vcl 
nífectn n todns as cln.sses. c sobl'eturlo n.o corrnnercio. 
que tcn1 nclht seu principnl npoio. En nã.o sei se os 
efi~citos de un1n. cdse da ln.vourn. siio nw.is sensíveis 
nos engenhos e fazendus do que nos escriptorios elos 
commis.o.rios e nns carteiro.s dos bo.ncos! 

Entretanto, o que se observo.'? Regorn. gcrnl-o conl
mercinnte disl'õe dns facilidades de c•·edito cümpati
veis com as Clrcnmstancins das praças, sen1 que sue
ceda. o n1estno no .ln.vrtLdor tntLis a.hashtdo, con1 
rnrissitnns excepções. 

Não é, pois, n sorte precnrin cln lavouro. 'lue mais· 
poderosamente concorre pnrn. n. pvsiçn.o desigunl e1n 
que se v~. mns ns leis que regulão ~· soluç~iio, d'3 .íi~us 
comprolnl~:sos. Ao passo que o ne~ocu1nte est~L SUJeito· 
n. preceitos severos, shn, tnns su'fllciet'ltetncntc garan
tidores ele co.bal sustento.çiio do seu elireito, a lavcm·a.. 
ó protegida por uma. legislnyii.o que não lhe pennitte 
só defender-se plenamente, -o que scr{t. sempre legi
timo-, senão npoqucntn.r o credor peln. prott~luÇü.o e· 
pelo cnt1snço c obri~n-lo n. grandes despezas, }lOl" tnn.is 
liquida que seja o. divieln cuja eobrnnçn pretendL>. 

E' esta., Sr. presidente, umn verc1ncle rcr:onheci<ln 
em nosso pniz e em outt·os, onde questão identico. tem· 
oido estudado., durante muito mo.is tempo e mais 
accurnelo.mente elo qne temos feito e poclcrinmos· 
fazê-lo. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-Apoiaelo. 
O Sn, An·oNso CELSO :- J{, lembrei que encheria 

vasto. bibliotheco. o que se tem escripto em Frnnçn, 
por exemplo, sobre ns causas elns neccssielndes que 
n.ssobcrbü.o n inclustrin ngricoln nlli. e os rncios de re
lnovê-las, l1n qn~si nH~io seculo. 

Attendn. o senndo pn.t·n. est.ns dntns c inllicac;lles otli
cio.es, gue encontro no Econom-ista. Fl'cwce;:; de ;;o de 
Abril de 1881. 

"18~0-18~3 .-Preoccupn-se o governo dos meios ele 
facilitar á n"riculturn n obtenção ele cnpitnes cm con
dições nnn.l~gns às gue ncbii.o o commercin e o. in
dustrio.. 1\Iissüo e relo.torio do Sr. R,9yer, inspector 
gero.l do. O."riculturn ; 

o1845.-'i>rimeiro questionaria clirigielo nos conselhos 
gernes; 

" 1854.-Primeiros estudos no estrangeiro confintlos 
no elirector do iostitttto agronomico <le Versnilles, o 
S. Leoncc Ln.vergne ; 

" 1856.-Primeiro. commissüo official, incum h ida ele 
estudar os elocumentos preceelentes, os project•)s par
ticulares, e apurar os resnlto.elos; 

" 1866.-Segnndn commissüo official, incmnbidn <le 
encnrnoo identico: 

« I §69-Sub-commissiio do credito agl'icolo. no seio 
elo. commissüo superior de inquerito ngricoln- Os 
mesmos trnhnlhos. 

" 1879-Tercclra commissii.o officinl. Como as ante
riores siio lhe presentes um novo ioqucrito aberto nos 
conselhos n·crnes c pelos o.gentcs consulares. relativn
mento no"' questiona rio emnna.do do ministerio da. 
n"'ricult.ura, que formúla com muita clm·ezo. nr1uillo 
que podcr-se-hia denominar os desidera.ta, qne irrom
piiio de tnnto.s informo.e,ões e projectos. » 

A questüo 11; estuelar e resolver cm se_?S term'?s 
"ero.es era. nss1m exposto.: -por que ro.zo.n o ngn-

' ~ultor niio gozu <lo credito igu11l no que obtem tüo 
fo.cilmente o in<ln~trial e o commerciantc 'I Porque 
razüo com nm vo.lor pessonl e um mo.terio.l ngricoln, 
que parecem offcrecer seguro.nço., o. primeira ele todo.s 
as industrias tüo difficilmente nchn os ca.pitaos nocos
so.rios 'I Qunes os meios ele fnzer dcsa.ppo.rocor essa. 
tlesigunlelntle injusta. '1 
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Qttcr ngora o seondo conhecer nlgttmn.• dno conclu
sões n que chegou-se depois de tnntos estudos 'I 

Aponta-las-hei. Reconheceu-se que crn indispen
snvc1: 1•, hnbilitnr o ngricultor n o!fereccr aos cnpi
tnas umn. gnrnntin lnobihnt•in., suficiente, livre ele 
nrivilegios e fncilmcntc t·enlizavcl, c, conseguintc
jl1ente, a neceasiclo.clo. dn. reforma. dos artigos do co
cligo civil relntivos aos bens moveis eonaid.erndos 
immo,·eis em consequcncio. dn sun npplicnçõ.o; insti...: 
tuiçõ.o <lo vcohor sem n trndiçü.o do objecto ( !Ja!Je à, 
clomicile) ; penalidade coutrn o desvio de tnl penhor. 

A estns conclusões nttende o projecto, como snbe 
o senado, nutorisnndo o penhor ngricoln. ·e regnln.n
do-o nccrtndnmcotc. 

ReconbeceLt-sc- n1nis : 2°, que ern. mister conceber 
umn certn fóz·mn de compromisso pesson1 de nntu
rezn. bctncctlJel, t1•nnstnissivel~ cndossn.vel, c sujeito n. 
un1n. execução sumtnnrin.. A isto tam bctn n.ttende em 
parte .o projecto, na. n1csnu1. instituiçrto do penhor, 
e teremos con1pletn.do o. obra, quando crcn:rtnos ns 
letrns ngricolns, dns quncs tem os itn.linnos colhido 
grnndC!s - Ynntll!'gens, denominnndo·ns letl·a.s dc
gana>·os ( prodnctoo dn ln.vonrn. ) A es•n cren.ção do 
t.lireito conlnlercial 1noderno j~1. 1110 referi nqni bn. 
dous on tres nnnos. 

Rect'lnhcceu-se mnis: 3°, o.. necessicln.de cln. revisão 
U.n. lei de 1807 •oohro n J;nütnçí•o legnl do jnro,
doutrino. de qne se nfnstn o projecto no nrt. !)• que 
tenho combatido. 

Con1 tnnito fLtncln.n1ento observ·on hontcm o nobre 
eennclr,r pela. pro\"incia. do Pnrnná, que r.s~e nrti~o. 
pelo qnnl tnntCl empcnhn-sc o nobt·c Cl1llegn. pelo 
l\r!nra.nbt"ao, filia .. se :.'L fn.lsn e ILnt.ifJuncln. theorin. de t'}Ue 
deve c pútle ser n usnr:L dobelladn J10r 1ncio de leis, 
que in1 ponhão ús trnnsncc,·ões pn rticu nrcs unU'L tn.xo'L 
c1e jtll'O. f}HC júmn1s sejn. excedida·: leis amnprc bur
ladas n:"l prnticn., e que nuncn p1·odu'1':irt1õ ont.l'O resul
tado seniio · ngw:nr o espil'ito dos interessados paru. 
cnc::eudraren1 rnil n1elos de illncU .. lns. 

C.luen1 com a 1nnior severidade condetnnott n usurn. 
tlo ~1 t1o n igt·ejn ca.tholicn.? E, no cmtnnto, n côrte c1e 
Romn foz hnixo•r em 1830 umo. \Julln recommendnndo 
nos confessores, que por tnl rnotivo não inconlmo
dnssem os tieis no t1·ibunul dn penitencia. (Riso.) 

E ante!=> n1esmo dn. bttlla jl1. os jcsuitns, por tunn. 
scrie ele di~tincf;ücs engenhosas, tinhão descoberto o 
n1cio de cllncilittr os 11receitos prohiUith~os com o ruais 
elcvndo juro. 

Pnulo Bcrt ns compcoclin on introducçiio de um de 
:;cus livros. 

A opiniü.o~ ir~fensn. n. essns leis é hoje, pódc-se di
ze-lo unnnim~. Abolio-ns n Dinmnnrcn cm 1845. o. 
Hesp'nnhn em IS~S. n Hollnna,, c n N·•rncgu em 18il7, 
o Piemonte nesse n1estno nnno. o \Ytutcntbcrg em 
1858; n Itn\in e n BelJricn em 1SG5. n Allenmnhn cm 
1 867, o. Anstz·h1 em 1 SGS, e n ltus>ilt cm 1879 pro
chmHtnuo " libez·<lncle •lo juro, gne jú existe de fncto 
em Poltng;ll. 11n Grccio. c nn. Tnrqnln. 

Nn In·•·h1terz•u o.ctas legi>lntivo• de 1810 e 1830, 
altcrárlao .:- ns 'lu e nlli continhi"to n1e<lid.ns restrictivas 
a esse re~peito, c dcmonstt·nnt.lJ os inqnet·itos pn.rla.
tn~ntnl·cs r1nc ellns sl.'1 tinbiio sido ori;;om t.lc p;randes 
üillicul~lndc~s e nnate1•osos pt•ocessos, for:irJ totnilnente 
ruvc • .-.. lulu.~ por l~i de l 0 de A~"~'osto ele 185-1 .. 

x~~ Uoiiu) .An"lCt'icu.nn. (l. tt~xn. do jnro ó livre ern 
nl ... ·nn~ E:4tn<.lOti po1• lei, c c1n ont1•os relo usr) : ú ex
ceP~·Ü·.• da Ft'tllv.~r... cl:L I·Iungrin e ul~I.\OS cnntõe_s snis
sos, n:Lo cünheí,'O pu.tz onde pcrclurc o obsoleto sys-
't<:mn. • 

Se o lo~ishtclor o tem por to<ln n pnl'tc presCl"lpto 
ni•o mcn•~ o rwotli~õ.o os mcatres dn scicncin. 

Sn 1 \"O Pnnlo Cuu \VCs, que. no seu fJm·so do !~co~omin. 
Politiea. sntTrttr"a. n <lontL·ton. em que se tnsp1rn o 
nrt. H", n1ns c..~~, nrnn. limitltÇlt.o qtto t\ nnnnlln., q~1nl 
a. elo e;tnlJelechncnto- nii.o de uma. tnxn. fixn e ln
va.rinvel, lllllS c.l,·, qne ellc chntnn. um 'mt'l:X:llllO "m.OlJel, 
que fiO n Itero de tetnp~s m.n tcmpc:-s, ~Qg11nd~ f!-S 

i\uctnnçl)cs flo preço do d1nhotro, e, ~tz clle, n.s lndL
c~.u~·i•cs g·•~rlles d.o n1ercu.clo de cnp1tncs, sn.lvo ~sse, 
nlio tenlw noticin üc escriptor de notl\ ')UO n ndv~
~tte e :-iU.>~tC"nte : totlos n con1hnte1n do n1 )(lo lllCLti 
i 1ormal. 

Peço Jiceo911. parn reproduzir ttm pcqtteno trecho de 
um dos mn1s modernos, Metz Noblnt, qtte nssim se 
exprime : 

« A tnx:n n11.turnl do jttro -segue ns osci\lnçües da. 
offortn e dn procurn; n intervenção do log;islndor 
para. fixn-la, funda.-sc na. injustiça. e no arbítrio; 
pnrn. que fosse cquitntivn serin mister que o limite 
por cllc trnçntlo desces!5e ou subisse, conforme a.s 
''a.rinções dn. tn.xn. nn.tnrnl. l\In.s como potlcrú. o le~is
lndor ncom~o.nhur tnca vnrinçõcs 'I Como ser ·aellns 
nàvertido 'I Uomo determian-lo.s ~ 

fc E1n uln gL"atltle r.o.iz hn. n1uitn.s to.xns. nntura.es ; 
ni"Lo é u. n1eatna. no Norte .que no Sul, no l~ste que no 
Oéste. A offertn c n procuro. de co.pitnes oiio se a.cha. 
czn ideoticns relnçõcs em todns ns partes do tcrritorio, 
c, portnnto, o pl·eço de dinheiro diffcrc de ttm lugO.r 
1>nrn outro. Qunl escolher 'lu 

Estn é n opinião gernl, não hn contesta-lo. 
Sr. presidente, cu ndmitto um11. h?pothese cm que 

n fixnçüo de t"lln nua:ximo pn-ra. o JUro c urn mínimo 
pa.rn. n. a.mortiznçúo _ de cn1pr~fiitimos, sem clcb::n.r de 
ser erro econotnico, possLL tet· explica.yü.o ntú certo 
ponto nceitnvcl, c ú " cnso de determina-los cotno 
cotnpcnsnnü.o de privilegias, de favores cspccincfl con
cQdi,los n 'umn instituição de credito pnrn. fim de uti
dn<lc publicn. E' o systcmn dn mnllogrndn tentativa. 
dn nossn lei de 18G4, pnrn n fundno,lio do credito rcnl 
entre nós. -~h i ossns rcstricç:ões comprehendem-se, cm 
yn·esen~~n. de vn.ntngens co.nlo n. etnissi'i.o de letras hy
pothccnrin~. e n proferenc1n dndn n etsns letras sobre 
qualquer dividn não só chirog1·npha.l"in, n1ns privile
gintln. 

N :lo ú, p01·6n1, ctn consiJernçücs desta ordmn. nliús 
nnlito contcstuvcis, que so baacin. o nrt. Uo do pro
]r:cto. Po1· que tnotivo est.uhel~ce ellc pn.t3. as acções 
'llypot.hc~ndas pro'?esso mnis ropido du qne n nctu_?.l 
n,si""nllo.'o <lc 10 d1ns 'I Porque reconhece que n ncçuo 
dcc~udi~rin. tmn inconvenientes incotnpntiveis co1n ttnl. 
bom re~imen hypothecorio, e entende que ós exi
ro·encins desse hon1 1·egintcn l.nelhor correspondem o.s 
fút•tnulas <.lo processo executivo. E', pois, 111n inte
resse ele m·<lcm publicn, que o projecto procura nssim 
consultnr. 

Se é un1 intl!resse de ordent publico., con"lo, por 
supposto bcJ2;ficio de umn cl'!ssc, se lhe nbrem 
excepções'! ~uo se pospõe dess nrtc o bem geral no 
bem pnrticulur 'I 

Demnis, se o projecto tem por fim simplificnr 
ns fúrran\ns judicinr1ns, nfnstnndo do :foro tudo 
o que ncllc posso. p•·o<luzir confnsão, de que se 
aproveite n. chicann, en1 cletrhucnto da. n.dministrnçã.o 
<h jnsti~.n, como pcrmittir que qncstõcs da mesma. 
nnturezn, sujeitas ús 111esmns leis, no ftlnd.o, sejü.o 
<liscntidns e ju\gnclns por processos diffeEcntes '! 

Vcjn o nobre sennclor J?Cl~ :.VInrnnhao n mcon
.-,.1·uencio. do nrt. U0 , prlDClpnlmcnte se pnssnr n. 
~men<ln do nol.zrc senador pelo Rio Grnode do 
Sul. 

~\. ncção hn>othecnrin · movidn contm um cm
pre,....ndo rm.hlicv, lllll ncgocinnte, um rwoprietnrio 
ttrb~no ter1'1. o procesr;o· exccuti\.~o ; mns a n"lesma. 
ncçiio intcntndn contrn Lttn fttzondeiro se~uirú. ns 
nortnns jú ropnta.clns inconvenientes da nssigonçiio do 
10 clin.s '! E netn s,; isso, segnndo n. cmcnlln dü nobre 
oennclor pelo I:io Grnnde, o proprio lzwrndQr que n lei 
sú sujeita no proce~so oxocn.tivo, quando tL nccü.o re
c:uhil• sobre contrato qno nii.o nutrque juro cx.ccdente 
dlj S o /o o n1nrJrtizn.çi~o inferio1.· o. 10 nnnos, serlL 
pn.sh·c\ desse mostno processo, nincla que se hnjo. 
obi·i.,.ndo n pn:;nr 10 ou 12 •!., o n solver o debito 
onl {j on 8 nnnos se gn.ro.nti-\o, nüo com o. fo.?.ondn,. 
ott o enp:enho, n1ns coin a. cnso. que possnn no. cidncle, 
ol\ ,·i\ln ! 

Poderá hn,·cr tnnior desorJ.en1, n1n.ior cnnfnsüo no 
:fUro, vingt\nÜo sctnelha.ntc disposic,•ü.o? Nüo ; clla. 
nüo dc,·o ser npprovndll. 

03 intuitos generosos do nobre sennclor nü."' se 
poden1 ren.lizt\r, pcln ncr,.i\o Llll lei. As questões de 
credito dc\·em BCI' tloixn\hto Íl pl0011 \ibez•d"c10 <lns 
pnrtes, t'LO sou crite1·io, no zelo qtte tollos nnturn.l-
1nonte tl:m pelo quu lhes diz re:~peito pe.isoailnent•s 
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Cadn individuo é jttiz 1nuis ntilado c sagaz do pt•oprio 
interesse do que o mais sabia legislador do mundo. 

Com ns t·cstricções do art. 9• espera o nobre sena
dor pelo Mnranhüo que n lavourn encontre quem lhe 

· empresto dinheiro por juro, que núo exceda de uma 
taxa modica, 8 °/0 ; nada mnis louvavcl. Mns, qunndo 
o preço untura! do dinheiro for mais caro, como obri
gar o capitalista a sujeitar-se áqnellu taxa 'I Como 
impedir ns simulnçl\cs n que recorrerem ns pn.rtes para 
illudi-Ia 'I 

Realmente ao ouvir-se dizer que os cmprestimos ú. 
lavoura fazem-se por meio de letras que siio descon
tadas a 20 c 30 Oj0 , não hn quem n::io lamente n si
'tuaçiío dos que estão sujeitos n tamanhos onus l 1\Jns 
o que niio sei ~ que romedio havor:í parn isso, qunndo 
() cnpitnlistn. não queira. ou não possn emprestnr scnii.o 
:assim, c quem precisa entenda que, npczar de tudo, 
n trnnsncçii.o lho conve1n ! 

Depois ~ preciso reflectir que se o cmprestimo por 
essa fórma é verdadeiro sacrificio, ellc póde ser mnis 
tarde compensado, porque se as letras soffrem des
conto, o devedor ns comtn·arú por baixo preço, indem
nistmdo-se então e até lucrando. 

E, por ultimo, Sr. presidente, quantas vezes um 
emprestimo c1n condic;ões onerosissimns não é o unico 
meto de C\'itar fatnl desastre 'l Aqui est:'i. n meu Indo 
o illustrc almirante, n1eu a1nigo, senndor por Santa. 
Catharina, honrando-me com tanta attenyíio, que 
seguramente npoia.r-tne-hn. com a sun. autoridade 
profissional, se. eu lembrar que ainda n maior avnria 
.grossa é mil vezes preferivel no naufrngio ! (Riso.) 

O Sn. BAnA:o DA LAGUNA : -Sim ; mas não olharei 
:mais pura V. Ex. quando estiver !aliando. (Hilar>
dade.) 

O Sn. AFFosso CELSo : -Tambem nada mais direi : 
contintío a votar contra o nrt. 9.• (Jlfuilo bem; muito 
bem.) 

O !!ia•, Jnncanelra : - Vro victis! Pobres dos fra
cos e dos vencidos ! Para elles niio hn sal vaçiio ! 

Desculpe o senado CJ.Ue as poucas observações que 
tenho de :fazer a respett\l deste nssumpto comecem por 
esta phrnse. Sim, porque em toda n discussüo hnvida, 
cm todos os p.t;·eceres lavrados, no modo pot· que estilo 
dispostos os diversos artigos, parece transparecer uma. 
idéa de especial protecção á lavoura, e no entretanto, 
Sr. presidente, todo este acervo de documentos, tudo 
isto quanto se tem dito c se pretende fazer, não tem 
por fin1 auxiliar n mesma referida lnvoura! 

E' preciso dizê-lo claramente neste recinto em que 
vozes têm. npparecido no sentido de somente auxiliar, 
ae augmentnr n força, já grande dos credores. 

Vejo, Sr. presidente, que nté nlguns dos pareceres 
contém em si umn pungente ironia, quando se refe
rem n esta classe tii.o importante da nossn sociedaile 
-a classe dos lavr!ldores. 

O parecer dado sobre o projecto, nssignado pelos 
Srs. Nunes Gonçalves, Cruz Machado, Barão de Ma
maré, Luiz Felippe e Barão de Mamnngunpe, contém 
expressões que realmente parecem de umn cnndurn, 
de uma benevolencia extra.ordinarin para com a agri
cultura do paiz ; no entretanto que no fttndo, na 
essencia. ele tudo isto, está se vendo sómentc o ter
reno r.ouco solido em que quer se collocnr a lavoura 
i!o pn1z. 

Veja o senado de que modo se e:><prime n com
missno (ltJ) : 

cr A ex:poaicüo de motivos com quo o illustrado 
nutor fundamentou-o na sessão de 11 de Julho ul
timo, deixou patente n utilidade e maxima importnn
cia do. referido proje ... to, com rela<;ão á lavottra do 
Imper10. 

. " Silo conhecidas as circumstancins diíficeis du 
nossn industria. ugricola, cujos soflrimentos se nggrn
víio de din para dia, com a. transformação que se 
opérn nas condições do trabnlho, e conseguintemente 
dn propriedade territorial. 

cr Os poderes do Estado nilo têm sülo indiiferentes, 
níio pouerito sô-lo j{,mais a tito penoso estado do 
cousas, envidnndo de longa. data n maior solicitude 
e consto.ntcs esforços pnro. que nü.o pcrc•,~n, {c. minguo. 

de recursos, umn inclustl'in. de qtte depende a prosptl
ridnde e n. gt•n.ndeza d<t nossa patria. 

cc Os meios nté ·hoje eraprcnoados., ccnn 1nnis ·ou. 
menos proveito pnrn o <lcsenvofvimcnto ·aa cultura c 
o.ugn1cnto dn. producçiio, os fo.v·ores lt. .imlnigt·nçiio 
espontnncn., n. discrhninnçüo c dentn.rcnção clns terras 
publico.s. n iscnçüo do direitos em :ftt \'O r dos 
Instrumentos c utcusi!ioa rurncs, n f<lcilidnde do tran
sportes pelas cstrnàns de ferro que se e•tendem em 
todns ns direcções, lnC<linnte gnrnntins ele juros Otl 
subvcu~!ões kilometricas, n nnvogCLçüo costcirn ou 
fluvial subvencionadn1 ns gnrnntins concedidas aos 
engenhos ccntrnes que se estnbclccem em varias pro
vincins, n reducçüo das tarifas dns cstrndns de ferro 
do Estado, bem como a. que se ef'fecttton ultimamente 
nos dil'citos ae oxportnr;ito. ni'i.o stto nindu. sufilclen
tcs: o. lnvout'U. precisa. · tle novo .-dento .. e &ste s6 
po<ler{L elln enconttnr nn. forçn. ingente t.I~... credito 
que, tantos beneficios rcaliznnclo em todas in
dustrias, nfLo pócle ser menos cfllcnz co1~1 rela
çüo {t. ngricultura., cujo cn1npo de ncc;ão constitue. 

" Sem capitnes que possí•o fectm<ht-las. as terras 
as mnis fet·tcis c mais bem situadas nndn produzem, 
o set\ vn.lor se n nntllla, n miserin c1n vez da riq uezn é 
o aspecto qttc apresentüo, justo cnsti""o que a P1•ovi
dencht inflige ·{tqnclles que não colnpl·eí'Jen,lem .. ou nüo 
npreciüo os setts dons inesgotnveis. " 

Quem lót• este periodo ficn pensando qtte esses pro
jectos têm por fim col!ocat· a lavoura cm uma posiçilo 
n1nis conveniente; no entretanto que no fnnc1o e nu 
sun. csscncin. clles tendem n nggrnvnr mais o. posição 
j<• difficil (lest.a clnsse, qtte tem sido tii.o pouco consi
derada.. 

A lavou1·a niio ten1 sido refractaria nos seus de
veres, como se quer dizer. Na provincin da Ba.hia ell!l 
procurou e tem pr<'curado sempre solver suas obl'i
paçõee ; os estn.belecimeutos bancn.t·ios tirlt.ri"Lo gL·nnde 
lucro; nenhmu, que cu saibn, quebrou propriamente 
com a lnvottra . .Alguns accidcntes qtte se derii.o rcsul
tárão mais de operações commercines ; a lavourn 
dtuante muitos nnnos, muitas décntlns, pngott sem
pt·c um juro altissimo. Por fim ent1·egou os escmvos, 
entre;;ou as terras ; muitos proprieto.rios, muitas 
fnmihns clistinctissimas da Bnhin, da grnnileza e elo. 
riqueza chegárão quasi á pobreza, mns cumprirüo, em 
gern1, como pud.erú.o, s11as obrigações. Os bancos, 
os cstnlJelccimcntos de credito da Bahia nilo soffrêriio 
esse nlleg:trlo abalo, tirúrão urn bom lucro de juros 
fot·tes dnrnnte muitos nnnos ; e por fim recebcriio 
tudo ou qnasi tudo quanto deviüo receber e que os 
credores possuiüo. s~ honve convenios e pnctos foi 
com assentimento de nmbas ns. partes', e depois Cie 
quasi esgotados os devedores, e de maneira favora.vel 
tanto quanto o tempo o permittin ao credor ; o de
vedor é que ficou em posição um pouco precarin. 

Esta é n historin da provincia. ela Bahin; estn deve 
ser pouco mais ou menos a historia de todas as pro
víncias do Imperio. Por que 'l Porque o premio, a 
usura, a que nlhtdio ha. pouco o nobre senador por 
Minns, fnz o calculo do aia, e não se lembra. do pas
sado em que tantos sacrificios fez o credor par:t. 
solver os seus compromissos nnnunes. 

Póde-se dizer que na provincia a facilidade do 
creclito fez mal nos la vrndores, que iriüo melhor só
mente gastando os setts recursos reaes,e nilo appellando 
para o credito, que depois torna-se exigente, e não 
podia silr de outrn fórma, tendo de <lnr contas nos 
accionistas e socios. 

Eu nii.o son hostil no projecto relativo ús execu
ções commercines : qttero, poróm, o cumprimento dos 
principias de jttstiça e igualdade ; nüo quero pro
tecção n uma classe, aliais respeitavel. c desprezo 
por nquella que mais trabalha . 

.Adopto qunsi todns ns modiíicnr;úes, mns resisto t1 
outras, principalmente ú retronctivlilat1e cln lei. 

Eu reconheço que é necessario alterar o processo 
actual; voto por muitns destns <lisposi~'ões. Mas 
a9.uillo qne tc.m attenu~do e .nr:e.fecido em ~im de 
alguma manc1ra, n mltlha prmutlva sympntlun por 
um l?rojecto desta. ordem, aquillo que fez com qu~ en 
descJnsse dcixnr escripto mctl protesto, e qne bont'cm, 
nii.o tenclo pocliclo vir por incommodos <1c sande, tive 
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ns 1nniorcs oo:.pernnçn.s no nobre senador pelo Pnrnnú., 
que havia <le sustentar. como sustentou, a questão, 
pnrn que elhL nü.o morresse logo, no que prestou um 
oornn<le serviço, como tctn }Jrcstndo outras vezes 
(a.poilulos) 0111 que o•clnreco os dohntes, porguc o 
senado niio perde seu tempo o<:1cnpnndo-sc destes 
nssumptos; pelo contrario, o n.bafl\mcnto immediato é 
qttc póde-nos trazer o mal. Dizia cu, que votando por 
al<\(umas dnstas disposições, votando principalmente 
pelo. nii.o ndjudicn.t'!ÍLO obrigntorin., que. o nobre sena
dor por Minas, C[llC 'tmnbem trntou bem desta qucstíio, 

~. declnrott nn. p1·imeiro. vez cm que fa1lou, que crn. o. 
... gra.nde·guestlLo, o grande n.ssumpto deste projecto, ctt. 

.voto por clle. Sim. ucahc-se com esta ndjudicnçiio for
çada, acto jucliciL1l, que c1n algum tempo :foi conside
l·n<lo um grnncle fnvor no credor. con1o os nobres 
senadores pódcm võr cm uma obra impo1·tn.ntc, 
intitulada Estudos hypothecctrlos, publicada ncsto. 
cOrte cm 187!), c que diz o sc:;ninte : · 

" Art. 14. Aos credores de hypothccas conven
. c}onn.cs inscript11s c celebradas depois desta lei com

pete : 
rr O sequestro do immovel con•o prepnrntorio do. 

acção; 
rr A conciliagiio posterior do seqttestro ; 
« A ncçü.o de dez clins, cujo processo e execução 

serão rcg;ulados pelo decreto n. 737 de 25 de No
vembro etc 185U ; 

rr O fôl'O civil. 
cc Do disposto na. prhneira. pn.rte do artigo segue-ae 

como consequencio., que o.s bypothecas anteriores ,:, 
presente lei, posto que espccialisndns e inscriptas cm 
seu domínio estão sujeitas a lc~islnc;ü.o noterior, e 
sú no caso de alieno.ção ficão sujeitas t\. remissiio c 
execução de que trata esta lei c respectivo regula
mento. Tal é a disposiçüo, q•tc se encontra no 
:~rt. 335 desse regulamento. » 

Diz aindo. o autor dos Estudos hypothecarios : 
rr li\ 1.• Os immoveis hypothecados podem ser nr

remo.to.dos ou adjudicados, qttnlqtter cp.te seja o seu 
vn.lor c o. importancia da clivida. 

« Visando n presente refllrm<L o deocnvolvimento 
do credito real, a a ttl'ncçii.o dos C<Lpitn.es para n lavoura, 
era. indispensnvel a derogação da legislação hypo
thecario. existente, e por i3so o disposto no presente pa
ro.grn.pho importa no. revogação do§ 24 da lei de 20 de 
Junho de 1771, que prohibio. n arrematação do objecto, 
umo. vez que seu valor excedia o dobro do valor da im
portancia da divida. (Consolid. cit., nrt. 586,li\li\7° c8•, 
not.), de modo que ao credor bypothecnrio assiste hoje 
o direito de pagar-se pe ln fórma qtte melhor lhe 
convenha. " 

A n.cçüo decendinl'in foi uma conq ttista em outros 
tempos; hn um processo summnrio. Tnmbem o credor 
póde ficar com o objecto que npparccer na praço., e póde 
conservar ainda :;randc parte elo seu credito. Mas re
conheço que hoje os abusos siio extrnordinnrios, que 
é necessn.rio acabar com isto, c portanto dou o meu 
voto o. este ponto que o nobre senador )?Or Minas 
julga essencial e o mais importante do proJecto. 

Mas, procedendo por essa mnneirn, cu hc~ito um 
pouco em me alargar. N>to trato dessas minudencias 
ae processo, porque entendo que devemos considerar 
isto um pouco mais elevndamente. 

Aqui lia. grandes questões, e, entre essa.s, tres sii.o 
as principnes : a qucstiio da adjudicação forçada, o. 
questão do executivo, g_ue nca.bo. com a. ncçiío summnria. 
de 10 dias, c n qu·e&tíio da retroactividade da lei. 

Jú. declarei que voto pela nfio ndjudicnçii.o, quero 
toda o. liberdade. Nn verdade, o credor deve receber 
O· objecto hypothecndo pelo valor que obtenha no. 
praça, :pois este é que ó seu valor real, e niio aquelle 
que se mscreveu em qunl<J.uer tempo. 

Mas, como ó que nós vnmos dar logo tnmbem um 
salto e passar da acçii.o summarin de 10 dins para o 
processo executivo"' 

O meu principal objecto de opposiçii.o é a retroncti
vido.de dn lei. 

Devo npresentnr as razões que no meu es1>irito se 
levnntiio com relação n esta innovaçii.o. 

Nos tempos primitivos ni•o havia nem essa ncçii.o 
•ummnrin; depois, no SCC\tlo passndo, concccleu-se n 

acçiio summnrin de 10 clins pnm o·stns acções hypú
thecarins. 
. Agora. n.c11n.-se .isso pouco, e guer-so ncr·i"to execn

tn:n! que sú compota ú fn.zcndn. puLlicn, 'cpH~ ê nnt 
pr1V1lcgio da. nur;iw. un1 privilegio nwgestntic(J , '}Uc 
O: no.çüo nü.o pl'Jdo nem dC\'C con:·orf1· ta. clnsso ne
nht~nm, porque. náo ba. entre .nós classe que tuerc,;a. 
mn1s do qne; outra.. 

Pot· que, llois, havemos d.c dar lL classe tlos hünleng 
que tén1 diuhch·o pa.rn mnprcstnr o tlireito ,]e rc
cupernr seus cnpitnes empl'CI"l'nnc.lo essns fór
mulas que n. nnyi~o reserva. par: si. e sútnentc pnra. 
cnsos cspccincs, cmno seja. pnrn cobrnnc;n. flc impostos 
ntrn:ondos~ c pnrn. hn.ver dos cxnctores infieis ú di
nheiro que tenhüo desviado '? 

O Sn. A1•·J~o~so CELso : -Está cngn.nn.rlo, n ncyão 
exccut.i.vn nüo pertence só <• fazenda publica, p·íde 
pertencer a qualquer particular. 

(Ila out1·os apartes.) 
O Sn. Ju:"i'QtlEinA..: - Slnncnte }JOr c::-:cepçiLO. e pnl·a. 

cnsos cxtrllordinnrios, mas esses cnsos cx.tro.ort.l.innrios 
niio silo desta. ordem. 

O Sn. AFI'OSso CELSo dú. um aparte. 
O Sn. Ju,..QUI!:InA.:- Qnn.cs sfio as excepções'? .Aqui 

está o regulamento do codigo criruinnl, onde o nobre 
senador póde vér qual é o. excençíio. Nes.•e caso t\ uma 
excepçiio que se inspira na J?roprin natureza ela. cliviclo. 
e que confirma a regra. : " :" 

«_Das acçües executivcts- .<\.rt. 308. Compete esto. 
ncçuo : 

« § !.• Aos fretes dos navios (tit. GO pnrt. II, do cod.); 
« § 2. 0 Aos f•·ctes e alugneis de tmnsporte por 

agua ou por terra. ; 
u ~ 3.0 ... '-\.'s despezns e conunissü.o de correta.genl. » 
Síio estas o.s excepções que estão no re.;ínlo.111ento 

de 25 de Novembro de 1850. Foi uma grnnae conces
sii.o o processo executivo. 

Nesta materia de j nrispruclencin e de processo nüo 
se póde estar inno,•ando sempre. Por terem qunsi 
tres scculos essas disposições do direito civil portugue>: 
nüo se segue que sejuo ellas injustas. Entü.o o diteito 
romano nu.o devia n1o.is 1•eger, nem ser citndo, pois 
que tem qunsi 2,000 annos! 

E o sequestro concedido no projecto'? Di>:-se em 
direito, que, pelas leis, só púde caber contra os deve
dores que nmençiio fugir. 

o s!'. AFFO_,"!SO Ú':LSO : - Mns, tudo isso responde 
n V. Ex. e nuo a mm1. . 

O Sn. JuNQUEIRA. :- Tenhüo pn.ciencin.. Os nobres 
senadores silo grandes jurisconsnlto&, mas f:Lc;<•o o 
favor de ver a grande differença que ha entre o. ncçiio· 
executiva que se dá paro. cobrança de fretes <los 
navios, o trabalho immediato, o suor, o risco do ma
rinheiro c do cnpitiio, immccliatamentG, ou os trans
portes por agua ou por terra, e uma questüo civil de 
<Jcbito i:ln csct·iptttrn que póde dar lugat• o. grandes 
duvidas. 

Póüc ser umn questão de emprestimos, uma ques
tüo antiga, q tte púclc offerecer em favor do mutunrio 
muita. rnzüo jurídica. Nii.o ho. neste caso o perigo 
immedinto da perda do frete. Por conseguinte 
neste caso delega-se ao juizo o poder de usar dnquello. 
faculdade mngestntica. 

Os nobres senadores sa.bem perfeitamente o que .:. 
esto. ncçiio e>Cecutiva : é immedia.tnmente n penliora e 
o sequestro : entretanto nue a o.cçiio de de 10 <lias, 
eomo diz o Manual Prat.:cô, livro nbnlisndo, que aqui 
tenho, porqtte vi logo q\lO tinha de nttestnr-me co1n 
grandes jurisconsultos, e procurei algnns elementos, 
é o que soglle. 

O 1\Innual Pratico, t1•ntnndo das acções ele nssignn.
çüo de dez dias, diz o seguinte : 

« Fia umas acções summnrins, que :c o nono reino 
se chamiio de nss•gnaQÜ.o do dez dias ; estas se pra.ticiio 
qtta.ndo um credor obriga seu devedor por escripturn. 
publicn, ou particular, de qualquer ~unntin que seja.. 
Destn.s trato. a Orct. liv. 3•, tit. ~5 e Pes. Forens 
cap. 1 per tot. " 

Eis aqui todo o privilegio, tudo quanto o rei, o 
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}>ocler let;islativo daguello. época. pOde dar ao credor, 
a ncçü.o etc n.ssignac,ü.to de 1 O dias. 

P,tro. maior esclarecimento prosegue o ilhtstraclo 
"utor : 

a cstns disposições. Entretanto, Sr. presielente, o 
• povo diz, ó annoxim : a lei nrio tem atreito •·ctroactivC1. 

O nobre senaelor por 1\Iinns ho. do encontrar este 
elito cm todo. a p11rte do Bt•azit : como ó pois qtte o 
scnndo lJrnzileiro vn.i adoptar um nrtigo cm que se diz 
que os contratos que já estavão feitos soji•o regidos 
1•01' ossns novns clisposic:õcs de lei, tuna. voz que se 
sujeitem Ct bitola elos 8 "/o 'I 

a O modo ele proceder é o seguinte: citn-se o cle
·vcclor pura VCL" nssigno.r os dez dias ti escripturn, e 
na prhuci1·n n.ndiencin a.ccusn. a. citn.çü.o : ó o R. 
apregoado, jnntn o A. n cscriptnra., c logo o juiz hn 
IJOr nssignndo no R. os dez dins pn.rn pngnr, ou 
allcgar en1bargos de sohl~!iíO, ou. qualquer outra ma.
te~io., f]Ue elo. conelcmnnçlío releve. Bx cod. 01·d. 
lib. 3, tit, 25 in p1·incipio. " 

].\Ias, eliz o nobre seno.clor, este moelo ele prvp~•r 
acç!iio cl1l lugar a 1.u11 ctubnt·go. púcle den1ot·n.r o exito 
do processo, n scntcn\HL p6de nü..o ser itntneclintn. 

I\Ins, senhores, qmtn(lo nt1s fn.zemos leis de p:oocesso, 
é pnrn gn.tnntir atnbns ns pnrtes, c, nesse ca.so, n 
:lCf)lio cxccntivn parece que sú tcn1 por íhn garantir 
o crec.lor. 

Pois cntlío este é o meio que vós tendes de nuxilio.r 
a lnxonrn '! 

Eu tnrnbmn sott nntito mnip;o tlo con1mercio, quero 
.-tnc cite se elcsenvolvo. muito, clesejo 'ltte ellc fo.ço. á 
la.vC\nra tnr.lo qnc put.lct•, sii.o irmij.os ; c com cfl'eito 
voto por a.lgutnns dessas dlsposic;ões, porque qnn.nto 
nHLis ;;:;nra.utin. o con1tncrcio 1iver pa.rn obter seu cre
dito. rchnvcr o ::;cu dinheiro, n1nis filciln10nte nbrirú 
os seus c~ofrcs. 1'Ins isto tcn1 nn1 limite, e o lhnitc 
deve ser pnrn o ccm1n1ercio tirar um lucro rnzorwel, 
c niio fnzer contratos onerosos ú lnvourn. contnnclo 
(tUC denois hn. de tm· accfio execu.li'IJlt, e hn de uRa.r 
(lc toclôs os rneios que sé conccde1n neste projecto, 
c nas mncnc.1ns nnnler('lsas. nprcscntuans por vnrios se
naac.res c COllltnissõcs. E' Ul11n. cspccic cln Bnbcl ! 

Este n1oclo ele soccot·t·cr n. lnvourn. é celebre ! 
Faz-me lembrar de nm facto que li. 
F·~rn., ctn un1 seculo betn nfastn.clo, un1 nln1irante 

COl14}Clll1H\.ilO {L n10rte por UlU tribunal ele Ut110. c1a.s l'C
llUl>!iCl\S ito.!io.nas, porque pcrdêrn. umo. Lat,tlho. nnvo.l; 
o seu secl·etario, deJicndis->inlo, nndu.vn. pl·<,ctunndo 
snlJIH' o resnltnc.lo do processo, c por lhn nn1 dos 
nletubros do tdlJttnal lhe disse qne o uhnirantc fórn. 
conden1nndo ú tnorte. e tinha. de ser rlecn.pita.,lo. O 
sccretnt·io ficou. cspantn.c1o e 1nuito triste, por~ne era 
g'l'nncle c dcdic~do mnigo elo u.hni.-nntc. Entii.o o 
i·uen1hro do tribunal, interprcta.nclo mnl, ou querendo 
ttsnr de nnu1. ironia. sn.np;rüntn., clisse-lhc: - cc fique 
tt·unquillo: o ll1CSlllO fn.vor e~t{t. rcservn.clo pnril seu 
scct'G:tnrio ! ,. O seet·eturio cnhio fLthninnclo ! 

Assim fazem o:; nobres scnnrlores con1 n la.\"OLU'a, 
,i.i.n tnclo rln.n.nto uoc1etn dn.t• no e1•ec.lor, c dizcn1 
que n 111el'l'JHO /it1XJJ" êsti'L l"Cservttllo pnrn. n l1\.\"0Ul'n.! 
E' uu1n. h-onia, ntn epigr~1n1mn! Sô se é o fttvor 
<lo ani'1uilatuento ! ~tto ha. nl)J.ti tnno. disposição 
1)\'!'lpri:.uncntc rptc valha. n pl)nn, rf qno seja favot·n.vel 
:\ 1 n \·om·a. pn 1''1 uc. q nn.nclo o 1nvrnclor n!i.o 11fii"Y't1 
n. ~n·t dh·i~ln. c o.s rcopectivos prenüos, porque o.s st{;s 
safras sri.o ruins. c os gcncros nn.cionn.es tên1 d.ascido 
(t~ prct;o. 1.·t'JS dizeis- a. nc~.·lio U_c n,)1,signny~o de r:cz 
daas, npezar ele sua celel•tc.ltLLle, fl!LC'l servo : ~ pt•cctso 
mupregnr logo o executivo, o. penhora e o se'lncstl·o. 

l:epito, ~on n~n~to nn1ig~ .do cot~tmcrci? c elos eidn.
(lii11S que se de:l~e:IO .1. nuxliut:• ns tndnst.:"tns e lavoura. 
c0111 o fol'necinu~nto de scns cnpitneH; nHtS é preciso 
111n termo n1~dir): dêmos nv'!l Cl·cc.lores toUns n,q g-nrnn
tin.s pnnt o facil e~nholso ele sons cn.pitn. • .H e jnrns, 
111:.1" nüo clen1os do n1nis. E' o que eu qHoro, votnncl~l 
!•eln pl'Ojecto, ,•otnndo CO!!trn. O. nt]judicn.c,~iio forçndn 
dos l1ens, n qunl deu p&s~trnos resnHndos contrn os 
c1·edt>rcs. tolcrnndo nte u. nc~~ão oxecuth·a, c tnntn.s 
out1·1\5 di~?-posi~.~õctl. 1wopostn~ .. porén1 n1e oppondo com 
t.ot1as ao; fon1ns tL rct.r~1nctt\"111nt1e dn~ n()rnut~ qne se 
''otarern pnrn 'c.lccidit· a.s r1ncstõcs hypothecu.rius nn
ti~as ou Jl' existentes. (:lpoiarloN.) 

Al:..:n~m dis-..e: (I' .1\. ncliuLlicn~~ii.o pt'•dc trazer nlgnn1 
henctlcio cn1 certas occa,;;l<Jc-1, tnn~ isso nl'to serve.·., E 
ainda t'iizci~: u Heconhceon1ns que totlns css.ns dii;po
aiçi'.,~-. siLo nt-'t~. nilo Hi"LO bn'itnntcs cobm·(jnteli; vnrnos 
rnoditil!'nr tudo isto: nt:u; estnhclcccncln novas n1H'I1HL~ 
de eol.~rn.nt;"n. qner{•ll10S ftno os cootrutos antigos, 
·lreito"" n~t con~tnncia llc outrn.s h1iH, tictncm sujeito.l 

'Nesta pnrtc concordo com S. Ex. o illustrndo 
Sr. seno.dor por Minn•. porque acho que niio se eleve 
fix:nr o juro; essa. fixnc,~iio é de usttrn.rio e o Estndo 
nií.n póde a.ssutnir este. pn.peJ. O juro varia. .e mudcL 
cr.tnfotmo a.s (;ire utllstnncins finnnceit·ns do rhmnento, 
nquclle que é lixnclo hoje como rnzonvel daqui n um 
mez ó excessivo ou baixo ; hto dcpenelc elas oscil
lnçõcs ele ct•cclito, do crunbio e dns finnn~;ns. Por
tanto nlío pót.le se•· objecto de umo. lei permanente. 
E mesmo ce.sc jtu·o ele 8 °/o ao a.nno uilo é pc<J.ueno: 
n.s npoliccs elo governo vencem ü 0 / o. · 

E' que tah·ez fosse esse n meio ele o L ter mais facil
mente o. passagem elo projecto porque se diz rc 8 •/o 
nii.o ~ juro de met.tcr medo. u l\Ins 8 °/o ó muito ma.is 
elo !1,tte o jut·o da.s np,dices corno ponclerei, e estes 
8 •/o npplicaelos n t:m long-o perioclo c co!.n n• custas 
do p••ocesso e o cap!tal empresto.elo ncnbno com tudo 
qttnnto o In.vrndor tiver. 

AI'} ui existCn1 vnrios projectos e e1ncndn.s: isto estt't. 
un1n grande confusão. 

o nrt. 4• d:t rcclac\'lío elo projecto que passou cm 
2n discnssiio sn.binmcnte diz : cr As disposiyães da. prts
scntc lei rep;eráõ sómP.nte n.s execn(;óes por diviclns 
contrnhidns d~pois de snn publicn~~lio.u . . . 

Houve uma emcocla, emcncla ele uma stmphe1dade 
drnconinnn.; dizia. só isto: cc Snpprhnn-se; u ern., porém 
a snppressiLO de unuL idén. verdadeira.. era tuna especie 
de assassinn.to na. nossa legislac;ü.o toda. Cnilio, feliz
nlente (apoictdos). e ugorn. a.presentn-sc novn idéa. ; 
o o.rt. O• de outro projecto di>! : 

" Art. !)• que pns•a a ser 11. As disposições ela 
presente lei concernente:; ús execn~!ões de creditas 
hypothccnrios sú st'Lo npplicnvcis nos contratos cujos 
juros nü.o exccdcrmn de 8 °/o no nono, n.os e1n que 
forem. os tnesmos juros reduzidos n cstn tn.x.n.. e 
:'<qne\\es 'llte, ca\ebrnclos rlepois el::t prcscptc lei: con
tiverem ta.1nbern n clnnsula de nmortJZnt;:no t·ea.lJza.vcl 
ont•·c 1 O a. 30 nnnos. » 

E a'"oro. uma emenda (lendo) " •e,in mo.ntidn n 
en1r~nrh~ da. con1n1issii.o apptovnda. etn 211 cliscttss5.o co1n 
:1 ntnnel"fV!Ü.O ÜO nrt. ll. u 

Por con)se•,.uinte qner-sc reviver un\n. itléa. inteirn
n1cnte repcÍihla. vor todos os qnc pcno::.ü.o sobre ·n. 
n1nteda . .J;\ jnrisprn~lencio. sempre n repclUo. Descle ns 
l-3is l'Oil10nttS nté os nussos dia.s i' aesde Cicero nté 
Troplong. · 

Se se· tratasse ele t1n1n cln.qBe pouco nameroset. 
nindn. porlcrilLo os 11nbres Fennclores nchnr umn. especie 
de so.hicla., bem que menos jns1a: mo.s ó a clo.sso 
n1r .. is numm·usn dn I!nperio, n[LQ é passivei tra.ta. ... 1'1 
aessn. 111rtneh·n, qnnndo todos os jttt•isconsnltos, todos 
o~ escriptores, en1 tuc.lo.s os_ tc~upns tUtn dccln~·ndo e 
LlrJtnonstt·n.clo llne ns leu:; nao poden~ t~1· _effetto rc
tt·onctivo. Aqnt n1cstno ncstn. oht•n 1nmto mtercssa.nte, 
ncsto tt·rLhnlho sobt·e hypothecas, ha vnrios llOntos 
ropro\·nnc.lo positl.-nnJentc essa doutl'inn.; lerei, pOL' 
exemplo, este: 

" Finalmente estal•c•lcco o a•·t. 33;, que as hyp"
thecns u.ntel'iot·es t't ex.ecn~.~ito dn. lei. posto que cspc
cinlisac.lns o inscriptns dt)pois clclln., ni~o gozü.o dtL 
nce[io h\"potheco.da, tlo qno falia o art .. 14 da loi, 
sc~c1o on"trct.lntu ~ajeitt'Ls no cnso de n.liona.çü.o ú. rc
lllissiLr.t c t:s~:.ccuni~r· rlcJs ttl't". ~D3 e aon. .As partes 
oiJri•,Üo-sc [HH' n;n qunsi t.:c.nta·nto (LA (Hr~potiições daL 
lei, ~ob cujo l'Cgimen fni feit-o o con.tr.n.to, e ,então 
n fio lut \'ia. rnziLO pnrit. tl ,, a·-~o 't'Cl t•onalt,IJU.Ütcle n pre
sc•nto lei, rle moc.lo n i1• np~Lnhnr n.s hypotlwcus a.nto
l'i··,rcs, to.ntom:d~ qu:Lndo .. o:;t:l.hclncB~do-Re o se.que:i
trú como u1n pt•oput·atOl'lO dn. 1tCQ110. por odwso e 
hnprovi:;t~ tlunnto no~ devod;tr.c:! a.;ltHriot·~s. {L lc_i. ntw 
pn r e c~' j 11 sto qn~l flc_n..:J:'ien'1 sn,Jet tns ag, snns dJspostçõo~. 
Vi,l. Acc. dn. It1Jlní;an Ue Om·o Pt·oto, do t~ do 1\llllO 
ele IS7ií. u 
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Ninguem ndmitte n. retron.ctivida.de : ~cria l.lm 
attentndo juridico, que fnrin. mnl nos nossos cre<litos. 

Ni:Lo p1·ecisão os credores clella : fnçtLO n.gorn os seus 
contratos no\'oa, o tn.mbem obtenbü.o novnçücs noa que 
estü.o feitos. Boas ou 1nlt.s, ns dispnsic;ões da.s leis do 
processo erüc cnnhecidns por n1nhos, tntltno.nte e tnu
tutn·io; bons ou 1ní\s sü.o a.::; r~gulo.dorns do processo. 
(Apoiados.) · 

E' por cooscguinte jnrisprnclenciu gernhnentc nceita. 
que não se pôde csta.bclccer a. retroactividade na. 
acção da. lei ; c como é que um projecto que começou 
modesto, como se vê nqui, 'I)L?"as acqtt.i'l'it eundo. foi 
adquirindo forças no caminho, tnnto que huje n 
questão a. que nllndio o nt,bre scnndor de Mina.s jú. 
está no segundo plano; já nüo é n. primeira., a. qnestno 
<la a.djudica.<,,üo força.dn, porque ncimn delln n.ppareceu 
o processo executivo e n. retroactividade dn. lei 'l 
E tudo iato se quer conseguir lL força <le declnrnr 
que estamos n.qui tra.tnmlo de fa.zer um fnvor ú. 
lavoura. ! Se ró. ironia 'I Nüo creio, pois n.credito 
na. seriedade c pntrioti•mo dos nobres senadores. E' 
um prisma. engnnndor. 

Nüo, senhores, não estnmos tratando de fa.zer um 
beneficio ú. la. v oura. ; quero crer que nfLo ha. intenção 
de fn.zcr-lhc ma.! ; porém o resultado não é a.nima.dor. 
Tra.tnmos sómcnte de um nssumpto que tem por fim 
regular os direitos do• Brn.zileiros como emprestado
res ou tomadores de dinheiro, em gernl; niio se trn.tn., 
porém, de pa.smr n retroncth·idndc de umn lei pn.ra. 
todos sem excepção, tra.tn-&e npcnns de :fn.vorecer 
uma. cln.sse de credores, entretanto que o cnpita.lista. 
que empresta dinheiro a. seu vizinho ou fn.z outra 
tra.nsncção, bn de ter a. a.cção ordina.rin de libello, 
nem mesmo terá n. n.cçiio summn.ria. de 1 O dias, bn de 
pedir ta.nto que fula.no lhe deve, ba. de correr os tra
mites durante muito tempo. 

Como jó. mostrei, foi um fa.vor no seculo pnssn.do a. 
acção dccecnnria ; agora reconhece-se que não é suf
fiCLente. Da.t•ei meu voto, porque nü.o quero qtte se 
diga. que regateio· os meios de collocn.r os credores 
em boa. posic;ü.o. Minha. principal questão est,\. em 
que o senado niio pódc conceder a. retroacti vidnde, é 
uma. cousa. que está a. cima. de n ossn.s nttribuições, 
não temos o direito de fazer isso, é um acto nullo ! 

O Sn. SILVEIRA DA. MoTTA: -Apoiado. 
O Sn. JuNQUEIRA.: -Muitas outras disposições 

existem espa.lbadns nestes projectos e emendas; não 
posso occupnr-mc com e lias; farei a.penn.s umn. obser
vação, e é que ma.ndn-se que n intimação possa ser 
feita. unicamente contra a.quelle que está de posse dos 
bens ; entretanto que o direito de todos os outros 
fica. preterido. A propriedade pertence a. m:~itos, póde 
estnr pro ind·iviso peln morte do chefe da. fnmilia., 
entretanto pnra. se e::cpedir um processo tiio ·rn.pido 
como esse, não se trata. senão de intimn.r nquelle que 
est•\. de poese, quando este homem púde estar con
luin.do com os credores, e fa.zer assim grande ma.l a 
!CUS irmãos, cunhados e outros herdeiros. (.Apoiados.) 

Póde dnr prejuizos n seus irmiios, seus cunhados c 
outros herdeiros. 

O Sn. Nus&s ~ONÇ4LVES :-V. Ex. nii.o n.ttende n 
outra parte do a.rtlgo. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Perdoe-me o nobre scnndor, 
attendi. A objccçiio ficn de pé : hn um risco. Com
pa.rnndo estn disposiçiio com muita.s ontra.s, reconhece
se que todas, cm vez de serem cm beneficio, em justiçn. 
e eCJ.uidnd~ parn os devedores, süo ca.lcula.dos cm be
neficio sómente dos credores. 

O Sn. NuNEs GoNOA.Lvns :-Mas a.ttenda. V. Ex. n. 
parta. do a.rtigo que mnnda fa.zer a. citnçüo pelos in
teressndos. 

O Sn. JuNQUEIIIA. :- Respeito n idoncidn.da do nobre 
senador ncstn. ma.teria. c ns suas intcn9õcs ; sei de 
.sua.s habilitnçõcs ha. muitos nnnos ; mns o que ó ver
dade ó que o seu trabalho, nliús digno de todo o 
elogio, esU• eivodo desta idéa. que póde ser muito 
boa ••• 

O Sn. Nlll'IEB GoNÇ4LVEB :-Mas V. Ex. nii.o quer 
ler· todo o artigo ; limita.-se a. umn po.rte. 

O Sn. J1JNQt1EtnA. :-Li: o que exige o o.rt. 1 o ~ 1 o 

6 n. inthunç.ü.o Uo que cstla. de pns.~c ilo objecto; os 
outt·os hcrUeu•o;; é podendo 01n prazo longo ! .A p<•sic•ão 
do credor o optimn. ~ r 

O Sn. Nu:«s GoNçM.VES:- :.VIn.• V. Ex. está l"al
lnndo, sc1n. querer ler tndo o nrt.i.go. 
. o Sn. JUNQUEIRA. :-Jla. disse ns pala \'l"ns ao· nrti ..... o; 
rnns ci-lns, fn.çn.-se n. vontade <lo nobre senador : 0 

u ~) 2, 0 Pttra prol"lOsiturn. do. nc'riio c cJfectivillndc 
da penhora. qtmndo n.qnclln. f<lr encnminbndn contrn. 
os herdeiros on succcssores <1o ori~innrio devedor, 
ba.st~> qne o mn.ndado cxccntivo sejn. intimn.do úqnelle 
qnc estiver na. posso e cn.bc(.~a. do cnsnl. ou na ndtni
nistra.r;ií.o do imtnovel ou in-nnov~is hypotbecn.clos. 
podendo n. intimaçr.o nos dema.is interessados ser feita 
editnlmcnte, com o prazo de 30 din.s. " 
. O Sn. NuNES Go><\:ALV"s : - Tr.mbem não hn. se
qncstro. 

O Sn. JUNQUEIBA: - No entretanto va.i-se per
mittir logo esse meio contra. a. la.vouru.. V C-se que 
sü.o concessões cxtrn.ordinnrins q ne se fazem no credor; 
o sequestro só se dl\. qnnndo o devedor nmco.yn fugir. 
Mn.s, pelo projecto o credor l1ypotbecnrio constitue-se 
em uma. posição cx.cepciona.l. 

Na. minha opinião, estas disposic,~ões nssin1 muito 
:fortes, talvez não fn.çüo grande n1nl á lnvourn, 1)orqne 
elln ha. de fugir complet.nmcnte <le fn.ze•· contratos 
hypothecnl'ios. 

Tudo neste mundo tem um limite. Desde que o 
devedor reconhece que torna-se escrn.vo do credor, 
que n sun propriedade fico. sujeitn. a. mnn. lei drn.co
nia.na., con1o esta. será, os csta.bclecimentos bnncnrios, 
os bn.nqueiros c capitalistn.s hiio· de ficn.r com na sun.s 
nn1.e-sa.la.s vazias, e os cofres com os cn.pitnes dor-
mentes. • 

Mns a. regra gernl, Sr. presi<lente, é qne to<los pro
curü.CJ 1)o.gn.r as suas divida.s. 

O la.vrndor do Bl"llzil nuncn procurou, falln.ndo em 
geral, fica.1.· na. posição esquerda. de negar-se a. pn:ga.r 
0 que deve. Se a.lgumn vez o fa.z é peln.s circumstn.n
cins especines cm que estó. colloca.do. 

Fn.ça.mos então tudo qun.nto é preciso para. a.uxilia.
lo ; procuremos da.r-lhe todos os rGcursos o melhorn.
mentos possiveis; mo.s nnncn. cbeguen1os n este pé 
estabelecido pela.s disposições do projecto. tornando 
ma.is facil o posiçiio do credor. O proprio commercio, 
os_ proprios credores nã.o querem isso. 

E tanto ma.is é injuotifica.vel essn. innovnçiio, qua.ndo 
nas razões de ordem do projecto procurou-se ironica
mente dizer que tudo isto tem por fim favorecer n 
lnvourn., facilitar-lhe meios de renliza.r cmprestimos. 

O homem que é cumpridor de sun. pnla.vra., o ho
mem honrado, o lnvrndor qne pretende pn.gn.r não 
quer senão condições muito ra.zonveis. Ma.s a.qnelles 
que não se im~ortlio com o p~>nonmento <le sna.s divi
das estes aceitu.o todas ns con~Úçõee, procurüo fazer 
um cvntrnto lesivo e leonino, e dizem "depois <le 
mim o diluvio, hei de perder minha proprietla.<le ; 
mns nii.o hei de fica.r devendo ncnhumn. quantia; o 
credor hn de fica.~ sem elln. » 

A isto não se deve nnima.r. 
Por consequencin, estas disposições niio devem ser 

applicndns i. grande lavoura. Cjtte occupa. no nosso 
pn1z ';lma. saliente posiçiio pelo seu numero e pela. 
sua. r1qucza.. 

1\fuita.s outras observações, Sr. presi<lentc, en po·· 
derin fa.zer. Entretanto insisto em declnra.r que voto 
pelo projecto; votnrci mesmo por muitas emendas, 
ma.s ni•o posso votn.r n~la. rectronctivida.de, porque 
entendo que, se o sennc:lo fizer semelhante cousa., nr•o 
cscn.pn. ú. justa censura. dn imprcnsn, de todos a.quelles 
que llinor,o que ni\o ó possive1 isto, qne não está na.s 
nossn.s "'a.ttribui~ões, no noaso poder :fazer voltar n.trn.z 
nqtlillo qne ,iú. pn.ssou: o d1reito adqnirido. 

E' uma. dtspÕsiÇLLO cstn que não póde ser votada., o 
0 nobre se11a.dor ob~erve q uc o lcgisln.dor na.dn. pó<le 
determina1· neste sentido senüo dnqui por diante. 
Ag.uellos <J.Ue fizeri:Lo seus contrlltos na. consta.ncin dns 
}o1s pa.ssnua.s, so!Trüo toda.n as t:onsequencins deos~s 
leis. A que votarmos a.gora BOJn umcnmentc a.pph
cnvcl a.os contratos que se fizerem de hoje cm <lin.nte. 

Scjn bnnidn o. idéa da fixar-se o jtlro, porque essa 
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idén é impossível; ó umo. iiléa pequeno., ']Ue devemos 
abandonar, o 1nnnter unico.nlente os princ1pios "Ornes. 

Portnnto não sou infenso cm absoluto no pr~jecto ; 
n.cho 1nt1itns de suns disposições nccitnveis. Fnço, 
JlOrénl, css(l.s restricções, que estilo con·forn1e n. mi:tha. 
consciencin.. Não quero que cm algum tempo se di"'n 
fjUe votei por n.qui!lo que entenclo ser COntro.rio UOS 
verdadeiros interesses do. lo.vourn e mesmo do com-
11\erciu, e dos capitnlisto.s. 

Senclo n1uito 1\migo do conullorcio c dns nrtcs, dos 
ltonmclos negociantes, de tudo C[Uanto tende n desen
volver a rig_ncza. nnciono.l, niio posso pcnsnr do outrn 
!tUtneh·n. l,.n.ç:o votos sinceros !lCln. prospcddndc dos 
cnpita.listns e credores llnrn. nugmento .da. riq neza. pu
blica. : niio quero, porém. 1nonopo1ios, ··c tlesprczo dos 
direitos de ontras classes. 

O pniz pensn que o senado c n cnm:tro. dos deputn
aos hii.o de cuidn.r de seus interesses :·que ellc$ não 
esporão que cet·tns ic:lén.s qne o.ppnrecem de repente 
se trnnsformetn etn le1s : que clle~ ncreditü.o qttc 
esta lei hn tle ser pensa.do., e votndn com n restricçü.o 
t'lcce:.snrin. sem n. qunl clla. scrtt. contrn.rio. nos seus 
interesses. 

Mns se porventurn n lei pnssnr com o. emcmln alht
tlic:ln, a lavouro. tem tocla n. t•nz(Lo ele clize•· que paro. 
clln. não ho. salvação, que tudo se faz. nté leis poste
riOl·es e pJsthn1nns ; que clln emfin1 est.á no cn.so etn 
que se vio o rotnnn~ diante elo vencedor gnulcz, que 
pôde om•ir o Vcc vtclis ! (Huito bem !) 

o S:·. N;'tnle"' Gon~a'h•clil : - Sr. presiclentc, 
depois dos seis cliscursos qne têm sido proferidos, 
crnnprchenae o senado que cu, con1o rclntor da. conl
lnissão ele legislnçü.o, tenho neccssidnde de occupa.r 
a ~ribunn. para. tomnr cm considcra.r;ü.o ns ohservn.ç:ões 
fettns pelos honrndos senadores que me precec:l<!rüo, 
niio s6 qunnto no projecto etn discussü.o, cotuo rclnt~
vn.n'lente ús en1enclns oífcrccidns pela comn1issão. 

Não poaerci ncotnpo.nhn.r 'Pa?·i ·passu nlgnns dos 
nobres orndores ; fnltnr-me-bin. pnrn. · isto o preciso 
tempo, c tntnbmn incorreria no defeito de ri.1uitns re
petições, porqnc forçn é reconhecer que qun.si todo.s 
11s objecções oppustns no projecto principalmente 
cntcnclern cmn nlgumn.s, poucas, tuec1idns nclle con
signn.clns. 

Eu. pois, tenho, por arnor ela b1·evidade, necessi
dade de enfeixar todos os pontos em C[Ue se n~hão de 
~accóJ•do os nobres scnn.dores que tnovem opp<Jsir;ii.) no 
projecto qnc se discute e, nn minhn respostn, que 
Jlroctuurel tornar concisa, o que eu disser n. rcspe1to 
de u1n, scrvirà ta.mbem cotn t•eln.ção nos outros. 

Os pontos o. que me refiro sito quntro, n snber: n re
ta·onctividnde clns novn.s disposições aos contratos nn-

. teriorcs ; o. emissão de lctms bypothecnrio.s d'cln co
ta.yiio do din.; .os. nb~timentos suc'ce?sivos de_~ 0 / 0 nn.s 
prttc,·as; e n. hnutnçu.o da. tnxn. de Jllro. Su.o esses os 
quntro pontos sobro que principalmente tem verso.do 
o debnte. Considernre1 onda. um clellos ele T'er si. 

Qunuto no 1•, n retronctividnde dn lct nos con
tl·n.tos anteriores, eu poderin. tlispcnsttr-tne de tomnr 
mn consiàernção tudo gunnto n t.nl respeito se tetn 
dito, em visto elo Jummoso discurso que nindo. ha 
pout!o aqui proferio o n1eu amigo e l1onrn.do collcgn 
o nobre senador por Minns Gernes, o qunl com tnnto 
bl'ill.mntismo tem ncompn.nhnclo estn discussão. 

Sr. presidente, niio po~so comprehender comn, por 
tnn tnomento sequer, se possa sustentn.r a opinião de 
que umn lei que só attende nos termos do processo 
do ex:.ecução, devo. estar sujeita. no pl'incipio da. nüo 
t'<,tronctividnl1o. Nü.o hn escriptor, nü.o hn. juriscon
sulto que sustente esse principto ; não !Jn. 

O principio mns;tno que reg-e estn. ,nnterin, po.rn. se 
sabor se un1n. lei devo 011 nüo ter eíl'eito retroa.ctb·o. 
é simplesmente o principio elo dit·eito o.rlquil'iclo. Se 
se tmtl\ de um fncto que importe direito adC[uiriJo, 
o~··~nmento niLo p~de clle ser regido pela novn dispo
stç,~o; po1·tnntn, J{L se vé, que pnrn se trn.zor no 
clclHLte o. que•tiw c:lo. núo retronctivida<le 6 preciso 
primeii"o demonstrar que se tr11to. de um c:lireito 
adquirido. 

O Sn. Ju,.Qullnu. :-Altera o direito c:le clefesn. 
O Sn. NuN~s Go~\:uv~s:--0 nobre scnad·>r refere-

se ti. ndjudict1ção mns esta é n ultimn phase c:lo pro
cesso ; dlll\ sú se dtí C[Uando o. defezo. jtí. te\·e Ju,...nr e 
quando ll_sentonça t~m pn<so.do cm julgnclo, e q,fo.ndo 
o. cxecuçu.o tem corrulo todos os seus tm•n1os. 

O Sn. Ju:-;QuEmA. :- Entiio é inutil, 6 ineffienz. 
~ O Sn. N~:-õEs Go,çu.vEs: -Estou respondendo a. 
v. ~x.; o dm;ito do defesn não é tolhido; o. o.djudi
cnçuo o a t.tlt.Lmn. phnsc do processo; não é, pois·, sc
nüo Ut11; 1neio~ um ex.tre1no rmnedio que n. lei tem es
tnbclectdo paro. dnr effcctividnc:le no jlll"o.do. 

?ocprcl~-mc ~le hnver-se pondernil.;' nq11i que o. 
nclJudrc::n.(,!tl.O Ucvut ser consi<lorn.lln como utno. condiçü.o 
cssencu:tl do contrn.to ; n1ns esse rwnoumento foi de 
sobro.. ~onsidern;Io e respondido nn. 

0
2A discussão. 

<;Joudt_r,ut.o e.ssencul.l só se púdc reconhecer nqucllo. que 
e subst!_Lncml do contrato, nq11ello. sem o. qual o con
trat_o uno púde. existir. Oro., pergunto eu : o. o.djudi
cnça? é essenctnl no contro.to de emprestimo ? Es
senclnl, n_pnlo.vrn. o c:st~L dizendo. é n.quillo. se?'l que 
o. couso. nao póde extstlt·; po.ro. que o. adJudtcncão 
pudesse ser considernc:la csscncio.l, era. preciso de
moustror qne o contrato não púdo sar celebrado c 
produzir seus effcitos sem ella, o que certnmente não 
se dtí.. 

Diz-se tnmbem C[Ue é uma. condição tncitn : mns, 
senhores, quem desconhece o principio de direito que 
0111 coutt·ntos nao se a.dtnittem obrinoa.cões condicionaes 
sem convenção expressa., e nüo

0 
1lor simples prc

sumpções? 
. E' ver_dnlle que n.lguns jurisconsultos. por nbttndnn

cta: falluo de '?onclições tucitns; mns elles srw os pri
mctros n defimrem que como tnes só são aquelll\s que 
se tt•nd11zem nns consequencias de certos fo.ctos que 
podem do.r-se no c01·rer de um coutmto. Assim, po1· 
exemplo, n'um contrnto bilntcrnl,em qlte o.s po.rtcs se 
compromett<!rüo n prnticnr certos o determinados 
actos, .desc:le que uma. rlelln.s não cumprio aquillo o. que 
se obngou, ipso facto está n. outra deslirtndn; isso é o 
que se cluunn. condição tncita. 

0 

Fnlln.-se ~n.mbem de condições intrinsecn.s, _isto é, 
n~ que entrno como elen1entos do tnesmo contrnto. 
Neste cnso cst{L o. boa. fé que sempre se a11ppõe nos 
c mtratnntes, pnro. que em cnso nlgum possl\ prcvn
Jccer uma esttpulttÇiLo firmado. com dólo e mtí. fé. 

Citei nqui innun1eros escriptores elos t:tn.is nutorisn
dos sustentando a opinião que é gern.lmente scnouidn. 
por todos que se occnpüo dessa. mn.teria.: Zac~rias, 
1\Iourlon, ~nudry-Ln•autcnerio, Lnurent, Paivtt Pittn e 
outros; nno hn. um só que em questões como o. de 
C[Ue nos. occuramos vejt> quebro. do principio de ni'io 
r:troucttvidnclc dn lei, chegando mesmo o mnis uuto
l'lzo.do desses escriptorcs , por toclos citndo como 
!'quclle que mnis tem nprofundndo o direito civil, 
1sto é, Laurent, n suetentar que qunndo umn. lei esta.
belece n prisão por di\'idn, os contt·ntos celebrados 
antes <.ln execução dessn lei devem ser cxocutndos 
de o.ccorclo com e !lo.. 

Attendito os nobt·es senadores que trntn.-se ele uma 
n;edido. que o.Uactu. o. liberdnde indh·idunl, che"O. o 
C.Ltnc1o nutor o. suste11tnr este p1•incipio e com rn.~õcs 
do grundo peso, deduzidas todns do. considernçüo de 
que_ a cxec~'l'~o jud_icinl é mnterio. de ordem publico. 
c nuo de dtrctto p~1vndo e do que o.o poder social 
cube regnln.r ns condições com que aevenl ser cx.e
cuto.tlo.s ns decisões dos tribunues. 

Se isto se entende dtt prisiio por divida., o que se 
p~j(l~ dizer àcercu. du. a.djndicnçõ.o, que não conatitue 
d11·ctto de nenhumo. dus partos e sú foi c:loca·eta.da. 
JIUrt> pOr fim ú execução ~ 

.. Eu n~o dbvo tnc dmnornr sobre este p(}nto p,n.rn. 
n.a.o fnttgnr o seno.do,, }10\'flUC o nobre senu.dor po1· 
:\hnns osg'otou n mn.term, tn.nto tnn.is quo.ndo no que 
0111 cont1·o.rio se tc1n dito nito vejo senii.o cllvnnon~'Ucs 
o a.b~:~trn.cyões sobre retronctividu.do e ni"~o ~tron
ctividnde, som que se teulto. mostrnclo quo.l o direito 
cn:acterisndo por um ft>cto consummado pnra. ser 
oh.)c~to , de, respeito. O" do o•ttí. elle 'I Direito a.<l
qnt1::_tdo o .so ngnelle que ~:;.ntt·ott cnl nosso patrimnniti, 
e uuo mnts no• pódo ser ttrnd9, e qunl ó nqui o facto 
eonsummndo, que o fnr. nascer ? Nouhnm absoluta
mente. 

Portanto·, jú se v<l que toc:lo esse csearoéo qne ·se 
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tem levnntndo contra n retroncti vidade de um neto 
do processo. nos contratos n.nteriorcs, nU.o tem o menor 
fundamento, niio procedo por consideração nenh>1ma.. 

O segundo ponto em que se tll•n nchndo de nccOrdo 
todos os orndc~· ,. ou o.ntcs n. gro.nde maioria. dos orn
doros, porq ne •J • · ".,, fazer \lmo. cxcepçü.o do nobre 
senador por Minas, que npenns cm mn ponto diverge 
de mim, cm tudo mn•s só tenho n npplnudir o vnlioso 
concurso que tem tra.zido pnrn ndopçii.o deste projecto; 
o segundo ponto 6 o d~t emissii.o das letras hypothe
ca.t•ias pela cotnçiio do din. 

De\'O confessar, Sr. presidente, que de todas ns 
objecções que cu podia imaginar que pudessem ser 
levnntnclns contrn. o projecto, cstn. cscnpou-mc, nunca. 
me occorreu: porque , se hn um interesse bem 
Ucfinido que se procura sa.lvn~nardnr com estn. 
disposir,·li.o, é cxnctnm.ente o interesse elo mutun
:rio, do devedor. Porque, o qtte se prnticn nctual
lncntc 'l A prescotn-sc utn incli vi <lua pern.ntc um. 
bnnco de et•cdito renl c pede o emprcstimo dn qunn
tin de que necessita, o banco dá-lhe essn qunntin em 
letras hypothecnritlS ; clle nceitn, porque niio tem 
outl.·o remedia })ilra conseguir o que deseja ; n1ns 
elle, nii.o querendo ns letras hypothecnrins pnrt~ cm
prcp:o de capital, c '>Ó ns nceitn porque preciso. ele 
fundos parn melhoramentos c bemfcitorins que quer 
ren.lbmr en1 sua propl'iedn.de, vo.i negocia-las c nü.o 
.acho. qnem rlú por ellns scnii.o 70 •; •• segundo a hy
pothose qne Hguron o nobre Jo secretario. 

Fignrundo que o cnso é de uma divida. de 100:000~. 
rcprescnto.da. por letra.s hypothecnrins, pergunto en : 
de facto qunnto'rccebe o tnutuario '? R~cebo 70:000$ 
e nndn mais. Elle, pois, vni pngnrjuros de 100, quando 
só recebeu 70. Ainda mnis, no neto de embolsar seu 
credor, vv.i pngnr com o valor de 100 nquillo que 
recebeu por 70. 

Oro., os juros calculados deste modo e sobre este 
capital, são jnros de 8, 0/o de !; •;. '? Não, fnçiio os 
nobres sena.dol·es n. proporyi"t.o, c ·verü.o que na bypo
these dado. os juros nndii.o por perto de ,12 •;.. . 

Por outro Jnclo, pet·p:unto, qunl é o mconvemcnte 
desta li•!>itnçiio, qnando se d~z - serú. cm letras hy-
pothecnrtns pela cotnc;í<O do d1n '? . 

Antes ele tudo devo observar que aqui não ba novi
dade, porque já o rep:ulnmPnto de 18H5, dndo parn 
c:s:ecnçr~o ela lei de 2i de Setctnbro de 1864, consignu.
·vn cssn clisposiçtio : cc Os e1nprestimos hypothecnrios 
set"Üo fcitc1s etn dinheiro ou cm letras hypothecn.rius u; 
isto no nrt 21. E no o:rt. 23 : u Se o tnntunrio pre
ferir o emprestimo em dinheiro, as letras hypothe
·cnrins p1·ovenicntes deste emprcstimo scrü.o negocinda.s 
pelo. socie.dadc qttnndo e como lhe convier. » 

,Jt\ se v<l pois qttc desde 18G5 est{, firrua.do o direito 
que tem o mttttmrio a esc0lher a cspecie em que deve 
receber o enllH'est.imo; ó direito sctl. n escolha.. 
Desde qne niio queira receber cm lctrns hypothe
cnrius, c siln en1 dinheiro, o banco está. obrip;ado o. 
dnr-Jhe dmheiro, e depois ir negociar como quizer o.s 
lctrns hvpoihecnl'ins. 

O <Jne' hn Je no\'o no projecto, para fo.cilitur o em
J>rcsturw t:~m letras hypothcco.rins. porque é o. 1noeda 
Uc que ortlintU'i!llllCnte mais SG serVClU OS bn.ncos, Ó n 
dochu•nçoi"~o de que. dado o caso do ser o enljlrcstio ctn 
cm 1 .-~tru.:i hypothectlrin.s, sejüo estas pc o. cotn.çü.o 
elo din. 

Por consep;uintc, ..; umo. disposição que só viso. os 
interesses dn n1ntnn.l"lo: c eu nüo poain ilnngino.r 
que ns nobres ~;cnntlo\·cs que tnnto intcl·csso t(nn 
nwsu·n.tlo pclt~ 1tt.vonrn, pelos devedores, nccnsnndo o 
:prnjecto de sú :rnvoreccr út:; bancos. viesscn1 combo.tor 
uum Lli!ipn-:;it.•itrJ dcstn orcl01n. 

Encn.t•umns n:!'lll'it n qucllltiio pelo ln.do dos prcjuizos. 
Diz-Ao: mas pútlo Lln.l1i rosultn·r o prejuizo Uos hnncos. 

..:\pro\'l•Íio a n~:c~nsilw po.rn. dizor que jt't. ngot·n. ni~o 
sou ou tiOIII u meu ·nolli'C n.n1igo, scnndor por ~Iinns 
Gern.os, os dol'cusrH'Cs dos bancOs: stio outros que so 
arvoriio hlCs. 

Dil<-se : " Os Lttnccs podem ser prcjudicndos, por
que o clovoilor p~'alo ofl'octunr seus pngamontos con1 
letras bypothccnrins 1nuito Jept·ccinllu.s ; e os l.H~ncoa, 
qunn<lo <pwirüo lH,gocitu· O:íi~O.s letrn.s nii.o obtcrü.o ua 
1>ra9o. o. cottt~1ü.o pulu <!UtLl oll'cctnú.rióu o_cmpt·ostimo. " 

Mns tal prejuízo não se dó.: 1•, porque niio ha ne 
projecto disposiçii.o o.Jgumo. prohibitivn da clausula. 
que pódo constar da escriptura, ele que o pagamento. 
quando cm letrns bypotbecnrias, seja feito pela mes
lUn. cotnçií.o do emprcstimo. 

Logo, tl!nl os bn.ocos em suas n1ü.os o meio de re
mover este inconveniente. 

Ainda. restn outro, dizem, é o do sorteio no neto 
da amortlzuçüo; os ba.ncos sü.o obrigados a. pngo.r 
r.elo valor nominal, e entüo elles, que emprestliriio 
70:000~. tem de pngnr tOO:OOOSOOO. 

Ta.mbcn1 nã.o existe este perigo, porque todos sa
lJemos o jo;;;o que fnzetn os bri.ncos cm to.es occn
siões; mnnd,w comprar ns l~tro.s hypothecnrias pelo 
prec.lo que tive1•cln tn.ntns qnnntn.s são ncccssn.rin.s 
pn.rn. os seus pagamentos. Nü.o hn, portanto, tnl pre
j uizo dos bancos, e nttende-se de modo muito conve
niente a.o interesse do nnttun.rio. 

l\i"n.s, quero tnesmo a.dtnittir que dcvn haver for
çosamente o prcjuizo ao uma. dns l)O.rtcs; qunl de'\·cria 
ser o. parte prejudicada, o devedor ou o credor'! Na. 
hypotbese figurado. alguem te1n de sol't'rer o prejuizo; 
e por qtte ro.zii.o bnvin de ser o deveclor o prejudica
do, qnnn'lo clle nla.o recebeu senii.o 70 °/0 , e oã.o os 
bancos que deri<o por 100 nquillo que nii.o valia se 
niio 70 'I 

Todas as considcrnçõcs saltão nos olhos pnrn. mostrar 
que , quando prejuizo houvesse, devia. ser pnra o 
bnnco, e ni'~o pnrn. o mutuo.rio. 

Portanto, Sr. presidente, contimio n pensar que a. 
disposiçii.o de que se tra.ta. consulta grandemente os 
interesses do mutunrio, 6 concebida. toda no sen
tido do. rcaliznçü.o desses intcr~sses. Esta. é a. 
vcrda.de ; o n1nis nü.o passo. de 1nystificaçü.o e de 
contratos simulados, condcmnndos pela moral c pela. 
jn•ti<;'n, qunl é n ~e d~r-se um valor fictício par~ de
tenninn.r uma obriga.çuo, e como verdn.cle o que nn.o é .. 

Vamos no terceiro r,onto: é aquelle que constitue 
umn das emendas mnndadns pela commissáo, propondo 
qlle, se o immovel não acha.r lnnçnclor, volte :\ praça. 
cotn n.btltimentos successivos de 20 ° lo. ntó qne seja. 
definitivamente vendido, pronuncinndo-s.c os nobres 
senadores n quem respondo de pre!ercnci:t pelo. me
dida contida no projecto que veio Ja cnmarn do~> 
deputados .• 

Confe•so, Sr. presidente, que eu niio comprebendo 
n objecçi•o que se tem levantado. 

Um li~eiro estudo dos dous systcmns demonstrará. 
até í• cvf'dencia a preferencia do systemn aceito pela. 
commissão sobre o antro proposto JlOlo. camara dos 
deput11<los, isto nindo. no interesse do mutuo.rio. ou 
do devedor, o nii.o do credor. 

O projecto da. cnmnra diz que o obj'ecto iró. il.uas 
vezes ,;. prnca pelo. nva.'inçil.o do contra. to; se nns 
duns primci~ns prnçns nii.o ncbar lnnço.dor, voltará 
o. uma. terceira, e nesta sorti vendido a. todo preço-

Da'! ui resultal'lí. que nito hnvertí. uenbum pretcn
den te tiio nescio q no conc'!rra {ts duns Jl,ri.meirn.s prn.
çns, certo de que nn terc01ra lhe ser{\. llcltO oflereccr 
LO ou 12 ]>Or nqnillo que vnle 200, e o juiz nii.o terá 
direito de rccusa.r, porque n. lei ma.ncln. vender o 
objecto pelo preço que o.lcançnr no. terceira praçn. · 

Por consep;uinte o. q~túclu do vnlor do objecto dado 
pcln. avo.lin.c.·ü.o é brusca, desce hnmcdia.tntnento .a() 
vnlor n1inhno, q_nc niniY'uctn llúUo prover qun.l seJn• 
que póde ser o resnltu'do ele interesses colligudos, de 
conluio Stlsccptivel de o.ppnrecer no. ultima praçn. 

O 'L"" fnz, porém, a emenda do. commissão? Diz 
q~te se o objecto não achar pt•eç'? superior li av":Jin
('ü.o. irá n novns pro.çns com u.Uutnncntos suocessivos 
de 'lO •j •• ntó quo sejll oll'ectuadu o. vend1l, Hu, pois, 
unln. ~ruclunçüo do valor; so no. 1~ pru.çu. nU.o nppu.
rocor l1t.nçadm·, o objecto irú. l1. 2,1l prn.çn con1 n.ba.
tin1cnto do 29 o;~. {L 3a. con1 n.ba.til:n~nto de ó.q 0

/•: o 
ussin1 por clrnnto, o a nonhun1 llcun.nto. ser a llc1to 
ofl'ot·ocer lTIOttor Jn.nno U.o qu.r~ o q_116 dotornuna. o ubu.
timento da pmç,t. No CllSO J" n:.o appurccor nbsolu
tt\lnonto licitn.nte THt.s p~hneil·as prnçm.s, il·ú ontü.o 01' 
objecto pelo valor minbu.o. 
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Pergunto :· comparados esses dons systemas, qual o 
que consulta melhor os intesesses do devedor 'l Pócle 
h~>ver alguma. duvido. de que esses interesses siLo 
melhor acautelo.dos pelo. emenda da commissii.o do q\le 

.pela proposta que veio da cama~a dos deput .. dos 'lA 
; niLo querer a todo transe achar defeitos no projecto, 
oiio J>Osso comprehender o. censnro. em que tem 
incorrido. 

Devo mais dizer '!"e eeto. emendo. foi apresentada 
como uma. especie de conciliação entre ns idêns e~
tremas dos· dous projectos. A idé,, do prQjecto 'ltle 
veio do. camara dos deputados é violenta : nii.o ho-

1 

vendó lo.nçadores nas duas pt"imeiras praço.s, voltará 
o objecto a uma. 3•, e será venciido por qnnlquer preço. 
O projecto do senado, que tive o. honra de inici~>r, 
mandava que fosse a novas praças com abatimentos 
suecessivos de 10 •/o· 

Ouvi alguem dizer que achava razoavel essa ieléa 
porque esses abo.timentos não depreciiio tanto e logo 
o valor da propriedade. Mas, se essa razio prevtdece 
para o caso do abatimento de LO •( •• devo t.ambem 
prevalecer para o de 20 •/0 • A •tttestii.o de mais ou 
menos por cento níio tem importancia aqui. 

.Assim o. comm.issü.o. colloca.da. entre 1déa.s ex.tre
mas,t,'procurou concilia-las . .ínspirnn<lo-se no pensa
mento do projecto da CILtnal"a, qunl o de dar mni• 
celeridade á execuçiLo, determinou que. em vez do 
abatimeoto de lO 0/o do projecto do senadn, se esta
belecesse o de 20 •fo· Ora, quem considera ns despe
zas de umn execução, conlo sej li.o corn editaes de 
praya.. pré~ões, custn.s de jttizes, escrivüe:~,officio.es (le 
justíc;a.. etc., etc., verú. que dez pra.~:a.s snccessiva.i 
acabdráõ por absorver talvez o valor total ela pro
priedade arrematada. 

Porta.nto, jú. vé o senado, que mesmo no interasse 
do devedor. é melhor que. em vez de dez prayas com 
com nbntimento de lO •;., seji:i.o cinco com abati
mento de 20 °/0 • 

Chc""o .:~.gorn a.o magno ponto da. controversia qne 
é aquelle que se rl3fere ao a.;~t 0°, accusa.do de coln
metter u1n grn.nUe erro econOtnico, porque attentn. 
contra o pl"incipio da amplu liber.lade nn t"'~o. dús 
juros. 

Senhores , n.rg-uem o projecto de u:n pec::n .. lo 
quo niLo connnetteu, porque é p1"eciso tnuita. preven
ção de espirita po.ra ver nhi limitação dn tu.xa do 
juros. 

E' verd~tde que o projecto diz que as disposi~'·>os 
aesta. lei não setii.o npplicn.vcis senii.n aos contratos 
cujos juros nã() cx.cedel'tHn·tlc 8 11/u· 1\:In.s isto é litni
to:r o. to."-a <lo ju••nz3 '? l?tJtventnrn. impõe-.;e no crerlot• 
a obrign.ç:io de nito coLrnr l:it:nÜ.() 8 °/0 '! Nli.o; dcixtt
se-1lle -toda liberdade: sois livres p~tra csLipulru·,Jes a 
to.xa. de jLlro~ qrw qniY.erJ.oo~, ma.s, se preferirdes pre
va.lecer-vo . ., dos fn.vurês q nc ora vos out'w?atuos, é 
forçoso flUe nit.o eleveis n. t.axlL ttchua de 8 °f 0 • 

1\Ins o ·qne 1110 s(n·p,·cndcn snbt·ctnclo foi o nobre 
sena.ctor pclu. Bn.lliu. Lli~o~· quú <:;st:.-.. dispcH'!lt;ü.o é usu
rct1'ia! 

l{tto posso conlp~·oltonLl(H' como n. li1uiLt1.~~ii.o c.le juros 
a 8 °/0 poiiStl. ser u~u,·a! N.lv. poderta. set•, 'ltULntlo nii.o 
d.evhinme11te cumpt•elwH~.lldu., utn utteutaU.o contr11. o 
pl"inc.ipio dn liiJO•tlttlo tlu. tuxu Jo jLu'u-.;, contrn. prin
cipias ccouomit.:os, pôdtj Hcr tuJo quarJto qtlizua·!jtn 
1ncnos iJtm. tUtt'r!t.t•la.. put'<JllO ld~u. usunu·ill. C ex:n.ctu.
lllente aVJI&clLL qní:' tetn por tlrn rLn forlr pt·ovuitos 
exorllitu.u.Lljs tio uu1 cout1'uto e ulio lhnital' OtJtjUS pt·o
vcitos. 

Tenho vi':ito iuvuí..mr-se cL n.utorhluLle de oconomistns 
quo se JH't:onunci·.'u·.·~o t..~tJ:~tt',L u. lilniLayi"iu ela. tal.Xtl. J.c 
juro~ ; u.inJH. u~··II'LL ruais Uo umu. vuz: nt.hnl!·oi o ta
lento e a illusti'IL',\iw do nu!Jre sontL_do1· por l\Iinas 

· Gcra.et~, no . .; nuvu.; U.!'g'•IIIJL•ntus lL 'IUU :::5. Ex:.. se St)C
, C01'reu puru sust.cnta~· e~t;u upinlü.o, unico ponto e1n 
• quo nos ncbnnws ..:ul cliv.Jt")~cnciu. 
· Elt von provut' IL•.' noLro s'onaLlor o CL toclos o.qnclles 

que coru cllu pens.i.o tL cs-;o respeito, qne o ga'I"Lnde 
]Jrirwipio ~cnnomicô fino rc:.;nlu u. libcrtiallo cl1L tuXH. 
Llob j Lll'CJI!J uiic ttnu tL uüniantL appli.cu.ni"Lo para os ern
prestirr.too tl.~ricoln.s : c qno cm todas ,;li tHL!

1
\Üús, (ltlO se 

occup:'tt'ÍLO com a tLbolj,/tLn dn.~ luu; quo tn•ollilút~n u. 
O ' ' ' - ' ÍU:I lllll' ·•·~ 

as suas transacçõe• só tivessem do obedecer ó. lei ela 
offcrta e procura, niio so tem obtidn o fim qne ae teve 
em vista ; e ainda mais. que as prnprio.• nações, que 
ndoptMiLo essas leis de ampla liherclade. boje vãe 
melhor comprehendendo os perigos que d:ohi tem re
sultado, e procuriLo voltllr sobre "" •ens proprios 
PI\SSOS. 

Ntl.o son eu qnem falia, Sr. presidenr.e ; vou pedlr 
emprestlldas ns palavras de que se servio um .noto.vel 
a<lvo~tndo da França, advogado do conselho de estado 
e do tribnnnl de cassu.çií.o. 

Refiro·me n. um i1nportanto nrtigtl, pnblicndo por 
Paulo Joson. no .Anmm.ario <la Legi··taorio E .• tran~oira 
elo ~>nno de 1880; é bem recente. PeÇo a meus hoB'
l'ndos colle,qas que me honrem com sua attençi:i.o para 
a leitUl'O. q 110 RBSSO 11. fJIZCr : 

" Quando a legitimid~tde elo emprestimo a juro, por 
longo te1npn contestnda, foi rcconhecicla. a ma.ior 
]>nrte das legislações curonéa.s entendérão dever fixR.r 
uma. ta.xn. m!tx.inHL, e Punir como usurarin. toda 
estipulação de um jnro snperior. Depois de n1eio se
culo um movhnento considcro.vel proanzio-se no sen
tido ela liberdade nbsolutn <ln taxa do jnro conven
cional. As leis reqtrictivo.s forii.o n.brop;ada.s na 
Ing-1n.tP.rra. nn. liespa.'lha., na. Ho1ln.nda.. nos paizes 
SclLnrlinrL\'Os, nn Hclgicn. na. Itnha., nn. Anstrin. e em 
1nultos cn.ntões suissos. Este exemplo foi se:J:uido em 
1nnitos b:stnclos e coloniu.s dn. Atnericn. do Norte. A 
AllmnanhfL sega1io tnrnhem o n1ovimcnto. As leis 
sobre n 11surn. f,~riLo n.bolidas na Prttssia por uma. lei 
ele 12 ele ~litio de 18li6. Estl\ prohibiçüo estendeu-se 
a toda a AlhHn~tnha do Norte pela lei de 14 de No
vembro de lSü7. 

u'rí)rlttvin. rle nlgnns n.nnos pn.ra. clL nm. movimento de 
rencc;ü.o se tem prodnzido na Aust.ria., nn. I-Iungrin., em _ 
stumn•• em toda Allemanha contra a Jiberdude abso
lntll. dns e1npresthnos o. jLtro. porque estn 'liberdade 
nb::;olutn. cle11 lugar a graves abusos c ú. usura. desen
frendn. n 

Depois de uma minucio•a exposição dos projectos 
npresentn.ans. dn. cliscnss!io hnvido. no reicbstng o da.a 
ctnenrhL!i otfet·ecida~, nccrescentn o escriptor : "qne em 
i el" l\Iaio ele l:S~ll. por l:lü votos eontm 9!), foi ado
ptn.dn. u. lei cpte pune n.quelles que nbusão das necessi
Ja.dc:;, da frn.qtl~~ft. ele espirito e da. inexperienci;;~. de 
OLtta·os pn.ra coat1·n.tt'tS nsun1.rios. e nos qnc disshnl1lã.o 
os pt·c.v..:itos usutndos que a.nferetn por meios artifi-
ciosos. n · 

Qnanto :"t Anstda, se lê no mesmo Annuar1o da Le-
9istaç:;,o Estrangei-ra, {, pag. 162: 

u D~sde n.ignns n.nnos n qu~stü.o da. limitação da. 
taxtt do jm·o tem s1cto vivnn\Cnte ll,!dtn.do. nn. .A.nstria.. 
A lei ,l,; 11. tlc .Tnnho ele LSGS adrnittio n lil•e•·<lade 
da t.axn. do jua·o. Estn. lei nii.o teve os bons rnsulta.dos 
que so e-iperaYii(). Os nbuo;;o dn. usura., n. rninn. fle um 
gorando numero de propriotnrios rurn.es cletertninú.rã.o 
o le~i-oln(lor n. inte•·vir. Se:n snpprirnir. p1'ecisn1ne~e 
1t liuer<lade do jm·o, nmn 1•11 do lU ele .Jttlho de 1817 
clect·etr•n pcnn.~ conta·o. nqnollcs qnc abusii.o du. frn~1.1eza. 
elo tmnadnt· 01n tunu operu.yi'~o de credito pnrn. estipula.r 
um j nro cxcc~si v o .•. 

cc l\It•, Gla::~cr, tl1iniatro da ju~tiçn., c1u non1e elo go
verno, n.nnuuciou qtlO os ugent.cs lla rulministro.\~Ü.o 
tiuhi~o toJ.og rec'!Ui4lu ordcrn pnru. prnceder01n n. in
qnoritrl jnnt1) n.o:; Lribunn.es elo cutnlnel·~io o c01·porn.ções 
jnjllcin.l'Íuli SI)!Jre t'L con\·euicnciiL Ue tict· 1•ocoosidcra.da. 
u. lei de ISGS ·tct:LillO {L libcrtl.tde du jnro. 

cc l)atu.llj o c01ucc.:o <.ln sotJsi~o. l\Ir. \Vecher o muitos 
elos soud cullu~u.; apl'eS<HJlúrtLO Uln pt·ojecto tcndents 
n. rebt.dn·r~r u llberdn4le do jnrosl C(Jnsi~nnndó que a. 
)oi tla ~~~i:-~ HUiJSÍotirin !:iÚlHOnt.u C.lll llllLtCI'itL COnl
lllei'CilLJ. cmntnnt;u QltO o touHl.tlor n ct•oU.ito fos~o ne
n•ociu.nto. lo'\',ru. tlostos cn.sos, o tlovcUOJ.' poderia. fazer 
;;'cdnzi•· " tnxa dos juros pelos tribnnaos. O emprego' 
do 11wiuH ·f,·tLUJlllentos pu.ru oscnpur n ODto.s disposições 
con~tituiria o tloli\jto <.lo ustu•n.. u 

Ci\bo "'l"i 11otllr que a lei de 1877 na Austria nü.o 
cru. pu.ru. to(lo a }mpcri_o, mo.~ pura. ~uns JH'ovin~ias 
onde o_ 1nu.l so :fazu-.. lllll.lS sont1r. .1\-Iuts tlLr c, porum~ 
~Jll Is~ 1, tornon-so ollu. geral purtL todo o itnpcrio. 

No do {• r le-se um 



SESSÃO EM. 2.2. DE JULHO DE. 188:» 

:Rtir;o do Dr. Luiz Thevenet com relaçiio ó. Austria, 
aoaim C<>ncebido : 

" .A. lei de 28 de Maio de 1881 ó uma nova mani
.f"esta<-,.ão do movimento de opinião que desde alguns 
"a1mos ae tem produzirlo na A.llomanba e na .A.ustrio. 
contra os abusos causo.dos pela. liberdade illimito.da 
.ta. taxa de juros. Dous O:rti~tos sómente dessa lei 

·ml:erecem attençi"Lo. E' o art. t.{, que, reproduzindo o 
art. 7° da lei de 1877, declara a lei inapp1tca.vel ó.s 
eperações · comn1erciaes, sendf') este artigo a. origem 
dn. distincção ent1·e empresthnos commerciu.es e em
]trcstimos civis, recentemente o.doptada pela camara 

· âoa deputados frnnceza na discussão sobre a abroga
·çiio da lei de 3 de Setembro de 1807. O segundo é 
o art.7° da lei de 1877, qlle nõ.o era applicavel senão 
a certas provincil\s, resta!,elecendo a unidade de 
'le~islaçõ.o em todo o imperio, que ficou o.ssim su
. jCJta ús novas clisposiçüea. n 

Segue-se o texto da. lei, qne não leio paro. não· fa
tip;u.r ·a attençü.o do senn.do ; rno.s easn. é a. substancio. 
dn.R novns disposi~:ões nella. consignada.s. 

J:bmburgo - A lei de 5 de Dezemhrô de 1879 re
vogou o. lei de 25 de Novembro de 1873, decretando 
que os emprcstimos sobre penhor serii.o por pro.zo que 
nii.o excedo. a 6 mezes e com o juro maximo de 1 •/o 
no mez, comprchendidns todo.s as despezas. 

Os mcns no'bres collegn.s estã.o venilo que são leis 
todn.s recentissbnns, o que prova q•c ~m movi.m~n~o 
de reo.c~ii.o vni se opero.nclo contra o. liberdade LlhmL
to.do.. ( contin1í.a a le1'.) 

Esto.dos-Unidos (Novo.-York)-Pelalci de 20 de Ju
n1JO de 187H, aue começou a vigorar cm 12de Jnnci
:ro do 1880, foi' csto.belecido que a taxo. elo juro ni:'10 
}>óde e><ceeler n G •J.. . 

Vejnn:.os o ~ue se po.ssn. nn l'russia. 
A lei de 13 ele l\Inio rle 1879. propondo-se a re~!_l

ln.r ns condi(;ões que devcn1 ser observndns no. cren.~u.o 
<los bnncos ngricoln.s, consignou no nrt. 5° o. seguinte 
disposit;~ao: _ 

" Os e1nprestimos nito podem ser feitos seno.o 
llleclinntc o jllru de /.1; o;o no mnximo co.m. uma. con
"tribuiçã.o de nn1ortizn.~!ft..o de t/':! 0/o no mtntmo. ,,_ 

EFotu diF.oposj(,~r'Lo contillo. neste nrtigo ~(diz o. Ann.ua.
rio) fúrtnn n bnse elo systemn de cred1to agl·tcoln..; e 
'com eft'eito, in1J1e<1indo que n renda se. ele\PC. nc1mn. 
'de 5 ".'o do C1tpit1d . cmprestn~o, a le.1 perm1tte ao 
"]n.vrndor IJ.Üo contrn.hn· et1.Jprest1mos mu1to onerosos , 
e por o L·l nL parte. nsscgurn.ndo o r cem bolso de umn. 
tnn.ncirn. LlL'lO.Sl. inscnsivcl pn.ra. o devedor, dú nos em
·pre~tnc.1ol·cs gnrnntins sórins contrn. o. perda de seu 
captto.l. 

Nos Estudos Unidos <lo Mexico foi e><pedido o de
creto de ltl· éle Dezembro de 1875 para creo.ção de 
'l)nnco~ lwpothccarios ; e no nrt. 8° elle contém o.s 
se"tlinteS disposic;o.ões : 
~ A tn.xn do juro tlos en1prestimos não serú. su

perior n. 8 °/0 • Pnrn ns clcpúsitos do dinhch·o, ~om ou 
t1en1 tcrn1o tio rcstituic;ii.o, o juro serl1. o corrente na. 

pr\;:,;1 c~s á 'Frn.n("n. Os nobres scmndcrcs t~m bem 
conhcchnento elos' decretos do N'npolcít.o. qunndo creou 
o c>·t!clil {oncic1· ctll tR5~~. DcpoiCi de vnrios inconv~-

. nientc~, f1HC n expr:tioncin 1nostrott no. exccuçu.o 
durjlte \ln inst.ituir>i•<>. fr.i foi to. uma reformo. em 1877, 
:par 11111 cloc•·cto da Muc-:IIahon. 

O 'luc diz. ett.t.e df"t"!roto, que tom n. dato. de 23 de 
Jnnch·o darrnelle ltnno ': 

o c;rjme de usura.: e nella estabeleceu-se que os juros 
s~1ao o.quelles que as partes convencionassem. Isto, 
n"o ob~tante o que se tem pratico.do de entã.~ 
po.ra hoJe. 

Veio o codigo do commercio, que no art. 253 pro
bibe que se contem juros de juros, o que incontesta
velmente constitue uma limitação o.o principio da. lei 
de 1832. Ainda mais : prohibe a. accumulaçõ.o de juros 
vencidos aos saldos liquidados, em conta. corrente de 
anno o. o.nno. 

O o.r.t. 829 do mesmo codigo ao commercio aisp!Se 
o segu1nte : . 

ct Contra. o commercin.nte fn.Uiclo nü.o correm juros. 
o.inda que estipulndos sejii.o. » 

!!:' outra limitaçiio do principio estabelecido na. lei 
de 1832. 

O Sn. APFONSO CELSO: -Isto é uma. consequencia. 
do estado de fallcncia. ' 

O Sn. NuNES GoNCo\LVEs:-A lei de 17 de Setembro 
de 1873 estatuio no 'art. 2° o seguinte : 

« O Bo.nco do Bro.zil em sua secção hypothecaria 
,nii.o poderú. nos emprestimos feitos á lavouro. exi~;ir 
juro superior a 6 °f0 , nem. o.mortiza.çü.o nnnua.l ma.1or 
de 5 °}0 .» 

O Sn. JosÉ BoNTFActo : -Se elle recebia o.utoriso.
çi'i.o para emittir 2.5,000:000,'? de po.pel-moeda l 

O Sn. NuNEs GONÇALVES: -A lei de 6 de Setembro 
de 1875 no art. 1° diz : 

cr O governo ficn. autorisn.do o. garantir o juro 
de 5 °/o ao banco que se arganiznr po.ra emprestar 
cnpit.nes ti Jn.vouro.. · 

" ~ 1. 0 .A. disposição deste o.rtigo só é npplicavel 
ao bo.nco cnjns etnissões se fizerem nn Enropn. o que 
emprestn.r sob n. gnrn.ntia. de propricclndes ruro.es. 
a .juro que não exceda. a. 7 o J 0 e com nmortizo.çi'i.o 
cnlculo.do. sobre a pro.zo convcnciono.do. entre 5 e 30 
o.nnos.)) 

UM Sn. SENADOR:- Era compensação de um favor. 
O Sn. NuNES Go,.ÇALVES: -Bem; j{,.niio se objecto. 

que a Jimitar,•1io póde ser estabelecida; jli. se diz 'J.Ue 
por se decretar um favor póde-se erito.belecer limita
çiio, como disse o nobre senador por Minas. 

O Sn. AFFO,.so CEt.so: -O que di•se foi que isto 
tinha-se estabelecido cotno umo. compensnç~ü.o, mn.s 
que ainda nssim era um grande inconvcnieute. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES : - Estou mastrnndo que 
no. nosso. leg;islaçiio c><iste o principio de que póde-se 
limitn.r o ,iuro ; est011 invocando os precedentes da. 
nosso. legislo.ção e no.dn. mais. 

O o.rt. 30 do decreto de 3 de Jnlhn de 1855, expe
dido po.ra organizo.çiio do.s sociedades de credito 
reo.l. .• 

O Sn. Ju,.QUEIRA : - Por quem foi expedido esse 
decreto~ Pelo poder e><ccutivo como ndministrador. 

O Sn. AFFO:<so CELSO : - Mo.s autoriso.do por lei. 
O Sn. NuNES Go:<CAt.vEs : -O nobre senador so.be 

que as decreto~ e><pediclos cm virtude da lei têm. 
força ele lei. 

Diz o cito.do nt·tigo : 
" . . . Quando a sociedmle de credito reo.l fur e:.:.

clusivn on1 tuna circumscrjpçü.o, o mnxlmo do juro 
scrl1. elo 8 °/o. >> 

O Sn. JuNQUEIRA.: - Era mna qnostüo individual: 
nüo tt•ntn.vn.-sc elo nssnmpto colloctivnmento. 

O Sn. Al'FO:<so CKI.so: - E' porque dava-se pri
vilegio ás lctro.s hypotbccnrins • 

,cArt. 5S. A t.n.xu. do juro dns sommns emprcs
tn.dns sc1·ú tixn.dn. pelo conselho do ndministra.~~rlo, e 

. nclo 1lrJdt!}'ti f!xcetl.e,· ri. laxa lenctl. n 
Querem ns nob1·es •cnn<loros snbor por quem esttí. 

referendado este decreto "'? 
l'tH• nn1 hrnnmn uhRcn.ro. que nü.o tell"!- ncnht~ma. 

importnncia ncn1 vn1~r no mundo economtco c smcn-

O Sn. Nu""" GoNn.u.v"" : - Mo.s ~ ou nüo um. 
nttentn<.lo iL libel'dndÔ do juro'/ E' este o me\\ ponto 
do nrg;nment.n(,•.ü.o. 

titico, pn1• 11\11 Léon :::.u.y! . 
l\lo.o. s.·. prcsirlcnte, niío tenho necesstclade de 

re~ol'l'nr ú \c~i~h\çrt.o T estrangeiro. p~rn. dc~nnol!.strnr o. 
tmtnhil propOKi~~fLo. Nn. noss.n }WOprlO._leglslnyn-.o von 
· .. nCb;tr trRc,~f'!\ Jn. pl•occdoncao. dn. 1U0d1do. consq;nndo. 
no art. IJ 0 , cuja irl~n. Re con1bn.te. 
· Todos ool.em que foi pela lei do 24 .de Olltubr~ do 
18:12 que toi re\•ug:tda a Ord. do L1v. Q.• pun1udo 

Dizem os nabl'cs scno.c:1ores que os principias O<lO
nomicos. que n. libordo.de ele convenções clamiio con
trn. o. lirnitn.c,~iio da tos.n do juro. Eu n.proscnt.o artigos 
de leis em que to.l lhnito.çiio ó ostnbelecido., c os no
Lres senauorcs dizem que isto é um fo.vor, q.uo isso 
ó o resultado do. componsaçii.o do um pl'Lvilegio 
dado! 

Mo.s o qttc fnz o projecto 'I o qno <lotcrmina nesta. 
po.rte 'I Depois do consiguar dioposiç.ões rolativo.s o.~~ 
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processo executivo, á extincção da. adj udicaçiio; de
pois de conceder essas e outras fac.hdades, diz: taes 
disposições, porém, não se farãó applicaveis senão 
B.'luelles contratos cujos juros não excederem de 8°/•• 

O SIl. AFFONSO CELSO:'- Espero que V. Ex. es
clareça a minha duvida: são todas as acções ou é s6 
a.	 adj udicação 9 

O Sn. NaNEs GONÇALVES: - Eu depois me occuparei 
deste ponto. 

Mas por que, Sr. presidente, e para este ponto 
chamo a attenção dos nobres senadores, por que é 
que em toda a parte e em todos os tempos se tem 
entendido que as instituições de credito real não po
dião se" regidas pelos mesmos principios das outras 
instituiyões bancarias 9 

Se os oobres senadores, tã.o illustrados COlTIO são, 
acompanbarem a legislação destes differentes paizes, 
hão de vêr que aquellas instituições nelles se achão 
sempre sob um regimen excepcional, não podem ser 
re~idas pelos mesmos principios ecanomicos que pre
sidem ás ontras, e aqui soccorra-me de uma an{.ori
dade que não póde se,· recusa1.a, porque foi precisa
mente com ella que o meu nobre amigo senador pelo 
Paraná procurou hontem combater a disposição do 
projecto a que me refiro. 

Recon'o a Rossi, é elle quem resolve esta questão. 
Eis o que diz no vol. l°, pago 82: 

« O capital empregado nas explorações agricolas 
se desloca e muda de de3liuo menos facilmen~e que 
os capitaes empregados em emprezas de outra q ,,:tI
quer natlll'e·'~. A economia politlcA. applicada <leve, 
sem duvida. levar em conta estes obstaenlos, e 
Dunca eS'juecer que as fúnnILlas da scicncia allsl"acla 
exp,·imem. <L,..tes telUlcn.cias do que factos constante e 
geralmente iovaria"eis. 

E na verdade, Sr. presidente, attendendo-se ao que 
é um estabelecimento agricola, ás difficuldaues com 
que luta seu p"oprietario para faze.· face aos C·)\11
promi,~os, i uenciencia de meios de que póde ·[ispor, 
para em ·-rta e determioada occasião desobri~ar-se 
para C(JtU o seu c,-edor, niio se póue pretenrler qu~ a 
12.voura possa estar sujeita ao mesmo reglmeu do 
commercio ... 

" "', J ost BO"IFAOIO : - E mais do que tudo', a 
renda. 

u ;)." NUNES GONr"UVES: - ... porque não ha paiz do 
munuo. por mais regularisado que uelle esteja o 
trabalho agricll}a, no qnal possa a lavoura (ornar 
dinheir,_, ell111 taxa. elevada. 

Pur roel", " par!.e se tem reconhecido que o segredo 
da pr\,~"p.rid:\d~ da. agricnltura consiste em que 
possa ell~ "bter o~ c~pit,\e5 de que preclsa, por jmo 
lDOdico e i.1.mo;·t.lz;u·nF'.~ millimas. vlsto con10 sf. nina 
vez no annll e em éPfJCa.5 JeterOllnn.das consegue 
ella co;her o~ f'·uct.o< de suas explorações. 

Vem a. pr\)[>osit" () ff\cl.o hi;tnric(\ que refere Borie J 

na sna. i'tter~;$;\nt,2 obra. sobre creuito agricoln. 
Quallllo n'l seclll.> X[l f,)i e!ev,~do ao pontificado o 

papa :\'iculú,o. ti' e er:, nat"ral da Cor reze, Jllt [<'raoça, 
os seu.; 'onterrancus, lis·'n~c id05 COIU a subida honra. 
que assim cou C .\ sell o:li7.. resolverilO emprehendcr 
uma. viagem para. rC~Hlcr SlUC: homenagens lt.Q no,'O 
papn. I·:-.:te senti .-se IlHH:n gri\.~') por e~sa hOlllen:l2:em 
dos seus C'HHP"t rioblS :l3i·jen\col'es e foi logo Ji
zeudo-lhes: "Tllll > ~l1anto 11\e pedirJes eu de ante
mão \'(}S conC~1 1),1' Us eúmponezes nio se fizert\.o es
perar, e lu;!() re';;Y"ld~ii":io: cc ~63 pedilnos que vossa. 
s3.otiu3.,!e nos ti' ,l'las colbeita,; por nnj)i"" 

O P;1P'\ CO\l1prC~)1! Ide'l cnt;io fi. lnlprnt.lcn~ia de ~l1a 
pl'ome.s~a ma.,. I! ,1 1 se ueixoll pcrl,urb:1.r, c respnl1ucu: 
(C Conc2,1,', J1:ai (; 111 a cnlldi\~:LO de qne de lllje C:11 

diantc uo \" j~:>.J lJillZ o; anllt)S ter~o ~4 metes e I \"ez 
de l~." 

Isto mo-Ir 1 'i'" l1em o pap", com todo o sel1 poder, 
está hau;lila"J ~'L U1o<1ilicnr a orrle:n llatura.l d:l.sI 

cousas e:l 11l'IIJwTcionar recursos á ;:1.vonra sen~o dI: 
anno a. nnilll, As:·.il11. I~ois. os principio,; em que <1$

Eenta o credito n!J;l'ic(lb são outros ll1uito uiffel'enl es 
daquelles qll~ rei';'em O c"eàito commel'cial, vel'd,\(le 

..asta gue tem sido reconhecida por todos os paizes, e 

que ainda ba pouco f(li decreta1.a por U111a resolução 
da camara dos deputados franceza. 

Vou agora, Sr. presidente, apreclar algumas outras 
observações que em uetalbe forão feitas pelos honra
dos senadores, de que me tenho occupauo. 

Ao nobre l' scc,retario eu já uei a. resposta apre
ciando as poucas p3nUel'ações que fez quando tratou 
da emissiio de letras h'ypothecarias e limitação de 
taxa de jnros. S. Ex. nno se occupou de outracousa. 

Seguio-se ao honrado l0 secretario O nobre senador 
pela provincia de GO'yaz. Não obstante o grande 
respelto que tributo á autoridade 1.e S. Ex. e a 
estm,a pessoal que lhe coosa8:ro, eu quizera, Sr. pre
sirlente, ver-me livre ela tarefa que agora me. incumoe, 
de re5pooder ao nobre senador; porqlle de tudo quanto 
disse S. Ex. só ootei uma. certa. prevenl'ão e má 
vontade contt'a o projecto. S. Ex. só fez considera
ções geraes em qne se lue nfignrou t'LS vezes incohe
rente e corttradictorio, porque, uma vez parecia 
interessar-se pelos bancos, ouLras pela lavoma e 
outrãs pareceu-me coodemnar todas as medidas pro
postas quer em favor de uns, quer em favor de outros; 
não obstante, farei algn\Das consiuerações sobre o que 
disse o nob"e senndor. 

S. Ex. disse que não foi attendida uma idéa por 
elle al1resentau:t em 1882. de restrinc;il'-se as novas 
medidas aos bancos e não aos capilalist,\s. Eu tam
hem c3~signei no meu projecto esta idéa quanuo 
ainda não fazla parte ua commissão de le~i,lação ; 
lnas depois retirei-a. e a razào principa.i que a 
i;so 111 e elemoveu foi que o projecto concebido 
como esl.al'a, conceuenào esses favores aos ban
cos, s6 aproveitava á grande lavoura, porque só ln
vmuore.; de cerl.n. ordem é que pndião ueixar sua 
re;i,!encia no ioterlo\' do paiz para vireU! iLs capitaes 
contrabir emrrestimos. 

Ora, era preciso atteneler tamhem aos interesses 
da peql1enr< lavoura, e nio se podeo.lo pór em ,lI\viua 
que no interior h", tal. hem capitalistas nas condições 
ue darem dinheiro COm:1.5 luesm::ts güra.utias, essa 
l'azi\o c:llo~\ no mell e:;pirito, e por i~so ampliei no 
pro.;:.:cI.O a. ui.;po~iç5.o, toroando-a eX.tensiva a outros 
capitali;tas além dos bancos. 

S. Ex. notou que o projecto a.ltera toda a nossa 
orgaDiso.ç~t.o socio.l. Desorgaoisa. disse. n. legislaçã.o 
civil, c.1esorgnoisa:l lc.?-'isl::HiLO commercial, de~')l'ga
uisa os b~ncos, uesorgani;a a lei bypothecaria, desor
ganisa tudo, até o credito publico! 

ll:n onnc:l. i111agincL, Sr. presidente, Cju e o modesto 
projecto de que se tratr, pudesse ter t,io g"aoue al 
cance! 

O 1'1'Ojecto, senbores, não tem em "ista l11a,; do qne' 
tornar ffectil'a a g:trantia ypvtbec""ía, t.oroa-Ia 
nlUa realidaJe em vez de l\lUa burla, de nma farça, 
cO'mo era at.é aqní. 

Dl,se S, Ex.: "O projecto é pa\,a por r< lavomo. 
em cJ.l11isa.; os baoc·js se preva.lece~":lú Ui\. nova lei 
para liquidr.r suas c,mto1s, » 

~L1s. é prcci$o ~ne o ~,)b(e sen·"lor cO'Biuere quP
os h.iocos s:\.) ord nJ.ri:llllCnLe diri,:::; llB PO( t o:nens 
c1e bom scn30. ele ba;~n.r:te li:10 1'.11'0. (', 'l!11Jlrehemlerem 
que está uo seu proprio in;ej.. ~sse ~do CII locilr a la
\"our3. e~n C( frald:\s de cami;;);), ») p 'i."'l dl, se, preva.le
cendo-se d,t nova lei, elles e,e nio,r -,n os devedores 
para qllp.lll1arem as proprieC\:1Ol"3 'l"e lhes entã.o 
hypolbeçaebs, que !J;al'anti,~ lhes re;:"r', 9 

Portanto, o nob~'e se.o:l.tlor Il,~) deve recei::l.l" 
este p~i"i~o: n lei sCl'\'iri :iimv·cill1c.l c hH~ (lue 0$ 
b:1.nc~s Oll ca,)it,a!i~ta.s entrenl C:11 l:.VO a.c.:~r:l0 com 
seu~ Ile'·ell:.>r~5.•-:jll'S.tel1l c·m ~i;."i""; '1"·; r n :1.':eiS,111nis 
erplit.lll\"clS, ln:t!3 exe:pli"CJ5, I:I~;;.J' wu ,.~,...:nC;ii.o ao 
e"<lcl d,' I'aiz. 

~I.l;, disse () nobre ~en:l·.lo:'. a (.":,.:-\ .i-IO 0;"'0 póde 
8er rnai;; inopPol"tun(L, uma vez. ,~n~ t I[ l-se <.la 1'e
f,ll"m. (~O elC'luento sen'il, por CUjti'> ~h'ci[.tJs ús lavra
dores vio ncar sem braços p:\l'a O (r:tu" bn. 

Orit. al1l11itta-se ,[ue este pn,jecto não pãsse, que 
continne o stat" qILo; a li~nida\"iu ~eral dá-se pe.. (as 
01\ pe.. nelas, por~tle a reformo. do element_o servll 
Inr" desaplJareCer os traços da 1<1.\'onra; e eotao a. qne 
condição fieã.o reduzidos os lavradores e os bancos 9 

Em qne o projecto vem peiorar a condição actual 
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de um e ele outros ? O Matu quo porventura. lhes é 
fa.vorn.vel, dahi vem-lhes alguma vantagem sem a 
adopçi\o de•te projecto'? 

O que se póde esperar é preci•amente o contrario, 
e vem n. ser~ logo qne os cre•lol·es, arma.dos com os 
novos meios de execnçií.o que n. lei lhes der, se con
vencerem de que nndn. têm a temer, nenhuma duvida 
terão em contempo1·isur com os dc\redores, po.ro. nü.o 
perderem os valores que lhes estilo bypothecndos, e 
acrü.o os pritneiros n fornecer nos mesmos devedores 
meios com qno possii.o tnnnUnr vir colonos para. sub
stituírem os llrr&.c;os eseruvos que vü.o fa.ltnr. 

Assim, pois, betn longe de ser inopportuna o. me
dida, é pelo· contrario muito opportnnn, é uma lei 
complementar da reforma do elemento servil. Acabe
se coai os esct·n.vos : pois bem, tên1 os lcol.Vrnclores cre
dito para mandar vir colonos que substitui\o os 
escrn;\'os no tro.bu.lho u~ricoln Cf E setn esta. providencia 
haverá nl~um bn.nco quo antrogne o. minlma. qunntin. 
n.o In.vrndor para esse fhn. qna.uclo não ha. gn.rn.ntin., 
nem CCL'tczn do reembolso I..? 

Portanto. jt\. võ o nobre seno.do1• que a sua· obser- · 
-vnçiio o. este respeito niio procede. 

ltesponde1·ei ng:orn cspccio.hncnte o.o nobre senador 
por Minas, o Sr. Ribeiru dtt Luz. 

S. Ex. nnnlyson todo o projecto, c alguns pontos 
que tinhii.o de occupo.r n minha nttenf;t"Lo ji forüo 
proficicnteincnto rcsp.-,ndidos pelo nobre senndor, 
tnmbem pot• Minas, que me pt·eccden nn tribuno.. 
S. Ex. empre!Ootou-nos nn1 pnpel odioso, nprescnton
nos aqui como fi{h·ogados dos credores, reservando 
para si o pn.pel mnito sympo.thico ele protector dos 
aevedorcs, r1uando. cm verdade nsshn nii.o ó. Nútl 
uüo cncnriunns cstn questão scnr~o debaixo de um 
ponto de vista. 111nito elc\•n.do, 111uitn nobre c di
gno Cla. corporaçiw t\ que llerteuccnh.)~ : procuratnos, 
uor considcraç~õos de conveniencin. publict~ c do jus
Íiçn., unicnmcnte. rcftH'I110lt" nmn. parte c.ln nossn. legis
lnçü.o, que ofi'eJ~ece g'l'O.Ves ÍUCO!l\'E:nientcs, SCIU D.os 
importnr1nos Uc snb~r se cnn1 isto v~nuos prej ud.icu.r 
a crcc.lorcs oll. c1evctlorcs. São considcn1.ç~ões de ordcn1 
publicn. qt1.e pcsão cn1 nosso espírito, c 1nnis n~c.la. 
S. Ex., portanto. nito tetn rnz•i.o neste ponto. 

Começou o nobre senador por fttzm· mnu. belln rccor
do.çü.o elos tempos coloninc~ : u Quanto nntc.lão os 
tempos, disse S. Ex.; onh·'uro. os :fttvorcs nos loNra..
dorcs pelos privilegias das ftl.bricns de mincrnnii.o, ele 
assucnr, etc.; hoje o processo executivo! » ' 

1\fa.s S. Ex. pn.rn. ser mnis cxncto no SCLl confronto àn.s 
àuns éyocns, devin. nilO ir buscnr o processo execntivo, 
que DLLO tem o nlcn.ncc, nem ó ;;tpt·esentndo cotnn be
neficio no la.vratlot•; S. Ex. <lcvin apresentar esscR 
enormes, grandes e inauditos fuvot·es qne consistii .. to 
em privilegio pttr::t nii.o SCL'crn ,·euc.lidos os nnitnacs 

·e escravos das fnbricu.s tlo n1incrnr;ü.o,. nssuco.r, etc., 
compnrnndo-os com estn.li ungn.õ rtnc n lcgislo.çoiio tno
derno. tctn cstn.bclecido CLn benc1ficio dn lnvonro., tncs 
como ns gn.ro.ntias de juros n estJ•ndns de :forro, sub
ven9õcs ú. nn.vegtl~!àO n vap01·, t'(!llLH~t;i"to do tlircitdS de 
exportu.(;ü.o, etc .• etc. Entiio S. Ex.. tcl'io. ru.zü.o ele 
dizer! COlllO tllstÜ.o OS tOllllJOS tl~ hoje clns Órns colo
nines em que n. tnctt·opolc pt•octll'llvn. h::tnrir todas ns 
forças vi\'ns do pai'-, c dtwa-lhc em troca pequeninos 
privilegias ! 

Orn., pó,lo-sa comput·nr c~ses fn.voros com os eBfor
ços qtto os podot·e:-; p;ct·uo<J elo Estado constnntctucntc 
tetn elnpre .. ·ado parn bcnofichw íl.. htvon1·n. e tornar 
:menos nflli~tivo. tHHlo sitnac,!ÜO ~7 Ccrtntnento que nÜ.<l, 

O nobre scmtdor n.tt1·ihnio no processo oxecntivo 
um nlcnnce que ollo nlw tmn, porque nü.o C]ttiz tn.lvez 
recordnr-sc dn.l'l ptLlavt•us com clno cu jnstiíiqnei este 
projecto guando o npt·csontei. Se S. Ex. o tivesse 
feito, verta que o.lludin<lo {, opmiito de nm notava! 
economista nosso, qne ji• 6 f~tllecitlo, o Sr. :Mn.rtinns 
:Eioyer, on disse nessa occnsiüo (ld) : 

cc Senouo-se dnhi, ~uc c1n tudo o pniz civilisntlo. o 
jtlt'O dO co.pitul, confhvlo t'l. industria. ngricoln, deve 
ser muito bnixo, pois que o.renns comprebendc o. 
reniln liquida devida no capita . 

<t Como explicar. mn :fuco clostn lei oconomion. n 
elevadíssima ti\XIl do juros qne opprimc n ngricultum 
br~zileira. 'l 

«E' que o legislndor,esquecendo a garantia que deve 
dar ao credor. nfim do que se torne o menos cxi~ente 
possivel, procurou cercn.r de :favores e p:nrnntin.s o 
aevedor, que, entretantO, est{L gnrn.ntlt}O plenamente 
com n posse da propriedade alheia, on do capital que 
lho fo1 confla.r!o. E como n Rolidnriednde .; umo. lei 
que rege fatalmente o. humanidade, o que fez o lcgis
lndor foi prejndicar o lavrador previdente c honrado, 
porgue po.gn o innocente pelo culpado. » 

Nilo se póde dizer mais nem melhor elo que RC con
tétn nestas memorn.veis ÍLErccin.ções, nn.s rtnncs se ex
plica n verdadeira enusn da falto. do creclito com que 
luta a htvourn. 

l\Jais adiante ainda. disse, nlludinclo nos lcgislo.dorca 
de 1864 (le) : 

« Niio guizeriio comprehendcr que o capital é por 
sno. nntnrczn tímido e desconfiado, que o cnpitnlistn 
não arrisco. os seus haveres c a sun. fortuna .• senão 
quando tem plcnn certeza do reembolso, c nüo qtwndo, 
como ncontece entre nófl, cllo se vc obrigado a sujci
tnr-se ús delongas inter1ninuvcis de processos clisren
diosos, o. ficn.r com umn. propricrlndc que n~io lhe con
vem, e que nii.o subo, ou que nito pódc n.UntinistraT, 
ficando exposto o. ser sorprcndido por emboscadas de 
hypnthecns occulta.s .o.ntcrioros ou 1nnis privilegiadas 
qlle a sua. 

« São estes os defeitos de que os legisladores de 
18G4 nü.o sonbcrão expur~nr n. suo. ob1·n e que, quanto 
o.ntes, d.:vetJl ser corrigidos. se nü.o quizormos con
tinun.r n. viver de illnsões, c01no temos vivido u.tó 
hoje.» 

Eis aqui pois o pensamento que <lictou as meclicl~s 
restrictivn.s elo projecto o qne parccc-tne ctn bencfic1o 
só do crcclor. 

A ht)nt·nda. cnxn1nissü.o do lf'gisln.çüo. qnc teve do 
dnr pnrecer s~bre elle. pro.mmcfou-se deste modo Çl<!): 

cc A n.tlscncHL ele todo rtsco, n c~rtezn c prnmptt.dao 
do reemboleo c"nstittH!m, scgurn.tuente. ns prit11ell"O.S 
prcoccupn.ções clnquc\les CJ.ne it.vcryturão n. sun :fo,:tnnn., 
quer nns cxploraç.~1CS dn 1nc.lttstnn., quer na.s sunples 
opet•n.ções mutun.nns. 

11 O cnpita.lista. preciso., nntcs do tudo_, ser con,•en
cido ele qttc. se lhe falhnretn a.s gnrnntln.s ntorncs do 
deveclo·r encontr::ll"Íl, nns snlntnrcs c providentes 
c.1isposi\!&es cln. ]ci. recursos etr-icn.?:.e~ que bã.o c.l~ prS~
tcrvê-lo contt·n. ns cvcntnnlidudes Slntstrns que o possuo 
so;prcnder. . . • . 

(C Inspirndo nestes prtncqHos. o proJecto ndoptou, 
entt·e ontrns, trcs idéa.s cnpitnes qnc constituClu o. 
snn. verdn.doirn. base : 

rr l.rL Cclc~ridndc n:\ cxecn~ão da. divida. hypothe
carin.. nn. fll.ltn. c.1o pnp;ame:-nto: _ 

f( '!.n l\laio\' vip;nr nn. e>xectv,mo para: cc~·tez'!' elo pn.
gnmento, pelu.. voutlo. ofi:'ectivn. dos 1m1novets hypo-
thccndus : . 

cc 3,n ECUcacio. c.1n. p;o.rnntin hyp~thccnrw., peln. c~
tinc~!Ü.O de privllcogios clesconhe~ulo.s ~ C• nven1~nte 
rep:nlmnentn.c,:Ü.o dns hypothcct.~s 1,11Stltl1~c.1ns p(~r let. » 

St"to os tres pensamentos prmctpn.cs do proJeCtC?· 
Exposto nssim o espirita que o c.hc;:tou, conclu10 n. 

commissüo o son lHlrecer dcstn ntnnolrt\ (ltJ) : 
u Denrlis <.lo dcfinidt"lt't cÇ)nvcnientemcutc ns ecgurun~ 

çns c f"i~\·ores nntor~ndos n.o nHltnnn.Lc, chr•g-u. o p~o
jocto no trnnsc~ntlcntc fhn qnc tlo1nmn UfJ~lellns chS'
JOsic,~õos- o c.losonvolnnJcnto c prc.srwr1.dadc ~1a 

lmlnstdn. ngricoln. pelos rocnrsos postos u. stul. chs-
posic;ii.o. · 

<c E~ n.ssiln qno o .nrt. 8° cstntne .. c.lo um moclo 
~crmnptorio, o como JtlStlt cml1pensn.c,•ao, ,CJtlC oa a)h.1.
dic.los i'a.\·orco o scg'nrn.n<,~u.s sú _se tornn.\'uo eff'ccttvos 
nos en1prostin1os cnjns jnl'os. nu.L"l CX.Cl~tlur~~n l\ 8 °/o no 
nnno, c :forem t•ocnnbolsn.VCIS por prcstncncs a.nnun.s e 
a prnzos de lO n 30 unnos. 

cc 1~\')rn dostns condic,~õos, nii.o prulo1·Tn. n las,o\'1.ra. 
supportn.r snnvomontc os oncnrg-os po1· olln. n.ssnnudos, 
doso.ssotnbrtula. clu.s ttppl'chcnsõos que n pcrtnrbü.o no 
seu rc(l'ulnr dcf;onvolvlmonto. )) • 

Eis 7tqni pois c:Jmo sa prcndcnl ns 1dúas ~1o pro
jecto, 'l"c o'!' p:l'l\n<lc pn.r~o gnrantem modulas do 
protcct•no o!l1cn;, ao cn.pttt\hsttt, a.o credor, pa.rn. lhe 
da.r sên·tu·un~·a. llo ru01nbolso pr01npto, quando se 
veuCel".f,ll OS 

0

SOUS crouitOS, certO de CJ.tlC na falta do 
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pontualidade elle encont.ro.r{i. no. lei apoio bastante 
paro. obri.gar c. devedor remisso o. cumprir os seus 
oomprom1ssos. 

A. consequencio. desses fo.vore• outorgados o.o co.
pitalisto., qual é ~ Certeza de que póde, sem risco 
nenhum, confio.r dinheiro ú. lavouro.. 

Já vêem os nobres senndores como, procurando fa
vorecer directamente aos interesses do credor, nós 
visa.mos, como unico fim, os interesses do lo.vro.d.or. 

Portanto persuo.dii.o-se o nobre senndor e o.quclles 
que com S. Ex. penslio, q,ue o projecto se inspirou 
na idéo. mais patriotico., o. do. bem publico, e que 
ninguem aqui se constituio protector de credores nem 
do bnncos. 

Outras serilio talvez as idéo.s que eu tivesse de 
sustentar, se porventura. désse onv1dos a rcclo.ma.ções 
que pelos bancos me têm sido dirigidas, aos quo.es 
tenho com todo. o. franqueza. declo.ro.do que niio pro
curo fo.zer leis pnro. bo.ncos. que o nosso penso.mento é 
outro bem differente do de garantir-lhes proveitos 
pecunin.rios : tenhii.o embora. esses proveitos como 
consequencin. das gn.rnntins que .lhes damos, ma.s o 
fim do senado .é esto.beleccr umo. lei que venho. re
verter em beneficio dos lavradores. paro. que encontrem 
facilidades com o.s q unes possiio desem bo.ro.ço.r-se dos 
seus encargos a.ctuo.es e obter novos recursos. 

Disse o nobre senador que o. doutrino. do o.rt. 9• do 
projecto revelo.va que eu nüo tinha confio.nça no exe
cutivo. Nüo posso comprehender o o.lcance de sua. 
a:rgun1entn.r;lLo nessa. pnrte ••• 

O Sn. Rmmno DA Luz ;-Nü.o é no executivo; con
:fi:mçtt nos beneficies que do seu projecto possiio re-
sultar pnra. a. lavouro... · 

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-Eu receio muito, não 
occulto, e neste ponto estou em divergencia. com o 
nobre sen ndor por lVI:ino.s G erncs, a.rmar a.lgttns cre
dores hypothecarios desses n1eios extrn.ordinn.rios que 
o projecto consigna., sem o art. go, que é um corre
ctivo pnro. que uquelles que se quizcren1 utilisa.r 
desses fn.vores o fnçü.o sob a conclição de se tor
narem equitativos pnrn. com os devedores, não exi
gindo juros maiores de 8 •J0 • 

O Sn. Rmemo DA. Luz :-Tomo nota do. declo.raçüo, 
porque vejo que do.hi. se fazem muito.s concessões. 

O Sn.. NuNES Go~çALves: -Essas concP.ssões feitas 
ao credor nü.o VÍl':IÜO outrn. cousa senü.o isso, e ctt peço 
a V. Ex. qu(.' :fnçn ma.is justir,~n. lt.s minba.s iutcnçücs. 

NúCl posso~ pois, npezn.r de todos os esforços eln
:rregaclos pelo nobre Reno.dor por Minas Geraes. cnja 
divergencin. eou. o primeiro n. ln.tncntu.r, ncompnnhn.r 
S. Ex. nesse ponto. 

Assim penso.ndo com relação aos co.pitl\listo.s 
usurnrios, insisto nn. considcrn.t;~ü.o que hn pouco fiz, 
qun.nto nos bnncoR e credores scnsutos, qne scrlio os 
J.lrhneiros n. contcmporisn.t· con1 os dcvclloros, pn.rn. 
nüo <lepreci<trem a perpriedo.de immove\ que lhes 
est{, hypothcco.do.. 

Ligo grnntlo in1pnrtn.nci.n cotno tneclidn de indccli
nn.vel necessidn1lo ú. disposição n. que me refiro e qne 
considero per!'citmnente justificndn., n:i.o sú pelos pre
cedentes de uossn leglslrv~iio, c01nn ncnbo de tnostrnr, 
como peln. renc(.~ü.o do torlfis ns nuçi)cs cnltr .. $ contra. n. 
usura e u illirnitada liiJcr<lo.de cht to.xa de juros. 

No correr llc scn discurso disse ninlln o honrnrJo 
scnnclor, .c cu ton1Pi notn llc snn. llechwn.(,~ito: te Nc
nbutn crcclnr prn1lentc o, scnsn.to vexa. sou credor pnrn. 
nrruinn-lo. n l{:ssn. confissi~o pol.'" pnrto ele S. Ex. im
porto. jnstiçtt n.r1 pe!:lmunento cotn que foi concebido o 
projecto. 

Achei cliflicultlatle, portnn, no confronto c]csso. dc
clari\ÇÍ'o con1 ont"o. Jlll.rto do discurso do S. Ex., 
:pn.recen~o-n1c que nu.o bn.vin. cohcrcncin, nexo, 
hnrmontn, 

O Sn. Ruu~rno n.\ Luz :-V. Ex. omitto ns cir
cumstnncias mn qne i1n.lloi. 

O Sn. NuNI~s Go:"'rii)Ar.vr~R :-Pútlc ser : tnn.s pnrccc-mc 
que nii.o hnvia ha1·u1u1li&L em seu discurso, n1n.s sótnento 
o pensamento uc lLChlLr dcfuitos no projecto. 

O Sn. RmKmo DA Luz : - Era referindo-me ú. 
actualidade ; em uma época de apmros. disse cu. 
o credor sensttto o prudente niio vexo. seu credor e 
então accrescentei: rc Entretanto nã.o imitamos c~se 
procedimento ; nestas circumsto.ncias é que armo.mos 
o credor. » 

O Sn. N'trNES GoNçALVEs :- O credor senso.to e pru
dente será o primeiro o. consultttr bem seus interesses. 

O Sn. RrnEmo DA. Luz :-Mns diziá. eu que o le"is
la.dor prud~nte e sensato. niio nrmn. nestns circ~m
stancias o credor com uma lei como o. de que se trata.. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-.Apresentou S. Ex. moa. 
idéa, que o nobre seoad?r pelo Pnr<tnú. reproclnzio, e é 
que. tendo o credor acezto.do um valor ao in1n1ovel 
dado em hypothecl\ no acto da celebroc1i.o do con
trato, era de justiço. que esse valor fusse 'n.ceito para. 
ndjndicaçüo; porque, sendo o. o.vu.lio.cü.o :feita ,. 
O.J?razimento dns pttrtes, depois, no acto do. execução. 
nu.o havia rn.zr~o pa.ra. deixar o credor que os bens 
sejüo vendidos por quo.lquer preço. 

1\fas isso jt't se tem refutttdo supernbunclo.ntemente· 
o credor que aceito. umn· hypotheco., aceita-o. com.; 
garantia, c n~io como pn.~n.mcn to. O nobre sennrlor 
pelo. provincio. de Minas Gero.es nind<' ha ponco bri
lhantemente demonstrou esta verdo.de. Se pudesse . 
por um momento entrar no penso.mento do credor 
a idéa de que o pngamento niio se obteria senão pela. 
o.djudico.ção do objecto, o contrato nüo se realizo.l'io.. 
(Apoiados.) 

Sr. pres1dente. eu. ainda teria nl~ltmas outrns con
siderações a. fnzer em resposta., não só no nob1·t1 se
no.dor por Jl!ino.s, como no nobre senador pelo Pnro.nú. 
e especio.lmente 1\0 nobre senador pela Bo.hio., que em 
ultitno lugnr occupon a nttençrí.o do senado ; 1nns n. 
hora. estú. dndo., não r:~.uero por mnis tetnpo n.busni.· dn. 
o.ttenc;üo obseqt'linqn. com que tno honrll.o .os nieus 
nobres collegas pr~sentes. (Nüo apoia<lo; estamo.• 
ouvi1tdD a V. Ex. com muito prazer.) 

O Sn. RrnEmo DA Luz: -Tem fullado muito bem. 
O Sn. NuNES Gor<ç•LVES :-Limito.r-me-hel a pedir 

tto seno.do que compenetre-se bem do o.\cance <leste 
projecto, despindo-se alguns nobres souo.clores de 
prc,•enções que tenhü.o entrndo em seu espirito contra 
elle. 

O seno.do, adoptando o projecto, nüo fará mais do 
que honrnr seu voto dndo 01n :!a. cliscussiio, e tcr:.'í. 
contribuído paro. uma. hnportnntillsima refot·n1a. de 
nosso. Tegisltt<;ii.o (apoiados), reforma que é, ni'o sim
plesrnente un1a n<;pirnc;ii.n lep:ithnn. tnn.s sntis·r~tçüo de 
tuna necessidn.cle indeclinn.vel, urp;cnte, imprescindi
vc1, como unico meio de dnr-se desenvolvimento o.o 
credito ngrico]n, que nos pnizes como o Brazil 6 in
contestavelmente o. fonte mo.is fecundo. da nrosjperi-
do.de do. riqueza pttblico.. -

(Muito bem ; muito bem.) 
Ficott a uiscttssüo o.dio.clo. pelo. hora.. 
O SI\. PnEstoEN'rE deu po.ia ordem do dia 23 : 
ContinunçiLo dt~ 3a. discLtssü.o do. proposiçü.o ctrr. 

camo.ro. dos depttto.dos n. 5, do 188'•· reformo.ndo o 
processo de execuções civcis o commorciu.cs. 

Levttntou-se a sessão ús 3 hot•o.s ela to.rde. 

à2• SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 188$ 

PRCBIDE,.CIA. DO SR. DARÃO DE OOTEGIPE 

Smi>IA.l\IO- Expediente- Raclamaçcio <lo Sr. Affonso 
Celso. Ob.,arvacües do Sr. presidenta - Ordem 
c1o clio.- Adj~tclicaçüa.• forçadas. 0/Jservnçües do 
Sr. presidenta- Emenda. Discm·sos dos S1·s. Vis
co>ulo do l'nranayJUí, (ministro do.• nenocio.• ostran
gci>·os) c Silvei1·a <la Moita- Emenda. Disc>trS0/1 
ilos Sr.•. N11nc.• Goncalves c Jostl Bo~tif'acio - Adlada. 
lt discu.'"cio pcln hora. 
A 's t 1 horas llu. tnanllü., n.chn.t·~to ·se p1·osontos 33 

Srs. acnnuot·cs, n snbcr: l3u.dlo do Cotogipc, Ct·uz 
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·Machado, Barii.o de ~Inmnnguape, Godoy, Nunes Gon
fRlves, Barros Barreto, Vi•conde de Parn.naguá, Chi
charro, de Lnmnre, Ba•·ü.o de· MLLmoré, .A.tronso Celso, 
Visconde du. Bom Retiro, Correio., Jaguâribc, Jun
queira, I~nacio Martins, Viriato de Medeiros, Paula 
Pessoa., Ô>llvflira da Motta., Luiz Carlos, Fo.usto de 
Aguiu.r. Cl'L&tro Carreira, Barão de Ma.roim, João 
Alfredo, Soares Bra.ndii.o, Octaviano, Vieira da Silvo., 
Lima Duarte, Ribeiro da Luz, José Bonifacio, Chris
~iano Ottoni, Barão da La12:uno. e .Amaral. 
l!i;:Deixárão de comparecer: com causo. participada, os 
Srs.-Conde de Baependy, Diogo Velho, Silveh·a Lobo, 
Paes de Mendonr;a, Teixemt Junior, Sinimbú, Fer
nandes da Cunha, So.raiva, C:unha e Figueiredo, 
Lafuyette e Paulino de Souza. 

Deixou de cotnpn.rCccr, sem causa ]?articipn.da, o Sr 
Barii.o de SoLtza Queiroz. • 

O Sn. l>nESIDENTE a.brio a sessão. 
Leu-se a neta do. sessão a.ntet·ior. e, não havend.o 

quem sobre ella fizesse observur,,ões deu-se por appro
vado. 

Compo.recêrito depois de aberta o. sessão os Srs. 
Silve1ra Martins, Bnri'i.n da Estancia, Visconde de 
MurHibn, Franco dn Sá, Mciro. de Vasconcellos, 
IIenriqne d'Avila, Leão Velloso, Dnntas; UchOa 
Cavalcauti, l\Iartinho Ü!lmpas, Luiz Felippe, Autiio, 
Carrão e Visconde de Pclotns. 

O Sn. 1• SEanETAnto deu conto. do seguinte 

EX'PEDIENTE 

Oflieio <1o. cnmnro. dos depu tndos, de 22 do corrente 
mez, comnumicnnclo que, etn ses si"~ o ele 20, foi eleito. 
o. mesa qu~ deve funcdonn.r no presente mez, e que 
se COlUlJÕC tlos seguiute8 Srs.: presidente, Franklin 
Americo de !\-Ienczes Dorin. : vice-presidente, André 
Aunousto de Pn.dua Flenl'y, Frn.ndsco Antunio 1fn.ciel 
e Antonio de .Almeid.u. e Oliveira.; 1° secretnrio, 
Affonso Celso Ue Assis Jfi).!;ueu·edu Juuior; 2°. 3° e /.1:0 

secretnrios, Bene:licto Cordeiro ele Omupos Vnllndare•, 
Manoel Bàrnarc.lino do. <..:os&tL I~oc:h·igues e João "do~ 
Reis Sonsa DLLntns "Filho.- Inteirado. 

O Sn. 2° SEcnETAn.ro clechtrnu que nü.o bouvc pnrc-
cerca. 

ll.ECLAMAÇÃO 

O 8r. A.li'onNo Ce':sB :-Sr. presidente, eu tenho 
necessidade de fuzcr tuna. recbmo.c;iLo o V . .l!:x. 1nc 
descnlpal'Ú, se nü.o fôL' muito regttla.r a. fúrmn. qnct 
lhe der. 

:Eionro-tne de haver feito ns n1inhns pritneil·ns 
armas no. itnprensa., e espero em Deus que uelhL ju
garei ns nltimus .. 

Entre ns CODI!Uistns do. civilisn.1,!Ü.\J tnodcynu., uli.o 
conlJeço nenhtU"llU. de tltn..ior vnlor do que n. hUerdn.do 
de lUltni:fot:'tu.çil.o de pcnstnn~nto. (Apoiar/o.-:.) 

Jú vú V. Ex.., ·pois, quo eu nho pu::;s'1 sen~o np
plaudir que a. tulllLS u.s emprezn.~ jot•ntdi~~ica.s. sejn. 
pcr1ulttido 1nanc.lu.r tnnw.r nt~ta dos noSl)l)S tru.bn.l bos, 
para. lhes Unr pnhlicichulo, unulvsaudo-os c u.precinn
do-os. co1no julgu.t·em jn;tn. Õ convcnioutc • .1!;' um 
serviço que prc~tii.o, un1 .dtrctto qnc cxeroc1n:. runs. 
que scgurutncnto niLO _ vru .n'? .. pon~o de u.ttrJbUlJ.' nos 
representantes dn. ntL~~u.o optntocd JntoH'lLllltH:ato cou-
tru.ria.s ú.s LltlC hn.jiio Sttstentndo. . . · 

Foi o que suc,~oJ.cn-nle com rofercncm. no (ltscnrso 
q11e honten'l pt·oferi. Ntio sei por qno coincittoncin. 
singular todas a.s falhas qne tlorlio e:o;tt·nc•os du.s uti
nbn.s pu.lnvras. in,·ertCrtiu-nns contplctmnente, itnpn
tnndo-tne o que IJiLo ditu:1c, uon1 potliu. dizeL', opiniúc:; 
din.tnetrn.lmenta oppostus ás qne p1'ofosso o se1npre 
enunciei! 

O Sn. NuN•s GoNÇALVES :-Intoirnmcuto contrarÍl\8· 
O Sn. Ouuz l\hmr.wo : -O mesmo me aconteceu 

em outro dia. 
O Sn. At•t•oN•o CEr.so : - Nenhum desses extr11ctos 

d{L idéu do mou voto I Ni•o posso lov11-lo (L coutu do 
má intcn,;i"LO, senü.o de lloscl.tido tnlvcz do nn1 sú cx.
tra.cto.dor, que cngunou-so o prhnoiro coocluio o sou 

14rAbalho, pelo _qu~l os dom~~ols su gniilriio. 

Contra os meus hbbitoo, deixei de publicar na folha 
o1ll.cial do senado, o Jornal M Commcrcio, o meu dis
curRo, mesmo em resumo como costumo .fa.zõ-lo. Não 
tive tempo nem sequer de lançar os olhos sobre as 
notas tachygraphicus, porque incommodc..s de fo.müia 
o.pen_n.s ditllcilmente permittem-me comparecer i•& 
aessoes. 

Como essa publica.çü.o posso. dentorn.t'-se. fa.ço esta 
reclnmnção, que é utu protesto. ~U.o t:\llstentei a 
ndjud1ca.çiio furçudn. : lonn·e Uisso ent.endo devermos 
aboli-lo. ainda etn reln.çií.o'~l.os contrn.tos pl'cex.istentes 
ó. lei que decretar a reforma; tiio pouco julguei uma 
calo.m•dnde cmprestimos, que se elfectuem por meio 
de letras hypothecarias, que se descontem na praça. 
Disse justamente o Inverso : mllito outras são as 
mmbas opiniões e penso tó-lns m~nifesto.do com 
clareza .•• 

O Sn. BAnlo DE M.umnÉ :-Eu notei a. inexnctidü.o. 
O Sn. AFFO:<so CELso:- .•. pelo que estranhei o 

que fizerõ.o correr por 1nin ha. conto.. 
O Sn. PuESIDENTE : - Nü.o tenho n1eios de Con

seguir que os jornu.c~ pnbliquenl ex.a.ctnmante n.quillo 
que se passa uo seno.do. Creio que elles procedem 
de boa fé.... · 

o Sn. AFFONSO c~LSO: -Sem duvida. 
O Sr. PnESIDE:<TE : - .••• e que a falta a que o 

nobre senadcr fez referencio., cnbe.n.os Srs. ta.cbsgra.
phos ou encn.rl·egados dessas folhas, que se nchüo 
nesta cn.sn para. desempenhn.r01n esse serviço . 

.A esses, por conseq uencin, recomm.endo n maior 
exnctidü.o em tudo que f<lr tro.balbos do senndo. De
pois, :façií.o os jornu.es _ ns observações n respeito dos 
discursos, qu"ê bem lhes pnl'eCerem; mo.s I>Ublicnr 
inex.actn.mente o que aqui se pu.ssa, é o que nü.o te1n 
lugar. 

O Sn. AFFONso CELSO: -E eu cho.mo para isso a 
nttenyü.o du. redncç.iio dessa.s folhnS. 

O Sn. Pn&siDE,.TE : -Espero, porto.nto, que nquel
les seuhC"•res que têm entrudn no recinto para. tomar 
os tL'I\bnlhos do •eno.do, tenhi'i.o em attençii.o a recom
rr..endo.ção que faço. 

ORDEM DO DIA 

A.DJUOICA{:Õt::S Jo,OUÇ.A.DA.S 

Prosegnio em :l" fliscussü.o com as emcrJda.s offcro
ci.(lu~. n. propostt,!ÜO da cnnltl.l'il. dos dcpntn.dos n. 5 de 
1 Hi:\4.. refonnunJ.o o !Jrocesso de exccnyões civeis e 
~OUIUlCl"Ciaes. 

O Sn. Pn.EstnF.N"rE :- Antes de do.r a. po.ln.vra.. 
n. qnll.lquer dos nobreti senadores que a. pedir. tenho 
de pL"op<lr o seguinte: diz o nrt. G9, ~ 4• do regi
nlento: 

« Os projectos ainda pendentes de oxnme do.s com
tnissücs. con1o qunetoqner antros n.sfnunptos que n ella.s 
tonhü.o sido reu1~ttiüos l1tu·n. interpot•enl pnre·cer, po
deri"l.o set· ílo.clos pnrn. orí en1 do clta.. » 

E o n. 2 do mQ.smo po.rn.grnpho diz: 
(t Quando us con1missÕcs nü.o nprosentnretn os pn.

rccet·es no p1·n,-;o do 15 din.s. o o senado nsshn o rc
a:;olvcr, sen1 di,.;cnssíLo, sobre proposta 41n Jnesn. u 

Et~ton sün1 rnatoritL pu.rn. clu.r pnl'n. ordem do di11 desde. 
que sojo. \"Oti.l.do o:-te proj~cto que se discuto pres6nt.e
mente. pl)is que t\lguns projectos Uo inlportancin.nchü.o
sc suj1~1tos no exu.n1e nns con1missUos. Pn.roce que eu 
deveria. in<licm.· a.qnl1llc quo con·vthn ser dado l'aro. 
orrl0111 dn dln.: tuas, fazendo-o. poderio. n respecti"•:a. 
connnissü.o entender .que n olln. so referia a. 1ninha. 
propostl\, Portanto, propflnho na. a-enernlidn.cle, isto:é~ 
que possü.o ser dndns porn. n. dlscussü.o os projecto• 
que ct~tr~o no ena o dtl. d ispn~ic.~ü.o citu.U.n. 

Oonsultndo o seundo. approvn a proposto.. 
I•'oi lidn, !lroi11do. e posta conjuntamente om di"" 

cussüo a Bt3gLlinto 
Emenda. 

« Snpprima-se o § 7• do art. 1 • que passo. a sor õ.•. 
o o nrt. üo que P"S"LL a. oer 11.• - Junqueira- .DJ, .li'. 
Correia,» 
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O l"'r. VIHcoode de Pnraon~uí& (ministro de 
estrangelros) : - Sr. presidente, ó. vista. dns observa
ções feitas pelo nobre senador pelo. nrovineio. de 
Goyaz, entendo qne não devo deixar encêrrnr-se esta. 
discussii.o senl. declo.rnr o. S. Ex. que o governo adopta 
as disposições elo projecto, mudificndas ~elas emendas 
da. illustrn<ln commissiio de legislação. ]; iz po.rte dessa. 
commissiio, e fni o relator <lo parecer que servio de 
bn.so ú. 2 11 discussü.o: tomei pn.rte no debate qua.ndo 
se disctttin o projecto na. sessü.o passa.do.. Portanto, o. 
minhu. opinião que é tn.1nbem o. do governo está co
nhecida. sobre o nssmupto. 

Entendemos que nii.o deve prevnleccr por mnis 
tempo o rc:,.rimen nna.chronico da ndjudicnçü.o :forçnda.. 
(Apoiarlo do 81·. Nnnes Gonr.alves. ) .E, reconhecendo 
nestn dhposic;ü.o do l>rojccto ~u1n grnnde rnelhorn.1nento. 
é nosso opiniü.o que não se deve fazer a. excepçüo que 
se cont&1n no nrt. 4° do projecto dn. outra. cn.nln.rn., 
isto é, limitn.t.·-se n. referida disposição nos contrn.tos 
que celebrarem-se da. data da lei em diante ; enten
d~mos que trata-se méramente de nma lei de pro
cesso, e que o principio dn. não rectroa.ctividade nü.o 
tem nc:1te caso cabimento nlgutu. 

E' certo, entretanto. que se pronunciú.rão alg1.1mas 
opiniões, c muito nutorisndns, em sentido contrario. e 
por isso o nobre senador pela. provincin do Maranhão, 
acsejnndo t.ransigir com essu.s opiniões, modificou a. 
dtsposiyü.o com n doutrina consignada no a.rt. Oo dns 
suas etncnclas; <lisposiçü.o que nindu. assim ficou res
trictn nos contratos bypothecnrios sobre propriedndes 
agricolns por uma. emendtt do nobre senaclor pelo Rio 
Grancle do Sul. que iguQ.1mente o governo nceitn. 

Releva. nccrescentn.r que tt·atn-se de uma questü.o 
juri<.licn; o senado póde pronunciar-se e deliberar 
como entende~ mais ju.sto, e o governo tomn.rl'l. como 
mais sabia n. resoluçito que fOr adoptada.. 

E' o quP. tinlla. a dizer. 
O Sn. Nu:ms GoNÇALVES :-Mutto bem. 

O Sa•. l"iilveh•u ·<IR lillotta : - Sr. presidente, 
quo.nclo se tem a respeito de um assumpto tão impor
tante como este q u·: occupa o. o.ttenção do corpo le
gislativo, convicc;ões profundas como n.s que cu tenho 
manifestado desde que este negocio é discutido no 
parltunento. nü.o se deve ter receio de n.dvognr o. 
causo. dos devedores como sentimentalista.; pre
tendendo os auversarios, defensnres dos credo
res, a melhor posição, que é o. de defensores da jus
tiça. e do dtrcito, o que no parlo.mento deve sem 
duvidn. alguma ser melhor recommenda\'üo que n do 
sentimentalismo. 

O sentimento.listno nesta. queatüo poderia reduzir-se 
~ nossn. inclinnt;ü.o etn fn.vor dos devedores insolvnveis, 
poderia. ardilosamente cbnma.r-se a defesa dn calote. 

Entretanto, Sr. presidente, o seno.do vê qtte nós 
tomando a. posição, que preferimos, ele defender o 
diroito do :Ernco, temos obedecido o. umn. convic.ci"Lo 
detern1ina.cln són1cnte pclu. nosso. rnztio, talvez poÜco 
csclarccidn, talvez 1ncnos csclnrccidn do que n dos 
nobres senadores, ctno sustcntlio a doutrino. contraria, 
poré1n un1n. convic~·u.o fundncla nos nossos raciocínios; 
e eu tenho todo o direito do invocar este reconheci
mento, porque. Sr. presidente, se ncaso Otl tivoeso 
forço. J'a.rn ltistoriar o processo pot· que tem passado 
esta. i üa do orgLtnisn\•Üo de credito real no pniz, huvin 
de ficar mrtis pi1tuntc ninda o fundamento qu" tenho 
pnru. continunt· n tnutilnr esta 1nesntn po!:iiÇün, sen1 
que se l>OSStl dizer sou-sentimentalista. 

Sr. presiclentc, os primeiros passos, pódo-se assim 
dizer, que o corpo lcgtslntivo ilcu no intente louvnvel 
de cotnc~~ur L\ or('nnisnr algun1n cousn. pnrn n fnndnc.~ü.o 
do crcllito rctd~ <lntãn da. lei hypothecaria., iniciada 
na cnmarn tlns Srs. deputados, e muito collaborado. 
pelo nosso di,tincto fnllecido collega, de saudosa. me
moria, NaLuco do Armtjo o pelo honrndo sonndor 
pelo l\fa.rnnhlio1 o Sr. Nunes Gonçah·cs, que nesse. 
certntnon jú se distinguio. 

Desde Clssc pritncit·o pas~:~o,rtunntlo o prujecto veio da. 
crunnrLL doli Sra. tlcputudo~ pura o sonnl1o, o foi aqui 
discntiUo depois de 'Lllll purccor U.u. connnis~;iio U.e Jn .. 
·· · - du ou · ·o 

? nobre senn~lor o Sr.Visconde de MurÚ.iba., ns nossatr 
tdéns a. respotto do credito rea.l forií.o e•bocndns. 

Foi confinda n. uma cOtnmissüo 1nix.tn,cn~pnst.a. das 
de leg~sl~çüo e fa.zcnda n. revisii.o elo nrojecco: nessa 
comtn1ssao appnrcccu a id{ja. do. emif-::giio dus letras 
h~:potbecnrins cotn a prctcnçii.o de mnhliisnl" n. pro
pl"lednde rura.J. 

Em t.oclos esses pnssos. Sr. presi~Lc::'Lc. 1nnnifestei 
a mesn1n convicção que ninrlu. tc11hn hojt:!. 

Em 1882, vindo da camurn dos Srs. deputnclos um 
projecto con1 n nlcunhn. nü.o nome-de favores ó. 
lavoura,-foi ello n.qui objecto de n-t•n.nJe clcbnto. o 
em sun. :3a discussão npresantci cn1~ndos que forão 
upprova.dns, sendo o projecto remettitlo pa.m a co.
mnm dos St·s. deputndos. · 

Uma dellns excluin das disposir.ões do. lei os con
tratos anteriores e que foi npprovadn. 

En tinha. tnn1bctn offerecldo estns ontrns cmcndn.s, 
cuja. lcitnrn vou fazer, súmentc pn.rn. a.csperta.r n me
moria. do senado : 

« 1. n Os bo.ncos de credito real não poderão acei
tarhypotbecas de eGcravos. 

cc 2.... A ndjur1icnção for~nan. sú podert"t. ter lugar 
pelo valor do immoYcl hyJ;othecudo convencion11do 
no. escriptnrn de divido. po.ra ó caso ele falta d9 pa~a-
mento dn annuidncle pelo ]'ntzo de 3 nnnos. "' 

cc 3."' No ultimo artigo tio t•rojccto su:pprhna.-se
com todos os credores hypothêcnrios. , 

Quero que estes favores sejiio feitos a. bancos <lo 
credito. rcnl e não a mutuantes. 

(Continuando a ler): «No caso de pns•nr este •trti ~o 
nccrcscente-se: cc As dividas hvpothecnrins conttahid~s 
anteriormente ú presente lei nã.o poderão ser nccio
n.n.da.s, segundo o novo proccss(l de cxecuniio cstn.be
ctdo pnrn n. cobrança da no'\'n. divido.. n ' · 

Eis, Sr. presidente, como cu n1ostro qne ns opiniões 
q'-!e sustento .hoje slLo 1nuito o.ntigns e ténl sido por 
m1m sustentadas setnpre con1 suceesso, porquanto a 
emenda que offereci no mesmo projecto em 1882 foi 
npprovnd.n pelo senado. 

Foi o projecto Jlllrn a cama.ro. dos S1•s. deputados. 
E' curioso snlJer. Sr. presidente, co1no tiC :l'ez cstn. evo
lnyü.o: o projecto ern dn. cmnn.rn, veio para. o senado, 
fo1 aqui emendado, a emenda foi puro. n cO.mnro., qne 
n approvou, e se foi approvada, o projecto deveria. ter 
sido remettirl o ÍL sa.ncçü.o. Niio sei co1no (j que um 
projecto rcmettido do. camara emendado pelo senado 
pnro. lá voltando com uma emenda. c seJldo esta. 
npprovada niio se converteu em lei. 

O Sn. NuNEs GoNc.u.vEs: -Neste ponto creio que 
V. Ex. estã enganado. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA.:-Niio sei, póde ser; mas 
vou argumentar na hypotbese do engano. • 

O Sn. NuNEs GoNcALVE~: -Nem sei mesmo se o 
projecto foi po.ra a." camara dos senhores deputados. 

O Sn. S1LYEIRA DA. MoTTA:-Não podia. deixar de ir. 
O Su. NuNes GoNÇ..ALVEs :- Scgnndo n. tninbn lmn

brnnçn. o projecto nü.o cntr01.1 ctn 3'~ discussão no 
senado. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Nesso ponto affirmo a 
V. Ex., cstú. engnnndo. 

O Sn. AI'>'ONSO CELSO :-Cabio em 3• discussão. 
O Sn. NuNES GoN~AJ.VEs :-Cnhio ; niio foi para. a. 

cn1nnro.. 
O Su. Su.vF.nu DA MoTTA :-Bem ; se co.bio, tnnis 

argumento ó cm favot· da minha. idón, llorque cahio 
justnmento por cnusa da. mntcria. do que é hoj~ 
nrt. /._o 

Tendo cnhic1o o projecto, supponho cu, a. cnma.ra 
iniciou um outro. Eis o.inda. n lllOSlno. opiniüo vence
dora. ; o projecto foi npprovndo com uma. emenda. do 
Sr. Andrade Figneirn, que reproduzia a 'lue fOra 
ofl"erccida por mim no senado na 3• discussão <lo 
r rojecto anterior. 

Tcmns. por consoquencin, Sr. prosiclcnte, quo este 
aontin1ontn1isn1o 11osso tem ti(lo Jnuito successo. A 
cmcmln que· continha. n minha. iclén foi a.pprovndo. 
no no,•o }Wojocto <ln cmnnra. 

· 'tor B\tCocs;odcste nosso scn-
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~imentnlismo, o senncln rejeitou por 27 votos n emendn governo n rosp~ito de umn medidn que pndia affoetn..
-sneprcssivo. do art. 4°. o credito puUlico. n.s questões financcirns. o. orA'nnisn.-

Sr. presidente, este projecto foi remetti<1o ultimo.- çiin elos n .. ssos bancos, emfim qno pnuia ter g•·mHlcs 
mente ~:\ comtnissii.o pn.ra redigir ns ClnenJn~ nn. cnn- nfinidndes. O nohrc ministro. q1:erendo snhsiitnir n. 
formidade do vencido; o. commissi"io, porém, ctn lu!.!nr fn.ltn do h•·nrnllo rrJinistro dn fa;,o.erJtla, contentcn1-SO. 
de rcdin•h· na emendas nesga conformidncle, o que fcz'l em dizer-nos qtlO o p;ovcrno nehn que o prnjccto é 
Invent;'u novas emendas, o quo nii.o podia fn:zer. nccessario. o que espósn n idélt d~ Cl'ltentlcr nb dispa-

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-Onda o lhnite do ai- siçõcs D•·vns dn lei nos contratos nntcrltlres 
rcito do n.proscntnr emendas C? Sr. presi<lcntP, essa declnrnçüo do uohrc minh•tro 

ni'io ndinnttL nndn : cu qneria snhcr u!}.!;nnm. cunsn. 
O Sn. Sn4VEinA. DA. 1\IoTTA. :-Como membro do nm.s, qn•·rin saber se o governo CRtunclu lL trntnr no 

senado. podia V. Ex. offcrcccr Clncndns, lnns cnrnn mc~mo tempo dn qncstiio do cle1nentn ~o>crvil, nt'a.·· cn
mctrLro do. cmnmissiio que recebeu os papeis níhn de tendo que ns dillicnlrludes de liquidn-,·iw fJUC c>ste 
redigir ns Clncndas, ni'io podia.. pr"jr·cto vni crenr. npf~licnnJo se n• A C••ntratns nnte-

0 Sn. NuNES GoNÇALVES : -A comm1ssuo redip;io rlores. se n;!'grnv3rt\O muito pcrignfm1ncnto. 
as emendas ele conformidade com o vencido, e no E' sobre este ponto que cu qncrin principnlmento 
acto de ser u.presentnda. a. redacção offercceu outrus que o gove1·no se ~xplicussc. 
cmcntlns pura. 3a. discussão. Ellc cstlÍ trntnnd • nn. f·ntrn cmnnrn. do prnjf\Cto de 

o Sn. StLYEIRA. D.\ rvioTTA. :-Foi o Sr. ,.,residente enw.ncipnc;ii.o. cm qne por tuna tnl.Jell~l Sf' dú vnlnt' ~os 
que nüo a.coitou ns en1endu.s nsshn offc 1·ecidus. escrnvos c em que tooe csto.Uolccc tnn lnlilosto pttrtl. tn

dcnmisuçüo dos propl'i1•: nrius , ora. qnnndu c1 ~w\'c:·no 
O Sn. Nt:·N&S GoNÇALVES:- A commissiio. em vez e!Õ\tá a brnçm• com ~.Juest:'io dcs:-n ord•·m, qunnU<.l eleve 

de collocnr o 1Jrojccto dn. cn.mara c na etnendus appro- ter riinnte Uns olhns ns cumplicnc;õ('s que isto "ni 
vndns oelo senado em colutnna à.h:.tincta. inco'"porou trnzt~r pn.ra o. liquic.Jnyúo de no~sa Invonrn, é quando 
tudo qÜnnto estava vencido, e 0 Sr. presidente qui:~. mostrn-se sobranceiro Ou indifferente jul~ando que 
que:: se Bdparnsse; nhi nü.o houve novidade, não se nii.c> faz mo.: atirar com todos os hnvcrcs du. lnvourn. 
alterou nada.. empenhudn nos lt·ilôes lt mercê dos creclures usurnrios 

O Sn. SILVEIRA. DA. MorTA. :-0 Sr. presidente qniz que a arruináràfl ~ 
que se separasse ; n1as o nobre s~nudor nüo podia. in- Niio vé 0 governo c1ue. se ncnso pnssnr esta lei 
co:pornr senií.o o que estava. vcnciClo. com o. ncldiçiio de exrcn::;ãn d(•Ssus dtl'tposÍt_!ÕCs nos 

O Sn. NuNES ·Go~ç.ALVBS: -Foi o que se fez. contrntos pa. Shrlns. os credora'"~ qu~ e~tü.n n~-
0 Sn. Sn~vEntA. DA MoTTA :- Nüo foi : 0 qne 0 ciosumente Jlrc~m .. vendo a J.ar-sogern como nHHO 

nobre senador fez i'oi apresentar n snppressü.o de utnn de se llqniduf"etn. porque. estiio ill•_rp.lldos: nrw 
-cousa vencida. vê o ~overno que em tnes cu·cun1stnucws t'S·&!:S cre

dores insncin"·cis bc1je dos bens elos dcve.lores byp(')-
0 Sn. NuNES GoNÇALVES:- Oh I senhores 1 Pois nüo thecnrios, hão de se t•revnleccr <les~ns c1is 1·(1Sic,·GPs n• é 

posso apresentar utna emenda. Cf pnra compli(·~r a execu\~iio du. _lei dn Clnnnc~pH,!ft· do 
O Sn. SILVEIRA DA. MorrA: -Como senador póde. elcm•nto servtl, mesmo eoneebJclo. colliu ÍOlJlClo Sr. 
O Sn. NuNES Go;.;ç,,LVES:- E como membro da conselheiro Sllruh n 'I 

commissüo tambcm. Se pnssnr a lei dn. emancipa.~ão como: flstá, o que 
0 Sn. SILVEIRA DA MorrA:_ Niio. duvido nincln (isto é entre pnrcnthcs!' ), mns se 

pnssnr. • 
O i::in. NuNES GoNÇALVES: -Onde está esse limite 'I 0 Sn. L•M• Du .. nTE : _Entre pnren:hosis, qunl é 'I 
O Sn. Sn.vEIRA DA. 1\lorTA: -O que n senado mo.n- E d ·a 

ilou foi redigil· ns cmcndo.s de conformidade com o O Sn. SILVEIIIA. DA. Morr ... : - ' que un °· 
''encido. (Riso.) 

0 Sn. NuNES GoNÇ,\LVES: _Isso cumpria. _Se paRsnr a lei da cma.ncipoç;J o, suu execnyiio ha ~e 
nchn.r tropec·os novos, e1nbu1·nç_os novos na exf•c• ç:Lo 

O Sn. SrLVEIIU. DA. MoTTA.: - NPssn occnsiü.o, niio. d•" lei que( cstcuuos dis""utindo : por'~ ne p•·'o. lei 
Eu toquei neste ponto po.ru fazer Sllbresabiro. insi,s- •manciJ·ndo1·n. do Sr. Sn.raJvn, h:wcndo tnbc.lln_ de 

tencia. dos nobres senadores que sustcntiio snas iUén~ ''nlores de e8crtl."\'OS, quando hou,·er ns ex.(>Cll•,ut!S. 
pnra ~ restauração da. retroactividade dns disposições pet'nou.ntn eu nas prnçns o "·nlor dos cscrnvns serl't o 
du. lc1 aos contratos. do. ~vlllin•:ii~. (lU 0 clns li.citu.crõcl'o ou o dus ta!Jellns do 

·O Sn. NuNJ:S GoNÇALVEs :-NÇ>te V. Ex., que essa ~ovcrno na lei de emuuc1pa~ao 'I 
idea fo1 da eommissiio de que cu niio fo.zia pu•·to. "' 0 Sn. So~n1•s BnANnÃo:- A tn.~elln. ·é só pnro. 

O Sn. SILVEIRA. I>A MoT1".A.: -Mas senhores. é uma eft"citos da lei du elemento servtl, nuturnlm1•nte. 
ideo. venciua. O senado acaba de vc>tar contra c !ln. 0 Sn. Sn.vRm• D• 1\IoTT..L: Ma.-, cmbn~n sc_i" 
A que vem pois n. insistencio. da. C0111lnist::ü.o pnra. n plll.ll os cfl'eitus dessa lei. qmtnao o cscrnvo ttvor de 
rejeição do. art. 4• 'I Ir o. leiliio ou {L pr ... çn ha de prevalecer em toclu caso 

O Sn. NvNBa GONÇ.\LYRS : -Havia sido o.pprovndo " tnhella. 
com differença de dotts votos unicnmente. O senado 0 Sn. JosÉ Bo'IIFACIO: -0 avn.Jindor ba de tcl-Ja 
nã.o póde reconsidertu· o seu votu '1 em v h. ta. 

O Sn. Sn.vEIRA n.l MorrA:·- Sr. presidente, cu 0 Sn. Sn.YEJUA nA. MoTTA :-O nvnlinr~or lm de 
tinha por ihn pr.incipiur o tneu discurso, tnostrnncln ter etn \ istn. 0 "nlnr da tnbcl1a:. Âg'OI~' vt~Jn o no!li'O 
que sustento essn lll~u. dosrle os primeiros passos du. ministro se ncnso etl tenho ou 111"0 rn4i:UH qnnndu d tg.J 
reorgnnisnçüo do credito rcnl. qne 0 nonverno nü.o devia atnpn n.r este proj(!Cto. por-

O Sn. NuNES GoNcArNES :-Reconheço pnriJue tenho qno oll~ vem trn;ocr tlllll\ (lillic~tlü .. dc nova lt exccuc,~ü.o 
ncompn.nhn.do todos os trnbn!Los de V. Ex., deslle o d~ seu r•·ojcc:o ele en•nnc1pn~no. 
t>rimeh·o parecer do 18ü4. Vou fnzer uma JlOI]Uenl\ pn\lSO.; não sei mesmo 

O Sn. Su4VIUUA n.\ 1\'IoTTA : - Portn.nto nüo se con1n tenl.tO chegndo ntú o.qul. 
podia nttribuh· osto. nossa. opiniiio n. sct1timcntulisn1o. 0 Su. Jusú. Bl)~IVACJO :-Vú. Llc vn.gtw. 

O Sn. Nmms Go~OAI,\'J~s :-Tssn fni nmn rcspnst[~ que 0 Su. HHIEII\O DA. Luz :-De vugur se vui no longo. 
j nobre scnndor po'r :Minas dou n outro nobre scnn.dor 0 Sn. su.v 1~ 1 n.., DA Mo'l."l'A (continua.nrln) : .... Por-
:pe1a mesmo. provinci;T · tunto, Sr. pro:-iUentc. ns resp?s!n.s que c111 nome. do 

O Sn. SILYEinA u,\: :\Iovt',\: - !\Ins que ma tocou, (I'O\'erno nos dou o nobre lUlllJstrn elos estrnntrCll'••ti, 
0 o. outros que ostü.o no mesmo cnso. O nsstunptll ó ~n 1 taltL1. dn 81·. ministro <ln. fnzondn, niio satil:lra l'tll: 
lu.rgo, 0 ott nfio sei so pode roi cllognr n c !lo. pelo contrario compa·on1ot to~ o Fovcrno. Empenhndü 

Sr. prositlente, ouvi ha !lOUCO o nObl"O lnin'i~tro do cm um rrojccto do enlnnclpn.çuo que. S<'gunrlo cllc. 
estrangeiros dar umn. oxp ico.çiLO que foi provocudl\ tc1n por íun tuu1bmn n roOl'gunitm~·üo do trd.LD.llio, 
;por mim, curioso de s1ÜHH' qnul era o p~nsn.mcnto cl<~ :omovu o go,·erno essa reorgll•li;tt?iio '""t>lll" unci., 
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tiro projecto como este que põe as propriedadeR dos 
lavradores .I mercé iOleiramente dos credores. 

Senhores, não ba s6mente sentimentalismo ila nossa 
parte. quando '1ueremos dar ahumas garallti"s aos 
devednr,.s cnntl'a o rigor d~Js creclore~ na liquidação 
~'eraL Ha espírito de just.iça, porque é I'I'eci"o obser
~ar 'Iue a L,voura está oberada. est.á ~acrilicad". es,a 
individada. noo por culpa dei Ia. As cirCUll1stanciaB 
ilo paiz tém concorrido para que eJl<1 ~e ache em c"n
di,ões mais diliiceis de que aquellos em ~ue devi" 
estar; e 00 credores actuaes têm uma grande part.e na 
responslIuiJ.J;l,le do estA"O presente dos di\'id"s da 
la\ Dura. p<trque facilitúr~o-lh~ carit~t;;s por ~dt() .1l1ro 
para a compra. de escravos. a 2:0008 e mais e boje 
todr) o mundo sahe flue o lavnvlor que comprou (5

cra\'ns pr1r esse preço não póde p,-lgar a divida qlle
contrnhio p:lra es...:. e fim. 

(}5 c::des baixúrá'l; os aSSllcares baixítrGo; toelns 
()S 1I0BSOS ~eneros ele exportôlç?io haixárão. e,}iO 
mesmo tpmpo, os recursos elos fozpnc!eirns fnr8..o di
minlliodo, e cODs~g-uintelllente as amortizfI\'ões ces
s~rào. A prova ahi está DO estadn el8. carteirJI h,vpo
tbecaria do Banco do Brazil. Nos sel1- iJa'aoç ,s, 
e nllS s us reLIt.orios vê-se uma. quantia Immensa de 
di\'idll6 não amortizadas, e de juros não pap;os. 

O 5n. NU'B< G"NCALVZS: - E esse estado de 
causas de\'e con inuar ? 

O SIl SILVEIU" D~ !vIOTTA:-Não deve cl)ntinuélr; 
mas deve ces~ar, sem f'nforcar a~Ora os de\·edorps. 
que é 11 que "pm fazer este pl'ojl"ct,o. ClIUtndn e:-te f"S
tad .. de ~Ollsas é o resullado d;l illlnruclencia tl-llllhf'l\l 
<los cr '(.1ores, do:-- hnn('os. flHe f:tcilltáràn de'l,f\.<:iada
mCllte spus emrres1imos. Hoje a.cha-se a lavoura eul 
circUmslnNCias J.i~·nceis. que estiio fóra inteiramente 
da previsão dos devedores. 

Mas, Sr. presidente. este I,rojecto foi. sem duvidn, 
inspirado pllr um:l boa iotenY·lo. Era necessario ir 
Crea Ido al,d.·ullla$ raizes para a (Irp'~ni'l:1~'ào, em hn~s 
cQ..dições. do credito rea1. As tentat.ivns npnncaclas 
que se tem fello entre nÓs para a orn::tOiz·lçn.'l -de 
ÍJallcns hypothec;trios, mostrão que ca. âeficiencia na 
nossa le g-isl:içii.o, , . 

O Sa. ~DlH:1õO GO,~ÇALVES : - Vicio radical. 
O 5n. 5IL'SlIlA DA M"TTA: -, .. para auxil,ar a mo

bilis:-tyão da "roprieelade territorial: nlllstr;-,o l.orfllle 
toJ ,8 esses bancos est:1O em má.s circllmst~ncias. e 
'll<rIl08 cl1eg?io a'e a ter as cotações Je Sll<1S acyõp.g 
nar. J ral'R. pllr menos que o ca[Jit..d realiutd I, o que 
jndica a ruitla elo ballco. 

quando um banco che.~a a ter suas 8cçiies cotadas 
por nlenos do que o capilal q'le já real,zou. CO"'O 
a~nntece com es"'es bnncos r1.e creJjtos reitl. como o 
de S. PàU~O. e evidente que t1le se acba em más 
ci cnmslancias, 

Ora. recnnheço que o projecto teor1e a preencher 
1111\a lac'lna que: ha na no~sa lep:isLlçã.o de execu
ç'l)e;; civeis. E' sem duvida insntficiente para f1UP. 1:1 

llrollriednde de raiz ro~sa ter \"alor m"veI, e ser eqlli 
ilarada aos titulos uegaciaveis, aos titulos commer
ciaes. 

O Sn. NCíj';ES GOl'iÇALVES: - Estou vendo que 
V. Ex. \·al se col1ocnnelo no UOTI1 terreno. 

. ü Sn. SILvElnA D.' MOTTA: _ V"U entrar, deixe 
est.ar. E' prociso d"r a mesmo. ruohiJidade a esses 
titLl103. e ~em du\'ícla. p;lr:l isso a nossa legislaçi10 ci 
vil	 cie execuç'ies }1;"0 p6de servir..
 

O Sn. NUNES GO~ÇALVES: - Apoiado.
 

O SD. "'LVEI'" DA MOTTA: - porqlle, sempre 
l'}l1e o nredfJf hypnthe :uio 011 o banc·) emilt.c lelrn!:l 
que repr':feOllIO o valor hyp"thecado, para que e,saa 
letras tenbá" vaJor é p"eCISO que sejao tào realiza
veis como os nL!l1res qne representão. 

T	 • _ 
O Sn. Nu'"s GONCALVES: - MUIto bem; sao as 

Assim iazem alguns bancos da Allemnoba. onde Olt 
títolos até referem:l propriedade ~ue r'·p 'e'en[,',o. 

Mas para que isso poa·a ter lo,,"-r é \,"eo.i'0 que a 
propriedade á. qual o titulo se refere ... 

O SR. NUNES GO:'iÇALVES :-Offereça !!arantia. re:il. 
O S 

Sn. ILvernA DA lIIorTA:- ... offereça garantia 
real. 

() SH. Nu,.,·s GONÇALVES :-Está V. Ex. lldvogltndo 
as b"as ideas. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-Mas com) querer que' 
a prol',·i,·d"de elltre nós offereça g'lr"ntia re"l, q'la ,do 
a nl'SS~ lavoura a nÜSSâ propriedade rural e.sta tio,1)t1. 

mal orgams"da 9 
O Su. USt:::i GO'\~,\"YES :-E' precis() prescindir do 

elemellh) e..;crrtvo: fn.zendo dellc c llllpleta nbsl.r'lcçio. 

O Sn SIL\'e:P1A DA ~'!IITT ... ' - Nn ~~nropa a 1'1'0

pnedade (em vaiar re(J1, ol"i"lue se ;IC,lSO o rc::nl"lpiro 
011" alngild ,r 11:111 pac:n u re;)da.;l terra pac:;sa a o ltr\). 
O valor sempre existe tl'ansferi\ el. ,\1.1-; entre: '1I'IS, 
h,"pothf'c õl-Se uma. f:uellda COlll "JlI,IIOa pê...:: de cafê, 
S"0 esles o,elio,j"s ":"lj e a 11()1) rs. C<ld" UlIl, a 
d'!r ,ois no valllrrei.)! Sêl0 tambem inclni,los os eSt,;.I",l\'OS. 

() 5n. NUNES GONCALVES : - Estou de accOrdo com 
V. Ex. . 

O Sn. S,LVEIM DA ~rOTTA : - M IS, aioda me'OlO 
tendo em \i-ta SI',Olent.e o valor real d;'\ \lro;lri·d tI{e 
tejl";torii1l, istll é () nlllllero elt" p.iS de c~re rel,rcsen
lados fi. ,)1'0 nu cOO rs .. Iler.Q'nnl:lrei: fi..; ba0cos no 
s.bdll nct\Hl1 de org.lní~·n.~·<i.n cl;t 1)I'Siln. prr'p"ierL-lJe 

Cl!.tricoln.. pl dem dí:lI-'r ::lO qne "e~(~be a Il~trit hYI'ulhe
Cafl;l--(;st,) ..... ,'~S:l letra. f(-')ll'e;~IlL-l 10U.():J0 pé ..; Je 
café, e eSle \nl'll' é (:nnverti'el Cf ~Llo pode. 

O :-'n. ~UNE5 GONÇALVES: - E' precil)o c.anlinhal' 
mns para 1':.5', 

U Sn. SlL\'f.:BA DÁ. ~IoTT"; _ r;i.~ :'lhi n. eliffiCil]fhrle. 
PI"I·cnr;lr cr~elj'... rca! eatre nós. é p '(lCltrar Ulna.I 

sombra, na occasião em qne se lhe 1,1n~~n a m:;{J, a 
sl'mbr<-l f;lge. 

P·ll'. iS5", senbore!;. ~nf1nclo se e..;tfl. fil?.enclo alg'lmas 
tentatl as par;") orga.llí.,;a.r O credIto, é preciso não ir 
Cl,m taula preSS;l, 

Rec"nliecendo pois qle o pr".jecto 1em sido rep"o
c1uzidl' com a boa i:llenl,:tlo ele Ol",Q·n lisal' alg-Ilmo. 
cOllsa pl'el,aréld·"·a. meramente de Cl'p.l.!.ío rea.1. ndo 
pl1sso eleix<ll' ele in<:'i~rí·, em fl'lP (jl~Lllnõls (18'3 s\~as 
d si' ,s~l.:ões !,re~i.,~o j"f'l!lin·I!lJente ele ret'llilles de 
fillerfelyllUnlelJtns o ql1e n~o de'l'e susceptiLilb~tr os
ol.bres autores el::tF el1lelJd~s, 

() Sn. Nu'''s Gu"'ç L'ES :-Sem duvida, para iós() 
eliscute-se. 

() 5n SILVEInA DA ;tI"TTA :-S se aca",o C"p'"'.,ar
lnos as emendas desta "'Ilp~rl?ssã.(j do art, 4", se se 
quizl?r ddopta: outra idé.a m8110S g-r,.... \"osn. pnn.l.. os Je
veJlIrl s (1-..1 '1ue :.1. :lr"el1Jn~;ly:10, pel0 credpr, por zerO 
do v,dor dJ pr .pr.ec1nde, como \'ai acrlnlccer, se se 
ql)~zel: nd?1J1Clr Ontra ide:," ~';Ir(t t"rnnr exe'l'li\"el a 
nd)llrl lc:ly::w fo ç.ada, porem c(lm l'Cst.riCl.'ões qlle eu 
adrnitlo, f" restflcções IIHliol'es c1u lple ~S~;\S da lei 
alltl~a. urr.a Ve7. ~l1e 58 es~al'eler.'n. f1l\e em cnsn ;Jl~l1rn 
o cledor hYV·tIH-:cllri n . Hdj'H]icnr~lrio scrú obri~.. a'l;) a. 
rel,osi\·ã" alem d" valo.- adjudicado, ler-'e ha 'oh'ido 
toda n graod" difficuld:,de: t0.d" a grande injll·tiça 
~~~,~~y:~xpe:l~acr~~or~dJuJlcaç que e o perig-o da....,"ul 

O Sn. NON8S GoSçALVEs:-E a compra obrigutr,ria." 
() So. SIL\'EIn, D' ~i')TTA :-Or,f. n compra obri

p:et.orlil '. p6~e-ôo_ comprar de'de qlle se ad'Uinir que 
a ndJ'ldlcnç<).o na" possa ter luga.r seoào pelo ""i'ator 
da divida contrutalh. 

Ü SH. Nos.s GONCALVES :-E easa idéa niío es'A 

I
 
.	 l4.
 

na lei de In5 9 
O S 5 M S' b 

hoas idé"s.· R. ILVEIRA DA. OTTA: - Im, sen ar" fIlas 
. 0ra, á vista desta, fica revugadll " OUlra resl ncçao; 

O Sn. S'LI'E'R,\ DA MOTTA: - Ora. para este fim e '-ora estabelece-se que n praça possa levar o ohjecto 
precIso que o Cl'ed:,f hypothecario ou o banco que I'~Zbro, 
emitte <) titulo chamado letrn hypolhecaria, pos'a T • ~~ 
<lizer l1 quem o receue: v6s receueis es;a letra O Sn. NUNES GONÇALVES da um aparte. 
de um conto, que correspoode á propriedade lal. () SR. SILVElIU nA MOTTA :-Mas ISSO e arbitrario, 
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·nin.gttem pódo conto r q 1te umo. proprierln<lc de t·niz 
ho~o ocj;.> po3tn cm hl\stn publico. e qtle ache 'luctn 
lance mais que n n.vn.tin(;ü.o. Nisto V. Ex. não é sin
-cero qnnn1lo mo contesta. 

Btt n;io sei porq11e nestes contratos de hypothecn, 
ots crcUores e o~ bu.ncos llvpothecm.rios ni\O se ·tênl 
lomhrndo de rerluzir os scús eontrntos de hypothecn 
a cnntrntos de ve11dt\ 1Í. retro. 

. O credor hypothecnrio dtí n seu dinheiro por umo. 
~nzendu. fnz-lhe o prcr:o. é clle quem o.vnlio.; • di,;: 
·a fl.LZenr\(l (cn nn.o Jallo Cffi eSCI'ILVOS, p01"(JUC j ... nÜO 
:fa.çn conta disso, já nã.o os nclrnitto como vnlor) o. 
:fa.?.cnda cotn •ts bemfeitorius que tctn. com n. extensão 
que tem, corn ns plnntlti.(ÕCS <}tlC te1n, póflC valer 
100:111101!; e:le não empresta IIJU:OOIIH. emprcst•t. s<'> a 
metade, e-upp'lnbnn1os oôs, cnnprcsto. t1m terç-o, cm
pre•l:l 33:\.0U~ e tn.nto, com a gnruntio. de IOO:OIIU/l. 
U.'\'::tlia<ln por olrP. mesmo. 

Oro. bHrn, ~nra. que todo este n.ppnrnto de vinlcncia., 
IIC\ o C\"cdor pócle ~·~t ipnlnr com o de,·edor, se cst.e qni
:cer, qn.e no co.so ele vencer-se n Uividn. no prnzo tn.\, 
da 3: ou 4 u.nnus, ou mn.is· e nüo ser pnp;n, n. pr0pric
d.ade se devolva. a.c, crcdtH~ hypothocnrio. ficnnclo ellc 
autorisn.do paro. pagnr a. SIZCL e G.cn.ndo com o domínio 
e posse na. CoLlSO. 'l 

O Sn. NuN&S GoNC,\t..V~S : - Essa. idéu. tem um 
grnnde inconveniente·: .se elln. fnsse ndoptn"cln, tor
nnr-sc-hiào mnis uifficC!S os emprestimas hypothc
carÍOt\, 

O Srt. SILVI'!IUA. DA. MoTTA : -Bem ; o qnc viria 
cinhi? E' que btLvcria menos cmprestimos liypothc
enrios .... 

O Sn. NtrNES GoNÇALV"s: -E' exncto. 
O ~ u. S11.VEH\A. DA l\foTTA. ~- •.. pot·qne, se o pro

pt·leto.rio visse n. impo..,sibilidndc ele pagar nessa épocn 
do /1 ou 5 u.nnos, n:i.o se Stljcltnria o. receber um em
prestimo pequeno. (IJa um U)Ja·rte.) 

1\la.s. se n.cnso l rcsp( ·ndo a:.:orn. {t observnyüo do 
nobre senador) o devedor 'ltte tem n proprtednrlc 
a..-aliada pelo credor cm I Oll:OilOil se content" cm re
ceber 3:-s:UOOS, ccrrend0 o risco de. no fim ele '' nnnos, 
ver Uevol\'l<'J.n a StH\ propriedade a ret·ro no seu cred,·r: 
se mc:nn() assim rcn iza o empt"ektirnn, é porque tcom 
Jlr"olm.bilillo.dcs de, C:"lllt o scn rencl i monto, con1 os pro
veitos do s~u t.rnlHilho, pode1· pnAnr nebSCR /1: on 5 
ann»s os 30:0ons com o rendill"cnto cln prnpricrlntle 
que va.ie lOU:OOOfl; u entii.n, cm ln;:!:n.r ele se ctltlicnltn.r. 
como cré o nobre senador, :fncilitn-se. porqne o ln
vrndor (e fnllo dnqnelle que p:cre bem n SUl\ proprie 
dn.de. qlle a udtninistru. bem), qnc tiver ncces~h1nde 
de 30:0>~0S po.rn cle,envr.]ver a Stla propriedade. pnrn 
tonu1.r colonos afim de substituir os brnc.~os f}1.le pe1•le. 
se os pedir é por estnr certo de qnc poder•\ no iitn 
aos 4 ou 5 a.nnos pngnl" essn. qna.ntin com o renditncnto 
da mcstrzn propriedade. 

O Su. Nm<ss GoNÇALVES : - Esse t-r.osmo póc1e 
faltar. 

O Sll. StLvErnA. DA. MoTTA:- Fnc;o esta. ollscrvo.çií.o 
pnro. n1ostrnr que a dureza. dn ndjndicn~~ii.o fornndn 
pótle ser tnodificndn. dcstu mnncirn.; r••duzindo-;e n 
rncsn1n ndjudicnçü.o fo1 çn.dn. n c~tes casos, o que hn. 
de, $em. dnviUaL n.l:;rnmn.. condu;dr os QtlSSOS Cl'Ccln1·cs 
hyi•C..tllecni'IOS, prin~.:ipalll1Cntc os hnncos. o. acltnitti-

- rem este syst01nn. do. venUns a. ,~et.,·o. 

O Sn. NuNI!S GoNr:,\l.vGs :-O nobt•c aenaclor cstú 
hoje con1 idóns 1nuito 111BÍS cordntns. 

O Su. Sn.VKIRA. n" Mo·rTA :- O• scnhot"cs é '1"" 
08tÕ.u desforrnzondos. Orn., Sr~ 1,ro· ic.lentc, tenho van
tnde do sntis·fn.zel.· o n,cu com p1·ontisso de lllCIStt•nl' no 
honrado seno.dor pelo I\IurnnhU.o flUO este projecto, 
l'ncsmo expt1rgndo do. l'Cti'Ofi.''tividnde 1nnlcfic.n 1lns 
suas dispo~i~~ues n re~poito dos contrntos nnt.orir,rcs, 
prcchlt ele reloqnes, e en creio t!LlO so en1 tlllln. con
'\'ersn. nu1is livre do que C!sta solamno du. t1·ihnnn., 
principn.hnento pnrn ttn1 cnf(:rrno. fusijem olles in!licn
dos, torntw .. sc-hit1o t.iio \'isivcis quo os Uonrntlos se ... 
nadorcs nü.o poc.lilto do xnr de nequiesccr n i;..so. 

J El\ vou ten tu r tocnr tamornl"ll\ll"IC'nte no~:~ rotoc1 ncs: 
tníio posso csclnrocgl' tollos; V. Ex. \'6 quo jt't estou 
fcom~ lua que ac "l"'K"· 

O Sn. NuN"~ GoNÇA.LVES:- Com isso V. E~. proa lo.· 
um bom serviço. Estimnrei ser convencido. 
~ Sn. S~LVv.t>.A n,, 1\TOTTA: -0 <]ne quer V. Ex. '1 

Est1muh\rn.o tnnto o nosso senthnentuli:o.u1o ••• 
. O Sn. NuNt<S GoNr.Ar.VES :- F•·i n:na justo. re-
prcsnlin. • 

O Sn. StLV&I1\JL DA. 'MoT·r" :- .•. qno. o.rrnstn.d.o 
por clle, est.Ol\ n1e sncrillcnnclo . 
~a _honrt\dos s~nut_\,,res fa 11 :~lo en1 p· •1111ln ri.dn(lc, cm 

po8lt,•U:o m ds Vltnto.jnsn., etn s~ntimcnt.1lisnl0; \lH\S nós 
que:: fnZL·tn.~~ oppnsi~.·ã.o n. e~te projec1o é qne e~tnmos 
nrriSCIIdos n utna p:rnndc impnpLdnricl:ule. porqu~ a. 
popnlnri<llLde nqni d.') Hio de Janeiro e fcitn. pelo t.~lnb 
do Co~nnlerGio e tU:&. Lnvourn .•. t.tne é C"jllPln f>StÍl. 
clítn.n o n lt:!i, I'C:•rcsoentnndo nos pnder"S nncioHues. 
p,..denc.lo rcforu1.1~ do element,o ~-ervil di.! tal P. tal. 
fúrn~ •,· sÜ.o CSSCS ()llC, estão rcpre.:cutnndo. JWrlindO 
a le1 das ex.ecu\1Ões, porque qut:!rcm corda pnrn. os 
devedores,. .• 

.o SI\. NuNES Go-sc,LvEs:-Esses não estão con
tentes cont o projectÕ. 

O Sn. StLVY.IILA. n,\. ~'IOTTA. :-0 S\'n \icn.to do ca.tõ 
del\ n1•11t?s prejuiz.ls. é preciso so\vC-1o:;; com n.1óu
:mu~; 1 qulth\t~ões furí•.n.dn.s. 

Portunt o, "senhoreS. tl. no~sa. po~ic;ilo 6 C)UC é mú, 
porque PStE:s senhores siio ('s que ~·s1il() tlnnd1J u. lei na. 
tt:rra, mesmo sendo est rnn::t"eiros nl;.:tlllS. o que 1116 
dúe. porqttt! estou 'prompto o. atg;ucnwr tuclo d·•S "os
sos pntrícins: mu~ q•1e estrnngcír•·S estej:ío \11Cttt:ndo 
o bedelho ent nossos ne~oCJo~. não. scnhor~s: n -10 
precisa1n• •S disso, gua1•c.le:;:m 1ü. todu.s ns snas orUgas. 

O Sn. Cnuz ll-I"o~~oo : - Em negocias conuner
cínes ni"~o hn e ... trun:,!;'eiros. 

O Sn. Su.v&t>.A. ~luTT,,: - Mns em fim ni"io tcn"ho 
rernellio, vi~t·' C)ne n~uyárão o no~so Kentin'lenta\i .. mo, 
senilo tentn.t• indicn.r ao tnenos e&ses reto•ll\Ci\ u.o pro
jecto. me.stno p11ndo de po.1.rte o. questl~oo de retrouc
tividl\de. 

U nrt. to etnondndo Pe1n commi~sü.o pa1'1\ 311 cliscns
sã.o está redi.:.=;idu de modo que fica incnnlpr .. hensivel. 

Os seu.s termns sã.o propn 1s de utn como~1entario: 
é mais um de~envolvim.ento de uuu\ mo.tcria, do que 
un,a dispo ... i(,•ü.o de lei. 

O Sn. JuNQUem,, :-Apoindo. 
O Sn. SILYI!tnA. nA. MoTT.<:-Ist'l niio é tc><tr> de lei; 

niio npparece e nem póde appttrecer n "umn collecr;iio 
de le:s. 

O S11. JUNQUem.:-Apoindo. 
O Su. NuNES GoNCALVss:-Vnmos n ver. 
O S11. StLVlltRA o~ \\lt>TTA. :-\~' este. V. Ex:. vejo.. 
cc Nns execuções civets se ob .. ervn.t·úõ n"' clisposiç·ics 

CC'mthlns nt\ 2a pnrte. tits. to, 2.0 e aa c.lo re~n'o.nwnto 
n. 7:.17 de "!5 de No\'embro de 1~5•1. temlo--e etn 
u.ttenyllo, qunnto ús pe\~ns de que devem cnmpor-se 
o.s CU1'tns de sentençn.. no que se ncha estnhcleciUo 
no decreto n. 5.7.!7 de 2 de Sotemlu•o de I Si'•· c bem 
o.-;sitn se1·ü.o nhser,·a.cln.s todas nrtne1l 1\t\ c.1ne clizetn rcs
pettn ú. 1nn.terin dns nullldudes c nus recurs· ·s de 
up;g:ruvo. appelln.çii.o e revisto.. sual. interl'osit.~r"., c 
fl'n·u1u elo prol~c .. so. de q no tnlttl. a. 3" pn.rt.e Jo men
cion;.do rc~uJumento o. 73j (le 1850~ com as seg-nin
tes H lternt.~ões, ex.tensivn.s iguu.lmcnte ús ex.ecu .• ões 
commcrci • tlS. u 

O S1t. NuN&s GnNr.CLVE~ :- Vn.1nns n ver o qne ha. 
que nlLo póde figttnli- n'umn co\lcl.!(,~iw rlo l••is. 

O Sn. Su.\'E.O:ilA DA l\:I 1'rTA : - Ora scnhm·es; cscms 
<li-4pnsiçõ~& · sãu tudo.s clu.ra.s, sito }1t\\"t\. ox.ocu-.·i1.o de 
hyp<Jthccns. 

O Sn. Nus•s GoNÇALVES:- Eis nl>i "n·lo cstt\ o en
gnno tlc V. Ex. 

ü Sn. StLVlnUA Do\ 1\{oT'l"A :-Poi~ dcixc-n1c V. F.:x. 
\10!->SO ·lo110 on•"aLno. t•:aso's disposiç-~l .. l:l sitn de tlll\l\ .lei, 
cspocinl }JM.rtt Íiqnhlnçito c.lo creditu hy [hJthecuL"lo. 

O Su. NuNKR GoNÇALVES :-Nii.o 6 t11l. 
O S11. Su.I'"IIIA. DA MoT•"A. :-Oh I souhoros I 
O 811. NuNu• GoNç .. t.n:•:- Erii.o do J!rojccto a~ 

oeutudo cm ISSO. m~>s ngoro. não. 
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o Su.. SIL':.etnA I,. MOTTA: - T0dRS ns rlisposições 

~ue aqUI estao, .q\lalqu~r que seja o bllplismo que 
.' Ex. lhes 'lue"a dar agora, todas ellns são excep

ClOnaes. 

O Sa. NOi<E5 GO~ÇALVES :- Nito ba tal. 

O Su. SILVWU D" \IOTTA. :-A leí h"puthecnl'in já. ! 
. oha nlternd" :'. p,'oces.,o d.. s execuções bypothecari .. s, 
Já t.lI~h:l. e.~tel)f{l~l!) rlS disí1~lsiç;nes (los proce)s IS Cllm

me~clnes ns r:.c~oes ex~cutl"ns: Q.~orn. 11:10 se qner 
lD,als es~as ncçnes, q~1C"-se s.egueSf.ro. quer-se oté que 
nao !J;I]a c,:ücdla!no. l1uer-se que se cite sómente o 
àetentor e unO os llllel"eSSfldos. 

O ?f.l. NUi"i1 ~ GO~Ç.1LYl::S:- V. Ex.. vej'a pa."o. cliaole 
O artigo eSl'ec,al parn \.-so, leia oue ha de achar. 

O Sn. S11.1''''r." DA ~lOTTA :- f.:ston mostrRndo n 
D~tureza do. pj"oj2CtO que e ~o,]o de extep(;:"io; e, se 
nno é para. 12::'0, a que vem dizer-se ex.ten~iVi.IS i(Tu~l
mente Óg execn~:jes commercirles 9 o 

O Sn_ NtiN S Go~çALves :- V. Ex. vem fazer Ul1Ul 

Ilccusa~iio U· (('ave. de que não pilde app~recer n'uma 
collecçao de IOIS, e ~final nno delllons,ra n:lda. 

O?", SILntaA 0< MOTTA: - I': fica jllstificadn 
que e uma 101 do excepçi\.o '1ue. revoga a lei bypothe 
O'8rJn. qlle revoga a lei banCllna, 

O SR. NUNES GONçALVES dá outro aparte. 
O SR. SILnlr.. '·A MOTTA: - [u já I'edi R V. Ex 

~\\e me desculpe, porqoe nâo posso desenvol".· 
muilo estes topicos. porque já estou moito cançado" 

O 1) l° uiz: . 

Cf, Se os hens peobornuns nã,f"J eocontrarem na pri
mell"a praça lnnço superior;'l a ;dúll:àn. jrflt) no\·ampot., 
á praç.R, ~ll~rdado o illtP.rnllJo de oitn o!ns. cii~l'ensi1
dos 08 pr~.=oes. COI:1 a l'81.11l1entos Sllcce'SIVOS ue 2lJ % 

2lté qt1P seJa!) ~ffectl\'anIPnle \·endi.tos prln mail1T preçp 
que fOr offere'-lClo, hc(~nd.o s~lvn ao ex"'quellle, em qll. 1
~uer das 1'~í1~'IS, o rhrellO lle lflol:ar, índeper,dente d· 
ltr.eor;o. do JlllZ, ou o de reqnerer que 05 mesmos uen 
lb,s -ejoo arljlldicados. " 

N:l §. '2°: I:!:m vez de II primeiras praças n, diga.-st 
(prllllelra prf1 Ya.» e em vez de (C na terceira)j} diga-s p 

( nns oulras J). 

Este ani"o já eSLá cumpletamente àoalysauo pelo 
Doure senHdllr pela prf"\vincia ue I\1ina.s, mostranu 
ll.ue, ;e pre"alecer esta disposil'ão. na 5' I'r'\\'a, 
valor do ol'.i~cto está anllll lado l'elrl deduc.:Ã.o cle 
.20· ,: e enta0, dando-se ao credor O direito, aLe in 
depel~(leote de licen\'a do juiz, de reqllerer A adjo
dlc:H;.ao. ° que se segue é que ciepois da 5li praça o 
credor pc',de ficar com fi. cou~a de gra~'a, contillua.ndu 
no me,IOO tempo c"m o direito de colJrar du <levedor 
Sl1a d i..... ida • porql1e 0'-10 se jul;!a I,ago pt,r uma C(\USiI 

que n.\(1 vale CinCO "e">es ,2.U (I/o ; UnIa causa qqe não 
va\(' ,oco vezes 'lO % e Igua I a ZerO. Ora, isto Dão 
póde ,uh,istir. 

Sr. presIdente. este projecto e.t:\ edificodo todo 
e1le em odio ao devedor; parece uma lei feita pN 
credore6. 

O § 'lo dá. preferencia á venda eoglobada, e a 
veoda en,!:l ..hacla (timin'le o nU'llero d)s licitantes, 
.po.rqne nn.? 6à~, t.odos que pnclem lançar em uma flrn
:pl'lcllade 101"lra, ma, tres ou quntro podem lan\·ar 
nel!n; porl.<1oto. qu. n lo se doi a l' 'efer_ncia á venda 
em ~\lIbo, Jimit.n-~e o nnmero dos licrtnntes_ e a lirni
tnçn.f1 0."8 licit.ant.es é sp.lllpre contra O dt:\'euor. 

Conlinuo, Sr. pr~sidente, a achar no projecto o ca
Tacterístico de odi'" -o devednr. 

No art. 2°. dú",lo-se il mulher do execulado, nscen
dcotes e. descen.lentes O direito de remir a I,roprie
a,,0P. ate a as"g,,~tura do :\uto de "rremalaçâo. esta
1,:lece-se 1'10, pua 1"e o exe('.~\tad" ou sua mulher, 
a~c~n I~ntp. ")ll ·i".sep.l)c1ente pOSSilO remir ou clar Ltn
ç'.trlor) ~ :)l·p.ci~tl (~ne nffer~~ão pre~'o ignal á avalia'.':1o 
113·~ o.'lSS tr1:nell'Rs }Hâ' as e igual !LO maior offerec.do 
n.:l 1./1 N"~.n cn~q)rehenl'lo isro. Eis ~hi. s"nllnres, 
c)mo torn<-t-se Imro'!;~lvel que a mulher do exe
cll~R..I'l(), os {1sceodent.es e descendentes pnss:io remir 
n. rrop~ie_dade. p('r~ue, se este tem de passar pele. 
d"1l1nlllçao de valor na rRÚo de 20 % cada vez 
qne vai il praça, e se n(l l' praça dimiouo-.e 20°/., 

Da 2' 40;na 3' 60, etc., e preciso que desde 0.1' p,'açe 
a muI bel' que quer remir os beHs do marido QfT'ere~a 
pr~ço. Igual ~o da avaliação; mas, se acaso eUa na 
pnme"n praça nfferece preço iguRI ao da arai iaç"o, 
reml.J~ est.i fi. propriedade, jíl não tem lu"'ar a adju
dicação. Se ella não póde exel'cer o direito de remit 
se'1> que 0:1 primeira p'açn an:lUncie que da o "elor 
d~ a'·alio,Ã.o, enUlO esse direito é nilllo; e, se ti,,"t 
feIto a declaradi.o de que dá o v~lor d~ a,·ali~çii.o, o 
juiz mand" acljndicar. .. . 

Se acn..::.() ella nã..) for ;\. primeira prat'a declarar (lHe 
dá () "fdor da avalin,<;8.o, n.lO é [tJlllilti~la na tercei'l'rt, 
nem na qllartn. nem na quinta. e enlà.o est.á nnoulLlclo 
o d,reilo de relUil·. qlle se lhe dá, assim corno nQS 
asce"dentes e dc~cendentes. 

1':' p"rtnuto preciso cflrrigir t.sto, qne, conlO esl á, é 
um meio ele tinir ,ú mnlbt-l' do executéldo. aos ascen
dentes e descendentes o direito de remir a 1'1'01'1 ie
dade. desde qtH: se exige que r.omparel;Tio á. lJrimeira 
praça. 

Segue agora o ort. 40 que é o 9rtigo da contenda. 
S ... presidente este art. 4. 0 , que tem s:lbido trium

phaote em todas as "ota,:óes. por qlle tem pa,sado em 
a~lhas as casas do parlamento, agorA em 3:1 diSCl\S
·ao I'retende-sê sUf,prillli-lo, para ~ue se eSlen,jiio as 
disl,osil'ões desta lei especial nos contratoo ante
nores. 

[sle art. 4°, se"hores, deve ser mantido por direi
to ~ por c"o\'eniellcin. puhiic.l. 

Por dil'eito, porque esta lei, calcnlarla pnra espe
~'ides el1p.it, s. nno p6de ser npI'1lC1Hla aCI':l Cllnlratos 
anteriores, oho pouendo ser consl(l~r:llla, COIl!O se 
I'relende. lei àe l'rucesso, na qual calJe a reLrO
nct;,·iC.ade. 

)\io p....Ie ser considerada lei de processo, por~ne 

ns condi .. ões do contrato do elll}lresl imo Sltbl' b."
",lheca apre·enl.'-Io-s· ao ue\:e<!llr e no Cl""dllr nO aclo 

c1e nssig arem O rp.S~I' cti\'o coot.ralO; to as :lS c,nlc.1i
. ôes de eHlpre·tilllo constituem a e··.sencia d.. CtIO

ra.lo. O risco da arl.illdic:lf;no que Cllne 0·0 !Ióue 
d 'ixar, port.anto, de e tal' presellte %0 -)1"\\ e..;, irito. 
'_ilt;\ndo e\le empre;ta sobro \II\'I<J. p1'"priednde rl;; ,-a
1,,1' de ?IOllUOS, al'eoas 100 ou 50:0 U8. dle oi\o 
lJóde f::i.xnr de t.e!" elll vi·t" flllno,j, Í'rlZ II C!lll1rn.to , 
ll~le. o mutllari'l ('1'lde nno cum."i I. i1~O Iln~;l" a 
dIVida, etc., r e d<111. const:1tan·lcl t."flas n'" nl le nQ
ri"f1s qlle I ode II \'ir dn leel11l1 l ds dp. sen (':11 't:l1. Idle 
·f1!Je tlue, H. 0.-'" IlOuvel" p;,p:aml'nto, tt-"m de l.c·lr com 
;.	 I'rop"eelade, com o abatimento ela lei, q"e é da 
Õ' p'lrte. 

Portnnto, senhores, nÃ.o podemos consider:1r romE) 
I~i dt" pr(lcess(l esta, des,le I.ll1e ellu. c"nlé~" lIrna 
coodiçào que alft'la n eS5el~cia dos contrflt.)s f it03 
nnteriormellte Ú Olesma lei. 

O SR. NU'ES IjQ'cH"eS : - Ent;." ""0 l'<'>de ,·xisti1' 
con~ralo dt: elllprestimo senão tendo como e~::,eIJcial 
a	 adjudicação 9 . 

O S!\. SILVEIO." DA ~IOTTA : - Na ocr.asiito do ron
trato do emprestilllo entre as partp 8 cnntrnlan1es 11&.0 
pórle deixar de e,tar comp"ehendida a cnnoliç " oIe, 
D" caso de falta d pai!:nl1leot.. ,,, cr..dor b~'polbec;orio 
ficar sujeiLo á adjudica,ão forl'0d '. 

O SR NUNes GONcuves : - V. Ex. nito d ..sc"nhece 
a t:i,q:nihcflyão dos tl:'rmos, e sabe qne - esse::ci ..l \ - é 
aquilln sem o qne alg'uma cOnsa nál) Sf' pódl' f:Jzer : 
e o cn-so na adj"dica\"'o oito póde ser coosiJerado es
seocia de um cootrato. 

O Su. SILV"IA4 DA MOTTA: - No aclo de se nssi
gnar o conll'ntn as portes tem pre,entcs nu se'l e;-;pi
ritll todas as u.llcrnnlivas .' 

O SR. NUNES GONCAL"E- :-Isto tem ol\tro nome em 
'direito; sera uma espeCl<l ti "0. ; mas n'5o é e...scncia. 

O Sa. SlI.VElfIA. n" MOTTA: - ... do cmpr<,st.iillo, 
enLão realizado. 

O SR. N(J~ES GO:'/CALVES, - E' uma p.~nec·a{i\-a; 
DÃ.O é direitl) adquil·ido. não é condí';;'lo in'uerenle a .. 
contrato, para 6e dizer essencial 

O SR. SIL'VE1R' DA MOTTA: - Alémrle ser io.iuridic.~· 
essl' llpplicaçi\o, ncho qne é ll!tameGt< inconveniente, 

i 
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e o leo'i~bdor não d~ve cerrar n$ 0]h08 diante da evi
deoci; desiies peri:tcs. 00 est.ado flue oe encontra a 
Invoun.L elo lJ[l]z. , . . 

Sellhnres, re<.:"O'.1 I,:" ue e pl'CC1SI) dar algum v.lgor 
ás di5pOaiy(jes, ~e\~1I i~'as d··::) c 'ntr.\tllS de elllprestlmo. 
Recoohc(,"o qlle e prt'clSfl pre;1i:\rnr fllgum~ causa pa~a 
lU'dlar o crl·di!11 real. l\LIS qllel'el$ (lu,"\r uma razao 
:l'llnda,nelllal I'ei<t 'Iu,d ni", se deve estender isto aos 
COOL1",ltOS !'<lSSiU\ s9 I:C eSU1, 

Vós q':ereis l"':)lf~nder isto aos cnntratC'l$ pas.sndos 
para d<H \'H'a :)1 S ~5Iabe\e..;in,eDro~ ba.nc~rios. (108 
oredores b.\ !,o-hec nu:-l. -p1e 'll\t~relO llqllldnr sells 
tit,dos: 'I"ereis e·t-ende'· AO possadu esta disposiçoio 
pnr.-I I'role :Cl" H'I'It:dle'i e"t<lllelllci;~;entos e dar nasci
mellttl tio C tdllo Lerrit·>l·i~\1. 

li' est'l. a \'OS'?\ sanLa in e çrio; eu o reconheço. 
P"réJll, "-ell11· re-s, se (\ que qllereis C melhllral' as 

conni\=o,~s elo cp·dlt(1 re~l, se ql'.erei~ prepara· alf!"uma 
COllsa 11::lI'a ('';faIJell'ce-I(), enl<10 olbni para. o futuro, 
não "Ibai p"ra o i,ossad't. 

Esla <11-1,,-s,,:ào p6 'e servir pora preparar o credito 
UI!real fUllHf', ll"!;IS paro ('S coptratllS rassados isso 

ni\o "'ai 1.11lxJ!iar em COLlSã nl;;l1ma a oTga1lisação c1u 
credito real, ° que vai é i.luxlhar os credul'es impru
déntes. 

5e isto ·ervis:::e para. Creur O crediro J bem: mas (I 

devedor (Iue nr.ou injolnl\'el, ver-se agora despido de 
tudo para fIlie o creolitl) real s~ cl'ée. não! Repito 
istfl só :ser'virá para s81\"ul' credores iml)rucl~ntes ! 

Depois, s~.:h·.res, t~nllú em 'lIuita conta esta dispo
si(âo, I orqlle \ ejo que lia ~raode perigo na ltquidaçilo 
fr>rt;ada q"e Se 'luer faze,· actLUdmente, applicanuo-se a 
lei (1<1 C(lotratos Ilassa.los. Isto e, como já disse em 
aparte, lan,ar I~nha á fogueira ;. ahi "em a lei de 
etlluncipn"õ.". abi vem a aIJnulla\·n.o ~l} valor do es 
cra\fl, aLi \'em n red. 9',') do vnlor das prqpl'iedades 
rllrae~, nc:i.o S:'1J11enle :::l3 planta,.ues e LclUfeil•• ri<ls. 
E, Jest" e:'l<\do de -ollsas. quand" as divida; dos la
"VrHdures fnr:-)o conll'ahidas principalmente para com
pru d "e.:~r"s, qlle b"je nada \ al-m, qlle quer dize 
en;re~afltlOS os deveuores ao:; rigores da lei 9 E' 
tirar-lhes tudo, é fazer cOln que o credor entre pela 
:l'azenda _ diga ao devedor: Saia com Slla mnlber ~ 

filhos, que eu venho tumHr C 'nta de tl1do IStO' 
Senh"res. pois quandu se está n'uma situa-·ào c1eplu

r&vel ClqnO a qlle atra\'eSSclIIIOS. dt~ liqnidaç;·lo. não 96
mente do lavrador, maS liqui,hl yà.tl tUlllbem 0.0 oego
cianle, do clll111llerciu. que esti COlDO a lavoura em 
precarias CII'ClIl1lSLancias. e que se quer reduzil" o In 
vrndor ús cundiyões de se tornar repentinamente 
prulectariu, :1 ti r;.t 11 dll-<=:e com as suas pr11prieciaues n 
leil"u, 'luaud,) ha uma dilGculdade ,econuecida hoje 
de ar emiJl;:lo de bens de raiz, ainda lnesrno dos pre
dius nrln:lOOS Cf I 

O que ~"ccedel'á é q"e, se acaso passar esta di,po
-sição e"tenslVa ,)05 ex.dores b)'pothe"arios anteriore<. 
os bvradores seroi'l obrigados a ahrir meio de snus 
propriedades, e teremus ent:,o uma li~uidação ge.al 
de terras devolutas; p"rqoe eu não sei quaes seriio 
os O"Vo~ meios de re11rganisal.f8.0 de trabalho qne se 
quer introduzir pelo pl'ojecto novo de emancipaçi\o_ 

Aqui est:\ uma onti"n displlSH;:'i.O para a qnal eu 
ch:\ll\n a ntIQ:wn.O do nobre seoa,rlor relutor ela C<"lm
lTIISS'-LO: e .' 'S> '20 , em que se e5tabelece o seguinte 
(lé) : c, § ~.o P"ra a propositul'a da acçào e elTectivi
da de da penhora, quando a~uella fOr encnminhoda 
contra os berdeiros Oll snccessore? do origina rio de
vedor, bast!l que o mandado executivo seja intimadc 
ãql\elle que estiver na posse e cabeça de casal ou na 
admillistra<;:1.o dll imml)vel on immoveis byputhecados, 
podendo a intim~çào du" demais interessados ser feita 
edital mente, com o praz:, de 30 dia,. " 

Ora, não comprehendo isto. Em primeiro lugar, 
acuo que n~o h" necesslda le de contrariar-se o prin
eirio W'ral de direito, de fazel· citar "8 interessados 
na Cousa penhorad~. Poi, se ha um mew detentor, 
que as yczes é um simples admillistrad.or, é nm pa
r~nte, Ul::lS não o pl'oprietal'Ío, por que razlo lnfrin
_s'r-se o preceito j-'ridieo de citar-se o, interessados 9 

À acç'lO começa pelo sequestro, pela penhora, e a 
enhura é feit:l às vezes àql\elle que está cunluiado 
oru o credor, e ate prompio ~ n8.0 faz~r opposição! 

Mas, díz o uobre senador: cita-se edit,dmecte. I'. e
30 dias, os interessados. 

Entào, uma de duas: ou a citaçào feito ao de'eu,.ct 
é applicada e produz todos os seus effeitos ao,o; dos 
30 dias dos edit<ls. e entà'l dá-se o inconveniente OG6 
notei, OLl a citnçao primaria é feLta ao detentor 1 

quando se faz o sequestro OL1 a penbora, e ent"·> e;'" 
cltaçáo fica dependeJle do la ps ' de 30 dias uos di
tos para poderem ser nl"plicndas 8·5 cita(-ões edita.es, 
toJas ao mesmo ten,po em qt1e é apltii"ada '" cito,,,,;.., 
ao detentor. Uma de dua.s : on lima cousa ou C:.L·'l. 

Se acaso a aCl.fãn pr"segue SÓ\TI',nte com n cit5.Ç.;iO 
do detentor, prejlldica·se O principio de àire:tc ,h 
cit:u;ão dos iOleressaclus: se aCllSO el1a o:io prod.l<3 
esses e(feitos, se é al'l'lic"da provisoriamente, e ~,', 
produz sellS ef1'eitns dep"is clns 30 (lias tios editos dos 
outros interess.lcivs. eot:1.o n?io entendo o artigo, O~'.0 

sei pRrn qne serve esta. ex.cepç8,,\ [I, respeito ele eita.
çào s"'mente au detentO!'. 

O § JO "ãr atimitle nenhuma es!,ecie de reeur;o 
cootru.o seqlH'stro e c)ntro. o :l1\senle. 

Não sei, qnando a nossa lep:i:slal(n..o adnlitte os enl
bargos ao s"q ,e;tro e a aJJe"a~ão de nllJlilbdes. p r 
que razão ne:,te caso se n~i.(\ admitte reCllrSO algum, 
oem ao menos o de emiJargos, de appellução on ,1e 
nggruvo. 

Sr. presidente, aind-, il~a muito longe se quiz~s_;e 

cumprir a promassa de mc1ica<' ao menos todos Oi to
picos de-te proj':cto que IHeclsão de reto'lueS par", Ser 
approvado, .inda qu"ndo >LIas disl'0si\'ões tenh:';ü 
por fim sÓllIente os cootl atos posteriores a esta lei. 

Niío posso, p"rém, cumprir tal promessa, parti' e 
já tenho feito \1111 eql rço mnito maior do que P:'!l
sava poder fazer e flue, estllu certo. me ha cns~ar 
11111.ito caro; mas em 11111::t qW:lstão desta ordem, em 
que tomo parte desde 'lue ella nasceu, não pod'a 
deixar ele ten~n.l' algll I1 esforço ph,.-a mostrar n0 
menos a minlltl cohel','ncia n<l materia. 

Se ac~so e'lte e"forço puder ter em resul'::ldo saivar 
, paiz das gra\ eoS c'lInplica\ões em ql1e 81': uo r:le :.:lCb'(lT 

se passar estrl emenda supl'ressiva do an. 4°, e se 
pfls~al'em f1Jgnmns destas disposições sem os corl'e
clivos de que "ind~ precigào, darei ror bem empre
<..;~ldo o sacriAciu que I7z, portlue foi p::tra a SJlti·da,. 'f~0 
da. minha consciencia. em serviço do meu raiz. a1ldi 
na triiJnna, que é onde costumo servi-lo. (Muito bem!) 

(A I 1/2 hora o Sr. presidente deix"u a cadeira II 
P' esidencia, que passou u ser oceupada pel,) Sr. 1. 
secretario_ ) 

Foi lida, apoiada e posta em discussão (\ segnic!-~ 

E-menda 

" Substitua-se a 2' parte da emenna da commillg~,9 
ao § I· do artigo do proi"cto pela qlle se segue; 

"Se os bens penhorados não encontrare n !la. 
l' pra~a lanyo superior á ayaliação, irão novamenie 
á praça, guardadú o lntervallo de 8 dias, dis[wnso.
dos os prégõe6, com abatimento de 10 % ror contn; 
e se nesta ainda n:l.o encontrar lanço sllperim.· (lU 
igual 00 valor dos mesmos bens proveniente do re(e
ridu abatiruentu de 10 '/0' irão á J3 proç" c"m "baii
mentu de mais 10'/0 e nella sentO vendidos pelu 
maior preço que fOr otíerecido, ficando salvo ao .Xíl
quente em qual'luer nas pr:.ç"" o direito de lanc~r 
independente de licenças, ou de requerer que-l's 
mesmos bens lhe sejàu adjudiaadc-s. 

" Ao art. 80 dos additivos accre'cente-se no filYt
e quando estejõ,o com O consentimento do c"edlll" hJh 
pothocario. 

"Sala das sessões, em 23 de Julho de [885_ 
J. D. nibeiro da Luz. )) 

@ §,-. ~ ..n~8 Gonltn1ve!il:- Sr. presidente, 1100 
tencionavn, hoje, tomar a pala.vl'a porqne ainda sinto 0:9 

cffeitos do esforço que bontem fiz tendo de OCCllpar -a 
tribuna pOl' cerca de duas horas, em resposta aus c1i.~
cursn8 anteriores. prf.lfel'idos sobre ü projecto em cl5~
cU5são; mas" 2' parte do discurso que acaba de 
proferir O honrado seoadOl' por Goyaz a a que dt
nomineu de retoques, obriga-m.t a dar a S. Ex. mn.. 
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., >posto. immediata, bnto m~is qll:ln~O n" e;''l.:)"\o 
'l:J>cripto oenhum outro I)radnr. é ml1ito de receiar 
<jnc ~e eDC'';~Te hoje a di';CllStúio. 

A i~da '1m outro motivo me Jetermínnria a não 
}ltuir a fa\nna I'~ra dar unja respl)sta immeuiala 
- tra deJxar ncnlmar-se o jn·to reselltimento de 
ql1'.~ se acha plIss'lido o meu eSl'irito pela gro l'e io
j\"t;,;~, sew'lo "Irensa. com qne S. Ex. qu"li~cou o 
tr:~!l·dh·l que the a honra de slIbrneller á ClIosifle
reç:i.o do 'enndn. Hcceio muito que rniubas "aJal'rilS 
se !'E'Sil'lt:tO de :-:llgum flzt::ullme, filie rli~sa m'lg· nr o 
nolJ:-c senador: e não ~eodo essn. minha intenç:i.n, 
des le jó I'e,o de,culpa de ~Iguma nbS<I'I'a\,;'o ql1e lue 
P():~t:,::l. sei' d'~s:1gl·ar1a\'tl. 

Niio me f.CCllpO da 1:1 r~Hfe dCl discurso do onhre 
sen~ld(lr pllr verSar snhrt:: g'rI1PI'f\llclHd(~s tla. IlHllerla, 
a311nd;tndo nas HIt"~n"l~~S considernyol!S qne S. El\.. teve 
ocensi;-," de cx ·,end 1" no S()ll prillJeirll U1SClll"SO, Il1llltns 
das 'lll:tCS j;l r\H:-!O para mim to nada5 em consi
derr.l:~o Of\ discurso qlle hllnt.E-rn prllferi. 

Farei igeir.ls .,b ..prvilçnes qU3nl·o á '13. parte, i5to 
é, qU'lnle aos reto(lue, que S. LX. pretenue dever 
:fazer ::tO pl"lIjecto. 

Preslei tOlla a "tlençiio a S. Ex., com o animo 
bem dispost.n a nCeil:lr ai) suas obser\':H,:lle'. por-'~llc 
declaru .l V. Ex.. e ao ~enado que e ... toll milito f"n!{e 
de acrerlit:n filIe o trê1uallln ror mim l·lah"raJn e fI\le 
tem mel e.,jdo o UI,oiu ela. cnlllmissft.0 de ie'. iS::I\:;)fl, 
d0 ill" ,tre sen~<l01' por Mio"s Geraes e de outros 
nluilos gqe me lJon,·;lo COio O sen C',nCllnF) sej:' um 
tl'al,olho comldoto. b.,sla sei' obra humJna para ser 
perfecli'·el. 

!lIas. ~r. pre,iden1e, com pasmo vi que "S reloques 
que S. "::\:. preteu'!e fa7.er. S... são resultado do pnuco 
eSludo que fe: S. Ex. do. materia. 

O Sn. 5J~fEln., DA !vI07TA : - Que eu fiz do P"o
jeclo~ 

O Sn. NO"ês GO"ÇJ.LVES: - Leu o rojecto. mos 
S. Ex. ,,,in di 'póz ~e'l"er de 11m" hora P""" estud,,-Io 
em suas disposil:ÔI='S, para conlrnnt.n-lo e c',nhecer ~el\:o
def"ito~. porqlle se o bonve:o-se feito, é irnpos~i\'el 'Iue 
seu e pirit'I, luciJ" ClImo ê, oã'l Li "esse clImpl'ehen
(lid, que OG defeitl)s apontauos s6 estal'ào oa su,' 
im::\gil1~ç5.0. 

Começon o nobre sena.dor por a.naJysar o artigo 10, 
e antes de fa/.er qllalquer ousef\'a\':1o excla.1l\(lI\. flue 
es"e arli~n ern nrnrt mon::>trtlt>sic!nde llle 0'·10 pndi:1 
Jig-lnar n'llllJa cr,Jleq'âo ele leis c que n:io ha exe1llpl 
de cousa selOelhallte elll oenhllllla lei até hoje coniJ~
cida ! 

E~perei ouvir n Q()lllonstrl1ç:io; mas apPll<:Js oll\,i d. 
S Ex. p'·"po.iç,;es que n,e induzem a sUl'pór q e 
oã.Q pnnderc'll bem qll~liHu disse. 

O u;tlgO que 11IPreren f;lO se' ero repnr0 oe S. Ex. 
k este. note bem" .enado (lé): "Nos exeell~õe. 
civei, (iu/errompell/o a l.·i/m·a). Principiou S. J·:x. 
1'01' ná" ver estas palavras (conlin""", a ler): 

I.t Nus e:\.ccnç6es ci\'eis ~e observ[lr~õ as disposi(;õe s 
contidas na 23 parte, tils. J~. '20 e :)0 do re,!!l1bm~'ltll 

n. 737 de 2;, de N"·.. emhl'l) de I85f1. teodo-se elll 
·attençii.o, qllant" <Ís pO\'as de que doven!compt\,.,se 
as cartas de ~enlen(l'a, [LO que c::e <icba e;tabe'ecidu 
))0 decreto n :i.73~ de .) ile Setembrl) de 18,Q, e bem 
assim ~pr;;' , observAdas f.f\dns :-'<tllellas que dizem res
peito Ú m,;11eri,\ dAS nlllljrlnde~ e fl:O; recursos de 
:'!f:gl·i1VO, c::ippelJal:ào e re· ista, SUfl inlerpt')<;il(:lo e 
fúrma de proces;-o. de que trat:1 a 3.1 part.e do Il1pn
.cionarlo re.!!ulmnento n. 737 de )S5n. com n.s se~nio
tes alte~nç'.ões, eXlensivrts iguahneote ás execuções 
commerClats, etc. )) 

S. Ex. p'lrtio de nm prioci~io fal,o de que este 
artigo é?a exclusivo ás execuções hypothecHrias. seln 
reAectir que "diante est.á outro artigo assim conce
bido (lé)' 

" Nas acções e expcuç(\es hypotbecarias, além do 
que se acha d si,ostn nos art-ig"s antecedentes. serão 
mais ohsen'adas as sel'uiotes disposições. » 

Como rois quiz S. tlx. enxergar que esse art. 10, 
era deslinadu ás execllções b'y'pothecll.l'iaa? P6de 
i!.aYlU:Jl.iQ,a .!llais claro? 

... 
o SR. S ILV E lU DA MOTU :-Não foi isso o que eu, 
dis5e. 

O Sn. NONES GONCALI'CS :-Onde está a monstruo. 
sidade que S. I':x. vi'o, indigna de ti~ur:tr ,,'uma co\
lec"iio de leis? J S. Ex. não a delUonstrou. 

O Sn. SIL"ErnA Da MOTTA dá um aparte, 

O SR. NO'l8;" GOSI·A.LVEj :-Se O·-lO é isso, ent~o a. 
accusação de V. E~. fe>i injusta revel:Lodo apeoas 
que oito eSludou o I.rojeclo. 

ü Su. SILVEIRA DA ~lOTU: - Leia qne ha de 
acbar. 

O SR. NWêS GO'9ALVES : - Ql\antas vezes quer 
quo u fa\'u ? 

Acabei de ler e de mostrar quo lop;o no, primeiras 
p;II;t\,ras se \'é -Cx,;cllp"jes 1,;il'eIS-e nio h)'pot.l1e
cnfias, 

ProseguinrJ) S. Ex. na demnn.troç.io do. lUons

tl·do:-.id;\~le fJII,>u f:ll1lhem na. parte do arli~o 'Ine
 
diz-felulo $ .• em, llJ/cn (ia 'lu/ln/" ris p('fas {lt. qne <le
1'em COIH/Jfl7"-Se ([,.lo cadas (te sentel.ra; tal!lbelll l'0f'll1e 
S. :.h:. n:\Cl 8.ill?'.IJ,Je I !lã" SI·,.1 jU5iilic:It,':1.·. d~s-;c nr

li(T'l'l, comI) :lll dis.:, r O 'IH" honlcm pr"feri. onde fiz.
 
\'~. que o nrti,~O linb:1 por fim cllrrigir nma illc"he

rellcia. 'lHe se da.va!lo I rnject" C"11l0 pa-sol! t'tll (La
 
d'sc';s:)~io pn\"1I1e õlhi se diz 'I ex/,ahirtas as l~arLas
 

de SCllt('l1C; 1 se (lbs~t'\';ls:;e a dlSIH)~iy'o contiJa na.
 
porle 2.l, litul'ls l°, ·lo e Jo.do re;.::ula1llenlo de IÔ,)J.»
 

O,.a. o titlll~ l° trato. pI'eciSallJellte d,,- peyas de
 
fIllE:: se cl~\'flm c·,mj,ór r'oS C;Ht(lS de ::::elltf'llç'.;I e pn,is
 
nil J se po,lln. di er que fllsse elle ou ·e'·\'a·l,). dep'HS
 
de ,·xlrah das ~S6:l:, ca f t:l5. e COIH(' (I··s-;e ca:;.o se dú~se
 

u'n ai.sllrdo a c ll1:lIi~sàn sllpprimio ;IS I'.d'lvr3s 

extrahida :l <';:1rt:IS de sente Jç~\. A c'Jln lIi'3i\" não
 
l]lliz pt:ll) Silllp' es LlctO r1e'llllllldHl' nb·en·,ll" ,'s, ..\ dis

I'o·it,:no q.e se cun!'irlern ,se uel'og'ldn f\ Jet;ret 1 de
 
·13;4, que r~~lll:\·is··lI melhor <lS pel:as rI'l carlo. de
 
S ·oten\·a; e assim era Iort,:oso fazer ret"rE:'nCLI a e'i5e
 
d~creto. Inundando que se ti \lesse em atlenç;1Q o que
 
está ne'le eSLahelecido.
 

O Sn. "-lLVliIR., DA MOTTA.:- • <" é \lln c"digo.
 

O S •. N' Ng, GONCA l."ES :-0 q "e hei de r'·sp,,"der
 
.1 isso Cf U nqbre senndClr di? é Ull1 c',ri·).;'l se e um
 
c '<11,0.'1', e llm bom codigo, Lem b as düutrioi.\s, 10Jo é
 
11Hlito bll ll1
 

o Su. AFFO'SO CEt.SO dá llm nparte. 

O S•. SII.HJn' UA ~IOTTA. :-P.íJe sor milito bom,
 
maS non esl tll (oeus.
 

O Suo N'Vi\\ES GONCAlVF.S :-F:s~e artigo te\'e por
 
fi nl h:l l"l":) ')0 isar ti iSjl!)siyões ti ue ertill ao' i 011(11 ica~. en lre
 
o p""i-ctn '1"e veio da camara dus deputados e o do
 
senadu.
 

O SR. SILI'EIRA DA. MOTTA.:- Foi O qne perdeu
 
a V. EK,
 

O Sn. "UI'"S ÜO'Ç'LVE' :-N;;'o b 'sta dizer, é preciso 
prO\lrlr; m:lS V. Ex, ~ã.~ pr.o\'oll nada. A\:e~Lur(...u 
prol'osi\'ôes que I.he v":"ao a c,be~a e depOIS dIZ 
é Ufit c .di<jo. mas ISSO nl.LO é }Jro\ a. 

O S,,, S,I.VElnA DA ~l"TT~: - V. Ex. é que di5~ 
que quiz harmuoisar tudo. 

O SIl. "O,., GO'ÇU\'ES: - O I'r0jecto como pas
sou na '211. discnss:LO era um mfltlSl,rll, tInba muitos 
[JOlltoS con Irad ,cto,.ios, .porq Ile, no me ,mo tem [Jo que 
n sen"d adoptou o J,r(,!tcto da comora dos de utados 
qlle [ui cnocebido sob IUU ponto. ele "ista mui.t" ros
tricto. apl'rov(lu tambem o prOJf-cto cio senado, fIue 
era mais amo1ia.Livo. Para salv~lr ,. ::tbSUltlO a Cllln
mi~úlO 1e"e ;te harmUOlsar as d,sp sil,:óes de ambos 
os p"ojectos. 

O SU. F. OCTAVtANO: - V. El<. 'lcnha d, provai' 
q"e monstl'llOsid"de oâo é pnb"ra oA'ensl"a oa. 
arg'"lIelltaÇ:i.0, pe>rque acaha de declarar, q,.,e e 
senado VOtlJU um monstro, logo a palavra nao e of
fellsi\'a. 

O Sn. No~ns GONÇALVES :-POIS hem; eu espero qus: 
V. Ex. cooserve a sua colma. qualldo nlg"m senadol!. 
lhe disser ql1e o que fez é urn~ monoLruosidade. 

O Sa. F, OQUn..N\}: - Niio me OffClldo. 
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O Su. Nu~"" GosçA.LV&S: - Não se oft"enda 'l E 
Jl inguem mui~ susceptivel dú qne V. Ex. 

O dn. F. Oa·r,,vu,s~ : -V. R:x. cli$se qu<l o senado 
"'VOtotl un1 tnnnatro. logo nlio ha. off~nsa.. 

o Sn. ?<u"e• Go:<ÇA.LV•s:- t>nr.~ 'lUe tem o senaclo 
D.B com~nLS31)!jS. sen ~o p•Lro. hn.r nnnL.;;n.r na suns d~li
bcrn.yões. ~nlvu.n-'o u.s conr.ra.dic.;ões e ah-ntr•lns qne 
B~ po:;.;~o dn.r no.~ votiLçOei '? Po.ra. •1na cst ·., ahl o. 
dL!PO.:.'JIÇ<L'' do '"e:.;~mento dete,·mino.ndo qne u. coln
llltSSlt.O do recln.c .. :lL!l tenho. em vista· este ass:1mpto 'l 

:J•i se. vil 'J.11C nito hu. pnridu.de, porqne o no .. sn pro-
P.rtn a·e~llllt·mto prevê_ csso. hypothese de· qne dn.s de
Cisões dü senado poss.lO resultar ub:; •rJ.,,s e cnntl"tVli:.:
ç~es. ta.nto •jne encarrP.~tL a.s comzuíssõed 'de corri
gtrern e~ses n. n1sos e cootrn.lhc•;õe!S o q1t~ é facil de 
acontecer em um (~orpo col ecr.ivo. on le Clt•la. um vota. 
com! cntenU.e. e :em oenll.un:m. preocupn.ttào de ba.r-
muntu. e coherenCla. · 

O Sn. F. OcTAVIANO:- Mns ni'io precisava dizer 
que fazemos rnonstrnnsidades. 

O Sn. NuNES .Go;"9At.vEs : ..:... Mns o qne o nobre 
fl~n.adnr pela prov1nC10. de Q .. ~·a.z dis.;e é o''u"a. tnnito 
ddlerente: (C lbtO que está aqut.é umu. m·•n.:;trnosidllde 
qtte nLtnca. se vio em l:i nenhu!ua. e que ni1.'' póde 
figu ·nr em uma collec~no de lets. I) (.!ner() ver se 
qnnndo dis"""l""ln isso de u1n trabalho de V. Ex .• 
ficu.rú. muito ·.~.J.Imo~ temlo u.li:'ts consciencia de. que 
despendell noite; e noites durnnte mezes e talvez 
nonos nu estttdo de utn9. materia.. 

O Sn. S•Lvem• DA !\IoTT• : - .A. proticiencio. de 
'V. Ex.. llO·u o primeiro a. reconhecer .. 

O Sn. Nu.·H~s GosçA..LVes: - E·n tlldo cn.so., e:;se 
ret~q 1e q•1e V. E"-. pretende fu.zer viril\ tornar o. 
cousa. ll,l"nstruosn. em si. V. Ex. .. é que r1u.er que a 
eousn. tiq IHt munstru'-.lsn.. 

. O SI\. F • lcT. vu:<o : - Já agora. está pago.· 
O Sn. Nu""" G'"NÇALV"" :-Já expliquei u parte do 

o:rtigoo qne tno.ndn. tLttc.:Hh.lea· ás disposiyões õ.o decreto 
de ltl74, e jl't. demnn~t.rei u.té ü. evidencia\ nue o urtig·1 
nã.o trutu. só ·~c ex.ec 1çóei hypothi-!CO.I"IÍl.s. trata. de 
CXCCI.l\•Ões Clll g••ra.J, de todas as CXl.1CU ·ÕPS CÍVl .. ÍS; 
e q~e as t,:ted.dn.8 concernent-es ás execu,;~nes hypot.he-. 
cartas sao nqnellas. que F() nohti.o til.lburc.li11u.dns 
ao nrt. l 0 • que pa.ssn a t-er 5°. "J~t.l,'. 

Jó vê <llle o primeiro "retoque de V. Ex. foi infeliz; 
vnn1os ao to. 

O Sa. Sor.v.unA. DA. MoTT.A.: - O que et\ queria era 
rcduz.r es.;e tnon ... tro gru.na.e a. u·n tnonstro pequeno. 

_O Sn. NuNo:s Got'lçA.LVes (lendo) :-oArt. 2.• E' licito, 
uao só a.o ex.2cntndo, 1nas t1unbem á. sua n1nlher, 
ascendente e descer11leote remir on dar lan.;a.J.or u. 
todos ou a niA"nns dos bens peuhnrn.dos alé a o.ssi"'na.
t.uro. do nnto de n.rretllR.tnylio, sem que seja necessa
ria o. citnçü.o do executuLI.o. J) 

. (( SI t.o Pura. qne o executado, suo. mulher. ascen
dente ou desc~ndt-Onte pusso. remir ou da.~· lançn.•lor 
a toJos 011 o.l~uns dos sens bens. ó preciso que otfer
reçn. 'l preço i:;nnl no da. a. "alinçitn nn.ii duns primei
ras pruçus u htuul ao mninr on· recido nn 311 • ~ 

.Aqtti ']Uiz S. IO:x.. enx.crgo.r que os conjuntos do 
· ex.ecutu.do só pndean rtisga t.ur • • ,,!Jjccr.o pcu b,>rado 
se na. ta prnQn. so apresentarem pnra. otfere,ler orcço 
igun.l nu dn. R\'nlinç11o, mns tal cnl\141\ nü.o eXiste: 
no proprio nrtigo cstíio beu1 dtscrimino.du.s o.s hypo
thesea. 

O Sn. At't'•N"" CeLso: -Apoiado. 
U :;.,. Nu.""" GoNÇA.I.\'ES: -No projecto vindo da. 

cntnnra. ~1:'1 ti~Ul'Ú.r1i.o Unu.s pra.çns C\>m o. mesmn nvn.. 
)ÍltÇÜ.O de Uril i1111110 :o} : Se ncllO.!'J DiLO O.(lJlll.l•cccrcrn 
lnnçadnres. o itnulC•VCl ir{t l\ mno. tea·ceir.\, ptu·o. 
ser vcnd iUo pnr tot.lo p1•eço ; mu.s con1o o.cn.bou-se 
com ns Unn.s primeiras. prO.\'t\B cotn n. n1esn1u. U.\'0.

linçiio. como ost1L ti'lue sú nn. primeiro. prtH(lL, se 
nü.o n.pparacur cnttio quem ln.nco, o itnmovol irl'L 
a ontrn.s praçns cotn o.bCLtimentos sncc:essivos, so
gnndo " commissüo pr'>põe. do 20 °/o até qnc seju 
etfectivnanant.o vendido; c mio convindo lLOS co~nn
+-~• <to ·oxecutatlo lan~al"em na 1• l'raçll, res<:rt~o-ae 

pare. a. 2a,. pa.rn. o. 3•. pa.ro. n. 4a e para. n. 5a.. quan(lo· 
o V'llor do ol>jecto tiver descido tanto que lhes co~ 
venha. Portanto o caso de resgate não está restricto, 
co~p S: Ex. P.ensn, ú. 1• l'raça. _ . . 

L pms n1nn1resto, que ta.mbetn nao ex1ste este 
segu~çlo defeito que S. fi::x. enxergo\.1• porque o artigo 
é mutto chuu quando diz (lendo) : " E' licito ni•o só 
O.? CXE'Cnt.o.do. llUlt!t t;~tubetn á snn. ntulbct.·, ascendeute 
e descendente, rcm1r on dnr Ja.nçador n todus · ou 
a.lgttns dos bens penhorndos nté o. o.~signaturn <lü auto 
da nrr~mnta':üo. aem qnc seja ncccto8l"Lriu. o. cil.l\.~ .. ão 
do execntadl>. J)• e no t} la ttParn f]Ue o exectl'B.•lo ~:m,. 
mnlber ascendente on dPscend.:ntc po~sa ren1ir ou diior 
lan.,•adnr u. todos on n'guns dos seus bens, é preciso tj\le 
olfereça o prevo igual a nvalia(;ão nns duns }JrillJCird.s 
prac;u.s e iguu.] ao ma.inr offe,·-eCido no. 38J), entendendo 
q11e tambeul nns outrao praças; pof.tanto, en1 qualquer 
Uns praças o direito de rei'ig-a.te póde ser exercido. 

_S. Ex.. combateu cs,..e d1reito de res~~ate, acha qll& 
nu,o deve ser permitticlo. e entretanto o mais a.du.Lutc 
declar?ll que o projecto é >6 a. fuvor elo credo~ e to<lo 
e,!ll oU a·· o.o devedor 1 N i'o vi ainda. uma inC\•herencia. 
tuo ua.lpavel como esta. 

9 res~ute é em favor do credor ou do devedor C: Eu 
qu1zera. ver o nobre senador demonstrar que o res
gate é em favor do credor ; e se é etn fo.vnr do 
devedor. c"mo é qne o projecto só visa. o interesso 
do credo•· 'I Uom., é que o projecto é todo em otlio 
do devedor 'l 

O Sa.F. OaTAVIANo:-E' dado como favor, tno.e 
não se realiza.. 

O Sa. NuNES Got'iÇA.Lvrs : - E' favor ou não~ 
O Sn. SlLVEinA. DA :IIoTTA. dá outro a.pa.rte. 
~ ~n. Nllt'iES Go::oÇA.LVEs:- O n•>bre seno<!_or precisa 

decadtr se é ou nno fo.vor. Com' esta, sa.o muitaa 
outras contrntlicçi'les e incobercncias e ln que abundou 
S. 14;x. en1 seu d~acurso. 

Fa.llou tamuem S. E>:. em outros pontos do projecto· 
que merccetn em bCU c~~nceito algun~ retoqn .. s. 

Referia-se ao ~ 2• do 1\o't. 1• que paSsiL u. ser~· elo 
projecto do senadn, que diz: 

(f Para a propnsitr,rn. dA acção e effectivido.rle de pe
nhnra qnnndo ellu. fur enc1Hninhnda contra. herde1roa 
e liUccessores do uriginario de\'edur, basta qne: n mun
dndu executivn sejo. intimado áyueiJe que estiver oa
pu:-se e ~~\be~ll ~~~ cn.snl ou DI\ udrn ni~trnyão ~o _immo
vel ou •mn1uve1s hypnthecudos. pode11do a 1nt rnua.ç:io 
o.os detnn.is interesbados ser feita cditahtleute c.1m o 
pruzo de 30 clius.» 

Tambem jllstifi'luci estiL idén qunndo apresentei- o 
projecto tno~trando 1ue u1n dos grande~ elubllt'&ÇOS 
com que lutiLO os credores hypothecnrios pnrn a eiTo
ctiviúiLne ele seu direito e propositura da. acçli.o, dado 
o fallt:einlento do orig.nu.rio devc(lnr. é porq 11e não 
poucas vezes nc.,ntcce que seus herde ir• •s nchõ. •-se 
dispersos e1n diff~rent~s pt,ntoa de uma. meromn p!'o
\'lncia. e muitos cm ontras. 

Oro. é •n<li~pensu.vel neste co.st'l expedir cnrtns pl'~
cn.turio.-l qne cxijem despe .. as, que niLo são pe\.}uenas. 
snpp:,rtnr J.elonga!i e manejos, empre~ndos pelos her
dearn~ assim o.fnstu.das; eSlJera.r o cnnlpru.-so na.s pPe
ca.torluS ~ •• 

UM Sa. SENA.l>OI\ :-Isto se v<l mutt.as vezes. 
O Sn. NuNRS Gos9.-~ves ·-.•• o efõlpMrnr que o• 

hercleiros toeji~ou encunti'Rdos paro. serem Oitu.dtls e 
C0111po.receren1 em a.udiencilL. Ero. tnno. necesbidade 
detnl)nMtradn peln prnticn ncnutelnr C1'4tC inconveniente. 
o com esse fim o· p1·ojecto mandn. que a. cituçiLn pe&
•onl s6 seju feito. ao herdeiro que estiver na. poase e 
cabeça do ca.snl. 

Con1o o nohrc senador so.be, pclns nossas ordena
ções e leis CIU vigor st-mpro se esc.dh·J l'nra. tomar 
posse do CllBn.l o nr.hninistro. .. \o o bordcii'O que inspira 
n1n.is <'onfinnc;o. pela. stH\ idoneitlndo, cn.pu..cidude e 
interesse qno tom na. hcrntlQ:":.. 

Sempre so escolhe U<Jncllc 'l\le inspira confinn~a 
pclns suns qunlidudos pcsson~s. • 

Pois bom, nqnello qno merece elo juiz preferenci~ 
para. totr.nr !>Osso do ca.s~l. 6 ll.'lllclle <].llC tllllllli>Ia 
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deY'e m!'recer <ln legisludot· prcferencin. r~nrn.. receber 
a cjtg,,;u.o pt-ssonl. c vir detcnl.lcr u. o.cçao, 1sto nem 
~l:crlnir os r•utro~ !!ordeiros intcrcssudus, que siLO 
citados cclituhw.·ntc. 

r.I~t.s o o no!.ro sc•t.ador cstnbeleceu um dilcmma. 
di~c'ldo: nu fo 1. MC'llJ sc•gnim~nto a cit ... <.~ito dc.:)de que 
os outn•S }Je,·deirn~:~ n;ú, ;e a.pr·•!H!ntem no prazo de .;U 
di[L&: nn n cit.Hni'"to sú é ·reitn. n. unJ c núosc ficn n. es
r~crn. cloil ontro's, prejudicando-se nssim o direito 
de•tes. 

N.,m nmn, ncn1 outra consn.. Foz-se a. citn.<.~ii.o pes
soal. pr11põe-se n. nc~:iio em juizo: e no mesnl"~ tf"mpo 
pu.IJiiclto-!'>e &d•tne:;, conviJnuLlo os ontt"os devedores a. 
virt:m defc11dê-ln. 

Se c~tes niio tCm confinnçn. nnfJUP-lle qt1o está._ na 
~osso ott onb1•Çtl du cnsul puro. deFender a ncçiio, vê1n 
twnn.r purte nellu. f)llnlquer qno sej • o e::st.w1" •·ln 
ql(e el 1a. estiver, u.llcgando o •1ne qu1zeretn sendo n.d
~:~ritthlos n jus I iticur o seu dirdt(}. 

Núo fic<i.o, po1 tanto, prt•jndicndos por motivo Jn 
·di~,PliRÍ\~Ü.o clO.fJUCile pa.rn.,!:!;'t'u.pho. Se cll,·s tiveretn cn
nhecimento dn Jntnna•;tLo c npresentnrent-se en1 
jl'ir.o. serão ntltnLtt.iUns. 

PorHtnto, nü.n Sl' dará nenhum dos en1bnrnQoS pra· 
ti~s q .. e S. l•:x. previo: mio a.cnntcc,Hl"t netn uma 
Ulonl 011"ra. cou~o. que o nobro rienatlor oiJjPtctou. 

Fnllou tntubem S. Ex. eontrn a dispnsic:;ii.o que 
idbibc quttlquer recurso cootrn. o sequestro. 

NesLe ponto vejo que o oo!Jre se nu dor Io.bc ra no 
~esmo equivoco cm que cahio o nobre senn.dtl · peL1 
Bahiu, o: Jnnqueirn, qnnnào occupou 9. attenç:.tc. 
ci\) .;eno.clo, 

S.r. presidente, O 8CfJUe~tro Di'in é mediflO. instituida 
!'Or est~ pr•,jecro. O scqn .. stro existe creaalo pe1n. lei 
a~ 24 de s .. temlm> de 11l(i4. 

Elia rn·• .. scre\'C que o. acção hypotbec:nrin. comece 
·lBgo pe!1o seqne..,tro. B m I n~e disto, o project•• 
aoo.ba com o SP<JHestro prclimin~r. in-tit.uindo o pro
ccaso toxecutivo COJU n intilnw;ttn n do· cdor antes dn 
penboru, n.nt.Ps de 'lunlquer pr.Jce<lim••nto. 

Se decot·riUns ns "l4 horas o dt!v~dor não pngn., 
eatii.o mrmdn o prnj{•cto q 110 se procedtL ú. penhora do 
iiam.ovel hynotb caclo. 1\lus é nessn hyf'nthcse do .ao 
c:tltT1dns ne 2-1: h .. rn:õt, e núu eomo mnndnvn a lt·t a~ 
lW:O que eomeças•e logo pelo sequestro preliminno· a 
a~. 

.A hypotlleao do sequest.rn provisto no project'> é 
lftài';L ser npplicudn n"M caS()M em que n dev~d~~r se 
ocmdtu pnra oiio r1 ct!l>et• u intinmç:1o. Corto, cmno ej 
q,,ne S(·m essn. i1•1i:nn'.~,·,o pc~so.al. sem o dPcurso du8 
~ h"'"""· elle niL<• poden\ ser l'enhnmdo, pó<ie dur-se 
Q!.()QSO de occultnr-se para. n:.o receber a. ia.ti.maçllO. 
fl'l!ãndo o ct·edor nssitn dest~.rmado. 

li:' contra essa bypot.hese que se n.ntoriso. pelo pro
j.ccoto o sequestro: é t;Ú n•·stns condilYÕCI'I., quando o 
Ucwedor se occultn. pnrn. n1io receh~r a intamn.yão • 
e1l"tão ton1 o credor ct di•·eitn de proceder n. 8("questJ•••· 
~i\111 só para n sua ~:~e;.:ur .• n\·a. como pn.t"l\ SUJCitn.l· {L 
litr.rothcc • os fl'utos e nccessorios dn propricdu.de. 

E. neAtn.s concliçi1cs. Uove ser permitriJo u.n dt:vedor 
en)Õalr~nr, aprcst:ntnr alg;wn recurso contra o se
q \1.8lltro '1 

NiLo; porfJue so o df'vednr tem motiv(•s a o.llegnr 
contrn o t~eqnestro, tmnlwm os dc,·e ter contra a. 
8~i.o: e nc .. sto cnso 0111 vez cl~llo vir ntncur o se
que.:itro venlw lop;o ntncnr n ao(;i1o; e em vez de 
~nrclnr o recurso cont.rn o !eqnest:-o npresente logo 
s'Ó~a tnotivos nu p•·opnsitnt'R. Ua nocãn. 

E/ . P''lr i;1 .. o q ne o projcc~o uü.o nutorisn oenbumrt 
e~CJ.e de recnrso. 

O p1·ojccto só udmitte l'Cpi'tQ, e sequestro, pllra o 
c.a.so do tlovedm• occnltur·so pnrn nü.o ser citado on 
pa'"a. nii.o roce bel' n. intimnçiio: o dcstlP que emp··ega. 
eSte m<>nojo qno cst{, r.lrn dua mcdidou Jegncs J•ao·a. 
etnb.aro.çnr o ucto assccnrntorio doa direitos do orcdor; 
d.os~c que olle nü.n npr.,sonta contra n acçiio nenhum 
rccuno, tombem niio so l'ódo cnmprehcnder que o 
vt·n~a ~presentnr contra • o scqncatro, qno ó apenas 
um wcodente, um rcmedto crn :l'o.vor do credor t>ora. 
propt'h• sua ncr.iler. • 

O nobre senador por ultimo occupou-se taonbem d() 
art. 4°, 

O ultjecto deste nrti~o tem sido mnito dcbn.tidn, 8 
penso CJllC o senn1lo e.:5tá perL'eitHtuente esc:ltlrecido G 
haUilitado a proferir sCLl VlltO &11hre a mnterín.. 

1\tllls, visto como1 o nobre senado~ uindSJ. in,.istio, 
sobre este assumpto. querendo enxergar no ur1i...!O o 
pt~nsumcnto Uc :fa.vorecer interesses Jos bn.hc• a e dus 
credores; se m1.1 fusse licito destn trii.Junn, uff'erticer 
Ulllll t1·ansu.cyrL·. com o nobtó senador, c ~e S. Fx. 
pn•_lesse ro -pond"'r pela delib••ra~,~ü.o do St!n.HdD· eu lb.e 
d1na em meu uo•ue e em n me da coaltnll.ssiiO : bem, 
appruven:ws o projecto e rejciten1os o art. Jlo. 

V t!jU. o nobre senador se p1~dc tumar por stia parta 
este curnpromissso pelo senado. 

O Su. StLV~IuA DA :\IoT'l'A.:- lato jlt. os senhores 
quiz~rã.o, 1nns c:-t1in ColltÍnlln.ndo a sustentar n idé:.t.. 

o Sn. NUNBS Gu~CALVKS:- r;:sse compL•onJÍSso que 
rol propo"'to llnrtil:ulnr•ucnte, estou prompto 3 toma-lo 
-.olentnetnentà na tribuna. se o n"bre senador o 
nc:eitnr l'e n SUlt pnrte. Isto creio que o d8Vt> eon
vencl!r de qne nii.o exist.~ nn c 1mm:sHi.o o pensamt"nto 
q•H~ ~:~e nos utta·ih :e, co1no disse, de defender os in-
1 erel'i::te:-. dh~ c1·~d· •res. 

Tenho concluidu. 
(Muito b. m; muito bem.) 
o ••·· .Jo_.é llonlfllelo z -Prncurnrei, pa.ra pou

pur t•·a.bnlh" a outrnR., preen11her a horn otl uppro
ximur me do teruJO fatal du. sessão, defeotlendo a. 
cm• nda f\ue .apresentei, o pa.rn. esse fim expJa.nanJ.o a 
1uu1 rin1L egu.l. e1n qne r-e funda.. 

N;, .. devo e tuio quAro occupar-tne do importantis
imo projC!cto. snb outr Oi pontos ·o vistn. pern mes,no 

1 ~urn c •• ns Jern-)o, cm fuce do rt-ghnentn, na. ligat,•io 
tiO'i udJitivos da commi~sii.o. mutedu. nova e concer
.JC•lt.e, não só 1'l. ft,rma du prucesso, mas tarnbem a.o 
creclito hypnth~ca.l'io e territorial: ou cm mai9 acc~a
tnll•lo relevo, encnrn-lo debaixo das reltt.\~ÕeS cousti
tucinnn.ds dn.., rlnas casas tio parlatnento, lsto é, como 
dvus projcct~~s cncontrt\udo·se em can1inbo, pt~ra c· ~n
··t.•tuir um delles cm uma das camo.ras a emendo. da 
··utro. . 

. :1-Ienos ainda reputo necessario occnpar-ma cl" velha 
c di! batido. quest o a .. retroactividade; porqu.e. apezar 
1lns t.ll•·ntoR e illu-tra·,•ii.o do nobt·e senador pela p o
dncin. de lHinas Ge: n.1•s. S. Ex. npenna consen"Uio de
u•onst.rnr em cadu. nrgu nento offe•·ecido-qQ.~ as mais 
•las vezes as boas cnns~~s trinmplülo peln. :fl-'l\~8. ds. 
tnt•Sma opposiç·.o quF> se lhca faz. 
~unnrlo o ne>bre sona.clor. niio contestando que para. 

n r1eterlltÍna.ção do juro cnlculu-se tambe1b Com os 
ril"O ·~ do descu1bolso, toda.via conte!1it.a. qno o nlio 
cmuprimPnto do contrato po:t"'a. estar na. p\"e'V'isã.o do 
cr.~dor, pois que nesse caso elle nii.o contrat.ar ia. 
como se prever fus~te o mestnn que esperar; qu;tndo 
o nobre sena.dor. pnndtn·ando gne o. aju<iicnc;i•.o ~~ no 
fim de contas un1o. consequencu\ do. impontl11\liclarla 
do deveuor. nffirml\ que a cnlp" niLo póde br>senr <li
reitos, como se antes da. Clllpu. nü.o estivesse o con
t.ro.to o natos do cnntro.to 1\ lei, cuja ip:norntJCin. nllo 
se presun:e : qnando o n{lb1•e senndor, distin;.rnindn o 
eífeito elo>' obrÍ!!:I\çõos contmbidu, do que é apeoas se
qucncia, pretendo que n udjudicuçã.o n:.c. é ellt:Hn. con1o 
se nilo fosso estu tun meio de solver a divida., ill"lplicitn. 
e virtuahnente contido no me..:itno contru.to: qtU\ndo o 
nobro senador, reconhecendo qno o abutin1ento nn. 
ndjudica~.·õ.o ú utn dareito do c1·edor oxeqnente. tenta. 
separar toda\'Ín nquollo desta, o não levn en\ linhn de 
conta ns vantng:ons do devellor, como se a fórmn nü.o = 

onvolvosso neste cns., ns relo.çõos jurídicas elas duns 
partes contratantes, o por isso alterasse o. posic,làO 
t•ospoctivo d·o umbn.R, ct1m offensa. do Uominio livtc " 
da vontnde de co.dn umo., tacito nu oxpressntnontt> 
circumscripto no cmp•·estimo controhido : - n·•s aílir
mutivns contl·ndictvrio.s do sen raciocínio, o principio 
de•tróc n oonclu•i•o, ou n conclusii.o nogn o principio. 

Entre ns cnusns o a snn modnlidndo, eno·o o di
reito e n. acção qtte o realizn., ontt·c as condi'.~õcs dO' 
contro.to e a formn do p1•ocesso, ha ditfcronças posi
th·as. O direito fonnnl nfio •e CQIIfnudu com o di ... 
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-reito mnterinl. O terreno dos contratos é límitndo 
pela lei, c as clnusulns re•olutorins não podem ser 
níastndas d<:ste debate, pnro. só cuidn:r-se do.s cspe
!'o.nçns fundndns l'lU infundndus docr~dor, quando nliás 
-clle poilin pesllr na bo.lnn~'n de seus iutcresscs ns dif
ílcttldndcs futuras da. cobra.nçn. premunindo-se o.té 
·certo ponto contrn. o.s cvent.uu.lidn.dos por cn""4 ... nhosns 
-c ~oporadn~ !)S~~;P.~Ia.r;õe.'i convencionn.cs. .. 

Túda. osso/ Cft\ostü.o r.n.rece .. rnc lnt'gl\tnente diS
CLtt.ldn: traz-rna á tnbnnn. qunsi cxclu.,;i\'ttmcnte 
..n oxplnnn(Ü.O du nu~otcrin co"utidn no. cn1endn. qnc 
nprcseotei, c tnu.is a.cccntn_!!.do o deson vol vimento d,e 
sua equaoiio fundnmontnl·: - n C']Uivnlcncin entl~o u. 
letra hyp~thecnriu c o capital que clla representa. 
No. pro.iica e jnsta comprchensno elo principio en
-cerrn.-se n cxplicu.çiio intcil·a. do seu lnecan·ismo. Do-
-composta Clll duas p1utes, ello. encerra un1 principio 
O umn. exc:cpc;:'i.o. condicional. O principio é este : 
o cmprcltimo hypotl1ecnrio fnz-se etn dinheiro. A ex
·Cep•;·,io é estn.: • sn.lvo se a letra- esth·cr no .po.r ou 
ncin1n elo pnr. A clnnsuln rcstl'icti\'o. dn.- ·cxccpc;iio 
·Ó esta. : concordnnJo o tnutuurio cm rcce·ber ns · 
lct.rns. 

Em fo.ce do mutuo.nte e do mutnnrio ·o. medido. func
cionn., eqnilibr~1.nao os dtreitos e interesses de Lun ~ 
de outro. O pdmoíro não é obrigado o. emprestar 
-cnl letras no pnr ou ncimu. do. pnr, nindn qu.e o mu
tunrio qucirn ou desc11bra nu. negooin.çiio desses títulos 
-um---nccrescinlO de lllcro : o segundo fica.· l h'l'cmento 
im·est1do do dire!t, de nccitnr os ti tu los. ~u<lndo no 
Jlíl.r ou ncimn. do par. porém n1ri.ntido o pntlri"t.n dn. le1; 
o qne nü.o pódo é rccchC-li1S ubaixo· do p11:. !igurnnclo 
-()S 111es1nos no crJntrnto,. na cscrtptrtrn.~·u.o, em tll~n. 

palavra. occultn. ou clnrn.nwnte, co1no representa.~uo 
-de valores certos, 1)orém. tnenti4os. 

Contra n,·i ex.igencias do 111ntunrio está o correctivo 
do cmJll'estin1o a. dinhch·o ; contrn. ns exigencins 
j~uncs do 1nutunnte está o coL"rectivo da. opç.l~o 
limitndn. 

Esta opçiLo, cujo pensamento ·é o mesmo q ne pro
·ctlrO manter, tem sido fnlsca.da. na 1n·atico.: porque, 
c1nbora. positiva nn. lcgislnçr~o, deixa. á influencia. do 
interesse pt·edominantc no emprestimo a faculdade 
·de supplnntar o outro. -

E' texto expresso, tanto nn lei como no accordo 
celcbt·ado cm 1873 com o Bnnco elo Brnzil, que o 
"lilutunrio tem O direito do escolher ]etl'tlS OU dinheiro; 
-e basto.riõ:o cssns disposic;ões lcgncs ou com forr;a de lei, 
pnrn con.funclir todos os n.rA'ml1Cntndore:;, que ncgão n. 
)lossibiliclnde dos cmlwcstitnos ern dtnheiro,'l unndo,pnra 
serctn feitos nessa. cspccie, ba.si:a n ex.igenci::Lllo llHltnn
rlo. E' qt1C n lei comprehcnden cotno com prehende n 
1ninho. emenda. que o emprestimo não ó obrigntorio ; 
·o que clln não fez, medindo o alcance do seu proprio 
pcosnmento, :foi cvitnr ns simulações ele vontu.de, iln
pedindo que_ n prcssi"Lo elas ncccssirlaclcs de nl"on·1cnto 
substltufsse 6 ltvre arbitrio ilo mlltuurio pelas impo
·sictõeS elo n1utunnte. tornando desto modo uma reali
dade o principio fundamental que cstnbelccou. E' o 
qt:e fn.z u. etuenda, c1ccln.rnndo o texto lcgisla.tivo, 01.1 
1wr entro. dnnclo o ~enuino c verdadeiro sentido ú 
·OJ>\'iío determinado. pelo. lei. 

A codnln bypotltecnrin rcpre~!)ntn um.g...frncçiio corta 
.dc.·.um cn.pitnl tutr1bon1 cCJ·t0; esse enpito.l é mna 
-]lnrcelh~ elo vnlot· elo inunovcl, recebido Cln hypo
'thocn. pela metade de snl\ nvnlinçiio, o constituindo 
no 1nesmo te1Ytpo umll gnrnnti1t direct:.'L e especial do 
-cmprestin1o concN'Iido, e únHL ~m·nntin. collcctivn, 
gnmntht gcr.tl do cstnuclecimcnto, de todos os om
l•restinlos, por cUc i'citos nn. constante roto.çi"Lo de 
sua.s opornÇ~iles. A t!cdnln 6 pol' nssiln dizer tunn pnrte 

·circultmt.e r1o immovol, <lestncacln sob n firtnça do 
ct•odito dn instittliçiLO que cmittc n letrn, o guardadas 
us segurnn<;"nS que 1\ lei firmou cm instituições de 
tnl ori!cm, c que usscntüo notes de tudo sobro n 

.s•Jlidcz e n verdudo dns hypothecns. \ 
A lctru é, portanto, mn titulo especial que devo, 

·como immobilisnçii.o primiti,·n de capital, igunlar-sc 
-ou approximnr-sc, o mnis que for possivcl, do vnlo1· 
·do. propl'iedudo •·c presentada, dentro dos limites 
-exi;rulos pelo direito cscripto. 

Eh o n10tivo eh> l'"driio da lei, o, oas ou más, <le 

"'odas ns disposiçõo• restrictivas concernentes aoa 
eml?restimos bypothecarios, no que toca no juro, ao
cnpttal emprestado e á avnliay~Lo dM prOJ?l"iedadeu 
hypotheco.dus. 

Paro. o mutuante ou o· 1nutunrio ·exi .. t.e n.ntes de 
tu<lo um contrllt" .de hypoth~cn; as letra• qlle depois 
podcn1. ser emitLidn.s nü.o de, ... em cx:ceclor ti. lnetHâ.o do 
valor bypothccaclo: o titulo, pa.rn. um c po.ra nntro,. 
é n. imn.i:;cnn decon1p~stn: ãc um objecto ce.rto o deter
tninndo ; o to·lo •ó póJe rec·onstituit·-se pelo. unidade 
e certeza de suns. pnrtcs. 

O titulo pnrn 03 outros, on nntea lo.nço.cl.o no mer
endo, se~ue :t lei dn offcrtn e do pediclo, .no.s ainda 
n.ssim ~e~do esta in flnencin.cln por dous- factores prin
cipn.cs-o credito da. associação e n natureza do 
ClD_(JI'CgO. . -

E' n•> fim de contns, snppostn a pos•ibilidnde do. 
or~o.ntsn.c;iio do credito tc1·ritorial no Ilnperio, nas 
nctu:LC3 c·,·cunl:;tn.ncin.'i (Í}tl.estão ú I>O.rte), n. dontdna. 
lcgld no .Brazil. 'r ou demonstn1.-lo. 

O O.L"t. 13 dll Refot"lll:\ I-Iypotheoarin de 18G~ att-' 
torisa. n emissi~oo de letras nos ter1nos expostos em 
seus diversos pnrn~rnphns. Cnda. un1 delles é n. de
lllonstl.·ução vlvm~ ele ·que os bn.ncos ou sociedades de 
credito renl nií.o podCln f,~zer en.1prestimos, fingindo 
pOl' n1eio ele tttulos doprccindos um cnpita.l fictício 
cn1 proveito seu, pnra a.volu1nn.r beneficias qnc a lei 
nü.o concede.-·'-

Pnrn que determinar no ~ 4• q11e n letra bypothc
cnrin nunca poderio. ·ser inferior a 10011. se realmente 
o mutunnte pudesse d.i-lu. com o ,·ulor de 40/i ott 
50NOOO ?. 

Pura que e:dgir qne os cn1prcsthnns bypothecnrios 
não CXC··dOSSClU Q. metade dO VO.lúr dos itnmoveis 
rurnes e n 3/4 dos humo\'eis urbanos. se uma. elas. 
pnrte3 c 1ntrntantes, por meio de letrlls hypothccaria.s. 

lloc.lio. nlter~\r os termos da compn.rac;ü.o rcdnz.indo os 
hnitcs t.lo. lei n. um litnitc notnintLl c movediço 't 

Que twestimo tinha o preceito de que a emissií<> 
dn.s lctrns hypothccarhts nií.o po·lerin. cx.cccler n im
port(Lncin. '1n. Uividn ainda. niio n.mortizndo.. nem o 
déCil(llo do ""pito.! social renlizndo, Sd to<lus essas 
rcstrtc?Ues ficn,·i:i.o sendo :fn.ntnsia.s de pnpel, destioucla.s 
no jogo de u.rtHicios commercincs 'l ~ · 

Qne ~recejo legislntivo seria. esse dns annuidntles, 
comprahcndendo o juro estipulado, a <J.Uotn .do. ·amor
zaçii.o e n. p(")rcent.nftem da ndrninlstrnc;uo? 

llon ou m:."1., etl nü.o venho discutir n. .thoorin.: nü.o 
se trata do refo.-rn·>r " lei de 1861 ; peço que se de
clare a vcr<l:t<lo do uma disposi1'iío ·fundmnentnl, 
offerccenclo n mnenU.a, <le:;dc q ne o sena(lo j nlgou de 
conveniencia unir o l)rojecto sobre credi_to territorial 
con1 o do execuções con1mr.rcincs c civis, que veio 
dn cn.mnra. l\Iinho. intenção é c1aro., e resnn1e-se 
fncihncnte. desde <JUO n lei, em 1tm pniz. de ttlteln. 
fldnlinistl'ntivn, hnitoll o direito de contra.t.ar, nns pn.
Jny;us de tml cscriptor qunlificado, ns quncs vou re
I?etu·. 

llcfel"indo-sc no decreto ele G ele J1tlho de 1800, 
que cm l~rançn. nos cn1prestinlOS nos depnrtn·mentos, 
con'llllunn.s e associar:õos syodicn.cs, cxigtn ntunernrio 
e nio letras~ dú os 'seguiU tcs motí voR:- é corrente 
que ns leis ou decretos. que o.l.ltol'istí.o os emprcstj
lnos, de\"Clll determinar n. taxa do juro, que r~gular{, 
no contmto. Om, se o -crcd i to territorial- lhes 
tivesse omprestndo com obrigllções~ a tn~n. do jnro 
nnncn poderiu. se1• indicn.du. do nntc-rnllo, pois clht 
clopcnc.lcria do 11re,,~o du. negncin.Ç'i'LO dns obl'ign(!õos .. 
vnrÍil\'Cl scgt1n<lo as nllernu.tivns do i11ercnclo. 

E' jthto.ritente o fnn:1nmento elo. minha nrg1tmentn
ç[io: ou n lei do 18í.i4 com •cus limites. e portant<> 
com a bnse certa do emprcstimo, ou fuculclnrle illi
mitadn das nssocioçõcs de credito c dos bnncos, pnrn. 

. emprestarem por I 00$ o 'I uo vale GO/l, 50/l ou menos, 
o a nnnullnção de todos os limites legnes. E' precis<> 
escolher. A minha omemln rcstnurn o penso.mento dtt 
lei, tot•nn tlmn ronlidnde o contruto primith•o, su
bstitue n tlm artificio convcncionRl a prouidnilo cl,,,. 
.estipulações, cm uma pahwra, restabelece o systema. 
bom on múo, dn lei do 1864. 

O regnl11rr>ento de 3 ele Jnnho do 1805. clcocnvol
Yenuo o tu·t. 13 1l~ refot•mt\ llypothocm·ia, to.-nn mBi_s: 

'8 ' 

• ,•>. 'y' 
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pronuncia.dn. aincln. n fórmuln fnnclumcn. tal. cn1 qnc 
::s.sscnttLO todos os meus rnciocinios. A lei tinha. dito 
no l§ 11 do jú. citado artigo: os cmprcstimos hypo
thecn,·!o• sii<> feitos cm dinheir? 011 e:n lctrns hypo
thectHtns .. Dnstn.vn.-lhe a. equlvn.lc:tCHI. prcsumuln. 
ent1·e o oLJecto represcntudo e o t1t11lo representa
tivo. (;:r:\ n con~cquencin. envolvida. nos princípios. O 
rcgnlumcnto, nln.h~ positivo e tcrmina.nte, como se 
U(hyillhussc _as duvido.s do futttro,, ~ quizcsse prevenir 
os IneunvenHmtes Ua facnldnde hmlto.da. das .nssociu.
çõcs de credito real, dispondo do duns medidas va
ria. veis e diversas pLLrn os seus cmprestimos. umn. pa.rn. 
uso proprio c outra pura. os devedores. depois de ter 
cn.lculndnnlcnte repetido n. opçüo da. lei, a.ccreScentou 
nos nrts. 2~ e 23 o que ern. indispensn.vol pn.rn. -com
preheT~Uê-ln, e, unin9-o os dous preceitos... indicou 
pn.tente1ncmte o fnncc1onnmento ou jo"O dn.s insti
tui~~õoR pela emissão dos titulas .. pela; condições do 
reembolso. e ela anticipaçilo, e pelo calculo e prazo 
das omou·t1z3~·ões. 

O nrt. 2:.! reza qne, senão o emprestimo cm letrns, 
devem estas ser no pnr, o que importa a rrohibiçilo 
directa ?e fllzer o cm 1~rest1.tno pela. coto.çao. do dia. 
desucred1tand,, <> propr10 t1tulo, e ficando nlu'ls com 
o dircitt> de receber mais dinheiro do que se cm
prestou. 

:pensaçõcs dos limites impostos '' propriu liucrdnue. 
porén1 impostos com n nlirn. no interesse .e;crn.I. Nü.o 
é pnrn c1ne se nugmenten1 os proventos ans nssocia.
çõcs ele credito rral que ns suas lotrns gozüo de 
privile(,.ios · c; pntlL que pl"C6tenl o serviço a. q11e sü.o 
<lostinn~lus.' Sen1 duvida isso tra.z vo.ntn.gcm {L proprin. 
nssocinçií.o, mns essa. vaut.ng:e1n, con1 to~os ns .requi~ 
sitos da. institui(;ôo .. cm horizontes ma.Ls limp1dos e 
muis lnrn·os. e Bus nü.o poderiü.o dcsetnrenbnr a. 1t1issl\o 
que lhe~ cnbe. auferindo lucros legitimas e empres
tando n juro bnrato. senii.o obtivessem os favores 
indispensaveis, que aliás red11ndiio em proveito de 
todos ; mns por isso mesmo o i'nvor ten1 limites, e 
quem aceito. perde o direito de revoltar-se cm nome· 
d~> liberdade contra as concessões 9,ne lhe :forão 
feitas. 

Examinando as associações de credito real nn Eu
ropa., em um relatorio notavel ; encn.ra.ntlo-as como
noo~"~"rC~"~"ações de yrnprleta.rios .. livremente con~;tituida.s 
o~

0

sol~ a. garnnt1a do Estado, mas sempre sob o. vi
ooila.ncia dos governos e á.s vezes com o seu con
:?Luso ; nnnlysnndo em. grupo dif}et·~nte n _socieda.de· 
de capitalistas, recnmdo-se pnnctpnlm:nte pnra. 
funcciunn.r nn intere,.sc dos que eml?restu.o, verda
deiras instituições regidas ou influenc1ada.s por com
panhias tinnnceirn.s, co1n ou sem o concurso do Es
tnclo, porém operando em todo caso sob n. inspecção· 
da autoridade constituída, faz o ntltor uma compi
lação interessante sobre o modo da. emissão das 

Ninguem por certo Í1nnginn. que o fim do legisln.clor 
ern. p1;ntegcr hypocritn.mente o. ln.voura, lançando 
poeir•~ í'm .. cus olhos. A necessidnde do pnr pnrn. o 
cmprc.stiuw c~ letras é concliçã.o fundu1ncntnl do 
systema d:> ICl. de 18G_4. Para q~te o empt·estimo seja 
certo, solul.) e ~nrnntrdo é preClso que n. bn.sc seja 
cstn, emCJUUnto o devedor e o credor estão em fuce 
um do nutro : letra igual a dinheiro, 011 dinheiro 
igun I n létrn. 

Eis por que o nrt. 23 é terminante, embora sophis
mauo nu pratica. Onda proposiç5.o vale inteiriça a 
dontrinn do legislnclor. 

En von sepnrn.r as orn.c:ões e extrabir a. verd.a.de de 
cn.dn urna. 

Ptinleirn: se o mutuaria preferir o empr·estimo em 
dinhen·o ... 1ogo ns nssocia.'.!ões ele credito l"on.], qi.ln.ndo 
empre~tü.o. sii.o obrign.dns a fa.zê-lo ne!::lso. especie, pois 
que o jLlizo da. preferencia. pertence ao q~c pede o 
dinbeirC\ e não no que dá. 

Segunda : as let.·as hypothecar·ias, provenientes deste 
emp,·estimo, seréi.o negociadas pela sociedade, quantlo 
e como lhe con·vler ... logo a perda. cln. opern.çü.o neste 
caso corre por conta da sociedade. e o desconto em 
vez de ser pago pelo devedor é pago pelo credor. 

O pensamento da lei 6 claro: ninguem prefere 
receber 1nenos quando póde receber mais, e pois o 
juizo preferente do devedor é o correctivo pnrn. nii.o 
romper-se n igualdade entre o titulo c a q11nntia que 
elle representn, com relação no cn1prcstimo . 

.A thaoria, porém. dista da pratica. Nem o devedor 
prefere cousa nlgnmn, porque o credor lho diz : só 
posso dnr-lhe tanto em dinhe1ro e tl\nto em letras, se 
l)Uizer ter o empresthno. NCJn o credor jul'"'n-se 
obrig-ado n dnr en1 dinheiro, lunndo quer empr~st.1r, 
:porque lú tem as famosas ct,·as, que elle nilo se 
julga. no. obrign(;ü.o de negociru·, nn. :fónnn. do regu
lamento, c directo. ou indirectntnentc consegue ntirnr 
ús costas do devedor o risco da. opera.çü.o, evitando a. 
todo transe o desconto, que te1·ia do sotTrer. 

O meio, portanto, de conservar o fiel dn balnnça 
entre os dous joteresses lcgitin1os, é o dn. minha. 
emenda : ou o mutuante cmprcstn cm letras ao par 
ou acima do par, querendo, e qucwcndo tambcm o 
1nutnndo, on en1prestu em '-linheiro, se nchn. convc
niencia no emprestimo. Só niio tem unm liucrdade
n U e fn.lsificar o contrato, crcnnt.lo un1 p1·c~:o n01ninnl 
para iii udir ns disposições restrictivas un lei. 

Estas ·disposições têm um alicerce nas proprins 
institni(;Ues Ue credito territoriR1, cuJo. orgn.njsuçü.o 
6 i'nvorechln. pelos podcroa publicos no 1ntcrcsse ~c1·al. 
A Jibco1·rlodc Uo contrntn.r, sem na p~us <la. lei, é sotn 
clnviUn urnu. oxcolloutc cousa.. 1nns õ preciso que o 
sejn. pnru. todo8; porque lle outrn sorte não tseria. 

(]i!Jordade, seria fuvor " uns em detrimentos dos 
on1,ros. ÜN privilog-ios outor~u,lns C'. 4"J.11UtHH!UOr nsso-
4)ia~C',r:a, IJCill ou nud QOlUJII'olamdiUos, .sü.o o.s con1-

letras : · · 
cc I· m a] ,.uns Estados a a.ssocin.çü.o ns entrega aos 

mutuarias, 
0 

deixando-lhes o cuida.d? de negocin.-las 
ror si mesrno. Em ~ut~os pr~fere-so o m~do inverso, 
1sto é, q11e a nssocmc;mo se· mterponha dtrectamente· 
entre o capitalista e o proprietnrio. 

" Q11asi todos as associações modernas têm julgado
conveniente adoptur este ultimo systema. E' certo 
g ne 11111n n.~socint;ão constit.uid.a. com todas n.s gnrn.n-· 
tins pnssiveis acha mo.is :facilmente que os •imples 
purticclnres cnpltt>listas dispostos a trocnr suus espe
cics pelas letras. E' com este pensamento que os es
tatutos do Bu.nco da Baviera. consngrárão no nrt. 49' 
o l!ieoouiote preceito: os emprestimos da. nssocia.ção 
faze~-se em dinheiro de contado. Em Frnn<;a o Cre
dito Territorial. que antes fo1zin. os seus emprestimos 
em numerario e letras. cm 18i0 os fazin unicamente 
c1n nu1ne ario. » 

Qualquer qce seja o modo de encarar a conve
niencia da emenda, a q11estilo fundamental trnnspn
rõce : ou medidas certas para limites certos. ou com 
a ausencia ua certeza da medida a incerteza dos li
mites. O mais é encobrir a realidade das cousas e a 
verdade dos contratos. Se qnereis a liberdade, resti
tui-me os privilenoios. Se q_uereis os privilegies, res
peitai os limite~ que ace1tnstos, compensação dos 
favores recebidos. -

Esses limites totn uma. rnzüo de ser, e em parte 
explicü.o-se pela natureza da instituiçi'to. .As duns 
causa• gcrnes do. elevação da divida bypotbecarin en
contrü.o sua. origem na. elevn.çii.o da. taxa. do juTo e na. 
impossibilidade do reembolso do capit~l integral, ven
cida a <lividn . .A terra em face do cnp1tal, ou antes o 
proprietnrio cm relações directas e immedintas com o 
capttnlista, estava exi,.indo um intermediario que 
cvltnsse no choque dos ~nteresses o nntngonismo d.e 
prctençõcs rlvn.cs. O prhnciro reclamava emprestimos 
a longo prnzo c juro bnrnto ; o seg'Undo pelo contrario 
prccisn.vu. contnr com utnn tn.x.n ma.Js olcvndn e 
com o reembolso do seu dinheiro em termo mais, 
breve, pn.ra. o regular scrvir.-o c emprego de seus cn-
pitncs. ...._ ... 

.As sociedndcs de credito territorial, recebendo os 
pe<li<los de emprcstimo, têm de verificar o valor dos 
1m1novcis offerccidos.. c sujcitnrem-so ú.R dtsposiçõcs 
da. lei, g,ue o.liús nttcndou tl.uubotn ó. sogttrnnçn o g'!'
rnntia do reembolso do cn:p1tnl emprestado. com cst•
mnçilo corta. Os bons hypothecndos garantem directa 
c cspecinlmcntc o contrato de omprcstimo. 

Emittindo letras hypothocar~as, . is te;> o, podando 
emitti-lns, por· um valor nom1'!nt1vo 1gu~l aos C',D
Jlrestilnos fe1tos, os bens imnlOVClS, gn!u.nt1n capccJ!lJ 
~ Uirocta. em fo.vor du. n.saociu.ç!ÚO, torc"-o ... sc gurunt.u' 
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<:ollectivo. da letrn, como pnrte de t,>dos os immovcis 
hypothccnl'ios. As lctrns hJ pothecarins, no. fórmn do 
nrt. !>8 do rcgulmncnto, tem por gnrnntin os in1n1o
vcis hypothccnr'ios, o :ft1ndo social c o fundo do re
s~rvn: A nogocinr,~il.o dn.s letras p;nra.ntc o l'COtnbolso d.o 
ànlhC!ro emprestado c o reembolso duqncllnsvcriücn-se 
nfinal nos termos dn. loi,pJ•oporcionnndo no c1nprcstirno 
h,Ypotheco.rio o suíliciente pnro. o serviço dos jnros 
a.os poL·to.,dorcs dos titt1los, assim como pnrn o rccnl
bolso por via. do sorteio c pnrn. os g~1stos da. ndnlinls
tro.f;Üo. Eis aqui por qnc o. nnnuidndc con1prchcnde o 
juro estipnln<lo, a nrn ortiznçü.o e a. porcentn.gen1. e 
cst:ns sãCJ cnlculndns nos termos do nrt. 27, seJn pre
juízo dos pn~nmentos po~ nnticipn-~!ÜO, conforme o 
.art. 2G do 111csmo regulamento. 

As rcgrns lhnitutivtts do emprest1mo nü.o se pncla
rii'i.o comprahcnder, 1ncsmo em seus 1notivos, se pre
valecesse a doutrina dos que pretende1n que o emp1·os
timo se :fnça em letrn.s hypothecnria.s, n.ltcrnndo dis-
:farc;mda.nlentc o pndriio do. lei. · 

Conforme o o.rt. 1• do regulamento de 1865, c de 
·accót·do com o nrt. 13 da reformo. de 1861>, é a fa
culdade do. emissi:Lo de letns hypotbecarins que 
torna ns sociedades de credito reo.l dependentes dn 
autorisnção do governo, que lhes· n1n.rcn a circum

·scripçüo territorio.l. Ello.s devem ser constitnidns nos 
·termos dos nrts. ao e seguinte"s, e o juro mnximo, 
como preceittia o art. 3U, é de 8 •j •. 

Boa.s ou n1ú.s, ns regra.s lhnitntivns tOm razões 
·conhecidas. Se nenlmm emprest.imo hypotbecnrio 
ruro.l póde exceder o. metnde do valor do immovel, é 
porque este 1imitc reputou-se necestonrio pnra mnntcr 
a solidez do credito socinl, plll"O. evitar n nnprudencin 
·àos devedores. ftlcilito.ndo emprcstim<•S o.vulto.dos, c 
pnro. que n renda do. propt·iedade hypothecotdn não 
~osso tadn. cousumidn, elevando-se a. nnnnidacle. 
-qttnndo era. preciso dcixnr tnmbem o.lgumn. cousa no 
dono do immoycl. 

.A opinião, que nltcrn. o. Px.presstio do valor em
prestado. substituindo letras a dinheiro, scn1 cor-. 
rcctivo nlgum, contrn.rin. todos esses motiv,··s, for
·çnndo cn,prestimos tiObre emprestimos, e collocnndo 
no fim d.o co.minho do. rnina o choque de interesses 
·rivo.es, que procurã.o nlt.crnntivaJnentc enganar-se, 
recuperando o tempo e o dinheiro perdido • 

.A a.vo.lint;ü.o lesiva., tentativo. insidiosa d~s devodo
rês pnrn chegar tls ndjudicnyf)es fort;.•ndo.s, nãtl é se
nÜ.''~ tuna. imitn.nüo imperfeita. das letras hypoth:rcnrins 
dnda.s no yar. • vnlcnclo mnito menos e vencendo u1n 
juro que nno é o do. lei. 

A emissii.o das letras hypotheco.rias ni'io póde ex
ceder n in,portnllcin dn ciiviUa nindn. não amortizndn.: 
cndn. letra te1n o seu valor noininnl d.ctcrminndo, e 
c1eve ser emittic1n. no par, porqLte o seu rceLnbolso 
finnl nos termos ela lei ó certo, con1o a suo. omibsiio. 

Por que~ ~e as letro.s fossem emittido.s em umo. 
somn1n. supcriúr no valor dos ctnprestirnos, n.lgt.unne 
:ficnriü.o sem gn.rnntio. ; o seu alicerce nü.o scrin pl"in
cipn.fmentc o credito real: reponsnrião 0.11tcs sobre o 
crerlito peasonl dn. sociedade, desnaturo.nt.lo-se o ti

·tulo, 1')\lo dest'nrte asscmelbo.r-se-lua a um titulo 
con1n"lcrcio.l; ou pnrn. servir-mo dn. expressiva compn. ... 
rnçii.o do experiente escriptor, sob o ponto de ·vista. 
dn garantia do reembolsn, nos bilhetes de banco, 
cuja. _c1nissü.o ú nutorisndn. nté n. concllrreocin. de 
s01nma. superior ú.rp1etlu. que se nchn. nn cmxn socin.l. 
Pnrn inspirnr contlu.tlçn. ú preciso oxi,:dt que n. letra 
'l1ypothocn:rin tcnl1n o seu contra.-vnlor no cont1•nt.o 
dC hypothccn, e, portnnto, qne esse Contrn-vnlor 
tenhn. siclo tmnbcrn pnra o nlu-tnario a. expressão dn 
renliclndc, c não tun expediente coLnlncrcin.l po.,rR. lo

. 'Vnntar sem responso.bilidadc n to.xo. do juro. : 
Se o croclito terdtorio.l ó um in1possivcl, ou·· pelo 

nHmos àifficilmentc se orgnnisnrú, no meio clns ditn
cnldndes que nos cercüo, com a propriedade particular 
''ncillo.ntc c confusa, sem o. proprtcdnclc publico. ex
tremado., com os mysterios da liypotheco. lep;al, cm 
ltm po.iz novo onde n riqnczõ. movei deve des~fio.r 
crescentemente ns ambições, o. questão mudn ele 
1i~'Ul'll : \'lúdc :ferh· o systcmn. c1n · lei. não nntoriso. o 
nhuso. Nem o.ssim ficnl'ia legitimado o processo elo 

·aoc,·cscimo de juros, trnnsformand.o-se o desconto, 

que é uma . quo.ntidnde negativa, cm pnrcella d~ 
sommn elo 01nprcstimo, c pngundo tnmhcm o mutuariet 
em annuido.des i>nrte de um cnpitnl que não recebeu. 

Sr. pt·esiclente, os estabelecimentos de credito real. • 
ou sejüo sociedades ni'o privllegio.dns especialmente, 
como é o poderoso Bnnco d;) Brnzil, c1n nssocinyãD 
cotn !"' g.:)\'orno, no ~tso do I?npcl· moeda. P.aro. fins dc
ternunndos, c snpertor às le1s e nos propr1os ncc"Ol·doa 
qne ossignoti; ou pera.~~nifique1n-se nessa. mesma. as
socin(,~rLo bancaria, qt1e, nlén1 do mnis, tem por fim 
C11C:Obcrto, mnscarn.r por meio ele emprcstimos as 
emtssõca de pa-pcl..;,n1oeda., esti"io adst.rict11s t\s obri
gar,!õCs contrnludns tHL fórmn de seus estntntos, e nõ.o 
tén1 o direito dcViolnr as leis etn non1e de preten
dido.s theorins sobre a letm hypothecario.. E' a pro
prin directoria do Banco do Brnzil que o cnnt'cssa. cm 
S!'ll re.lnto1·io de 1871, nas pnlavrns cxpres-h·ns desse 
nnno : · 

cr E' sabido que n.s instituições de credito rurnl ou 
ngl'icola têm por fim resolver o problemo. de empres
timos de cnpitncs á lavoura n. juro modico e lenta. 
nmortiznçrto, visto con1o a. natureza. desta industria. 
n.r..o pc1·mittc nvnltndos lucros, nem repruducyü.o rn
pida dos cnpitlles nelln empregndros. 

« O nosso regulamento hypotheco.rio, a.pprovndo pelo 
decreto n. 3,912 de 22 de Julho de lb67, estntue IL 
amortização dos empr~stimos no mnx1mo de b •/o e o 
pr_nzo da. obrigação no de 6 annos ,· sendo o jnro em 
geral de 9 "/o ncontece que na expiraçi:Lo daquelle 
prazo 'o devedor terú. o.penns nmnrtizndo 48 "/• d& 
'hvidn., tendo pngo para juros e o.mottizaçü.o cerca. de 
17 •;. em cndo. anoo. 

<tÜS fins da instituição ni:Lo estüo porto.nto so.tisfeitos: 
o prazo é curto, a contribuição supportacla pelo de
vedor é grande e na mniorin. dos casos SLlperior ás 
forçns da. sua. produc~üo. O lo:vrn.dor vê co1n terror 
npproximar-se a épocn do vencimento da sua hypo
theca, que o colloca ú. mercê do credor. 

«A regnln.rida.dc cmn qne tem sido feito o pnp;o.mento 
dos juros c ntnortizoção de nossns hypothecu.s parece 
contl'nriar o que levnn1os dito: mns essn. re~ula.ridnde, 
que honra sobremodo nos nossos lo.vrndorcl'\, é con
seguida. ú. custo. de sa.crificios, de qne cst.iLo i.;entos 
sómente aquelles cujo debito é relMh·nmente inferior 
no valor da propried11de hypothecadn. Si:Lo os c"mmis
sa.rios que, com a. mirn nns fnturus colheitas, for-· 
necem n.o ln.vrndor os recursos de que ·neces ito. para 
a. satisfnçüo de seus empenhos no. banco. . 

cc Este estado nii.o pódc durnr rilu1to tempo, e a. de
ficiencio. de uma colheita ó hnstnnte p·aro.. const;tuir 11. 
divida. cm mora., e con.ooir tnlvez a ndn1iniRtl·nçú.o do 
bo.nco a fazer valer seus direitos contra o devedor 
afim de acnutelo.r os interessed do e•tabeleci
tnento. 

"Como obviar o. estns imperfeições que toclos reco
nheceln no mecn.nisn1o dn. instituiçlto, crendn. po.ra. o 
efl'eito de animnr e fncilitnr os melhoramentos d& 
producçLLO ngricola., o. industria. quasi cxclusiv~ deste: 
paiz'? 

cc Segundo cnlculos rnzonvcis, n. lnvourn. cn1 estado 
normal eleve produzir o. méd.io. de 6 °/o do capital 
incorpornllo no. terra, mncbinis1nos e outros instru-
mentos de tro.bo.lho. . 

cc E cstipulnnclo n. lei como ma.ximo dos e1npresbmos 
50 •/o do v·nlot· do. propriedade do mutunrio, 6 clo.ro 
qne este })Oclertí dcstinnr pnra jurott e ·mnortiznçüo 
umn nnnllic.lnde ntó 12 "/o do valor emprestn<!o e que 
con~tituc a. suo. dividll. 

· " Se computarmos 6 •/o pnro. juro c o restnnte pnr11o 
n.n1ortizue~io, conservando-se nquclla. nnnniUl\clc ina.l
tet•nvcl. 'o. divida estará ex.tincta no p1·nzo allllrox.i
mndo de 12 annos . 

" Por este meio o lnvro.dor, certo de qu" unquelle 
período terá snlilnclo seu debito mediante n po.g;nmcnto 
do un1n. nnnuiclndo que cstl't. nns fo1·çns do suu. pro
ducçüo, cobro. r:, o.nimo, trn balbm·ti com desnssombro 

r.l·ocuro.ndo molhoro.r o po.trimonio que um din ha de 
egnr a seus filhos, livre de quo.lqnet• onus. 

" Nü.o oscnpn., por . certo, i.\ ,·ossn. illnstrnçií.o ~s 
vnntngons que l'esultnrllLo pnrn o bnnco do nmn. UlOdl
ficn.çüã neste sent.}llo no regin1en cln!l h~'t10thccns. u . 

Entüo, Sr. prestdente, tro.ttw" o gmuJo estabeloc1-
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m~nto financeiro de propamr o seu accOrdo, depois 
celebl·nJo, a 17 do Setembro do 187::! c pnrn 1sso 
ern. preciso n anterior nntorisnc;ão IegislntiYn. I~ 
J.'ois, coJnmiseranclo-se da. sorte dt lo.vonrn., desde 
que n o.mortiznçilo e o .juro não ~ua.rdnssetn -
certa propor<;ão. declarnvn que pnrn isso fazia
s~ ncccssnl"io obter concossü.o do novos fa.vorcs dos 
nltos poderes do Estndo,.e npontnvn pnrna. minorno,iio 
do onus do resgate dns notns circulantes e pnrn. o 
~!nrgm.ncnto do prazo de sua. :lurnçil.o , isto é, mais 
<11lntnd:> gozo de seu privilcnoio. Hoje o caso mudou; 
os novos a.ux.ili"s nlto se fi~crão esperar; o pn.pel
mocd~ continuou o. fnvoroccr bnncnrintnectc u. la.
vou.-n , e po1•tnnto o pndrilo lcn-nl do vnlor dns letras 
hypothecu.dns, pelo deroconto c~rrcgndo ao fa.zcndciro, 
pódc,scm perigo dns liqnirlac,·õcs. que o bnnco Ja.men
tnvn. levantnr n. taxn. do juro a capricho e redudr o 
cnpitul 1\ vontnt!c. 

ElJc babe qne tudo pód~. a. eon1plico dos governos, 
govr r na-os sem responsnbillc.lnde. · 

Nft.o foi ~ern razü.n que o pre~irlentc Jnckson com
bntel1 nos.J•:stndos-Unidos qun•i encnrniçndo os b,,ncos 
elo circnla.çü.o, conto pcrig-osns n.ln.va.ncn.s da. n.risto
cyn.cin. dinheirosa, e 1nortifero veneno dus institui•;õcs 
hv~es. O El~<nco do Bruzil i'• foi banco de cii'Cl1laçii.o 
e n.tnda. hoje de sua n.ristocracio. finnnceit·a conserva 
como len1brnnçn. immortnl esse pnpel-moeJn, tene
broso puct.o, sob o fingido endosso dos interess"?s do. 
lnvoLir<L, depois de ter vivido •\ C:Jstn de repeti•lns 
suspensõ-es do pn.gnmcnto c1n our.:> de suus nota.s, 
convertido em :fn.hl'icn. de pnpel-n1oedo. por conto. 
proprin, com o. compJiciclnde dos go\pernos c do pru·
lnnten to, n1udou de roupa. sem Jnudar de bnbitos. 

Dosnpos• nt!o do rliroito de emissão, bnnco de des
conto c <lc d~po~itn_. ~ no 1nesmo tcn;po co1n n sobre
c~rg-:t de HJStlttuçn.o hyptJtbecn.rta., bnscnda. em 
'b,U00:000,'1, que ihe tic!trào da mobilin nntiga, pnrn 
alug-n_r á ln.vom·n.. devia., no menos por esse motivo, 
respetta.r os ncctit·dos que celebrou, nüo ta·ncsfocmn.nllo 
a nntn. hypothccn.rin. etn titulo conuucrcin1, depois de 
ter inno,•nt!o o seu contrato de 12 de Setemb1·o de 
18GG. d~p~is de ter _<leclnrado em 1871. que altern<lus 
us con<h\:ocs do ont1go ncc01·do, podin fnzer empre>ti
mos . nos tet·mos pc!n. mesma. directoria imnginndos, 
~epo1s <lo tc·r exprcssnment.e nceito o nccOruo do 17 de 
Sete1ubro de !873, ch>rissimo em suas diversas clnl1-
sulns. 

Es•e nccOrdo. no nrt. 7•, declarn textualmente que 
nos emp,•estimos hypollwcarios aos tam·adore• nrio se 
poderrf e:.r:ljJlr iu.,·o superior a 6 o/o ao anuo, nem. 
ttmort•::~tç,.o annual maior de 5 •/o da. p1•imitiva im
porlltnc•a da cUvlda. 
. A lei n. 2,4.00 de 17 de Setembro de 1873, nuto

rlSO.!Jl}o, a. novnçü.o <.lo nccórJo nnterior, meainnte 
aux1ho no Bnnco do Brnzi), nii.o trnton expressamente 
de letrns hypothccnrin~ . ou do mot!o do pngn-lns, 
ficando, portanto, SUJeito o Bnnco do Brnzil neste 
ponto ú. lc~islaçü.o anterior; e nsshn o entcndPu o 
uccOrilo, pois que do ontro modo não hnverin lin1ite 
possi~·el. o o juro elo 6 •j •. com todo o calculo dns 
~nnu1dn~os, ficarin s~ndo u"!'" cmbnçadeln bnncnrin, 
~ erdndeu·n nppnrenCln clestmncln n contentor os que 
sommnndo nlg:n.rismos de simples vnlor nominnl: 
eeqnecmn-se. de verificar n real estimação de cn.dn. um. 

Pnrn. os Jgnoru.ntes, con1o cu me confesso, rednzo 
.a.s cous.ns. a. pt·opoJ·~ões nn turnos, e, assim como pro
curo !' 1doa no sentido dn pnlnvrn, tento descobrir no 
nlgnrtsmo .. qne ropr<!Sentn um vtt.lor, o vn.lor qtle estlL 
i'órn elo nlgnrisrilo, ou por outro., quero. snbcr se os 
lOOn da letrn ontr•\rão todos nn nln-ibcirn do de-
vedor. 0 

A questii.o pa1•n,1nim é mnis facil, qunndo trato de 
um emprcstimo, despindo osso contrato do todo u 
nppnrel!1o finnncinl ou ccmRn que melhor nome tonhn, 
e roduzmdo tt1<lo ao cnpit.1l que sobe c no capital que 
en!l·a. A di~'Monçn ú o pres'o do dinheiro omprestailo, 
o!'•. se o qu1zerem, o nluguel do capital, que pót!e cli
'VJdJ.r-so o receber vnrios nmnc.o, des1le o juro Uo iti
nheli'O ntó {Ls pot·centa.g:cns ela. udn1inistrn.~~iio. Fny110 
as coutns com n ronliclnt!c, cm vez uns cifm<, signifi-

., .cnndo umn appnrencia, e t!igii.o·mc depois a que 

ficiio l'orluziuos. os cnlculos dn lei o os nuxilios ài 
Jnvourn. 

O nccort!o no nrt. S• é terminante :- t•s cmpres
timos hypotbecnrios ser.i.to feitos em dinhcil·o ou c:m 
letras hypothecnrins no pnr, i• escolha do m!ttunno. 
O uccó1·Uo refere-se tcrmtnnntemcnte nos nrt1gns da. 
lei de 18~;4 o do regulnme1lt0 do 1865. Em face dns
dllns pnrtes contratantes liÍ cstiÍ n fórmnln funda.
mcntnl ; no contrn.to de empre•thno, tendo po1• base 
n hypotheca, credor o devet!or só conhecem um typo
dc n•!g;ocin.çü.o: dinheiro on titulo if"l"'.llLl n. dinheu-o. 
No nletcudo os titulos. podem variar f no contrnto de 
cmp• estitno, não. Assim como l"C.::cbc-sc por meio <le 
nnnlli<h\des todo o cnpitnl de>pendido, os juros csti
pnl~tdos e o.s porcentagens do. aU.tninistra.çüo, a.ssinl 
niLo é licito pngnr em Ictra.s deJ?rccia.dns o ctnprestimo 
contrntnt!o sob bnse certa. 

A opçilo do mutunrio, repetida no nccOruo, mnis· 
umn. '\"~z denuncilt. o. ÍI'Jtcnro(~oo do lcgisla.dor de 18G4. 

S" o mutnnrio só póde c~colhcr lctrns 011 dinheiro, 
mns nr~nellos no pu.r, con1o pút.le o mutnnnte, sen1· 
ofl"cnder u. iutenc,~ü.o clnrn. do legislado!", etnprcstnr e!n 
lctrn~ ncimn do. cotnc;ii.o do dia, forcando o mutna1·1o 
n t!escontn-las e recebendo por isso menor qnnntin. 
do qne nquella. pclu. qunl ~e obrigo. e que ~C1'V~ de-~ 
bnsc pnrD. o calculo· d< s JUros e das <L1uort1znçoes! 
O pensamento d" lei é mnnifento. 

O emprestimo faz-se cm dinheiro ; mns, .se a letrn. 
está ao pnr. o mutuariC> pódc esC•>Ihcr dinheiro ott 
lerrn. Nn prnticn · n escolha dc•nppnrece, e é isso 
mesmo que descobre-se nns revelações dos relntodos. 
do Banco do Bruzil. 

Tnlvcz nii.o perdendo 'n memoria. dos trechos ao re
lnto,·i·> de LSil, c lison,...eãndo-sP. ninde> do modo por 
que forn aceirn· n sn~ propostn pelo presidente <lo 
conselho e nlini~tt·o dos nc_!!ocios da. ·fcu:enda., que re
mesnornvn com louvort s n idéa oífcrecida. pelo p:rn.nde 
e::.tn.belcctmento. o relntol'io do 1872.· jl1. cornprnzin-se, 
esperando que a sabeclo,·ia e pat•·iotismo do corpo le
f)islalivo habtU!arüio o Banco do Bra::il a continuar a 
p•·estar novos auxilias ú lavoura elo pai.::, reduzindo 
a tara do juro a. 6 •j •. 

As fecundas promessas dn instituição bnncnrin e ·as 
n utddn.s espcrn.nçns do governo c do pal"lament.o. 
dcsrnentidns logo depois no. pratica, pcln cJevnçii.o do 
jnro innominal dos indispcnsa.veis ilescontos .. setn os· 
q unes n orgnoisuc;ü.o do credito territodnl dcsa.ppa.
re~e. runs que subitamente nbril bnntilo os horizontc:,s, 
q nnndo é preciso solicitar e obter fnvores, estnva.o 
mud.mente n prcpnrn•· desculpas. Tendo fnlbndo as. 
annunciadns lnrguezns dos emprestimos 'hypothec~
rios vio-se o banco, depois do nccOrdo de 11:173, obrl-
gndo n explicnr-se em seu relntorio do 1875 : . _ 

cc ~f!ectivn.ruente, esgotado o fllndo da. repnrt.Jçu.o 
hypotbecnrin , tentou a ndministrnçiio do bnnco· 
nqnclln emissiío no valor de 1.500:C0Ufl, offerecenao 
rec.,bcr as Jetrns em cnuçiio de cmprestimos nn sua 
cttrteirn con1merciul, como meio de fta.cilitnr o. circu.
ln'/Ü.o dns mosmns. 

"De 1,500:0DOS cmittidos nchilo-se nn cnrteirn com
mercinl em cnuçr•o de emprestimos 707:/,QOH. em·. 
cnix:n. 3ili:7UOR. e cm circulnçiio sómente 9.15:900fJ. 
Este resultnclo int!icn ú. ndministrnçii.o do bnnco a 
necessidut!c de reconsiderar n clolibcrnçiio que tomúr.•· 
a do suspender ultcl'iores emissões, a.té que a. expo
riencin venbn demon•trnr n opportunicJude dcllas • 
Entret.acto, os pedidos do emprestimos iriio sendo 
nttccdiilos {, proporção que o permitt'rcm os rcmusos. 
proprios dn cnixn, provenientes das nmortiznções BD
nunes. u 

E pois o banco empresta.vn apenns com os recursos. 
da. ca.ixn; porque ns letro.s, '\"Oltnndo como co.uçii.o. 
erilo nlém do mnis um remedio npropriailo pnrn rodes-
COI>lar o" rlesoontos elo banco. • 

O cffoito crn patente, e o nlcancc economico deste 
ílnxo e refluxo uevin nnnnncinr-se nn proprin carteira 
comm~cinl <lo banco, distinctn da cmteirn hypo-
thecnria.. . 

Ningnem melhor historia os ncontecirnentos do que 
o rolnt<Jrio do l~iü, clnndo os moti\·os <ln t!elihcrnr;i•o· 
dn directoria. Cnmpl'O rep:istrur ns confissões 

« Da cmiasüo ile 2,0!>0:00011, completada uL;rnnte O· 
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.ann<i, permnneccu cm circulnçiio n média de 344:000,'J:, 
o resto ou se demorCJu no. cnixa, ou acolheu-se á 
carteiro. commercia.l cm cn.uçiio de emllrcstimos a.os 
mesmos mutunl'io• q uc ns bo.viiio rcccbtdo do. repo.r-
tiçiio hypothecnl"ia. . . 

. . cc Con1o sabeis. I?Or occn-i~~ daqttclin. C}l'lissiio foi dc
ltberndo, c'?m ? hm tlc facdttat·-1he a ctrculaçiio, que 
o bnnco n.ccltnran cm pugntncnto dn.s n.mortiznc•óes 
dos contratos hvpothccnrios. c n receberia como c"nu
çiio de emprcstfxnos na c.uteira. comtncrcin.l. 

tt .A exporicncin veio detnonstrnr n. ceccssido.dc ele 
. seren.a l'cconsidt:rndnS a.qne11ns <lcliLernr•ões, e etn 
Dezembro. do 1\nn? pass~1do fo_i_publico.do que só nos pa
gamentos por o.nttctpnçao sermo acettas o.s letl'o.Sh,Ypo
thecaria.s. visto cotno nüo podin o banco prescJndir 
de receber as amortizações nnnnaes de seus devedores 
em moeda co.rrcnte pa_ra s_atislazer tnmbem no.quella 
mesma cspec•<! a amorttzaçno das letras hypothecarias, 
a que era. obrtgo.do todos os nnuos; e o.gorn deliberou 
suspende•· ns opernções de e~nprestilnos ~obre cnuçü.o 
das. rnesm':s letrns. nn. co.rteu-n. commercw.l, porque~ 
o.lém do .mconven1cntc que resn!ta. do emprego dos 
cnpito.es dn.quella- cnrteira em opcrnçõcs. de lenta 
amortizaçü.o., nüo se facilitava. a. circulação da. letra. 
h;Ypotheco.rin, pois que os mutuarias preferiiio cau
ctona-lo.s no banco n vendé-hs no merendo, sujei
tando-se ao preço renl de tnes títulos, unico meio de 
fo.z6-los cntrur na circulnçiio. » 

As re,·cla.çcies do banco são. claras; npenn.s merecem 
alguns rcpnros paro. exo.cto. apreciaçiio da !()gicn fino.n-
celrB. · 

Os mutuarias aproveitnviio-se das proprins lctrns 
para cn.ucionn-lns, e o banco não ncho.vn s;raçn. nestns 
co.nções com ns snns letrns hypothecnrins, que em li
gciJ·o vOo tornnvüo no ninho pn.tcrno. 

O bn.nco nnnunclou, porétn, que continunrin a re-
- cebcr as Ict\·ns nos Ill.lgumcntos por nnticipn~iio: mns 

esqueceu-ao que não c r:\ preciso nnnnnciur; 'porque o 
art. 37 do rcgnlnmcntu· (: t~rminn.nte. n.utorisn.ndo 
o Easamento em ietru.s t:O pnr .. 

O bnnco la.mentn. que os mutua.rios preferissem 
cn.ucionn-tns. a. '\'Cnrlê-las no tucrc:a·do~ sujeitando-se 
ao r1rec;o renl dos t.itulos: mns nü.o quer e!le sujeitnr
se no pt·eço renl dos cmprestimos. 

O banco rcconhece!l tarde que o. lembrança dns 
C_!l~ç_!les ·lhe e~n pt·ejndicinl, J?Orquc os mutunrios j{• 
t1nnno nprcndtdo n gymnnshca. dos etnp1·estimos · 
porém devin. lcunbrar-se ntnis cedo desse bom pre.: 
oeito de orcimn bancn.ria., nliús de nccOrclo con1 n. dou-
tc-ina leg:t~. .. . 

Sr. prcstdente, n. emendo. que o.prcscntet uada mais 
é do que a declnrnçilo do direito cscripto c do• nccor
dos celebrndos com o govct no. Se é imposslvcl n. 
pratico. moralisndora dns leis, pnro. que os cmpres
ti\nos hypothecnrios seji\o umo. t•ealidade, · c uma. 
relidnde tnmbe:n as condições rcstricth·ns do contrato, 
pnrn mutua. segurnnc;:n c p1·ovcito do mutuante e do 
mutno.rio; se o juro bnrnto deve ser um o. chimern. e 
umn. silnulnçüo o quantum. do clinheiro emprestu.do, 
o que se deve conclnh· é 'c1ne nii.o estamos p1·eparn<.los 
pa.rn orga.nisnr o crcctito territorial, o l>retendomos, 
sophismo.ndo ns circumstnncins c occultando a nudez 
dos fa.ctos. nlterno: n. nnttuczn dns institlliçües, e 
nroscnten.r o credito commcrcinl com os favores des
iinndGs a. cstn.belccimentos de outrn. natureza.. 
. Fi-el nos moamos principios,quc procurii.u parn. s~n

sibilisn.r ns reln.çõcs do diraito uma. fórmo. correspon
dente {< realidade dos o.ctos, não posso votar pelo 
art 9•, que faz dependei' n applico.çilo do p1•occsso nns 
eX•!ICUQões hypothccnrins do juro rcdnzido, estipulado 
no futuro. 

Sem prender-me ó. sorie de rnciocinios, lucidnmente 
expostos pelo nobt·c senador pelo 1\II\rnnhilo, c alguns 
apoiando-se em excm1>los estranhos que niio ma pa
recem procedentes, furei duns reflexões apenas. A 
fórmo. do processo nii.o póde rcputo.r-sc favor e de
pondo do. no.turczo. dn cnusa. A medida proposta é 
um meio indirecto de coo.gir o credor n rednzir os 
juros, innovando os contratos existentes, c cm muitos 
easos sem proveito pnro. o mesmo devedor. 

O que peço e desejo neste cn.so c com relaçito ús 
lctrlts llypothecarias é a justa applicnçiio dos pri11-. 

cipios de <lircito : o processo sem clcsignnldades, o& 
contrntos conforme o. intenção dns partes e n qua
lificnda expressão do seu texto. 

Creio ter dito bo.st.nnte para cxplicnr :~o minhà 
emenda. c o n1eu voto . 

Ficou a. discussiio o.dindo. pcln hora. 
o Sn. 1• SEcnETA.IliO, servindo do presidente, dó.

pnrn ordem do dto. 24: 
Continnnçii.o da 3• cliscnssão do. ~roposiçiio dn cn

mnra dos depntndos n. 5, de 188;,, reformando 0 
processo sobre execuções cl veis c commercia.es. . 

E se houver· tempo : 
3.• discussii.o do. proposiçilo da cnmnrn dos denu-· 

tndos n. 10, de 181:13, sobre o monte-pio dos operarias 
do nrseno.l de marinha da corte. . 

Le\·antou-se a sessão ús 3 horo.s de tarde. 
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l'BESIDENOIA. DO sn. DA.RÃ.O DE QOTEGIPEI 

SoMMA.IliO- Expediente - Ordem do dia ·- .Adjlt
dicao<ies forcctdas. Emenda, Votação.- ObservCG
çües'do Sr. presidentc.-Montc-pio dos operarios do 
arsenal de marinha da. curte. Approvacão em 3a 
discussão. • 

A's 11 horas da manbã achnriio-se presentes 3:3 
Srs. scnnclores. n snber: BariLo de Cotegipe, Cruz 
Machado, Barão de Mnmnngtutpe, Jgnn.cio Martins 
José B.onifncio, Junqueira, Silveira da 1\Iottn, Bnrii.~ 
de Mamoró, Fau•to de Aguiar, Viriato de l\ledeiro·s 
Alfonsv Celso, Paula Pessoa, Correia.. Conde de Bae.: 
pcndy, Visconde do Bom Retiro, Barilo dn. Estn.ncin 
Uchón. Cn.vnlcnnti, Joü.o Alfredo,Octo.vinno, Chicbon•o~ 
Visconde de Pnrnnap:uú, Bn.rii.o de 1\I[Lroim. Barros 

rBarretn, I:ibciro dn. Luz, Co.stro Carreira.. Vieiro. dn. 
Sil,·a, Viscnndc de 1\Iuritibo., Christinno Ottoni, Leiio 
Velloso, Bnri1o ela. Lagtma, Gomes elo Amarn.l, de 

· Lnmnrc c Limo. Duo.rtc. 
Dcixúrü.o de can1pnrcccr. com cnusn. pnrticipn.dn.. os 

Srs. Diogo Velho, Silveira Lobo, Sih,cira Martins, 
Hcnri<jttC d'.àviln, Pnes de Mendonça, Teixeira Junior, 
Sinimbú, Snroh·a, Lnfayettc, Pnulino de Souza, 
Mciro. de Vasconccllos e "Fernandes da Cunhn. 

Deixou de Cl)mpnrE'cer, sem t:a.usn. participada, .. o 
Sr. Bnriio de Sotlztt Queiroz. 

O Sn. l'nESIDENTE abrio a scssü.o. 
Leu-se a. neta da scssfto n.ntecedcnte, c, nilo ho.vendo 

quem sobre clln. fizesse obsen·ações, deu-se ·por np
provnda. 

Compnrecêt·ü.o depois de uberta o. scssii.o os Srs. 
Luiz Felippc, Visconde de Pelotns,Cunhn. c Figueiredo, 
Soares Brnndiio, Godoy, Luiz Cnrlos, Nunes Gon
c;nlvcs, Currü.o, Franco de Sú.; Do.ntn.s, Martinh() 
Campos, Autiio e Jnguaribc. 

O Sn. 1 • SBonETA.aio deu conta do seguinto 

I!:XPEDIRNTB 

Officios: 
Do ministerio do impcrio, de 23 do éorrente me~• 

<leclnrllndo, em rcsJ?_osta no ofllcio do senado de 18 do 
corrente n1ez. quo nno se ncbn. em oxecu\·ãn nenhtlmn. 
dns disposições que fictírito dependentes de npprovn.
çila lcgtslnttVt\ pelo art. 39l elo decreto de 17 de Ja
neiro ultimo, que deu novos estatutos í•s faculdades 
de direito; que, pelas clcspezas de theses, quando· •e. 
rcnlizii.o no. époco. esto.belecidn on. 1• parte do o.rt. 209' 
dos novos estatutos, neo!mmn taxa se cobra, como 
nü.o se cobro.vo. a.ntcrlol'lnente : se, porém, tnos netos 
se e!fectniio, a requerimento dos candidatos, fóra da 
mencionada ópoca, cstiio sujeitos o.o p<1gameuto · da 
propinn. de 7011 n que se retere o. ultima po.rte .to 
citado art. 29!).-A quem fez a requiaiçiio. 

Do mesmo minlsterio, de igual data, communicando, 
cm resposta ao olllcio do senado de 21 do corrent& 
moz, CJ.UO S. M. ~Jmp~~l'dor ficou inteirado de ter 
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prestado juramento c tomndo assento o Dr. Antonio 
Joaquim Gomes do Amnrnl, sonndot· ultimamente. 
eleito poln provincin do Pnrít.- Inteirado. 

o Sn. 2° Scan&TAUIO dcclnrou qt1C uno hnvin p11-
rcccrcs. 

ORDEM DO DI.á. 

A.DJUDIOA.ÇÕES FOnÇ,\DAS 

'P:oscguio mn 3n discussão, com ns e1ncndns offcrc
cidns, n. proposi(ito da. crunnrn dos dcputndos, n. 5 de 
188ti, rcforumndo o processo de çxccuc;ües civcis c 
colntncrcincs. 

Foi lida, apohtda e posto. conjunctnmcntc cm dis
cussü.o n seguinte cmcndn: 

« Se niío :for appl!ovndn n cmendn. suppressivn do 
art. 4.0 elo projecto .. pn.ssnrú. este n ser o ultimo a.rtigo 
<los ndditivos. 

" Snln das sessões, cm 2~ de Julho de 1885.- J. 
D. Ribeiro da J.u:::.» 

Niío havendo q ucm pedisse n p11l11vrn, encerrou-se 
n. discussü.o. 

Posta n votos, foi npproYndn a. seguinte emenda. a .. 
comtniesiío de legislnção : 

" O nrt. to emcndndo nn 2• discussão sejn substi
tuído pelo seguinte : 

cr Nus e-xecuções cíveis se obscrvnr{tõ o.s disposições 
contidas nn. 2n Jlnrte, tits. to, 2° e 3o do regulmncnto 
n. 737 de 25 e Novembro de t850, tendo-se cm 
attenção, quanto lts pcçns de que devem con1pôr-sc 
as co.rtns de sentença, no que se ncba. efl.tn.bcleciclo 
no decreto n. 5.737 de 2 de Setembro de 1874, e bem 
assim seriío obscr,·nclns todas 11qucllns que dizem 
respeito á 1nntcrin. dns nu1lidn.cles e nos recurso'il de 
n~p;rnvo, nppcllnç:ü.o c revisto., sun interposição c 
:f6nno. de processo, de que trntn. n. 3a. pnrtc do men
cionado regulamento n. 737 de 1850, com ns seguin
tes n.ltera.~~ões, exteusiv'tl.s igunhnentc lLs execuções 
cornmercines. J) 

Foi appro\'ndn n 1• parte dn seguinte cmccdn d<t 
<litn. con1missão : 

" O § to scjn substituído pelo seguinte: 
« Fica cm todos os cnsos nbolidn n adjudicação jn-

. <licinl obrigntorin. . 
" Se os bens })Cnbora.dos nü.o cncontrnrem nn. pri

lneiro. pra1/0. lnnço superior {L avnlinc,~ü.o. irü.o novn.
lner,tc ú praça., gunrdndo o intcrvnllo de oito dias, 
dit~pensndos os p!·égõcs, con1 nhntimcntos sncccssivos 
ele "20 °/o. o.té que sejüo e!Tccti\•nmente vendidos pelo 
n1nior preço que for ofi'erec:ido, ficando salvo no ex.c
qucntc. en1 qun11ucr dns prnc;n.s, o direito de lnnçnr, 
independente de icença do juiz. ou o de requerer 
que os nH~su1os 1lcns lhes sejão n<ljudicnclos. >> 

Foi npprovadn a. '2,a. pnrtc, snlvn a seg-uinte cn1cndn. 
do St·. Htbeiro da Luz, que tnn1bcm foi npprovndn; 

te Substitua-se n '2n pnrte da. emt'ncln. cln conunissü.o 
a.o § to do artigo do projecto pelo que se scgt1e: 

cê Se os bens penhoraclos niio encontrarem nn. 
ln prnçn lun~o supCl·ior Íl. nvnlinç~iio. irão novamente 
à p,·nçn. g-um·da.do o intervnllo do oito dias, dispcnsa.
llos ot-< JWt··gões, cmn nba.tnt10nto de 10 °/0 , o s~ nesta. 
nindn nü.o encontrnrCln lnnço I"Uporior ou i:,runJ no 
\'nlor dos ma<mos bens pro\'eniante elo referido nbn
thncnto de 10 °/o. iríL(\ á :Jn proyn cmn nbnt.ilncnto do 
mais 1 O 0 /n c nelln. scrü.o vcndiaos pelo n1n.inr prcc:o 
que ft'Jt• offcrccidn, ficnndo snlvo no oxerpwnt.o. c~n 
qnn lqner dns prnot;~ns, o direito de Jnn,;nr, inflopon
dont o 1'10 liccnçn, ou do roquorct• que os n1csn'los bens 
1\w >ojito ndjn<licndos. " 

l~"'ori~o jnlgndns prejudicnllns ns seguintes cJnondns 
<.10. lUCS\llCL c·omtnissiio : 

cc No ~ '_!o: En1 vez do -prin1cil•ns prnçns- dign.-se 
-Jwitncirn. prn.c.~n-, o 01n vez do -na. tet·ceirn-
dj ga.-se -nus outras. ' 

c< .Art. 2. 0 : 

"§ 1.0 Em vez <111s pal11vrns -nns duns primeiras 
prnçns- dig~t-se -nn primeirn prn.r·n- em vez d!tS 
{>ala v r as -na terceira- digo.-se -~o.s 'outrtls .• 

No foi npprovndn a seguinte emenda do. m~sma. 
COll'lmitosü.o : 

" Art. 4. 0 Supprlmo.-se. » 
. ' 

Forão approvndns ns seguintes emendn.s dn. mesmo. 
commissiio no nrt. 1o do projecto do acendo, ofi'erecido 
como ndditivo: 

" Art. 1.• Mudada n numeração l>nl."fi. nrt. ~o, seja. 
substituído pelo seguinte : 

cc Nns acções o execuções hypothccnrins, n1ém do 
que se nchn. disposto nos nrtigos antccctlcntes, serão 
tnn.is observndns ns seguint11s disposic;õcs : 

<c § 6. 0 Seja todo substituido pelo seguinte: 
ec Scrvir1'í. pa.rn bnse elo. hnstn public11 o. nv11Jiaçiio 

constante do contrato. » . 
Foi npprovndn umn emenda dos· Srs. Junqueiro. e 

Correin., supprimindá o ~ 7o do nrt. to, que po.ssn a. 
ser 4.o 

Não foi npprovndn n seguinte emendn do. commissiio 
suprncitad11 : . 

cc Rcstn.beleçn-se com a nutnernçüo de 9o a. disposiçü() 
do art. 6o, assim concebi<lo : 

cc Os emprestimos hypotbccnrios serão feitos em 
dinheiro ou em letras bypothccarins, pelo. cotnçiio do 
din. :i escolha do mutuaria, quando n cotnçiio fOr in
ferior a.o seu vnlor nominal. » 

Foi approvadn o. s'egnictc emenda do Sr. José Bo-
nifa.cio : . , 

cr Os emprcstimos hyp,thecnrios serão ·feitos em 
dinheiro, st>lvo se usletrns hypothccnrins estiverem no 
pnr, Ol1 acima. do pnr, e nicclo. concordncclo neste 
ca.so o 1nutuario em recebô-lns. » 

Foi o.ppro,·ndn n seguinte emenda dn referida. com
missü.o: 

"Restabeleça-se com n numeração de 10o o nrt. 7o, 
assim concebido: 

cr As letrns hypothccnrins, nlém dos fa.vores de
t•.retn.dos peln lcgisla.çõ.o ctn vigor, goznrúõ nul.is da 
iscn~ão estntuidn no nrt. 530 do rcp:ulnmento n. 737 
de 1850. para. o ciTei to de niío poderem ser penho
radas, scnito nn fnltn absoluto. ele otttt·os bens, por 
pnrte do devedor. » 

Foi npproYndn n seguinte emenda do Sr. Ribeiro do. 
Luz: . 

cr Ao art. So dos 11dditivos nccrescentc-sc no fim : 
-e <J.nnndo cstcjão com o consentimento do credor 
hypothecnrio. » 

Foi a.pprov:.cln uma emendo. dos Srs. Junqueiro. a 
Correia supprimicdo o nrt. \.l 0 , que pnssn a. ser 11. 

Forão julp:ndns prejudicadas a.s segttintes emendas 
dn commiss<•o e do Sr. A vila: 

rr Art. \),a Seja. mn.nLicln o. emencln dn cmnmissiío, 
npprovnc1a. em ~.v~. discussüo con1 a. nnrnernçü.o de 
nrt.11>l. 

rr Ao nrt. \.l 0 , que pussn n ser 11, depois dns pn
lrLvrns- creclitos hypothccnrios - nccrcscente-se -
sohre propricdn.d.cs Ltgricola.s- seguindo-se o n1ais 
cotno está no n.rttgo. JJ · 

F'orü.o upprov..\do.s ns seguintes cmcndn.s dos Srs. 
Correia o Hibcil·o dn Luz. 

cc Ao art. !0, qnc passn. n. ser 12. Depois c1n.s po.ln
vrns-Fica. rcvognüo o nrt. t• cln lei n. 2,G87 de 6 
de Novembro de 1875, ncercscentc-se- c o § 4o do 
nrt. 14 <ln lei n. 1 .237 de 2~ <lo Sctc1ubro ele 180~. 

cc Se nlto i'õr n.pprovo.dn n. mnenlln snpprcssiva. do 
nrt. t,.o (lo projecto; pnssn.r{L este n ser o ulthno n.rtigo 
dos ndditi vos. » 

O Sn.. Pn•~sro&N'rE - Estn.s en1cnllns, n.pprovnans. 
t~m urnn. (ln discnssl\.o na. fúrmn dng tlisposjyões do 
renoinv.•nto, <tuo iliz : « As emcndns upprovn.t],ts 
cn~ 31' d iscnssLLo tmssn.rúU por uma. Jln discnssrto, nindn. 
q~to te_nlüi.o Hido nproscuini.lns ou rojoitudus 0111 t~~o 
d!SCUSblLO, » 

Portanto, n.intla. mesmo nqucllns q ne forlí.o rcno
vndns nn. 3u discussão, considerlLo-so cruondu.s novas,.. 
e de VC111 tCl' Ul'rlO. 4_& di&CUS!iÜO, 1 • 

Vi•o o. imprimir estas cmcnd11a. 
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·un sn·~ SJ~:-iADOR: =- Nü.o vü.o u. commissão 'I 
o sn. Pn:~~IDI~STE: - Nií.o tém que ir {l cotnlnissiio. 

irü.o t\ ele rcdnc,;ü.o on {L n1cstnn comm!ssüo,- f.C o se
nado o entende"· depois do. 4" discussão. 

Devo observar, e o senado l'CSolverú como en
tender, que o modo po•: que vo.i ficnr este projecto ou 
cstn. proposição. não cst{L de con-fo-rn1idll.do cotn os 
cstylos, nem mesmo. pnrecc-n1e, com n.s disposições 
constitucionncs. Veio tun projecto do. cnmnru. dos 
deputados sobre hvpothecns; o senn.do ·st\bstituio-lhe 
o cn.lJer;n.lho e juntÕt1-lhe cmno enwnd::a..o proprio pro
jecto cltt co.mo.ra elos cleputo.clos. Po.t·ace-me que este 
devo ser redigido em prhnciro lugnr, com as emendas 
que o seno.•1o lhe fuça.. 

VAnros Sns. SE!'IA.nORES:- Sem eluvido., 
O Sn. Pn&stoRNTE ; - De outra. fúrmn., a cnmn.ro. 

terá de discutir outro. vez o que j{L npprovou. 
UM Sn. SENADan: - Isso é com a. commissü.o de 

redncyü.o, 
O Sn. PnESIDENTE : - Bem ; · então o projecto serú. 

redigido de outro modo, fico.ndo o do seno.do como 
emendn no do. co.runrn. E previno disso ú eommissão 
ae redo.cção. 

As emendas, <lemo d1sse, vi•o ser impressas no jor-
nnl que publico. os trnbnlhos do. caso.. ...--.. 

Js:ONrE-:-PIO' DOS OPEBA.RIOS DO ARSENA.L J)E MA.nl:'i'UA. 

Seguia-se cm 3• eliscuseü.o e foi sem elebo.te nppro
vndo., tnl q\lo.l po.ssou em 2•, e nssim emenelndn, ndo
:ptnda. po.ro. ser devolvido. 1'i. cnmnr~t dos deputados, 
1ndo nntes •i commissiio ele redncçü.o, a. proposição da 
mesmo. cnmnro. n. 10, de 1883, npprovnndo, com 
emendns, po.ro. re"er o monte-pio dos opero.rios do 
arsenal de 1nnrinh: do. cOrte, o regulamento orga.ni
sndo pelo. directoria. do. Uniiio Opernrin. 

Esgotnelo.s ns materins do. ordem do din, o Sr. pre
sidente convidO\\ os Srs. sennclores po.ro. se occupo.rem 
com os tro.bnlhos de suns commissGes e deu pnra 
ordem do dio. 25 : 

4• eliscussüo dns emen<lns oft'ereci<lns o o.pprovaelns 
nn 3• discussão do. p1·oposiçiLo elo. cnm<ll'O. elos eleputn
dos, n. 5 de 1885, reformo.ndo o processo ile execuções 
civeis e commcrciaes. 

Levo.ntO\\-se o. sessão ao meio-dlo. e um quarto. 

ACTA DE 25 DE JULHO DE 1885 

.JtnESIDENOIA. DO SR. IL\.UÃ.O DE COTEGIPE 

A's 11 horns do. mo.nhil fez-se o. chnmndo. e ncho.
rão-sc presentes 30 Srs. seno.dores, o. snber : Bnrão 
de Cotegipe, Cruz Mo.cho.do, Barão de Mmno.nguo.pe, 
Godoy, Ignncio Mnrtins, Afl'onso Celso, Buri•o elo. 
Esto.ncio., de Ln.mnre, Junqueiro., Bnrüo ele Mnmot·é, 
Visconde do Bom Retiro, Leão Vclloso, Bo.rros Bn.r
reto, Visconde de Pnrnua.guú, Cbicborl·o, Cunho. e 11'i
trueil·odn, Corrcin, Viriato de 1\fedoh·os, Luiz Cnrlos, 
'Visconde <lo 1\Inritibn., Vieh·n. do. Silvo., Limo. Dunt•te, 
Cnstro Cllrreirn., Conde elo Bn.epenely, Ribeiro elo. 
Luz, Christillno Ottoni, Lui~ Fehppe, Joiio Alfredo,· 
Soares B1·nndilo e Visconde ite Pclotns. 

Dêix.t'l.rüo de cotnpnreccr\ con1 CU.l.lSn pnrticipncla., os 
Sra. Ucboo. Co.vo.lcn.nti, Nunes Got.çulves, BllrÜo elo. 
Lnguno., Bnrilo de MnroÍln, Diogo V olho, Jngunribe, 
Fausto de Aguhu·, Franco ele Sú,, Oi:tn.vinno, Silveira 
Lobo, Silveira. 1\In.rtins, Henrique el'Aviln, Pnes de 
Mendonçn, Teixeira. Jnnior, 1\Icim de Vltsconcellos, 
Sinimhü, CnrrÜ.ú, .A.nttio, Fernandes du. Cunhn, Sn.
rl\ivo., Josó Bonifncio, Silveirn. elo. Mottn, Lt\f,tycttc, 
Dn.ntns, Mo.rtinho Cnmpos, P<Lulino ele Souza., '1>o.ulo. 
Pessoa. o Gomes do Amuro.!. 

Doixon do compo.rocer, sem cuusn pnrtlcipndo., o 
& , Bo.riio do Sonzo. Quciroa, 

O Sn. 1• SEon"TAniO eleu conto. elo segt1inte. 

EX.I'XDieNTE 

Cinco officios rlo ministerio do. justinn., ele 23 elo 
corrente mez, dcvolvenclo snnccionndos Os a.ntogra .... 
phos dns reso1 nçõcs dn nssemblén. ,..,.ernl que a.ntorisü.o 
o gu:vernn n conceder nn1 nnno ele ~iccnçn.. co1n o l'CS
pectivo o~clenndo, pn•o. tro.l:o.rcm de s\\O. s!'-nde. onde 
-lhes convter, nos desambnr~nrlores Bt:llo.rm1n0 Pcre
p:rino elo. Gnmtt e ~leito, Joõ.o Coelho Bo.stos o João 
de Cnrvnlho Fcrnundos Vieira. e nos juizes de direito, 
bncho.rel Fruncisc'l do. Cnnho. Co.stello-Brnnco e bn
cho.rel Fernando Alves de Co.rvnlho.-Ao nrchivo 
os nutogra.phos, e communiq1te ... se á outro. cnmo.ra. 

O Sn. 2• SECRETAnlo declo.rou que niio ho.vio. pn-
rcceres. -

O Sn. PPESIDESTE disse que io. officio.r-sc ao governo, 
pelo ministerio do imperio, o.fim ele •o.ber-sc n hora e . 
lngnr em qne S. JVI. o Impero.dor se di"nn.rú ele receber. 
umo. depntnçiio do seno.elo que tem tle ir felicitn.r no 
mesmo augusto senhor, no dia. 29 do corrente n1cz~ 
pelo o.nniversnrio nnto.licio de S. A. a l'rinceza 
Imperial. 

Em sc)l;uidn fori\o sortenclos pnrn cstn deputação 
os Srs. I~nncio J_\.fnrtins, Bo.rli.o de !\fa.morà, Leão 
Velloso, Junqueiro., Gomes do A.mo.rnl, Bo.rros Bo.r
reto, Cnstro Carreiro., Henrique d' Adio., Soo.rcs 
Brandão, Lniz Cn.r!os, Barão do. Estnncia., Correia, 
Vieira. do. Silvo. e Jngunribe, 

A' s 11 I /2 horns elo. mo.nhã. o Sr. presielente dc
clo.rou que não podia. ho.ver sessão por fnltn .de 
qu.orum, convidou os Srs. senadores presentes. ]l:::ra. 
se occuparmn co[n os tro.bnlbos de suo.s comoussoes 
e den pnrtt ordem elo dia 27.: 

I• di seus silo do . projecto do senado, letra. B, de 
1885, declnrnndo que todo o industrio.! ou negociante 
tem o direito de nssignalnr ns sun.s mercndoriu.3 ou 
prodnctos por meio de mnrco.s especiacs. 

4• discussão elas emenclns offerecidns e approvndns 
nn 3• discussão do. proposi•.•Üo do. co.mnro. dos dcpu
tnclos n. 5, de 188~. reformando o processo dlls exe
cnções civeis e commerciaes. 

.4~• SESSÃO EJ\oi 27 DE JULHO DE 1885 

PSESIDENCIA. DO SR. UARÃ.O DE COTEGIPE 

St•"MAnio-Expe<liente-Ttt::ca. sobre defesas de ti1e•e• 
na..• {ttculcltttlos de clirelto - Intcrvencúo eleitora! na. 
provinc'ia do llfato G•·osso. Oiscur$0 e ?'equcri
monto elo Sr. Co·rteiu. OismJ.rso cto Sr. llfeira de 
Yttsconcellos (ministro do imporia). Adittmellto -:
Ordem do il.io. - Marca ele mercatlorias ou pt·otlu
clos. J)iscurso elo Sr. Corroia. Ol•scrva.cües do S·.-
presitlonle. Discltrso do S1·. Affonso -Celso. Yo
tapüo. O Sr. Ignacic llfm•lins potle dispensa de ·in
tersticio. O sena.do concedo- Adj~tdicaf.Ões (m·çw.ltts. 
J)i.scw·sos do Sr. Josô Bonifacio, Afl'onso Celso, 
Ri.ba1ro cl·o Luz e Silvoir« ,lfa.·tins. Enca•-ramento. 
A's 11 horo.s do. manhii ncho.rü.o-se presentes 32 

Srs. senndores, o. snbor : Bnriio de Cotegipe, Bnrão 
ele Mumnnp;uope. Godoy, Nnnes Gonc;o.lves, Iguncio 
Murtins, Conde do Bncpenely, Bn1•üo do. Lo.~uno., 
Josú Bonif11cio, Bnrros Bnrreto, ele Lnmo.re, '\i'irint<> 
ele l\1odeh·os, Octn.vio.no, Luiz Cnrlos, Jn.gt1nrihe, 
Correio., Juni'J.tteirn, Chicharro. Visconde de Pnrannguáp 
Bo.ri•o do llfnmoré, Bnriio do. Esto.ncio., UchOo. Ca
vo.lcnnti, Visconde de 1\Iuritibo., Visconde do Bora 
Retiro, Fo.nsto ele Aguinr, Pu.ulo. Pessoa., Bnrü.o d~ 
Mn.roim, Joiio ,\.(frodo, Silveira. Lobo, Meirn de Vus
concellos, Ct1nhll e l!'igueiredo, Castro Co.rreiro. o 
Limo. Dnnrto. 

D.•ixMiío de comparecer, com cnus1> r,nrtioipadn.~. 
os Srs. Diogo Velho, Crn:r: Macho.do, Franco d&' 
l:iá, Pnes <lo Meadoa~o.. Telx~ira Jlmior, Si.o.imbá, ... 



SESSÁO EM 27 DE JULHO PE·1885 

Carrão, Snr~iv:t, Lnfnyette, Paulino de Sou~a., Am~t
rnl c Visconcle de !'elo tas. 

Deixou de comparecer, sem c:ms:t ·particip:tcl:t, o 
Sr. Bnrüo de Souza Queiroz. 

O Sn. P.ut:SrDE!"'i'TE nhrio n. SCl:IS7"~o. 

Leu-se n o.et~n da scs&ti.'o n.ntocedente, c, nii.o ha.vcnd.o 
quem sobre elln fizesse observaç<>es deu-se por np
provadn. 

Compnrccérão depois de aberta. a scssüo os St·s. 
llenl"iquc d'.-\dla, Luiz Felippe, Vieira. dn Sih·n, 
Antão, Sih·eira cb l\lotta, C. Ottoni, AO'onso Celso, 
Silveira. :!lfiu·tins, Leito Velloso, Dantns, Sont·es 
Brandão, Fcrnanilcs d:t Ctmha, l\Inrtinho Campos e 
Ribeiro dn. Luz. 

O Sn. 2• Scctter.~niO, serdndo ·de 1•, d,í contn do 
seguinte 

EXPEDIE~TE 

Officios 1 

Do 1ninistc:rio an. gnerrn. de 2.L do corrente me:z, 
cm su.tisra~rio ú. rcfJ.niaição dcstn. cn1nnrn, de 6 do 
mesn1o n1~z, c.nYlando c '1pia. dos papeis rcl:ttivos ú. 
morte do soldauo L~ocauh Severinno cln Sil,·n, do 
11" b:>tn.lhi"•o<le infanta.rin.-A quem fez a requisiçiio. 

Do m ioid'tcrio do irnperio. de 25 do corr<::nte, cm 
solução no ofi1cio desta. C:lll1Ql'o:L de 2.1 do lUeStnO lUCZ, 
dcclnrnnào qnc não foi autorisndn. ncnhltma dospc·~a.. 
co~ n. publicn.çü.o dtl ncvi,.;ta llc Sclencias Juridicas e 
Sociacs, a. que se refere (IS cstn.tnt.os 1nnnda.d.os oll.scr
vnr pelo dccl·eto n. 0,.360 de 17 de Janeiro ultiruo.-
A quem :fez n requisição.. _ 

O Sn. 3• SEc:tETAmo, scrdndo de 2•, declarou que 
··Dr~o lHtvin. !Htrcoercs. 

T.&.XA.. sonnE DZl"ESA.S DE TliESES N.'s .. S J!A.CUJ~DA.DEo\ DE Dl
nEl'l"O.-I~T&r~\"EXÇÃO t!LEITORA.L NA. PllOYl~C[A. D~ 
MA.To-Gnosso. 

o S•·· Cot•reta:- Em um:t das sessões r:tssa.das 
:foi dirigido no nobre 1° secretario o seguinte o!licío 
do 1nlnrt)tcrio <lo in1perio: 

" Illm. ·e Exm. Sr.- Tenho n. honra de declnmt• n 
V. Ex., cm resposta o.o ollicio de 18 do col'l'cntc tnc' 
e n.fitn de o fazer coust:u· ú. cnn1n.rn. dos Srs. sonndo
res : to, que núo se nchn. cm cxccut,~Ü.o nenhuma. cln.s 
clisposit;ões C]UC fic.irão dependentes àll npprovn~·üo 
legishttivu pelo art. 301 do decl·cto de I i de Jancit·o 
ultimo, que deu novos cst!ltutos í•• faculd~tdes de di
reito; 2•, que pelas defesas de thcse, quunclo se rca
Hzüo nn época estabelecida nn 1• parte do art. 299 
aos n1CS\nos estatutos. nenbun1o. ta.xa se cobra.. como 
nü.o se cobrn.vn. o.ntcriorrncnte; se. porém, toes netos 
se effectt~ü.o a t"equcrimento elos cnndidntos fórn dn 
nlcnclona.dn época., estão sujeitos no pn.gnmento dn 
J>ropinn de 701!, a que s~ refere a ultiu1a parte do ci
'tad o art. 299. " 

NiLo esperava. n dcclllrni•Ü.o final deste officio. Um 
dos a.rtigos dos novos est;atutos du.s fnculdt\de:t de di
:roito, que não p~dino ter execu1•ão. qunndo puclcssem 
cs8cs c,;tn.tutos ser cxnedidos, era. o que creon o im
posto de 7011, por occnsiiio de certas defesas do those 
nas fuclllclndos de dit·cito, cmborn se lhe déssc outro 
nome. Niio vale ter-se dcnon1inn.do este png-o.mcnto 
:propina. Elle tem todos os caracteres do imposto ; é 
obdgntorio pn.rn a l?"rte que desejn, cm determinada 
época, o neto publico de que se trata. 

Pudia o govct·o.o ianovnr un lei, crea.udo esse tri
buto 'I De certo que nüo. 

O Sn. Jm<QU,IRA. :-E mnnd~t-sc pOr logo cm exe
cuçü.o. 

O Sn. Con~•a.< :-Concor<lo inteiramente em que 
convém não reduozir o jú curto te1npo lectivo con1 
de!esas de theso, que n~sim ''Om preJudicar o intc
reesc p11Llico liga<lo ó. cl<.istonci~t das faculdades e ó. 
distribuiçi1o ilo ensino superior. 

Mas, uma c >11511 é sct• util a providencia c outra 6 
tornar ctrocth·n a cobrauçn. de um im['osto cro~tdo 
som a intervcnçüo do poder competeoto, 

o Sl\, llAl\ll.Oj ~:'~"!1-.I[~~_AI.>O~.~clq, - . 

' O Sn. ConnEIA :-Não pocli~t esse imposto ser crcadao 

I' nos novos cstntutos, pois n fnculdndc de cstnbelcicé-1() 
excede á. do governo. 

I 
Niío espcrnvn, portnnto, que o nobre ministro, 

officinndo no sennio, declarasse qtte esta p:tt·te dos 
novos estatutos é cxecutndn. 

1 Niío trntnrei neste momento dn. disposiç.õio, 'que me 
pnrccc singuJnr, roln.tivn. a. essas defcsns de these. 
porque qunndo, pelo systcmn dos novos csto.tutos, 
hn; o.. àivlsã~ dos cursos. em scicnclas juridLcn.s o 
scnencw.s soc1ncs, com formatura. tanto cm un1 como 
cm outro, não sei porque ho.ja noccssidndn para a. 
defesa ele these de reunirem-se ambas as :furmnturns. 

Mas não é este pt•cacntemente o nssumpto pnt·a o 
qual per;~o e nttccr,:iio do senado; do que me occupo é 
da crençuo de um 1m posto ou taxa por acto do ""0-
vcrno. N~o quiz on não jul~·ou o n1inisterio pn.ss4clo 
que de\~esse reevrrer no poder lcgisln.tivo pura esse 
fim, pnrn a crcn<;.iio de um imriosto do c1ual o len-is-
lador até agora. nü.o tem cogitnao. 0 

.Entendeu que isto era rebaixar a sun dignidade, 
c 1ncluio logo nos llOV(IrJ estatutos caso. disposição 
pa.ra ~ne se cobrasse umn. tnxa. ncadeinica., que até 
nquelle n1omento não crn. cobrnàn. 

-Ora cstn 1n><n não podia ser decretada nor acte> 
cxclusi v o do poder executivo. • 

O Sn. BAnnos B.mn.iro :-A.. constituiçi:io .J:n·ohibc n 
inlcia.th·a qua.nto mn.is n dcct·eta.çü.o. ·. 

O Sn. ConnmA : -·Diz bem o nobre senador por 
Pernambuco; nem o senado podia inici!lr uma medida 
neste sentido. -· 

Os novos estatutos marcüo época fixa cm que a. 
rlcfesa do thcse póde rcnliznt·-sc sem se pagar o im
posto, é a dos quinze dins que se seguirem ó. tormi
naçiio elos netos da f,tculdndc. Se o cnnditlnto defen
der th~se fórn desse prazo, png11 a pro1>in~t. Q11c lei 
a nutor1sa 'I 

E•sa tnxn é de 70~000. 
Por q~e o governo marcou 70H 'I Porqttc, sendo se to 

os CX!lnuno.clores, quiz nbon111• a co.da um 101i. Mas, 
co~ i~tul.l direito, se a. nttriiJuiçúo lllc coubesse. po
del'la fazer com qtte lhes tocnsho 30, 20 ott 5,SOOO. 

Am:tnhü.. qncm s:tbe o que resolve,·ú, se julga-se 
com faculdade elo legislar sob,·c o nssumpto 'l 

Niio poc1cmos nd1nittir cstn usnrpuc;ão. 
O Sn. BA!tnos B.•nn&ro :-Apoiado. 
O Sn. Conn~IA :-Tnmhem é uti!' a disposiç.iio dos 

estt>tutos que manda publicar nas f11culd11des um:t 
ne-IJl.~-;ta ele sclencias ju.1•icllcas e sociaes. Entretanto. 
com ra.zü.o, nü.o n1a.ndou o governo tornar cffectbtn. 
estn disposiçiio, porque uiio existe verba pela qual se 
possn elfcctunr a despcza com tnl publico.çi'io. 

Como desterminn, portanto, que so cumpra. um 
n.rti~o ctn· que 1na.ia flngrnnte1nentc se viola. n. consti
tui(;u.o, que niio o.dmitto imposto on ta.:o:n qurs não 
sej<L votudo por iniciativa d~t oo.mnrn dos dépu
tnclos 'I 

So cm lugar deste imposto, o governo mandasse 
abonar uma gratificnçiio nos lentes por esco trnbo.lhe>, 
a questüo ern. outra; era. de saber se e !lo dispunha. 
dos meios legues para fazer o png11monto. !VIas 
mandou que a y>nrte pngnsse, justnmcmte o que cn
rncterisa o imposto .. desde que, se nü.o 1>n~nr. nü.o 
conseg11e o seu intento. 

E' uma taxa. ncademicn novn, que nii.o podia ser 
estabelecida senão por lei. 

O Sn. JUNQUP.tnA: -O governo clc,·e mnndur sns• 
pender a cxocuçiio deste artigo. 

O Sn. MsmA. Dll VAsao:'la&LLOR (ministro elo imperio): 
-0 que cu disse na informnçii.o n re•peito d~t taxa. 
para a. clefesn de thesc, foi <tuo olla ni ·elo. nüo tinha. 
sido cxocutudn, porque n1Lo tem ho.\·hl.o defesa da 
thcsc. 

O Sll. CannP.IA :-·Mns no houver defesa de thesa 
, nus faculdades, c o brn-se cssn tnxn "! 

0 SR. :r.fEiaA. Dll VASOONCELLOS (ministro do imperlo)': 
dt\ um np!lrto. 

O Sn Con11BIA; - Eis nhi, 11 questão est4. cm Ce~ 
hnvido, 0~1 nüo, defesa de theee n~ época indicndm. ;, 
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•• houver,hn ele se pagar o impostA>. lias serli legal a 
.erdem dada para n cobrançn. 'l 

A legalidade seria semelhante á que nutorisnsse a 
·dc•pcza, niio votada pelo poder legislativ.,, com a 
pub!icnçiio da /!evista de scioncias jurirUoas e sociaes. 

Não esperava, Sr. pt·csidcnte, ter de occupar-me 
··com iodebita iutervençno eleitoral da natoridndo em 
tempo do gabinete actunl, presidido pelo principal' 
suoteotudor da lei de O de .Janeiro, o nobre senador 
J>ela Bahin, nctunl presidente do conselho. Devin 

·suppOr que S. Ex. mnutém os mesmos princípios que 
o. este respeito sustent(u e que ma.nte,·e no seu ante-· 
rior ·ntinisterio, pelo que recebeu os nossos louvores 
11uando apreciámos n intervenção eleitoral que se 
deu no ultimo pleito. Mt1s, vejo qae na província de 

·.Mato Grusso n iotcrven9ão eleitoral exerceu-se cm 
larga. escaln. Eis o qae lei<' nn Situaciio, folha que 
se pttblica nn cidade de Cuyabú, e tu o ·m,mero de 28 
do mcz passado : 

" Lista dos eleitores deportados '[>elo actunl presl
«3:ente dn. pl'O~incia, ~~igo.deiro Florinno Peixoto, a 
tttulo de scrvu;o publ1co, afim de não votarem na 
elcir;ão .rnra um deputado ú. a$sembléa geral por este 
1• distr1cto, marcndn para o dln 8 de Julho futuro. 

cr Jú. seguirüo os Srs. : 
·~ 1. Antonio Roberto de Vasconcellos, 2• escriptu

·rarlo dn thesourarin de fazenda, para a cidade de. 
·s. Luiz de Cáccres, 50 lep;uns da capital. 

«2. Alferes do exercito l!'rnncisco Pompêo de Barros 
rara. Corambú, cmbarc:ulo, 147 le~uns. ' 

« 3;· Alferes Mo.noel z,.ca.rias 'àe Brito, pnra Co-
rumbá; crnb»·cndo, 147 leguas. · 

. "" 4. Alferes Francisco José do Couto, para Ara
·guayn, li O lcgnao. 

« 5. Alferes quartel-mestre do 21• de infantaria 
Renrique ·Olympio Monteiro, p<>ra S. Lourcn<'o, 5Ó 
kgu~. • 

' « 6. Cn1>itão do 21•, Luiz Fclippe Fet·n-.ndes Cuya-
1>ano, para S. Luiz de Cáccrcs, 50 le~uns por tcrrn 

« 7. Alfct'C$ do exercito. Vicente"' Rnbello Leite' 
para. a villa do Rosario, 20 legnns. ' 

« 8. Tenente do exercito, José dn Costa Lana, 
11ara Cormnbú, 147 legans. 

. " O. Tenente do exercito, Mathin$ José de Souzn 
,_Ribeiro, pat·a S. Miguel (margem do rio Cayab{•) a 
70 leguas. 

" 10. Dr. Viriato de Cerqneirn Cnldas para Niotle 
.n ext1nlinnr um alferes que pedio 3 mez~s de llcenç~ 
por doente. 

«· 11. Mnjol' Amcrico Rodrigues de Yneconcellos 
p:u·a Corumbii, 147 legnns. ' 

« 12. Manocl José Xavier, como sccretnrio do 
major Americo, pnrn Co\·ambú, 147 leguas. 

« 13. Eloy liarclmann. 1•·cscriptarnl'Ío da thcsott
raria de fazendo., pnrn Cnrumb{•, 147 le.,.nns. 

« .14. Josó Francisco ela Silva Campo~, 1• cscrip-
1.uro.rio da~ thesouradn de fazenda, para Corumbú, 
1<'17 lcguns. 

« 15. João. Fcrnnndcs ele Ivrello Junior, prntic:tnte 
- do correio, parn Curmnbti, 147 legt1ns. 

" 10. Frt1ncisco iln C,>sin Ribeiro, lento do LycOo 
Cnynbano, pnrn Cormnbti, 147 lcguns. 

" p. l\Itlnocl Gn\tdio Ley, amnnuonso da instrucção 
publ1cn, po.1•n Corambt\, como secretario do lente do 
Lycêo. · 

" !S. Joaó Snnt'bgo dn Gamn, fiel do nlmoxr.rifaclo 
ào o.l·licnu.l Uc gncna., pnrn. Cort\U1b1.\., a. n1lrcsentnr-sc 
ao commnnclo.nto tlo. fronteira. 

·, « As tlespezl\s de trnn•pot·tcs o ajudns do custo 
íoitns pelos cofres ~eracs e provincincs já so snbc' 
cm beneficio do canclidnto do pt•csidonio t' ' 

• Destes d~portaclos, só dcixon do sc~nir o mnjor 
Amcrico Hodrtgncs do VnsconcclloR, qtt~ por isso se 
nchu preso no qnn1·tcl elo S• bntalllão. u 

~ão creio que se pos~n justifiCtll' ostn o.cc;1mnln~iio 
ele p1·oviclcncias, cm époctt eleitoral, com o fundtt
mento da convoniencin publicn. lia tle cnstnr a des
truir o atreito que estes fllcto~ tüm uo prodnzir no os
pil'ito pnhlico, po1·qno dillicilmento se lllos tirar{, o 
caracter tlo indobita intervenoiio olQitoml. 

Ao mini~tt·o con>L>etcnto ~o4lr~1 '!M §g \\IIJ'll9 1\9 

orden~r a recol!ocação das boina que facilitão ;; n~ 
vegn~•o.o nas bnhms de Parano.gaol. e Antonina. . . 

O S 11. L nu: FnnPE (m-Inistro da; ma;rinha.) : __: .nr/ 
ae estol. cnidando diaso. · . 

O Sn. Conaxu. : - Então nnat1 ma1s <Urci. 
<foi lià.o, apoiado e nosto e11 discussão o a~ 

gtunte · 
Jtequertmenta 

« Requeiro que, l'elo ministerio do imperio, se peÇ$ 
ao goveruo a. segntnte informa.ciio: se jó. se tem. 
arrecadado alguma. quantia para pagamento do. pro
pina mandt1du cobrar pelo art. 229 dos estntutos das 
faculdades de direito a que se rc!ere . o decretO> 
n. 9,360 de 17 de Janeiro ultimo.- Jla.noel Franci&cll 
Correia.u · 

o !!!Ir. lllelra de Voaeoneelloa (mi.nis(ro: M: 
imperCo) :-Sr. presidente, a censara do nobre oc
nndor vcrsàu r,rmciflalmcnte sobre o nrt. 19 dos.es
ttltutos da fncu dade de medicina, que creou a propina. 
'ol.l ilnposto, con'lo S. Ex.. irnproprio.mente chama, da 
70S pnrn defesn de thcse. uns épocas cxtraordina.ri.:ls. 
não compr!lhendidas no mesmo regulnrneuto. 

Eu jú encontrei cstn disposição cm execução; élla 
nüo estt\ cxceptuda no art. :l9l que especificou as 
disposi~:ões ou artigos que estavii.o dependentes da 
npprovação do pnrlamento. . 

Nüo suspendi a execução do artigo que ereon aaa 
propina, pelos motivos seguintes: existem épocas 
certt1s e determinadas, épocns legues para deCesa' de 
theses, n.ssitn como po.ra. os exames : nessl.\s épocas 
ag.uellb que qnizer defender theses po.rn doutorar-ser 
nao nng.> emolumento alp;um. Se fosse obriga.do m 
pngn:.lo, podcr-sc-hin. classificar, como fez o nobre 
senc.dor, de imposto, porque seria uma contribuição 
obrigatoria a C[UC o cnudidato á defc;sa de thcse ·ua. · 
época legal não podin subtrnhir-se. 

Con\o snbe o nobre seno.dor, urn dos aa;raeteristicos 
assencio.es no imposto,. é n obrigatoriedo.ae em satis
fnzê-lo. O cilndiio n<•o pMe eximir-se ú obrigação de 
pngnr o imposto que a. lei ereou; mas, na. especie de 
que se trata, é fo.cnltntivo: cm vez de imposto, é. 
antes, um beneficio para o.qnellc qne quizer defender. 
thescs fúra da época legnl. O serviço dns faculdades 

·está regulnrisado nos estatutos; ho. época para o 
ensino aas ma.tcrins que constituem o curso de estu
dos durt1ntc o nnno lectivo; ha tnmbem época legal 
para os cxnmes, nssim como pnra as defesas de 
thcscs; ncstns épocns, cstnbelcci<lns pela lei, os lentc:5 
prcstã.o-so ·"' esse serviço, acm rcmuncr~ç5.o a.lgumn, a 
nndn se cobro. dos estado.ntes ou cnndidatos 'á defesa. · 
de thcse. 

Se, com etle\to, a pYopma rosse estnbelccH1n pnra: 
essn época, podia ter o carncter de imposto; . mas, 
pelo contrario, o regulamento, vindo cm beneficio dos 
cstudnntcs tnlcntosos, dt1quclles que pudessem. se pre
pnrnr pnra prcstnr seus exo.mcs fúra das épocnR · ordi
narins c dos doutorandos que quizessem adiantar sun 
defesa' ele .. thcses cm época fóra clnquelln que a lei 
permittc, gnrnntio-1hes o .direito de requerer c eerem 
ndmittidos cm qunlqncr época, durante o anno lccti,·o; 
e co1no neste cnso os oxn.minnclores prcstü.o um ser
viço cxtrnorcl.inn.rio, visto como tri.rito os exames 
como ns clefesns do thescs são prestndos de mnneirn 
que núo interrompn-sc o ensino nn facnltlndc, o go
verno entendeu que devin gnrnntir-lhes uma retri
bui,•.ü.o "po1• esse serviço cxtra.ordinnrio, que nccrcsco, 
rctrib\~içfto que é .facultnttva: o c~tndnntc _ou. duuto
rttndo que nil.o quLZcr png:nr a. l')rOinnn., e nu.o lffif\Osto 
como intleviünmcnte qunlificou o hourndo scnn.clot', 
o;pcrc pela ópocn. tlctcrminntln ,cm· l.ci_: mas nqnolle 
que qnizcr nprovoltnr-5c desta dLs.poslçno te1n n fncnl
dndo do ,·oquorcr o exame ou a dcfesn uc tllese, pn-
ganclo n propina. ~ I 

Isto ó fncnHativo, 6 um beneficio, mns oito tem cn
racter nlgum de imposto, tnnto que sómcnte o pngnrú. 
quom ni•o quizcr espora~ poln c.lpo~l\ legal. · 

Foi por os.tn rnzl\o 11n~ ~nten4H nii.o do,"er nus~ 
pon<lor a oxeun1•i.ín rlestA nrtlgn, Nt1~ antro no mero
olmQQ\9 à~~t~ prgyi~~ne!!'.o~ m~:~ ~~!!49 ah\fl nclal!t~~t. 

l9 
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no re,..,.alamento., e o.chn.nao-se em "'-~caçd.o, en
tendo que niio devia. suspendó-lo., visto niio trazer 
ang:nento ile despcza para o thesouro, nem poder 

1 set· considcrndo um imposto. 
Disse o honrndo sen dor: " No entretanto pro-

·hihio que se publicl\sssc a Revi•to.. » • 
Perfeitamente; prohibi a :rmblicaçiio da Rev1~ta. 

1
porque trnzill nugmento do de•pezo. c todas a.s d•,!l

i pos]ções que vcr,;tii.o sobre a.ngmento de despeza. nu.o 
cstao em cx.ccuçu.o. . 

E' certo que esta. disposição nã.o . está in.alu1da. no 
art. 391, mas nem isso era. necessa.r1o porque n._dou
"tdna n.doptada pelo governo foi qnc na. execuçao ~o 
·regulamento, ni'io se fizesse despezn. a.lgumn. qtte nao 

·1 estivesse nntorisa.da.. 
1 Por isso niio consenti que fosse publicada. n. Revista• 

.. A'ssim·tombe1n se n propina. foese, como figurou o 
~honrado sennilor, ·crendo. por lei para. ser png<• pelo th_:
;souro, cu teria suspendido sua ex.ccu9ü.o ; c n ra.Zl\0 
•é intuitiva, já está den1onstrnrln, bn.vul. augmcl.?:to de 
:despem, que nü.o dcvin. ser n.ttenrlido, porque n~o c:s
·~1;ava autorlsndo ; n1ns se n propina. sabe da o.lgtbe1ro. 
'ao exo.mina.ndo ou do doutorando que quer defender 
• tbese f6ra da. época. le~a.l, que niio quer espernr pa.rn. 
1:fazó-lo no tempo proP,.io, entendi que, me•m? em 

{
'b..e'!cficio d~s intcresoados devia. mnntcr cata. dtspo
Slç,ao em Vl~Or. 

Não vejo nisto motivo de censuro., nem t~m compa
.:rnçii.C) n despezn. com '!' publicação dn. _Rev1stn. com n. 
•propina.. que voluntn.nnnJente pop;n. o tnteres~ndo . 

.Admira., portanto, que o honrado scnndor ~·s~e!'s~ ~ 
com a propina ainda mais se viola a consttlu•ç«.o .. 

t O Sn. ConnE<A. :-E' cousa clnr<>. 
~ O Sn. Me mA. »E V A.SCONOEL_LOS ('!'ini.•t_ro do. imperio): 
-Niio está. no nlca.nce de mtnba mtcll•~enCin que se 
-viole menos n. constituição, esta.bGleccnâo ou crea.ndo 
·tuna. d~spe7.a. pelos cofres public?•• _como seja o 

. au..,.mento de dcspezn. pa.ra o. pubhcaçao ~e uma. re
, -viain.. do que crcnndo uma. paga. voluntn\"13., fncultn
;1;ivn, que sómcnte .scrú. s:ü1sfeito. pelo <>studante ou 
·doutornndo que qn1zer. 

·o Sn. Cona&IA. : - Nem voluntarin., nem faculto.
~-.tiva. 
1- ·O Sn. MEIRA. DE V uaoNcELLos (minisl•·o do imperio): 
-E' fnculta.tiva, porque pn.go. o doutornndo que quer 
· defend<>r thcse cm época extra-legal, o!:'rig_!lndo '?~ 
!professl)rcs n preBtnr u1n serviço n. 9,t1e .nu.o su.o obn 
•gados, serviço nccl·escido e extrnord1nn.r10. 
. O Sn. Conn>:IA.: - Qu<>m o diz "i 
r;; o Sn. 1\I>:mA. DE "V A.SCONCELLOS (ministro do imperio): 

. -E' o reguhunento. 
:-0 Sn. Conneu : - Sempre se fez exo.me6 fóra. da. 

·.(;,Pocn. marcada. 
. ··O Sn. M>:IR'- DE V A.scoNc>:Las (ministro do imperio): 
_:.E" certo; mn.s S\lspandendo-se on interrompendo-se 
o trabalho da. faculdnilc, c01u prejuizo elo ensino,parn. 
..nbvia.r esse inconveniente, o re:!:ulnn1ento nctnnl pro
,Jlibc aue assim se procedn, determinando que as dc
;fe•ns ae tbesc e os exumes prestlld'>s em épocas ex
tro.ordinnrias, •ómcntc seji'io feitos sem prejudicar 

. aos tro.balhos i! o curso, fót·n das horns do serviço or
,Cinn.rio, portnnto, se os exmnina.odos ou doutoran
dos quizercm :fllZOr exnme ou ~efender th~se em 
qualquer <\pocn, nccrcscc ttm servtço extrnordmar1o, 

· :fóro. dns horas de trabalho ordina.rio. 
.o Sn. ColmEIA. :-Augmentou os vencimentos ilos 

pro-fessores, se1n lei. 
_ •(lia outro,, apartes; o Sr.presi<lonto reclama altenpüo,) 

t\". '() Sn. MctnA DI< VARQONOELLOS (ministro ao Imporia): 
-.!"ronbo dndo ns cxpltcnçõeo que julgo convemcntes, 

·o Rcnndo c o pniz que julguem. 
' .Direi duas pahwrn• n. respeito tio. interven\'ÜO clci
)·tw·td, de que fnllou S. Ex. 

O nobre scnndor chnmou o. "ntLcnçüo do ~ovcrno 
\pnrn. n. intcr,~cr.çiio cleitornl que <liz ter hnvi<.lo nn. 
:]1:rovinci1t de l\Iato-G1·osso,· ftlnLlrllHlo-se crn nrti~o de 
~1un ·jornnl dcssn. })ro,·iuciu. no r1Uul vctn pnl>licndn 
,<1.UW!)i6tn do o!llcincs rcmo~idos, 

O governo nli.o tem C1Jt1hcc:imcnto desses :facto~ : 
c~nsidcra pelo cont~tl.l"~O o }Ilustre p;cneral que ndiui: 
ntstrn. o.quella. provmcm, tncn.pnz de prn<icar netos 
desta. ordem, como o de l"ClUOVCl' officiaes para níi.O< 
votarem ..• 

O Sn. J>E LA!IIA.UE : - -".poinilo. 
O Sn. !>~Em~ DE Y.<soo:<OELL~s (ministro elo ilnpario):· 

-:A pubhcnço.o hiln pelo nobre senn.clo1·, é n.nonjma• 
DILO vem acompanhada. de provas. 

O Sn. ConnEIA d4 um apnte. . ~ 
. O Sn. !Ir• mA'!." VAsa'!Naeu.o• (ministro do impario): 

-: O .gov~rno nuo tcn~ JD torJnn~:õcs so br43 o facto, o· 
nno tl~red1to. qr!e o 1_llustro _general que governa 
nquel a. .provmc1n o hnJa. praticado. Á""unrdexnos .os 
csclo.rec1mentos. (Muito bem.) "' 

Ficou :>din.da n. mesma. por ter pedido a. palavra. o· 
Sr. Correi:>, 

ORDEM DO DIA 

MA.nCA DE l\IERC.\.UOUIA.S OU PRODUCTOS 

Entrou em 1• discusdiLO o projecto ilo s<>nado, ]Atrn n . 
de 1885, sobre mnrcn.s de industd"n. c commercio. · 

O !!la•. Coa·relaa a-Sr. presidente. já é muito ditllcH 
no senador cumprir os seus deveres na variedade de 
assumptos a que tem ele prestar n.ttenr:iio r•o.ra consci
enciosamente votar; porém, m"l.is ditlich se tornn. sua. 
posiçrto quando. para proceder com acerto, sOlicita ia
formações que o governo niio envia. 

Existem, sobre?- qnes:ao que u.gorn. se ventila, .re~ 
~r~se;>taçõcs das JUnt;ts ue commercio; em tempo so-
11cltCl, e o senndo d1gnou-se de npprova.r o.men 1·e-· 
querimcnto, que nos fossem remcttidas <>ssn.s repre
sentaçõ<>s afim de serern tomadns em considera"iio. 
quando se disctltisP.oc o presente projecto. . ' 

.Nem essns. nem outras informações pedidas tém 
vJndo no senado. Espero que esta. reclnmncüo sirva. . 
pn.rn. que, pelo menos, vcnhão antes do. 2• 2Íiscussi'io 
esses d~ocumentos, que interessiio ú boa ·marcha dos. 
trabalhos. 

Niio posso dcixnr de lotwo.r os illustres atttores do 
pr_ojecto em . discussão , os nobres senadores por 
1\Imns c Bnb•n. ns Srs. Affonso Celso c Leiio Vcl
loso. I:Io. nccessidn.dc de retocar a. lei de t875; ni'io só 
porque esta lei, iniciada. na camnra. dos deputn.dos, 
soffreu no senado emenda. cuja vo.ntnge•n a. pratica 
niio tem confinn<.do ; como porque tendo o ~overno . 
ndherido a uma comreuçi'io regulando a. materi:t 
con•·em harmonisar as di•posiçücs da. lei com o esti~ 
pula.ilo na convenção • 

O Sn. Nu~Es GoNÇA-LVES: - Apoiailo. • .1 

O Sn. ConnElA : - No intuito de chn.rnar a. atten
çito ilos illustres autores do :projecto, fa.rei tlmn. obser
va.ç<•o qunnto ú íórmn. que a.doptnrüo. · 

E.xistinilo lei c niw sendo elln. completamente reVv• 
gndo., pnrece q ne m<>lhor fõra tro.tn.r sõmente das 
novn.~ n1edida.s cujn. o.dopçüo se julga. conveniente . 

De outra. sor.Lc, suppOr-se-ha ou que niio temos lei 
sobre o. mntc1"1n, ou que toilns n.s disposições desta 
mcrccen1 ser re,•ognda.s. 

Sem nprccinr o projecto, cuja. ndopçii.o na 1• dis
cussão me pm·ece que o senado resolver{•, direi ·que 
ncbo nelle nlguma. cousa. que revet· no que respeitn no 
re!!ist~o das murcns de fabricas. Snbc-se quo ns 
mO:rcas ilc fabrica nii.o sü.o sómente ilc utiltdnde par
ticular; as fulsificaçües podem prejutlicnr ni'io só no 
conunerclo·licito, 1no.s ta.rr ... bmn lL hy~icne, nü.o scodo, 
portanto, o Íl!tere~sc publico nlhcio {~ questão; pelo 
qne ten:-so clu•cuttdo s~ qcvo set• obr1p;u.toria. n. mn.rct\ 
tlc f1Lhr1cn. 1\Ius ndnatt•do entre nós o principio tla 
liberdade, <leve ser cllc limitndo quanto no registro 'I 
Bem se vô que nü.o trato do Jnnrcns, corno ns indicadas 
em nlguns pnrngrnpboa do o.rt. 8", q llO ~rn ,1cnb um 
caso podem ser 1•ormittidas. 

Nos demnis cnsos, co1no o do inlitn~ii.o, UovC'r{t. sobre 
ente registro resolver n juntn cmnmc:·cin} ou Jon-0 iul
mitti-lo'l U projecto ndmittc o jni?.o illl junt11 :i' osta
bc1cce n. prlorJdade dn uprPsontnç!iJO tla. 1nnrcn.; iuus 
r•óuo nco~Jtcccr <Jnc u. Ullltca, r1nc 1••·hneiro se luYc u. 
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· ro~istro, seja justamente a que incorra na· censura da. 
im•tnçã.o dolosa. Daver-se-hn esperar qua .o. ~uiz 

·.commercial decida qual mnrca seja a mais ant•ga, 
· · 'J'ara depois fnzer-so o registro , ou dever-se· ha ad
. ·mittir esse registro <l de1x.nr qu'l a questü.o de prio

ridade, com os direitos que della derivii.o, se liquide 
-depois 'l Ni:io acho que esta mnteria, como estú. 
regulada no projecto, escape li critica e é me•.1 
fim. sem entrar agoru. em maior explanação, pedir 

·a attenção dos nobres autores do projecto pnru. 
as liJ;teira.s obs:rvações qtte faço, no interesse da 

-segunaa dtscussao. 
O Sa. PnESIDCNTE :- O artigo do regimentu de

termino. que nn 1• ducnssão os projectos sejam dis
·Ciltidos em globo, sem especificação do.s materías 
.contidas em cada artip;o <lo projecto. 

O SR. CoRREIA.:- Foi o que eu fiz. 
. · O Hr • ... tronMo Clel•o ap;rndece ao nnbre senador 
1'elo Paro.ná. o louvor que dirigio aos autores do pro
Jecto em discussão. . 

A annucncia de um espirita tii.o illustrado como 
·s. Ex., ao menos {•s suas principnes disposições, é 
penhor seguro de que elle transito.rli com felicidade, 
o. incorj)orar-se-ha na legisl,.çii.o do pniz, com vnn
tagcrn da causa publica, mú:mente se S. Ex.. e os 

·demais collegas quizerem corrigi-lo dos senões de 
-que n"turnhnente resentir-se-ha. 

E' duplamente importante o nssumpto, j1'i. por 
entender com " propriedade induetrial, que deve ser 
plenamente garantida, e j IL porque importa o desem
penho de um compromisso internacional. 

lia mo.is de dous nnnos, em 20 de Ma1•ço de 1883, 
e por convenção celebrada em Pnriz com varias po

·tencins estrnogeirns .. obrigou-se o B1·nzil n observar 
·os J;>rincipios nella aceitos e as condições estipuladas, 
no mtuito de proteger a industria o o commercio li
c•tos contra a concurrencia desleal, tiio fecunda em 
.seus ardis, quanto perniciosa em seus e !'feitos. 
(Apoiados.) ' 

Para honrar esse com]>romisso era de necessidade 
·modificar a lei n. 2,682 de 23 de Outubro de 1875, 
que entre nós regula a mater~n, porque, omissa 
á<"erca de varias especies previstas na convenção, em 
·outras consagra preceitos que lhe nii.o são muito con
fonnes, nem á boa doutrina hoje universalmente 
aceita. 

Diversas e de maior ou menor importancia e alcance 
sii.o as divergencias e lacunas, que a citada lei npre
oenba. confrontada com o referido pacto internacional. 

As. secções reunidns dos negocias do imperio e 
jnatiça do conselho de estado assim as enumerárão na 
consulta justificntbra do projecto de lei, que o governo 
incnmbio-as de organiso.r, e na qual foi o orador 
ltutnilde relator: 

• A convenção garant~ o nnme commercinl (art. 2•) 
independentemente de re.Q:istro, fa~.a ou não parte da 
marca de fabrica ou de commercio (n.rt. 8•), ponto 
em que é omissa a. lei, talvez por Julgar a materia 
oonvenientemente prevenida pelos arts. 301 e 302 do 
'IOdigo criminal. 

F:quiparando os subditos dos Estados da União para 
go~arem, em qualquer delles, das mesmas vanta<rens 
c"ncedidns ou por conceder aos respectivos nacio;;nes 
no que fór relat-ivo a marc:u de fabrica, nome com
merc•al, etc., faz extensivo identico favor ainda aos 
tl'ldividnos do nncionalidnde estranha atlll mesmos 
Estados, desile qne em nlgnm sejiío domiciliados ou 
.te11hão estabelecimentos commerciaes ou industriaes 
·(art. 3•~. 

A let de l8i5 é ruais restrlctiv11. Limita o bene
ficio aos estrangeiros (cujos estabelecimentos estejiío 
f•\u do In>pcrio;, que residirem em paiz onde haja 
recíprocidade para as mo.rcas bra.zileiras. Niio attende 

.!lois. tambem ci séde dos estaloelecimento•, que pódé 
· ael.' éli ... er.a do dt:rmicilio pessoal. 

.A. conYen~fiiO assegura (art. 4•) direitos de priori
. olade (sob reserva do prejutzo de terceiro), por um certo 
-!•_,.._.,o, liquello qno tiver feito regularmente o depo

. ~~tto de uma ma• caa. para rea tizar 1~111 diligencia nos 
<f••"ni~ 'E•I•l•le~ da U:ncio, dt,pc>si~i\o '1,\te se niío oa.-
OOilll':l lia ~rert<b lot. 

To,rj:lo. ob,igatorio' o registro de. qualquer marca _re~ 
gtllar.nente depositada no pt~iz 'de origem (at:t· 6•) e. 
conseguintemente, o das que consistirem •nn ·cifrns·o11 
letrns •. o·quc n lei prohibe . 

<.J.,nsidern. contrafacção a fo.lsa · O.j>plicaçüo a 'qual
quer producto do. nome de alguma loco.lidt~de, como> 
indicnção de proced<lncia, quando estiver junta a. um 
nome commercinl ficticio ou alheio (nrt 11,, e attto
risa a sua npprehensi•o, no ser importada art •. 9• ). 

·.A. nossa legislaçito é omissa qnanto á .. tsa tndt
cnção de procedoncin e, .portanto, nii.o admittc a. 
apprehensü.o nesse cnso. 

Esten.Je a. l'r.>tecçõ.o da marca nii.o só aos ~rO• 
duetos do commercio o industria propriamente dttn, 
seniio ainda. (protocollo de encerramento n. 1) aos d_a. 
agricultura (vinhos, cereaes, fr'lttas, gado) e. aos mt
ntlro.es entregues ao com1nercio (a"guas, etc.,), o que 
entre nó• actualmente soffre contestn9iio . 

Finalmente, exige um deposito central pnr!' escln
rectmcnto do publico sobro as marcas reg1strndas 
(nrt. 12,) que ainda não creámos. » 

Não é, porém , só nos pontos_ q,ue ficiio indico.dós 
que a. lei de 1875 reclam11 nltero.çao. 

Comquo.nto sela irrecuso.vel testemm'h' do zelo .e 
sabe<loria do legtslndor brn.zi1eiro e contenha provt
dencino justas e acertadas, os 10 annos de .s~n. exe
cução pater.iteárão·defeitos que convém corr>gtr. 

Eoses defeitos erão inevitaveis, mórmente tratando
a& de nssumpto ainda então pouco conhecido, em um 
11niz novo e de índastrio. apenns nascente, como o noss.?• 

O oro.dor teve occnsiü.o de oa assignnlar na sessn.o 
do o.nno passado, quando discutio o or~amento do 
ministcrio da agriculturn, cho.ma.nd~ para elles a 
nttenciio do governo, o que contr1b111o po.ro. ser ela
borado o projecto em discnssiio. 

Eis como apreciou-os etn outro trabalho .de que 
tnmbem foi nfficialmente encnrregndo : 

« Sendo obvio '}\tO da admissão ou recuso.~~ registro 
de uma marca industrial pôde resultar '{'reJ.ulzo_ para. 
nlguem, era de intuitiva necessidade_ n •ndtcnç .. o .dos 
recnrsos de que pudessem.lançar.mao us.qn_e se JUl
gassem offendidos em seus 1nteresses ou d1re1t0~ pelo 
despacho fcvoravel ou contrario áqnella formahdad;. 

Nnda providenciou sobre isso o decreto n. 2,6S2 
de 1875. 

lndican<lo os c11sos em que deva ser negado o •·c-
gistro, limitou-se ás hypotlieses de : • 

Comporem-se as marcas exclusivamente de cif,·ns 
ou letras; · -

Contertm ima,.ens ou representações que possuo 
suscitar escandalo (art. 15). 

E quando duas ou mais mn!cns identi~na, apreaen
tadlls simultaneamente a reg1stro, e !lU.O ha!endo._ a. 
respeito de nenhuma prioridade de l'osae, nao eeJu.o 
alteradas pelos interessados (art. 12). h 

Entretanto, é tambem obvio que outros CD.~'! a 
em que o registro deve s.er abso~~tamente p~ob1btdo, 

Niio acautelou o. espec•!'• f~c11Lma de ver1ficar-so,. 
de ser registrada marca 1dent1ca ou semelhante em 
jnntas ou inspectorias diversas, o que póde provocar 
confiictos d~ dir~itoa ig_unl~ente go.ro.nttdos e, · por-
tanto, preju1zos 1rremedtave1s. • _ . 

Só autorisou a inutilisnção .. ou .aeatrn•.9U!l de mar
cas de fabricas naci'>naes contrafettas ou •m•~daa nos 
produoto• edrangeir08, _ depende!_ltea de despacho ~· 
alfandegas, qu11ndo · nao lia r11~ao para isentar dessa 
providencia os X'ro>l110tos nnc1onaes que ae ncbem 
nas n1esm1u condtções, e t11nto uns como outros, onde 
quer que se encontrem. (.A.rt. 10.) 

Permittindo a apprehensão e deposito .a~ pt'(Miuct_g.t 
quo conti1lerem marcas conlrafe<tas ou tmtta!&as, n .. o 
lez extensiva essa medida de cautela âa m&rcaa oon
tro.feitas ou imitadas o.indll não applicadas o.os pt·o
ductos, e outros act~a ele concnrrencia desleal, q_ltl!l 
aliás capitula como criminosos e subl!lette á ~eatua 
uancçiio penal de que 6 aquello auscepttvel. (~11:: 1 t .)-

Não tendo indicado o procesao daa a<:<;õea cr>~•no.os 
e civis <tUO consagra, estas, •egundo "" pnnetpios, 

, tolm de aeguir ou a f6rma; do aummario por01nte ~ 
jury, on a aus 11cçõoa ordinl\rlaa doa o.rts. 65 & 73 d~ 
,·egn1nu1ento u. 7a7 de _2li de No.!e~bro d~ 18t.O, q~t•• 
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11iio &ãn as mn':·a """J>rias para.· a especialhlaue elo 
.assumpto. · . 

Querendo ser mlnucioaa. na. discrimina.~ão daa dil'fo-. 
rentes casos de eoneurrencia desleal contra marcas de 
fabrica, para os quaes estabeleceu penas, tornou-se 
confusa, dando lugar, na. pratica, n duvidas e contes..: 
tações resultantes da ditlicnldade do distingt>ir as 
diversas especies de delietos, que nüo estão definidos 
coin a neecssaria clareza (nrts. 6• e 7"), como as 
seccões depois mostraraõ. · 

. Mtlitns destas lacunas podião ter siclo sanadas pela 
juri~pru<1enci" dos tribunaes ou pela interpretação 

• doutrinaria. do poder· executivo na promulgação dores
pectivo regulamento, o que serin curial e legitimo, e 
ninda segundo os nosso·s estylos, por nvisos do go
ver.no, que a esse respeito nilo têm força obriga-
torin; . 

Mas, além de poder-se affirmar que até boje está 
infelizmente por cum(lrir-se entro nós o preceito 
legal, ·que incumbe no supremo tribunal de justiça 
de declarar a verdadeira intelli~cncia <las leis por seu~ 
arestas, <LC::cresce que os lití~IOS agitados nos tribu
na<>s, depois da lei <le 1875 ,ao >ncuos os de que ba 
conhecimento), não dcriio lugar a que elles se pro
nunciassem sobre as q•>csti'ies mn1s import .. ntes c 
dia1ceia, pois t~m vcrsauo exclnsivamente sobre con
trafacção on imitação ele marcas. 

. Quanto tÍ cloutrina firmada ror melo de avisos 
sobre ter o í.nconvenientc "pontada de não obrigare~ 
com~ preceito, occ'!rre que os po.ucos expedidos 
versao tn.ntbem qnns1 só ú.cerca. de Jntcrc~ses indl
viduaes, pelo ·que não fornecem subsidio valioso 
para a. interpretnc;iio dos pontos obscuros ou on>issos 
d" lei. 

Dema.is, posteriormente li. lei de 1875 foi promul
gada a de n. 3,129 de tq, de Outubro de 1882, que 
regula o. concessão de patentes nos autores de inven
ção Ol\ de descoberta in<lu>trial, e para cuja. execução 
expedia-se o decreto n. 8,820 do 30 de Dezembro 
ue 1 ~82. 

A· lei n. 3,129 afasta-se por vezes do pensamento 
ou systo:ma da de 1875, sendo aliás intuitiva a con
veniencia. de se harmoni~a.rcm tanto qm>nto possível. 
visto dispOl'CIIl ambas sobre objectos que entre si tém 
a maior nnnlngia. » 

N.:o projecto, de que orn. occupa-se o senado. procu
cura.-se p'reencher o triplice ·fim de bem prover sobre 
a garantia. elas mnrcns de fubricn e de con1n1e,.cio 
ex ecntar-se n. convenção de Pariz no que é da dom: 
petencill do po<ler legislativo e uniformísar a. legis
lação, q_nc cspccio.lmcnte diz respeito a propriedade 
inclustl-ml. 

Elle divide-se n"t\lrnlmcnte em cinco portes : 
N" primeira. índico. o que pócle ou não constituir 

marco de fabric" ou de commercio, quo.l a nutorídnde 
com potente para orcleno.r o ·registro, ns formalidades 
deste e do. sua publicnçilo. 

Na scgundt> estabelece os recursos e ncçõcs de que 
dcvü.o lnnçnr mão as pn.rte que se jtllgnrcm prCJU
dic"uas, quer "~la concessão do .re_gistro, quer por 
sun recuso.. 

Na terccim dehne os aelictos contra. o ttso exch1sivo 
das marcas registradas, seu processo e pennlidade 
e a competencht pura impO-Jn. ' 
· ~n qnnrtn consogra umn f!.erie ~e proviclonchu; que, 

eonJ LlDctnn1ento com n.R ncçocs cnminncs, nssegurn. a. 
protecçiio devida ás mesmas mnrcas regularmente 
re,!!'ia:;irnans. 

Na 'lllintt"L finalmente, pro'\·ê sobre ns marcas cstr::m
,;eiras rcgislrndns nqu1 ou nos paizcs dn União 
nlõm · <1c disposições cepcciacs, tendentes touns .;. 
bem ao::mtelnr sobre o as&umpto. _ 

em p;eral; · c esta ti >i o pi>de sm- posto· &m. ilnvidn ; hn-
põc-se de &i memu~. . · 

Pede licé11\)8- 110 nobre seuacTor pelo ParanW..:para 
adiar p11ra e•sa discus•ão o. resposta. devida 4s. o'Doer
vações que fez, o fim ele n1io clcmorar n votação e 
aprovcittlr-se o tempo esco.sso e precioso. 

Nã.o havendo mnis quem pedisse n. pn.19.vr;.:_; .. en·cer
rou-se n. discussão .. 
Post~ a Vt;!tos, foi approvado a projecto para. panal"· 

4 2a d1scuasao. 
O Sn. IGtuCio ~I.-urJ:<s (pclct ordem) requereu ver-

balmente dispensa de interstício. · 
Consultado o senado, coneentio na dispensa pedida.. 

~DJUOIC..C}ÕBS :FOUC}404S 

l'roreguio ena ~· discnssão com as emendas 'otrer~
cidas e 11pprovadas cm 3• discussão, 11 proposiçii.o· <111 
camara dos deputados rclattva .a reforma <lo processo
de execupões commercines. 

o s ... •o•é Douaraelo •- Sr. presidcute, a l•i
turo. do importantíssimo discurso proferido por um de 
meus honr11dos colle~a.s, senador pela. província. de 
Minas Geraes, sustentando a. couveniencin de es
tender o penhor agrícola até os accessorios do im
movel bypothecado, embora comprebcndidos na. eo
criptura, desde que houvesse o consentimento' do. 
CJ·edor, provoca um sério exame do aenn.do,. e cr~io 
que proporeionn.-tne fundado motivo pn.l'a. cbnmar n. 
attenção do legislador sobre o elevado a.lcance 
theorico, pratico e economico desta. sttbita e talvez 
:fnnesta innovação. . 

Â emenda. assignada e sujeita. a nosso exame e 
posterior Votnçiio, consagrando com O reforço de no'' li. 
c qualífic11da nutorido.dc a perigosa. doutrina de que & . 
bypotheca póde ser fraccionada, para constituir uma. 
parte della J?Cnbor a:;ricol&. merece meditado e pro
ftmdo estudo, especialmente quando se trata. de.. 
organisnçilo do credito territorial, nmesquir~hnnclo · 
contradictorinmcnte as garantias do debito hy.po
theeario. 

Darei a razão das duvidas que me assa.ltiio o espí
rito. apreciando a emenda soJj o tríplice aspecto d:~.. 
hypotlieca, do penhor e do credito territorial. 

.A byj>otheca é pela nossa Je,s-islação o que touo! 
sab·Em. Como direito renl, cujo fim é 11 scgnro.nç" da 
divida, embora o domínio da cousa niio seja ti·asna.s
sado do devedor para o credor, aquelle direito acom
panha o objec~o !'Ypothecado em t?dos _os moment_!ls. 
do tempo, e co1nctde, como garant1a d1recta. e ~ao 
pesso11l, com a propriedade do devedor hypotbet::a.rio. · 
E' o caracter distínctivo da. hypotheca, g\\e n1io se 
confnnde de modo algum com o penhor. Desta.c:ir o 
nccessorio hypotbecndo, \')ara transforma-lo em penhor 
ngricola, é cercear indivisibilidade da bypotbeca., com 
subversão de todos os p·rincipios, depreciando ao 
mesmo tempo o seu valor, gerando litígios desneees~ · 
sarios, c dando ao mesmo objecto duas signifit::açôes. 
<listinctas cm direito. 

Dn natureza da. hypotbeca dccorl'Cm como conse
qtlencins directas'' necessn.rias dous direitos, o· di
reito de sequela. e o direito de prefercncia; o primei
ro tüo importnotc, que, segundo os julgados, acom
panha os bens hypotbcco.dos nté mesmo quando 'J>or 
atreito de execuçno tenhüo sido adjudicados e vendi
dos depois pelo m·eilo1· chirogrnphario; o segundo 'tão 
grnduo.do, .que, symbolisn a proemineocia distinc~iva. 
do contrato, tornando irrcductivel a bypotheca; que 
cm suet integridade. deve ser especialmente mo.f1t.t<la 
para o inteiro embolso do credor hypothecario ... , 

Se " projecto o.ttcndcn satis!nctoril\monte a todos 
estes ~ntni~os, c qnncs scjü.o ns crnondo.s precisas, ~~
s~eut.c demo.n~trn-lo-hn. n 2" discu~siio: nbi, estudado 
cn•l•~. n.rt.igo. elo pcl· at, cnbcr{~o nprcciar dotidnmcnto as 
c<.:?nS!do.rn~~õ~s fJ uo ()Ocorrerem nos· nobres scnndorcs, 
(j\le ,!;le_ tl1gnn;rf:1n tlo lliscntl ... lo. O · orndor · cornpro
lT1'1 '':·, 1.1 .. 1l nc<nnpn.nhn_-los d~ longo, c tnnto quanto o 
J (,""~Jlll~ '.':"".t• s~t\'=3 n.cnnnnrlü~ l"ccnr . .l(''lf~. 

O art. 10 do. lei lBG~ e 239 do reg. de 1SG5 · e:l<
primem toclo o vo.lor sip;nifico.tivo ilo direito nas ex-·, 

· pressivos pnlnv•·ns :-ahypotheca grava o immocel'·in
le,qralmcnlo cm catla uma de sua• pa1·tos, qualqllC?' ·que · 
seja a pessoa mn cujo pode1· so acharem. · 

' A ou ~ t.1·a~-~. ~~~f~~-~~lu:~~~- u.H:. ~tilhh\U~ elo proj.:-üto 

A omcncla ínz conso. pcior do qne <liYidir o. inte
gridade dtt g;nt•antia ; llOr<JllC, ee por um lodo divide' 
n hypothccn, por outro lntlo crcln o penhor, danuo·~bs 
ncccssorios hypo.thccndM umn •ign!ficni;üo unt~la,~ 
ofinn\·nndo ao mesmo tCI1lllO " ilel>ito da hyp~ \lc1 
o uc !Ji Lo do pon her, · .. ..:.3- " 

'.:. 
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- . Se a di.vida i! o ·'Dili e ·o•h'o · cred;>r vence rena-ao ao 

111eame tempc., COI}9e':va o credor, l>ypotbeoario_ e d!
' Jralto ol!! pr.ef.erenouL, .Jeto · ti, a•nnlla-se o cred1to p•
•. gnor_at1010 't Se o consentimento do credor serve para 

ex.phoar e aceitar-ao a ultima bypothese diminuída 

. . i 
·»Ít!otns't Pedem umas é outros alterar clausnlaa essqu- · 
ciaes elos estatlltoa e da lei organica do taes aaao
cinllões' .·· · . . 

Sr. presidente, os honrados senadores, 'I."" su'!'-· 
tontiio a emenda, dclfCobrem no consentimento do 
credor hypotheeario um milagroso remo.dio pnra. 
curar todos os mnles. Desde que o credor· hypothe
cario consente nii.o ha mnis difficuldades, niio hn m:tis 
direitos feridos. Parece que ·ao mesmo tempo fugirii.o 
diante de seus olhos as sociedade,. de credito real I 
A associação tem no lado dos proprios,os interesses de 
tel'C!liro; os immoveis hypothccados têm como valores 
nm ·limite na · lei ; a~ tratn-se do uma associne.:lo 
anonyma, é preciso conciliar os fin1 do anonymtlto 

: a_ garantia doa i'!'movois hypothecados, que nas r.o
Cledades de credito nnl só podem ser aceitos p .. la 

· metade de seu yalo•·· quem respondo l'ela differença 
t para com terce1ros 'l Se pelo contrario o direito de 
aeq!'el~ subsiste, para q!'e possa 'o credor bypotbe

' ·cano 1r procurar os 1mmoveis onde se achem, 
que especie de penhor pócle considerar-se um tal 

_!'ou trato, se no fim de contas desnpparece a garnntin 
JUStamente no momento em que devin reviver 'l 

lj:' preciso_ escolher ou hypotbecn ou penhor. O 
legislador nao tem a· forçn de mudar a natureza das 
ctJuoas. O qne elle pOde fazer, se a niio respeita, é 
com certeza introduzir ·a desordem legislando parn 
que a_s leis !'Üo sejão cumpridas, ve'ndo-se nfinal ello 
P!Oprto .obr•g~d~ a. sophisma-las, e s\lbstituindo os 
'Vlnculos de d1re1to pelos vínculos de pnpel. 

O objecto e comprehensão dn hypothecn é materin · 
regulada por lei. Os immovcis propriamente ditos; oU: .. 
o! que o-· sõ.o por stlll. proprin. natureza.. o domínio 
directo dos bens empliyteutas, o clominio util dos 
mesl!'os bens ; eis o objecto da hypotheca, qunndo 
cons1<lerada em si mesmo, isto é, quando se trata de 
bens que podem ser hypotheeados por si sós. 

·com todQa ·os direitos e responsabilidades que lhe 
acnrretiio ; ns letras· hypothecnrias tem por garantin 
os immoveis, o fundo sucial e o fundo de reaer.va; 
e n emenda, abaixando o limite do valor tlos bens 
hypothecados, enfrnq uece a propria garantin <:J.ns 
letras para com terceiros, no passo que diminu~· a 
garo.ntio. directa e especial <lo emprestimo, COll'l 

, prejuízo dos associados e tlcsapreço do .credito 
·territorial. 

Os accessorios, aliás clefinidos pela lei e pelo regu
lamento, só. poc:tem ser. objecto de h;vpothecn ju~ta
mente com os Immoveos a que pertencem; e poos a 
bypotheca logicamente comprchéndc no• termos do 
;u-t. 142 elo regulamento de 1865: 1•, o immovel com 
todas as suas pertenças e servidões activas; 2•, os 
acce•sorios hypothecados com o mesmo immovel; 
3•, todns as bemfcitorins que ncc•·escercm ao immovel 
depois de hypothecado; 4•, todas as acces•ües natu
J'aes que sobrevierem, nas qunes se considerão inclui
das ns crias das escravas hypothecadns; 5•, o preço 
que no caso de sinistro <\ devido pelo se,.,.\lrador no 
segurado, não sendo npplicndo •\s reparaçõ~s do im
movel hypothccado; G•, n indemnisa..,iio em razão da 
desapropriação por necessidade ou utilidade p\lblico, 
ou ,em raziio de perda ou deterioraçiio. 

Na pratica qunntos in<:onvenientes póde pro<luzir 
esta emenda. , importnndo esscncilll reforma no que 
toca ús societladcs .. de credito real, ·enxertndn no moio 
deste projecto sem ns dema1·caçõcs indispensnveis na 
applicaçi.io, com referencia ao tempo e ao objecto. 

Admittida n sepri.mçii.o dos accessorios , e por isso 
mesmo innovndo o eoutrnto ; se o c1•edor pig:no\"nti
cio , '\'Cnci<h n sun di\•itla nntes de vencid<t a tlivi<ln 
hypothecaria, execntar o devetlor, alienado juilici:Ll
mente o penhor , qual n extensi•o dos direitos <le•so 
novo ndqnircnte se , .,.cncido o credito hypotbeco.rio 
mais tnrdc e não paga o. divido., não cheg:nren1 os bens 
para o png•tmento into~ral da h'·po~hccoL '? 

Se o crãdor pignornticio, nü.n"'cunlprhlus ns condi-· 
ções do contrntl"> qnc o. clêvedor ussignon, tentnr. 
usando dos meios Jegncs, reetnboltHlL·-se, extinp;uindo 
por· esse modo o penhor, póde o credor hypCJtheca•·io 
oppOr-se cm nome do contrnto de hypothocn, .qno 
aliú.s ser~io ele base no consentimento rec]amn«lo pelo 
seu deveclor. nntes ele s<l-lo dnquclle cm fnvor de 
qnen1 constitui o o penhor ngricola.? 
. Em umn. pnlnvrn, o consentin1ento do creclor by
pothecnrio lnnovo. ou uii.o innovn. o contrato. t:lesdc 
que nl tern n propria nnturczn dn. h~·potbec<L ? Se in
novn, o que ficiio sendo to<.lns cssás gnrnntins r~nes 
Jl0:8 nssocinçues nutorisn<lns pelo. lei do 1864 'I Se nilo 
innovn, o qno ficn scn<lo o penhor pa.rn. os que o 
accitnrcm, n. nü.o ser umn J!,'nt•nntin. ncgntivn, sem of
feito e som nlcance 'I 

Se o consentimento moi'111icn ossoncialmcnto o con
trato de hypot.hccn, COlliO c de q\le modo dc,·e ser 
dn<1o pelo crodot· hypothecnl'io o nceito gelo ·seu de
'Yedor e 1>olo futlll'o credo!' rignornticio ~ 

1 ·Se a hypothocn pet·tcnce 1\s sociedades de credito 
'1.:real, e só nn fúrma da lei. po<lia set• o contrato cole
' '1>1-a<lo, quem{, 'l\le dà o consentimento, com nltel'açito 

.GIL lei " iloa catJ>!.;õíos ~ As olh·ectorias 't Os accio-

Sr. presidente, o que preten<lemos nós com o pro
jecto que se discute'! .A verdnde dos contratos, a ce
'!eridade das execuções e a solidez das garantias. 

Não é .fraccionnndo a hypotbe'cn que nós ,.,.aranti
mos n verdaae do contrato primitivo e a reall'àad.e do 
penhor; não é multiplicando os litígios e diminuio:clo 
n garantia do solo, que damos vida ao novo processo 
de execuções e augmcntnmos o crédito·territorinl. Se 
qtteremos a: verdade da ll.)'pothecn, a verdade ela letr:o. 
hypothecnria, a verdnde da avalinçi.io e do pn~:nmetl
to, é preciso q,uerer antes de tudo isso a. verdn.Uu elo 
direito e dn j \lsti<;a·. 

A emendn em sttas varindas relnçõcs joga com ·a. 
reformr. hypothecaria, com ns leis do processo, com •• 
legislnçiio sobre sociedades nnonymas, e eu creio qne 
o senado tomnrú. este ns•sumpto. na mnior considera
ção. Pela mhthn parte só tenho um alvitre : vot<1r 
contra a emenda, cnjos effeitos o ten1po ba de mos
trar. talvez mais cedo do que esperamos, se moclili
cado por semelhante modo tornar-se o projecto lei 
<lo paiz. : 

o' 8r. ~trooao t::el•o tomnrú cm consideraçii.o.a·s 
objecções do ill\lstrndo senador por S. Paulo contr:o. a 
emenda que S. Ex. impugnou. 

Recordar-se-hn o seundo de que o projecto auto
risavo. que se pudesse constituh· penhor n~ricoln.. com 
os ncccssorios e írnctos não comprehendidos em hy
pothecn, que grnva.sse o ;respectivo e~ta.belecin1cnto. 

Receinndo que o desvoo desses obJactos pudesse 
p1·cjm1iç•w o ct•edo•· hypothccal'io, o nobre . sena<~or 
po•· Minas Gcraes exig-io que no contrnto prececl~sse 
o seu consentimento. 

Ponderou o orndor a S. Ex., q\le o f•tcto de ni<o 
estnrc:n ess~s bens comprehenditlos na hypotbe~<\; 
pfovu. era de que o credOl- uü.o os julg;úru. ncccssn.r1•:d 
pu.\•O. n-n.ra.ntill ac SUa c1ividn; e, lJOrtn.nto, que O r~CeLI:;l 
do p•·ej nizo el'n infundndo. 

Obser\'Ou-lhe tmtis '\lte, sco1do em toclo o Cl\So per
mittido l\O <leYedot• hypothec<trio dispOr dos fmctos 
elo sct.t estnbclecim·cnto. nü.o estando a divido. vencido.t, 
nnda. 1nnis rnzonvel· do que a.utorisn.-lo a oft'erecer 
como gnro1ntia o que pódc nlicnar. 

E. por ultimo, fc?. \'Cr que proporciounndo o pu
nho•· n"ricol<L preciosos recurso~ l.''"incipnlmente, á 
pequcn~la.vourn .• co.nvinho. não rest.rn1gi-l~, !no.s d.~l.;·
lhe mais nmphtude, fncultmulo que BlrVtLO-Ihu .,.e. 
objecto os ·mesmos· nccessorios e fructos sujcitv~ 
,;. bypothecn, uma \'ez LlUO nisso consinta o c•·euo•·; 

O nobre senndor por Minns concordou, e tal é a 
emenda qui:l o nobre soundor por S. Paulo combnte, 
n.cld\lzindo tuinciplllmente dou• l\rgmuentos. 

Disso S. Ex. : .::"· itl.éo. é inconveniente. port1uo a. 
dons contratos diversos, n hypothcca e o·penhol·, o!r .. ~ 
reco 11mn só' garantia. . 

Os n.cccssorios o os fructos scgn"en1 a. conlliçüo l1o 
immovcl'hypothec•tdo, e, pOl'Lllnto, assim como C!~le 
esti>o presos ao onuo que o grava. Con1D, fJOJl8, 
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:----~-----------------------~~=~ · ·hüo de garantir tnmbcm ~-· h '! I .· 
· a se""ttt•nnçn dos do t pen or · sto enfrn.quc·ce tral'ls'neç5cs_· ··e bo.ix;t~.ndo o. tabello. dos .;utos, esu ~· . 

N~ • , us con r (I tos . ta· b t lh d • ...., ... -·· . u<> comp1·chonde 
0 

• . quo.r rnz .. o, que com n e·seme o.nte outrina. 
llt<!nc_in ou 0 perigo. orador onde cstú. n inconve- E, fint~.lmente, o. quinta no. opiniiio intenso. <I 

; P<>ts o mesu10 1,·edio ,. , corrente 'de todos os ceonomistns, de ~odes os cs~ 
r>wi:·n, segundo. e ·te. 

6
'!·'0 pvdo ser sujeito a pri- criptores de melhor nota. · · 

podem rcénhil' \'arln~c hrn l•ypothecas 't Se nelle O que se pretende com essa. emt~ndt~. 'l Proteget· os 
:t~uctos niio l>odcrão g,.1.,11

;;pothccns, por que os seus lo.vrndores "l 1\fas clles que se protejão a si' mcstnos_ 
rJt~ment~ uma h;rpotlicca 1 .,r 11m p~-nhor e secunda- E podem :fazC:•lo melhor do que a lei mais sabia, por 

.)cmn!s, se, 001110 nc 1 serem os unicos juizes dos set18 interesses e neces-
d~vedcr hypothccnri~ dlatt <lc ponderar, .; licito no sidndcs • 
. c1monto (snh•o hn,·c dspór dos fructos do estabele- Se lhes convem nccitarum juro mais alto ao.q\tc a 
niio ter h\ recursos par~' a a ~e9nostro ), -sem 0 que ta.l<a. lega.!, com que direito iremos impedi-lo 'l 
que os ofl!oreç'a. em l'llllho:,U101St.rn-lo,pl'?r que prohihir Cem· estas couso.s nnda. tem a lei; que se tornn 
c:a. do. nmco interessado'! • sob1otndo com a nunuen- iucfficaz, semrre que excede da esphern nntural de 

ÁCCI escenton s Fx . J 1 . sua ncçúo. Qaem quer governtl.r de mrus . no.da. 
co•Hentimento estil;· · · u gdllJs acaso que obtido esse governa; compromette-se t1. si e o. quem tenta dirigír
j~u:;-nno! O 1,rcc1io h . removt os todos os obstaculos '! O legislador deve lhnitar-se a garantir a execunüo 
t.,.ml>cn, os sens fn,ct pothccado, c, conseguintemente dos contratos, e deixar que as partes os a.ju•tem e 
S<i "· clivi<ln, como o. 1 °~. eh .nccc~i)l'Íos gnrnntcm nü~ celebrem como julgt~.rem melhor. 
"õosa. di,·ida. 0 la YJ>•>tl,ncaria emittida sobre Diz-se que a. liberdade dos juros é yrotecçã:o.nos 

{tuem pôde diopeu • bancos. 
niiu: no.do. tem com snr 1 es&.'l. B''"'lllltia '! O c1·cdo1• '! O orador 11ão se yreoccuptl. dos bancos; sustenttl 
ta.dor. o. ct.·n, que I>ct·tence ao por- os principios que sempre abrnçou, cogitando unica-

A este nrgl\l1'C1lto pnr mente do que é do interesse geral, e entende mai!f 
rnzücs oppostns- no pri c.c.e que rcsliOndem ns mesmM confoJ"rnc ú jastiça c ao direito-

Se \11\10. }>l'imeh·a h .'"~" 0 • ~ • Concec1•-sc. porém, que dn suppressão do. emenda. 
da e terceir:t se J'cnli~p t~ccn nao •mpcdc qtte se.,.un- resulte vantagens para os bancos,- o que importo.~ 
6 porq11e a lei enten':t c confortrudade ~o:11 a"'lei, Pois os jateresses dos estabelecimentos bancarias 
c~nta da Pl'imeira eu que ~· letras emJttJdns por seríio inconfesso.veis ~ Quando os bancos pro~eriio, 
gnran tia. . • encon tr<n·"o algures sullicie11te níio prospcriio tambem o commereio, & industria, 

E, de !neto, enco t - todas ns classes emfim 'l 
on11co que •15 emittc ~ ruo na. -rosponsablliundc <lo Que ptüz rico ha no mando qne niio conte ntt-
::cu c:·cdito, e subsiiÍi:n~.0~ seus rCDill'sos proprios, no morosas in&iítuições ba.nca.ria.s em boas condições '! 
dns em favor do mesn UI{:' ente nas hypothecns firmn- Onde ns niio houver fortes, poderosa.s, póde-se affir-

I•ortnnto, não r,,. nn'0 nnco. mar, que reinã.o a míseria. e o descredíto. 
por Minns te,·e n bo~d c;enddn que o nobre se1lndor A. emendo. do nobre senador, inspirada. ·aliás nos 
com o orador 0 inc " : c fc.rmulnr, de accOrdo sentimentos mais generosos, não póde vingar: . scrlflo 
collega por s: Pau 1~nveoiente rrue enxergo. o ho1lrnil.o um grande mal. 

Ao contrnrio, hn O:h· . Toda a imprensa contra ella se tem pronunciado, 
gcrn, um "rande aux~ ?ma med1da de muita ~·a.ntn- em uma. uniformido.de de vistas, que raras vezes se 
uolla !lchnt"ãõ rectwsos'~0 pnrba os agric:ultores, que not!l. em noaso pniz, e presentemente em fa.vor do. boa. 
negoc:os. ..ara cm cnco.m,nharem seus cnusn. 

Dessa. :fórma. dott~. · Não é, porém. o juizo da imprensa que initue no 
lllOl'e}, q_r.te clJn nun~~~OS• a. ln\·oura CO!ll O Credito animo do orador, ainda que lhe dO sempre 'O peso 

Pódc 1sso dar 1 "'e cm nosso pn1..:. devido, 11té yorq\te &'luillo qne a todos interessa; 
rnmcrn-se, e qu11t,f'i~~~u':'a28 • mns esses corrigem-se, convém que por todos seja. approvado-
susceptivel ? ' Dl\'1<0 que de abusos niio seja l\1uito t~.lltes de prestar o. imJ:)rensa attenção a esta. 

.A emenrla, pois me _ questüo e discuti-lo., já o orador pronunciara-se no 
confirmando 0 serl. vot~e;~ ~.a~prova'(ao do son11do, sentido em que se está. manifestando. 

O que núo póde, nem d • P.Scussao. Sente niio poder acompt~.nhar o nobre senador J;>Or 
lbc o sen il/qstrndo am· 0

' 0 scrdo.pprovado,-perdoe- S. Pnu1o, cujo talento o.dmirn, mo.s está conveocudo 
euq, determinando ue tgo sen~ 0~ por S. Pnulo, é a de que a medido. níio Jlroduúrá nenhum beneficio. 
sejiio :feitos em din% · 08 emprest1mos bypothecnrios Se ella po.saat" os dio.s do.s na.scentea inatituiçê5es 
estas estejão no pnr <;;~o, ~u 0fl' letras, ma.s quando do credito territorial. que poa~uimos, estíic contados; 
I""nça. • actma o par nns eota9ões da. ellns níio poderiio manter-se, e forçosamente hão de 

Isto, sim, é i1lconve · t - • liquido.r-se. 
ás boas tbeorins econ n'e!l e e •ntemtmente contra.t"to Quer 0 nobte aenndor que lhe diga a quem Tni 
brilhantemente pl•ofes~mu:~s, que .aliás S. Ex: •. tito favorecer a sua emenda 'l Niio é 4 lavoura, uio : é 

Como o nrti~o a, e as neeess.dadeada lii.Vourtl.. < 1 a . I' ~ - . -
<le J'uros fixo"' A' que pretead1a e•tn.belecer uma ta.xa ,. c asse os co.p1ta 1stu.a, .. nos eommlSsnrJos que nao. 

• ~ que o senado ~ 1 podendo empnsta.'r nem pelo :juro, nem pelo prazo, 
essa emenda :filin-se 4 e 1 e. u:mente rejeitou, P!'r que emp12es~ão oa bt~.nc0s, híio de impor-lhe oon-
demno.da, que suppõe se~ "'z hoJe geralmente con- dto;ões cneros\&slma.s. 
meio de prescripções lJ'.,?-6~1~~ eowbo.tcr o. U&llra, por E entüo a J>retendida protecçlto niio produzirá. aet~.iio 

Semellinnte system ;j'18 ~ Ivas, mt~.lea inco.lculaveia I 
(lor quatro .razões ca;itae~~tversalmente condemnado, 

.á. prtmetrt~. é· que to. I . _ o &r. •••elro da W.az •- Sr. vreaidente, a 
L,!.ll'ladna, c, portanto in eta • e:aQaa.o aempr'! il!uclidas, emendo. combatida. pelo honrt~.d.o ~:nador pela. p~o
n~o. tanto maia ex:· ' u e1s. uanto ma•s r 1gol'Oeaa vinc.ia de S. Paulo está assilplnda por mim; JWeciso, 
por'tue, expondo.ae'lf.entea se m<!atrão os capitalistas; pois, explict~.r porqtle adopte1 G do11trina que a prin
c:~attvn de constderavef.~ndea r"cos, querem a eape- cipio eu mesmo c..abattlro. om relação ao 8 .S• dos 
j.,l .A. eegQnda é ue~oa. artigos o.dditivoa. 
ptado são obri~d~todos <!B paize• que as têm edo- Eate J>&ragrt~.pho ooutol'iso. os ba.:~coa e aocleé'ade! 
pçr.es, a muti!:i'-!as i a o.br1r nellas nwneroaaa exce- de credtto real e qualquer ca.pito.liaca a faowr em
ex:cmplo como requentemente. A França !'Or pte•timos .aa o.gricultoret, a ourto pt"azo, aob poob.or 
ae 1,807, que .:~~bfe senador eabe, teve a aia lei uo.s colheitas pendentes, prodv.ctos o.gricolae. «ec.. ___ .. 
e!ll, !Seguido. nui!J~u':.0" uma taxa 4.8 ) uroa, e l~>go En ho.vio. indlco.do, ao fo.l\o.r sobre esta a~t~~umpto, 
ouaea, proclnm~ndo a 8 a quaat~ da d,vuias commer- nue seria conveniente, nue.ndo mesmo •ií.o .a\iYeesem 
{)l"emlo. · 0 " reape1to pl011a liberdade do ., , l1ypotheondos oa frnctoa pendentea, aa eolllei&ae e ou-

Mo fac t.o ae terem sido t 1 • troa accoasorios, que o proprietario níoo p'll<le- C:O'D-
.t<ldo• os paizea, sem ua &r ~~· revogadu - Clll4f1 . tralür tao» empreatimoa aem cc:lllen1imento ao credor 

. ~eut~, abto• cmtíto. .iti.''A-~'lu re.~ulta•N>m .iacoon- hypotbecario, ponderando nessa oecnaliío que o ngl'i-
. ·~"'e, GU6Qloatedo-.. ~ cultor ~ tillll.a para pagar ao seQ creder llypotbceari'O 
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·a rendo. proveniente ua· ''.endn de siul.S ·colheitas ; o 
·que, portanto, podendo empenha-las sem consenti
mento do seu credor, não-restaria n este outro recur
so pnrn seu rcemhnlso, senii.o a. venda do imrnovcl 
hypotheca<lo. 

O honro.do sentL({or pelo. provincia de Minas Geracs , 
assim como o honrado senador pcln elo Uarnuhiio obser
vàrão que o empc•cstimo; sob este penhor, era a cnrto 
pro.z.o. e reo.lnu~nte nsshn é~ 

·Desde qnc o penhor se refere nos fructos pendentes, 
a colheitas, a srw. dura.r;ü.o.não pódc ir a.!é1n de u.n1 
anno "· neste cnso só se refere ;i. renda. 'lue o de
vedor hypothecnrin tem dnrnnte o nono , mns niio 
qunnto ú. doa n.nnos seguintes. 

Observou-me em particular. o meu illustro.do ntl1i~o 
scno.dor pelo. provincin ele l\Iinns Gernes que sedn 
até cunvcnjento autorisLv;ü.o pn.rn que o proprictnrio 
pudesse obter ernprestimos sob penhor o. cm·to prazo, 
mesmo dos fructos pendentes c colueitns 'lUC esti
vessem bypothecadns, nma. vez que o c•·edor niaso 
consentisse. · 

Ju·iguci procQdente semelhnnto observaçito c pare
ceu-me que, desde qne o credor hypothecario prestn o 
seu consent.imento }JUrn. o agricultor dnr cm rJenhor os 
:Cructos pendentes e a colheita, do.hi uenhmn damno 
lhe poderú.. resultar, sendo o pcnho1• a curto prnzo .é 
só se rcfermdo c.:.nscqucntemcnte nos f1·uctos e colhel
tns de um nnno. 

· O ~mprestimo, por outro lado, contt·ahido mediante 
tnes clausulas, podcrin ser ntó em beneficio do credor 
llypotbccnrio, dastiqnndo-se o prod"ucto elo mesmo no 
P!'gamcnto de juros ou de Jl'lrte elo capital ele sua di
Vldn. 

E que niio fosse, é fóra de duvidn gue o credor nito 
dnrin seu consentimento ao empc•estm1o clcscle que 
~n_hi pudesse"lhe resttltnr qual•1uer dnn;110 011 l"'e
JLUzo. 

Portanto, n1odificacln. minhn. opinião, julr,.u.ei dever 
forrnnlnr crncnd:J. consigna.nclo doutrh:~a r.:'! contraria. 
áqttclln sobre !' qttnl havia feito rcpnro, tnnto mais 
quanto cnnvenc•-ma de ~ttc, umn vez '1ue n lei cle
clarn•se qtte os frnctos pendentes e a~:cessorios hvp~
thec!lilos podiiio se1• objecto de penhor, com O con
sentimento elo credor l1ypothecnrw, ficnrin este <ciente 
de qt1e qt:nnclo clles nii.o estivc:,t;ern cxpressu.mentc com

,prehcndulos ""· escr<.-tm·n de hypotheca essll ]iccncn 
era do~nccossnrJn. 'I 

o honrndo senadO!' peln r•·ovincio. de S. Paulo ·CO!n

]:>nt~·~ ~ ~'!'onda: !•. por~uc otrcnclin o principio elo. 
JDdlviS!blhflnclc dns I1ypothecus; 2•, porqne a hypo
theM •crvcn de dnpln garantia no credor c á ietrn 
hypothecndo.. 

tluunto •Í indivisibílidaile, entendo qnc o ol>jecto 
hypothccn<lo na<l .. soffre, niio hn divisibilidade :.l~uma 
de. hY.potheco. cm. relnçüo no h111novcl que con•tft.uc n 
prmccpn! gnrnntln, e sim no tocnnte ,;, colheita. e 
nccessor~os, cumprinclo observar que a. semelhante di
visibilidndc é pe••mitti<lo. quando o credor consente, 
como é expresso no ~ 1° nrt. 240 do decreto n 3 4~3 
de 25 de Abril de !SG5. Além disso devo 'nindn 
obscc'\"nr, de novo, 'JnC o cn1prestimo oob penhor, o. 
c1::rto prc:zo, só pócle referir-se. à mnn colheitn c 
nu~ n. ~1versns, porque, neste ouso, terja, cluraçüo 
por mnts de um <tnnn. 
. 9 S~. Jost Bo:-<rfÁoJO:-,-Ectiio o credor :pi••norn-

tlClO nuo pngavn. · 0 

O Sn. RlnEmo DA Lu:e :-Qilllnto á ~nrttntin se o 
credor hypothecnrio consente uo penha::' dos f;uctos 
pondentes e dn colltojtn, · ~ por que consiclArn sunicieo
te~ente gnrnntidn n sun dtvidn me<linnto n hypntheca 
do lmmovel sómente, vcri!lcclndo-se cmtii.o n Itypo
thcsc elo suprncitndo ~ 1° do nrt. 2{LU <lo decreto 
de 1865. 

O Sn. NuNES Go:-<çA"''ES :-Em todo o cnso, não se 
pódc contcstnr no. devedor o direito ele dispól' dns 
suna colheitas como quizer. . 

O Sn. Rcm•mo DÁ Luz :-i>,.üns estas oxplicncõcs 
Ir. P.''c~i<lonte, desejo que o honr!'do senndor 'pol~ 
'JJ'I'bvmc•n do S. Pnulo mo dê csclurccU'ncntos n respeito 
<ln cmon<ln por cllo OJlresentndn cril 3• cliscuss~<o, e 
coro n 'Jttnl tc.wos de votar ngoru on::, ú• diacussiio, 

•' 

Pclil. lei de !SG·l·, o• bancos a as socie<ladu d~ 
crc<lito reo.J, no .(nze•·em cmprcstimos a 1111e>.lque.~.;;_ 
indhiduo, medcnnte hypothcca. do immovel rural OU I 
urbl!no, poclem, umn vez feito o contrnto, eft'ectunr-& 
entre,?ll do emerestimo "cm. dinheiro OU e~ letras. 
A le1 de 1861 nuo determina a proporçito em que so 
deverá fnzer n refericlo. entrego. do emprestimo. 

Portanto fica a arbítrio do mutunnte e mutun:r;., 
est.ipulnr qunl a. som mo. o. recebc:r cm dinheiro. c q_uJ.l 
a. receber e11t l'etrns hypothec.ar1o.o. • 

Ponderou o honro.do senndor que fnzenao-\.f o pa
gamento, ·parte em dinheiro c parte em let~ns hypo
tbecarins, .e achani!o-se estns com a cotaç"o o.bo.1~o 
do par, o que succe<Jia é qne a letrn bypoth~•:aru~-
em1ttidn' com o valor nominnl de 100, só podcr1<1. ser 
ne~ocindn nn praçn a. 80, e por consequencin o m11- '· 
tu~rio rcccLendo-o. no par constituin-s~ dc;:edor_ do · 
vnlor nominal da mesma letra c pngarm, nua ~ JUro 
de 6 °/0 correspondente no preço por _que negoc101t a. 
letra, mas aqne!le por que recebeu. 1sto é, ao P;tT
Por conscquencin o limite do jtwo mnrca'!o pela le1 <> 
pelo contrato celcLro.•io entre o mutunr1o e o b11ncet 
altera.vo.-se cCJmplctnmente. < 

Aprcsento.rei um exemplo patn melhor expOr c ser 
comprehendiclo o argumento do _nob~e seno.dor: <> 
mutunrio recebe 8001!, 40011 cm dmhe~ro e 40011 "!"" 
letras bypo,tllecnrlas; mns se cndn let~n bypot.hecnr111. 
Sómcnte vo.le 8Uij no. pr:lÇll, O mutunr10 negoCllllldO
"o.s recebe 32011 em vez de 40011; mo.s pago. nnm,ml
mente de juros 24,~ qunndo só devera po.gnt· 1?fl·~OO-~ 

Notou nisto o nobre senador um grave 1ncon-. 
vcniente que o indnzio cm parte .. n. mn.n~nr a. cm.~ndrl./ 

. qne dispõe cme o emprestimo ltypotbecnt•!o se f'~"' e:n., , 
dinheiro sn.\vo se ns lctt·n.s hypothccnrL::t.S cStLVCI'Cml 
ao 11o.r 011 ucimn do pnr e o.indn concordnndo, ne~tc.· 
caso, o mtttuuriOo cm recebê-las. , 

O Sn. JosE BostF~Qlo:-0 banco .:; que esco•!te;, 
pngn em dinheiro 0 qlle qui1.er, e em lc:_tras Kelo v_n-: 
h,,. a. que é nbrigudo a. enüt~it·, porque nu.o pó e cmLt
tir por letras nin<ln q,tle qltelrn. 

O Sn. Rtat<mÓ D.~ Luz :-.A duvid<~: que t~nho sobrcc 
este assumpto c que me obngn o. ped.r e~phcações no 
honrado senador por S. Paulo é a segulllte : -se o, 
bancn ou sociedade de credito rco.l deve fnzer e!"-, 
prestimos o. dinheiro, e só em letrns hY.pothecnnas; 
qun.ndo n cota.oii.o dcllu.s foL' ao pu.r ou a.cnnn. do p~r.; 
co;no.., ·nas ciretlmstnncins nctttnes, poder:."&.. o bn.nc:o ou.· 
sociedade do credito rcnl, introduzlf no. cu·culo.r;o.o as 
letras hypot.hecnrins 'I · ' 

~) Sn. Su..vun~ o~ !IIoTT~ dó. um apnrte. 
0 Sn Rrnt<mo n~ Luz :-Di7. o nobre senador P9•• 

Goya>: 'que quando n letro. estiver o.o pnr; mn:• nao 
sei se hn occnsiüo ma.is ro.zoo.,·~1 e n~turn.l de u:tro~
duzil· o. letra hypothccaritt nn <:trculn~ao <1~- que ;'~o , 
emprcstimo qne o n'lntnnnte. fnz ao nnltuo.uo. No::.te . 
cmprestimo póde 0 mttlnantc, de nc~órtl? com o nn:
tundo ilnr uma llnrt.- dclle cm dtnhctro_ c a ontt:L 
em letras; se 0 mtttnnrio vai dcpo~s ncg!;Jctnt· a l~tn~. 
cstnndo cstn no pnr • toliltw quesitO • nlllL•L perde ' s<> 
estiver porém, nbnixo do pnr. n 80 .ror exemplo, clll 
de>: letras de 100/1 só rcnlizo. 80US; ml\s hl\ s'~!l'(' 
cotnpensn.cü.o que ú nutorisa.da. pelo decreto n. ~' J 
de 3 ele Junho de !865, qno regu_lnmcntou o. le1 .d<>. 
1804, no. po.rto que se refere ús soc1cdnclos de crccltto>· 
real. 

O Sn. Sn.vEtn-' DA 1\'IoTT.~ dit nm aparto. • 
O Sn. Rmcmo nA Luz: - Perdoe o nobre sennnor. ·: 

Po.· esse decreto pódc o nmtnnrio fazer os pngn•nen~os
anticipnclos em <linheiro Oll em letras hypotheco.nnll 
e, neste ultimo.cnso, otrcrocc-sc ensejo pnro. inclemni··. 
znr-se o mutuaria do prcjttizo que tenho. so!l'rido 
qnnndo l'.lcgociou ns lotrns recebidas do bo.nco. 

Se no· desconto dostns perdeu 20 •lo. no acto üec 
fnzer os po.go.mcntos nnticipndos podo çomprnr na. 
praçn letras bypothec"rins poln mesma cotnç.ii.o com. 
que negociou as roccbidns do bnnco c nssim recuperar 
o q11o perdeu. Supponha-so que o pn,s::o.mento · antl-,. 
oi~ado importn om 1:000/1. Estando as lctra's cotadas 
o. 80 •/o. com a qunntin de soon obtem o mtttllario 
lctr11s no vnlot· no1uinnl de 1 :QOOJj e USjitn com 80US 
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~:>ulcm dez letras de 100/1, ca.da. umn, e pngn n qunntia 
de 1:000/1 no banco ou sociedade de credito re<l4. 

Eis o.hi compensa.do o prejuizo. 
O Sn. Avvos~o Cr.r.so: -.A. letra. para o banco vnle 

sempre 100SOUO. 
O Sn. Rrn•mn "·' Luz: -·se o hnnco nüo recebesse 

sen5.o por Súff, isto é, nbnixo do pn1·, procederia de 
encontro {L lei, e concorrcrin. pnrn coosidera.vel dc .. 
precinmento da letn1. hypothecarin ou mesmo parn 
GCU desnppnrccimcnto. 

O Sn. Sn.VElnA MAn'l"tNS:- Se o hnnco •·êcebe um 
juro peln. letra, con1o é que vn.i cr..:itti-la. por 1nenos Cf 

O Su. Rrne1no D,\ l.ç:r. :-Se o mntnario receber 
dez · letras no Vlliur de I :0001!, quand<> no mercado 
:tt;;co:ts el!11s produzem 800/1, póde indemnisar-se de 
tal prcjuizo, cof!l~ j:t. di;)sc, quando tiver de fa.ze1· 
pa.;umcntos nuttctpados. (.1parlcs.) 

"Voltando no assnmpo de que tr.1tll\"a, pcr:;nnto mnis 
umn vez qanl o 1neio do bnnco introdu1.ir nn. ch·cnlnçüo 
Ictrns hypothecarin..;;, scniio qttund.o tctn <la entrerrnr 
ao m\ltu:nio o emprestimo por elle cootrnhido ~ 

0 

So n:io se pcrmitte que d.C o mutuante no mutuo.rio, 
cm letras hypothccar•ns, pnrte do emp1·csti no contra
tn.~o. senão qun.nU.o u.~ l~tr~!s Cdth·eretn a.o par ou 
o.c.:.m::t. do pa.r, c nesse caso, a.mdo. concotdunrlo o tnn
tun.rio, sct·ú. nauto ditticil, sen::to impossivel, introduzir 
nn. circulnçüo n.s letras llypothccn.rins. 

Hn. de o bnnco ou socied:id6 ele credito real intro
dtl7.1-1n.s qnondo für pagar dinheiros d~po.sitndos, ou 
quando fór desconto r I ctrns comn1erclocs Cf 

Sei que o citado decreto de 3 de ·Jnnho de 1SG5 
.Ui:ipõe que, no caso de preferir o n1ntun.rio o em
rn·.::~timo em Uinhciro, ":::; Ietrnf> hypothec:nrias pro
vetucntcs deste cn1presttmo, scr!iu Ue!!OCULcla.s pelo 
Ua.nco quando e como lhe convie1·. ._ 

'Jotnlwchendc-sc, cntrctnnto. que sendo n. cotncão 
d.3n letras hypothecnt•in~ nbn.ixo ·tlo pa.r, sL• no o.êto 
d:a. cnt.regn. do cmprcsttmo !lClo n1utnnnto no nul
tu~ri() é CJ,Ue a cn1iss:lo se poàc:rú. fazer no pa.1•, pn.
rcccndo-mc CJtlC ctn cn::;n alp;mn as s 'loicdnclcs de 
rw~rlito real 'fariio ctuittil· 'i'llns lct.r~1o; ubn.b:o dt pnr~ 
ji't. p~lo pr~jnizo que dahi l'CSLlltnrin. pa.ra. n 1nestnn. · 
aocietla.de, j:'l pelo n1:'Lo c!Tcito qnc procluzil·in tnl ctnis
sü.o •. pelo. propria socicdnt..lc .. po:- sonnnn inferio1· no 
valor nominn 1 ue enda cedt1ln. 

J)i::~sc: h~ pouco o n1eu honNtdo n1nst1·e, o nobre se
nadai• pc1u. J'rovinc:u do Go:raz : cc Nlio. uii.o clesnppil.
' ecom da circu:n1:iio. podem ser cmittidas qnnndo 
f'\t.th,.ereal no pnr. )J l\!r.1:; se e~hts n!i.o e.xistctn na. cir
cnb',~ão con1o poUen1 ter coto.ciü.o Cf 

O SJt. Jos~ BnNn~.\.CIO :-Isso prova otte nü.o póUc 
lJo•;er lctro. l1ypothccariu. ... 

O Sn. T:.rnz1no o,\ I..uz: -r~~rllóe-·tnc o honrado sc
n:z.rlor. Dcve:.:!o:; cvit.:l.r que cleixc (le ha.\'er n letra 
hypnthccaroja p'll"•lUC 6 c11n. o inürlllnento hun.r ... innUo 
Jll.l.r:1. <1n·: l'lWbi.tídndc no imn1ovel, paro. npropri~r e:;,te 
1'Ls transacr;~ics rncrcnntis. c. d.es<lc que nt'lo exista n 
l::!tl·a. '::1. iuat.itu Iç:i.o de l'redlto rcn1 ticn incmnp1et~1. c 
n5..n pt,dc JH'ccnehcr sntisfuctorinmcntc scn fim. Votei 
]l<'!:'t mncndn c~ o 110~no senador 11or S. l:lan1o, c, 
:~peuns ;f,_,j clla !l.pprovnda, pc1'~\1ntci no rnett illustrc 
lHC.SI.l'c CJllO :=-e nehn. {I. n1inhn. cSCJilCl'iln, n1ndn 
:tntr·:!, Jc 1L~1· sidc, cHsclltitln pclu in1prcnsu csl;n C]UOs1t'L•1: 
(f C•·lllO se intJ·oduz nn clrc1.1ltL\~no n JctJ'n hV]JO
í.h<::!t·:n·in., c.1~.st1c _rpto clln nüo ]~6dc ser d•tda no "nnt--
11:!'\t'JC.I ~;et1~1o no rnl' nu .nc1n1n do pnr, c quando 
qt:i7r··r o nnünnrio? » S. Ex. rcsponrlcu-tno : rt Niío 
~f_:l. )J 

U H~~u-y·pto 1lc I"Jt1C c::c 1t•n.tn. {• g"t'H\'Cl c rnc1il1clroso, 
~r~ Jll't~:c-.idt~lltf•, o C't~ 8njdtrJ ,..s::~n!-'l obscl'\'llr,·<Jes uo 
llnnradn bc·nadnr pela pl.'ovincin 1Jc $. Paulo c 110 
t:..;n:lt..lo. 

l\lou intrd4 r• 1:. rpw <h•strL raRa. ~nia 111na. ]oi UJ"'JJU 
da ~:1\.~vdoria l1(f t-;cnnd~1. ~ii..r1 tll11h0 rcpu;~nuncin. e-al
p.u -~;~, t~.:ndtJ IH!!dt..~lll V(Jtndr, cn1 nm ~~cnt!.c.lo, rf•cn
nllf!elllv o úl'l'u, V•ltar boJe l'l'J1 foontillo C.Jntr.al'io. 
, }:t'l as !]nvidns l'JHC t~ml1o o qno n1c inclu).ctn n rc
JelhLI. ltuJU a. ciJl\.~uua do nl)brc scnnrlol' por S. Pnulo, 
:forem. rt::.'>·~h·l~lnR. por S. Ex. r)UO jú. &o nchn. cotn n 
))nlu.vrn, du.J'C& o d!tC'I por nfLo d1to,. vot.nrci outro.· vez 

por suo. emenila; no.· co.so contrario d4-me S. E:-<: 
permissão para. votar contra a sua. refericlll. emcn~a.: 

Tenho concluido. 

O l!h•. ol"oNé Dontracio diz que os honrados 
senadores que combu.têrii.o a sua emeodfl ter-ae-hiõ.o 
ponpudo o. esse trabalho, se se collocassem no ter
reno exclusivo dfl lei. Por Sllll parte nii.o trntn pre
sentemente do fund':~entar theorifls, de crear sys-: 
temos; trata de soltcLtar do senado a fiel exec11ção 
dn lei ou n sua. reforma do :r.nodo que po.reça mais · 
conveniente. , 

O orador expõe os diversos argumentos com que 
foi combntidn n sua emendn, o respondendo-lhes 
procura demonstrar que n razão está do seu lado. 

Com n sua. emendfl, o orador não crcou cousa e:.:
trnordinnrio.. A dotltrioa. que hoje vigora nos paizcs 
onde existem let~ns hypothccartns. é a do empres
t.imo cm dinheiro; e que o estabelecimento emissor 
6 o rnn.is pronrio pn.rn. nagocinr o. letr~\. Entra nós 
porém, ,_.;gorii.o· os principies dn lei de 18G4 e d~ 
accOrdo do ·Bnnco do Brnzil. Se em virtucle dn 
Aun emenda th·cssem da se fechar ns instituições 
de credito territorial, isso npcnns significnrin que 
renlmente é <le difficil seniLo impossível organisaçiio 
o credito te•·ritorinl onde não existe para elle nenhum 
elemento, em um pniz onde n propriedade l'articulnr 
cst{L tüo confusfl que di!licilmeote se discrtmina. da 
J>Ublica, onde existem hypothccns occultas, e onde a ' 
riqueza movei dá muito ma.is que a immovel. O cre- \· 
c1ito territorial ntio e e inventa, por isso ns consas 
têm de ser aceitas como realmente são. 

Depois de lat•gns considerações em defesn de sua 
emenda, o orador nprecia n doutrinn. da emendn of
ierecida pelo nobre senndor por Mioas, e que foi 
npprovnda cm 2• diBcusdio, nutorisnndo o penhm· ele 
uma pnrtc do immove\ hypotllecndo, fructos penden
tes, c:olheitas e accessorios da Jnvoura. 

Entra em largo desenvolviment" pnra mostrar como 
essa disposição é contraria n toda a Jegislnçiio h;l"pO
tllecarin. cm vigor. Possando essa. etneÕdn. ficat·ú. des
trt1ido o principio ela. inclivisihiiidnde da hypotheca 
·vindo assim a rcfornua.r-se a. lei por meio ac um~ 
emenda. O consentimento do credor bypothecnrio p~r:. 
se cffectunr esse penhor não nltern nem m'odificn ns 
cnncl1tsões qne o orndot• deduz da doutrina. do. 
cn1endo. que de ncnhutn 1nodo pódc nceitnr. 

Tem-se nrgumcntndo .com a possibilidade de fazcl"
se uma hyp<>thcca. depots de ontrn. E' de pnsma.r que 
de tilo <list1ncto advogado p~oc~dn tnl argumento pois 
que bem snbe · S. gx. ')UC pela legislneno vi.,.en'te o·· 
c1nprestimos bypothccnrJos sU.o feitos sol;re n Primo h·~ 
hypotbeca, isto é, umn hypothcen só póde ser feita 
tuna. vez. E qnnndr, Otltrn.s se fação. tnclo CsH1 !:..revisto 
nu. lei. c~jn~ fC?rmnl idncl~s nüo podem ser postcrgtld.ns, 
J)nrql.te so.o lnàJSpcnsa.vcts pnrn. n. segul'on,.n do credo~ .. 
E•tns reflexões respondem cnbnlmentc ós pondcraçõer· 
do nobre sennolo•· por 1\Iinns. 

.A. cn~cntln. do orn.llo1·, qno o scnnUo n.ppro\~ou, nüo 
fnz l1'lnts do que observar o fin1 que teve o le,..islndor 
elo 1864, que nliús nii.o ícz mais do que scn-ni7- dispo
si~.~õc.:; congencrcs nobrP. cstlLhcleci.rnentos ~de credito 
tprritorinl <ln Allemnnhn. c di\ Fr.mçn. Ahi "'•mpre 
cstlH1ar o pcnsnn1cnto inicin.l Ucssn. Jei. 

Disse o nobre s~nurlor qno n lei detern1inn se fnoa. 
o cmnrcstitno cn1 letl'ns, on cn1 dinheiro. A lei nfto 
diz i;.!io; no rcp;nlnn1Pnto ú que vcn1 qne o cmpi"cs
tilno su fn':n. do nnl ou elo outro n1odo, ú ogcolhn do 
rnutunrlo. O o,.pirito ela lei, pnróm. de\'c ser com
prcbcndiilo nltciHlc:udo uo conjuncto dns disposi~.ões 
l'C!--tdctivns quo ,noll~ ,~:t.o consignn.llns. Ora, fJUCm · 
nt~Ct,lt..lor u tue~ tlaspmw,~lle.s, logo veru qnn. niio ú per
tnatttdo pnln lr:lt o cmprc&tlnlo h;ypothccnrao on1 lcta·ns 
por dtHtS l'UZCJL'S: 1'), pol'qno pnru isso seria JH'ociso 
'Jll? ns Jotra:; c:Jtivcssunl .uo .Pnt·, on t~cínm. o par,. 
po1s cnapn·stur leta·ns uiJillXO do pnr sena punnittir o 
dc8ct·cdito do C!:ita\Jclecimrnto quo U:J onaittis."'o · o 
2u, poa·r1uc ca·n pa·ccisn nmn baao para cn.k~1ln; 
n snn.JJennis-,ii.o, l'u.zlw pela qnnl o Jogisln.tlor c..;tn
tuio que cle tn11to Hcdn o juro, c do tamto n empa'C'$
timo o n nmcrtiznc,~lio. 

O nrJ;nmento Jo <;lUO se pn.~sar o. eruunuu, aoa!Jnrá. 
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·com .as letras . hypothecarias, prova de mnis : admit
tido que sejn, collocnria os nobres senadores nn obri
gaç.iío de propOr a revognçii.o da l<>i de 186~. Mas nii.o 
ó exacto que as letras nii.o possii.o ser emittidas. por
que nesta mnterill repentmamente se modificii.o na 
circnmstnucias • .Assim seró. hoje, quando entre C>utras 
difficulclndes npparece a crise do trabalho; mns bem 
se comp1·ohende q_ue o impossível de hoje possn ser o 
naturnl 'de amnnha: assim tnmbem nii.o faltou por 
exemplo quem opinasse pela inexequibilidade do pro
joctu do banco territorial do finado Visconde de 
lnhomirim. . 

.A.ccresce que sii.o incnherentes os honrados senado
res que ad<luzem semelhante argumento. Dizem que 
na lei <le 1864 estnbelece-se a nlternntiva do ompres
thno ou em letras ou em dinhéiro: - mn.s se esta 
ultima fórma é inexe']uivel, se tende ó. destruiçiio dos 
estabelecimentos bancarias. pnrn que estabe\ecerin n 
lei semelhante e•colhn 'I ·Se no mutunrio assiste o 
direito de optar )>elo dinbeiro, por que identico direito 
niio tcr!"t np:orn o corpo legislnt1vo'l 

.A. ve1·dude é que tl questi>o é outra: é que se pre
tlln<le receber. ni'ío o jur<' de 6 •/0 • mas o que esttl
be.et,·iio as exi~encia.s de capitalista. r.-Ins so esta é 
a vcrdnde. tenha-se logo n. coragem de expressa-la 
frdncamente. declarando que dos bancos territorines 
assiste o direito de emprestar pelo juro que qnizer. 
.Assim, no menos, snberiÍ a quanto se expõe.o neces-. 
sitndo que a ellcs rccorrer.-

0 oru<lor respeita as idéas contrarias; cstó. prompto 
a votar J·Cla inteira liber•lnde neste nssnmptu, mas 
será isl'4o no dia. em que tombem des~ppnrecerem os 
Erivilegios <Jne são excepçõe& no. liberdade em que o 
Banco do Brnzil entregar os 25,000:000/! que re
cebeu. 

O nohre senador por Minn-s ponderou as vnntap;ens 
oilue ainda assim o cmprestimo do bnnco d•\ aos lnvra-

orc4s : n1as esta não é n. qnestü.o. Disse nté S. Ex. 
que a<Juolle gue recebe uma. letra por menos, no dia 
immeüinto vnt compra-h• e !'aga-la pdo mesmo preço: 
mas n h•to responrlerú o proprio Banco do Brnzil. 
Pelo relntorio de !877 v~-se que esse estabelecimento 
comec:au, não tnttito re~nlnrmente, nceito.ndo como 
cn.ut;i:o ·ns SLHLS proprin.s lCtrns: mas. como o mal ca.s .. 
tign o proprio mal, ns letrna que ercittin. com desconto 
voltn.vúo a ser cnucionndns na carteira. commercinl : 
cntii.o o bnnco C·>mprehendcn mudar de systema •• ; 
Nnclu mais de cauÇi>o ! Começou n receber ooll:' nnti
cipnt;•5o. 

Vnrins Obser,•ações fnz ninda o orador sobre o as
stln1pto. e ternlino. resun1in<lo cm poucas pn.la.vra.s o 
seu sentir na n1ntcrio.. Quer uma. lei ent que se respeite 
o principio do. ip:unlllndc e o <ln rcspoasnbilidnde. mns 
não responsnbilidtLde elo q11e so cxceptne qun.lqner 
c]nsse. 'l,on1cm-se proviclencins nn1plnmente ]ivrcs, n1ns 
nii.o so col oqne ninguen1 nc~mn. dns leis existentes 
puro. dellns hanrir fuv01·e5 qtie com justiçn nü.o lhe 
podem ser concedidos. (illmlo bem.) 
-o !'!~•·· !Ul'on,.o ()ciso diz que o nobre senador 

P.Or S. Puulo a~u uma pt·ova mais da. sun graado 
1llustr~~çü.o, tnns nilO convcncen-o. 

S. E'<. quer que n lei se execute, ainda. que pcre
çü.o t.<Jd;ts a.s instituições elo credito territorial, qtte 
possuhnos. 

O OI'CLc.lor tmnbon1 quer exocutnr a. lei, a.o ~uo 
ao op}1õo é qt1e so lho ncct•esccntotn novo.s oxigonciu.s, 
nns quncs cnxer~o. inconvenientes grnves. 

Ni'>o qum· altern•· a letra hypothecnria, como o no
bre scmulnt• suppüo ; no contrnl'io esfot•çn-se pm•a que 
ollo. cnntinue u. itOL' otnit.titln. cun1o n. lei clctm·minou. 

O desconto que pol'\'Oilttu•a soíl'ro. cssn. lotrn. na. 
11l'n.(;~a nü.o n. o.ltorn. cn1 sttn osscncin. : olln. continü.n. o. 
ser elo I OOS pnrn. os bancos. venceilllO o UlOBtno juro, 
o nm0rtií:uvcl no lllCStno prnzn. 

E' o d•)scouto tllTI projnizo, nllO ha. chtvidn.; -mns 
se o lu.vrndoL' o ncoitn., se n ellc sujoit1\-se o qno 
totn quo v6t· cnn1 isso o logitilat.lor '! Deixo quo cllo 
rc~~tlo n snu. ,•h1u. como 1ho uprouvol'. 

Nü.o so omLal'nçn o no\;J•o sonndor cotn o. rttinn <lns 
instltui,.·õos do croLlito rcnl. O ornd.or ntio tom u. 
1ncatnu ilulin'ot•onc;n. Pensa que o t.lcsnppnrcchnonto 
dossns in"stitui•,~Ves ~crin utn ,gnnlllo 1ua1. 

• I 

Siio ellas necesaarias 'l Ninguem o duvida.. Podeaa) 
ser substituidns 'I O proprio nobre'aenador se encar
regou de declarar que nilo, visto que nas condiçOea · 
actu~es as institl!ições a~ credito não podem medrar-. 

Pots se ellas uno pndcm medrnr, devemos apress&r ·. 
o seu rle•appnrecimento 'I Não ; . isto niio seria acer
tado. · 

O vacuo que deixarem, quando tiverem deaappare
cido, produziró. um· dessiquilibrio, que ha de ser 
fatal. · . · 

Insistia o nobre senador no seu ar.;umento de qne o 
penhor agr~cola. enfraquecerá a ga.rautia dtl letra 
hypothccurta. • 

Nü.o tem rnzii.o . .Além do que jó. ponderou em res
posta, o orudor lembraró. a S. Ex .• que por artigo 
eXpi'BSSO do regulamento sobre iostituiyões ae.-oredito 
territorial nenhuma h,\'potheca individundumente .ga.
rnnte as letra.s hypothecurias ; o que as garante é 
a .som~nn. das trnns~cções .que effectuão os ·bancos, 
emh~sorcs e seus ha.veres. o crcnit.o do q_ue dispoem. 

Ora, se os empre~timos hypCithecu.rLos nlt.o pódem 
excedP.r a uma. certa pnrte do valor do prcdio. se 
nenhum predio especinlmcnte está 'IUjeito no paga
mento do.s letrn.s, se estas cst.õ.o rodeadas de -ontras. 
se:nU"o.nçns, etl" que púde enfruquPcê-la.s o desvio 
temporurio de alguns frutos do um dos immoveis 
onerndos 'I 

O orador tnnto menos o comprebenclo, quanto a. 
operação quo antorisa depende essencialmente do 
consentimento do credor. 

Fnllon o nobre senndor cm direito do sequela.. 
1\-fns, cm primeiro lu~n.r. se o credor perde o direito 
de seqncln, quanto nos frutos dados cm penhor, 
pcrclc-o por neto seu. espontn.nenmcnte. 

Póde transigir com cl\c, como sobre a propria. 
hypotheca.. . 

Demais, quando é que o direito de se'l.ucla póde 
renlizn.r-se relativamente aos frutos do unmove1 '! 
Quando este é sequestrado. Ma, se hll sequestro, nü.o 
póde hnvel' penhor, porque este ni>o existe sem con
sentimento do CI'Bflor. e o credor que inicia. a. suo. 
execuyiio jttdicinl nu.~, vni permittir. que se distraio. 
uma pa.rte do que .. ha de servir pllra o seu paga
mento. 

O orador ·desenvolve outras muitas consiueraçõcs , 
neste sentido, c- aprecinndo ns observa.çõcs do nobre-.. : 
senador por S. Paulo ncêrc<L do Bnnco do Brazil, diz.· 
qne se nenhun1 ministro dn fazendo. nindo. cxigio que 
cl\e elevasse a quota do recolhimento de suas notas 
ha.. pnra Íi;SO vn.riu.s rnzõch. . 

Uma dellas é que seria absurdo diminuir por um 
lado o pa.pel dos bancos e nugrnent.a1•. po1• outro o 
lmJ!ol do thcsouro. cmno tem~s fl!ito constantemente. 

Se o .pnpol cm circulu.çü.o á insnlliciento, como 
obrigar o banco a. t•eduzi-lo 'l Ellc o fnria, sem dn
vidtL, n1u.s exigindo que o Esta.do lho pu.gnsse qun.nto 
devo. 

Proscguo nesta. orUmn de observa..~ões, e cnnclue 
dizendo que, como o nobre sena<lor por S. Paulo, 
tnmbcm outru. couo~n não desejo. seni"'Lo 1gnn.lda.dc pe .. 
ranto a lei e liberdndo nas transacções. 

o l!iiia•. ~Jivch•a !illoa·th:a• tomn n pnlnvrn. apenas 
pa.ru. dnr n. ruzü.o por q na voto. contra. n. emenda. do 
honrndu sonndot· por S. Paulo. · 

Em pritnciro lugar, pn.rocc-lhe q.uc a. emenda cstú. 
c1cs!ocn.du! nü.o· é l::iOU lup:nr O prO.JCCto ao lei qutJ se 
cl'i!:Ocntc. l~lln. hnportn.rá n revo,:::n,,~iw de pn.rto dn. lc.
gtslu.c.~rto <lo hypothccns, o <? r!rojccto mo<li.Hca. npenns 
o pl'OCC!:iSO Uns ex.ocuçõcs ClVClB o co1nn1orcu.\cs. 

AH·tn disso n. emendo. do nobre senndm· ntncn o 
principio cln ·libordncle doB contrnt.os, quunclo doter
minn que os cstn!JclecirnentrJ!l bn.ncnrios pl~p;uem on1 
<linheiro o não o•n letras, pois nüo é isso outrn cousa. 
senii.o congir o JWOprio mntnn.rio, que pódo querer 
sujcitni'·SO ao quo o nobre scnnclar rcput.n tnnn perdn, 
nHts quo pnrn. ollo púUo sor perdLL n.pouas nppn.ronto. o 
n.tó n1osmo utn Incro. 

Niio so cotnproholH.lc scme1hnnto intcrvonçli.o legis
]nth~n. pura. ont~innr no hn·rL~dut• o qno lhe seja. mn.is. 
convon1cnte, consn nlh\s contra n. qnnl protcstn. o bom: 
sono~ pormlnr no proverbio que diz-mais sabe o tol11'' 

~ 
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1U SESSÃ.O EM -.zlS DE JULHO DE 1835 -
'/tO s~u M que o avisado no alheio. O systema de 
tutela a que 8e filia a emenda do honrado senador, 
está. desd.e muito condemnado pela experiencia 

O contrato de credito real. pondere-se mais, não 
tem tanto por fim emprestar dinheirt·, como emprestar 
credito. O individuo que nno possue dinheiro, mas tem 
c,·erl,to, vende muito licit.amente o credito que tem, 
enrlossando let.ras de particulares; assim tambem o 
ban.co nii.o faz seniío dar credito ao lavrador paro, que 
este obtenha dinheiro; dê-lhe parte em dinheiro, 
parte em letras, que elle vai descontar_ 

Bom será rectificar inexactas noções attentando na 
Brigem dos estabelecimentos hypoLhecHios. Elles 
faria. em principio, (l,930cinçôes de mutno a.uxilio 
entre devedores. Reunirão-se n3. Allel11anhn os lav'a
dores para desenvolverem a agricult.ura, e ent.ão o 
'Jue o credito de caOa um nnn 10CTra'·a obter dos 
capitalistas. obteve-o o credilo da "s~ociação. Ne tas 
condições, que podia emittir lima associação de 
lavradores sem credito? Não tinh,io dinheiro, emi
tião letras e as descontavão na p'aça, conforme as 
esperanças que olferecia p associação. 

O lavrador nno tem cred ito; o capibllista n',o o 
conbece, nem quer metl.er-se em qllest',es de b.vpo
tbecas; e então o banco torna-se o intermediurio. 
examina as propriedades do I" vmdor, offerece ao 
c[lpita.li~t.a. çrarRnt1as qne o a ""';cuILor n~o pndiu oFfe
recer, recebe o dinheiro e emitte lelras e se se deter
minar que o hanco s6 pan-ne em diuheiro, como 
emittirá letras ne.te raiz? " . 

Não existem grandes capitaes no Brazi!; e da 
Europa são import'HlflS os rle '\lle ('::lrecernos p:1ra a 
realização dos grandes me:hllral1lpntos lllaterines; 
onde, pois. achar capiLle-; para. R lnxoura. qnanuo 
concurrentemente apparecem O Ihesonro com sens 
titulos e as eropre ·as que offerc~ce'n maiores "ao
tagens? Supp, ionir em tMS condil'iies os estabele
cimentos. de credito real eqllivale a entregar o. pobre 
la.voura a USllr:-l dos commISClA.ríos, 

Na assembléa le~isl"tiva do Rio-Grande do Slll 
discule-se um rrnjecto de bnnco. rul'S ~om a emenda 
do honra.do senod,,, por S. p'luln sere e<cnsado pro
seguir na di ::cu ,c:;ãn. p,)rQl1e n emcn(ln ll11rnrt::l a re
vogação da le;.cislaç;;o hypntl,ec·aria. O Illutllario n;o 
receherá nem di·,beiro. nem let~as: terá de recorrer 
á. usura particlllar. 

O argllmento de ser o empre.timo inferior áqnelle 
que se diz qlle é peLt cu18Ç~0 da, ielr.ls. n'io pro
cede. Os e-;taheleci.)leotos bUdcntÍOs nada têm com 
isso. O ql1e lhes importA. 8 t"Jl1e ~nn~ cedlila;; tenbão 
o maior credilo pos;ivel. e ... te é S"U intpresse. OI) 

lavradr,r trnllsfe.re p'Ir menor \ al'll". de..:conta as ce
dulas; mas Il1In;,em qUiln IJ pn:ra. Como O banco as 
recebe sempre (lO P:lC. h,l compp.os:lynl). 

A emenda do hnl1""dú <ell?d·r o ;lca de frente o 
principin d;ls institni"ões. Cllja \·i(h prpten,le re~ulnt·. 

ElIRs t{~ln por fim ~1l11' p.st.lr l'redito e oào di lhelro, 
e respnllsabilld .(ie vale d,nhei·o D,·, let.ras ; descon
tem-nas ; S~ as lp'rns h"je selfrem rebate, amanhã. 
podem ter p ·e11lio. I%~ depende do ahundan6a ou 
faJta de dinh.irn na "n1ça. 

Incor,tpsta\·ei~ S10 {Os srr\'içoe que presta o credito 
territl'l·i)l1. Por S' d...iú· se-Ihl-'s certl\S privilegius.I 

Lentamenle se de eO\'ohe onde n.lo tem plementQs 
de prosperidade: IIH'lS jú n.ssim n;j,n ac"ntece onde. 
como na pruvipcin dü QI'~.)OI·. 11ft. cOllsideravel massa 
de cO}lInos lahnri '40S. di\'jtliclns pnr peCJI1'·nos prR7.0S. 
Falta-lhes o c::lI:itai, e nt~ol o llhter;'Il'L se pass-ar a 
erueoda do O\lU ..e ~enadol qne entre (llllros pernici0soS 
resultado> lerú·o de "c.lbn,· com o l3lIlCO de Credito 
Real <1e S. Paulo. 

Não irá por di;lnte O ornc10,'; e com o qoe fica 
dito jul~a ter jnstiflcado 11 seu vot(l contr~ uma lne
dida que effeclivam~lIte revop:ar~ uma benefica lei, 
pois qlle o rnesl1JO "ale ~orn"-l,, inulil. 

Não havendo mais yuem necj,'se a palavra nem nu
mero para VoLl\'-se, ficou encerra.da a diSCUSSÃo, e 

.lx€servada. a voblç:to para a sessfLo seguinte. 

. O Sr.. P,mS[D€~T" dá para ordem d0 dia 28 : 
.Yota'i.l.o das materias cuja di6cussão ficou encerrada. 

2' discu6são do projecto do senado. letra B de 1885•. 
60bre marca.s de industria e coromercio. 

Le vanta-se a sessão és 2 Iri. horas da· tarde. _...
 
45> SESSÃO EM 28 DE JULHO DE 1885 

PR'eSIDENCfA. DO sn. BAnÃO DE OOTEGIPE 

SUMMARlO -Exp·ediente-Pareccr-Taxa sob"e defesa. 
de tllese -nas fa.cnldades de direi/o. Disc!wso do 
Sr. Con·e/:a. O au!nr pede a re/iraria do seu reaue
rimento. O te'lado cnncede.-Orderu do dia- Votâcão 
do 1Jrnjecto sobre odj'c.rticaçe'es fO"çnrlas-Mnrca' de 
mercnd01'ias ou p,·ndlLc1as. DlsCUl'Sns d IS Srs. Correia, 
l'iscolI.de de PurallagtLtÍ (min's',·o de estra?lgei,'os), 
Affonso Celso e Ju.nquei,·a. Adiamentn. 

A's Il horas da manb~o ach"rã,)-se presentes 32 
Srs. senadores, a saber: B.rii.o de Cotegipe, 
l3~rão da lI'Iamang''''re, Nunes GO'1e;alves. Ignacio 
f\'lnrtins, B:lrào da La gnoa.. ,1u'lql1eira, Correia, 
l3arros Barre/o. Visc'·n?!e de Púranaguá, Cbi
chorro da Gama, Vir:ato de Medeiros. Luiz Car
los, Barão da !'st"ncia, V,eira d~ Silva, João 
Alfredo, Ba.rão de 1I1amoré. Visc..nde do Bom 
I{ptiro, Pau:a Pessoa. Rarnn de lIlaroim, Meira de 
Vasconcellos, Cunbn. e Figneire/lo, C'lsíro Carreira, 
Leno Vp\1oso Fausto rIe Ao·ni,'r. ele Lamare, Cbris
tiftoO OttonÍ, Vi:-:co!,de de \fllriliha, Soares Rro..odão, 
Jose Bonillacio, Paulino, Fr»ncn ele S3 e Dantas. 

Deixárâo ele compn.J"ecp-r. C HIl cnp'5:\ participada, os 
Sr'. Crllz I.bchado, Di0go \-plhn, ['"es de Mendonça, 
Teixeira Jl1nl(J}', Carr;lo. ~~nfà.-., Ot.:.a.viano. Henrique 
d'Avila, Lafayelt.e. ~I"rtinh" C"mp~s, Visconde de 
Pelotas e Cvnrle BaépGnd.\'. 

Deixou de coml,arecer, sem c'usa participada, • 
Sr. Barilo de SOllza Qneiroz. 

O Sn. PRIlSlDl"TE abrio a sessão. 
Lell-se a ncta da se,sÃ.n. antecedente, e. nno ho.

vendo "nem sobre ella fizesse ohservações, deu-Be por 
approvoda. 

Compnrecêr1ío depois de a1Jert" a sessn0 os Srs. Sa
rai.a, Affouso Celso, r:ibeiro do I.uz, Sinirobli, Sil
veira da ~Jott~, Silvei·a L,.,!)n. Luiz Felirpe, Lima 
Dnar!e, Jogu>!ribe. Go,h)\·. Lcbõa Ca I'a lcnnti, Ama
ral, Fernnneie, da Cunha·e Silreira "",rtins. 

O Sn. 2° SEcnET' nlo, ,ere·indo de l°, deu conta do 
seguinte 

EUEUIENTE 

Officio do minist.erio dn imperio, de n do corrente 
mez, communicandn, em respnsta ao do senado de 25 
do mesmo mez. que S. lII. ú Imperador digna-se re
ceber no paço da cidade, n ! h,·,r(1. da tanle, a depu
toç1i.o desta camaro qne tem de felicitar O mesmo 
r1ugu<;to senhor no di:"! <.!~ rleste mp.z. aoniversario 
natalicio de S. A. o Priucez" [",perial - Intei railo. 

O mesmo SL secretario leu uma communicaçâo do 
Sr. senlldor M!trtinho Ca",p'Js ele que nito r6de com
parecer :i sessão por acbar -se iocomn,odado. - In
teirado. 

O Sn. 4' SEORETARIO, sen';ndo de 20 leu o seguinte 

~ A' commlssao de legislaç.lo foi p"esente o pro
jecto do senado estendenrl. n legitim.'lção por sllh
eequente ma.t.rlDHJnlO a~)..: .1,1)5 e'!'UrI(IS. pnra O fim 
d€ se barmonls;lrern em dISpOSl'.;ÕPS ~eg111al'es a.s enlen
das apresentadas. . 

« CinginJo-se ao pen-a.mento ,r,anlf .tc.do pelo se
nado na approva/;ão do requerimenfo ele nduil11eoto 
nos termos expnstos, a comn,iss.io tntende que desem
penhou seu mandato no trclOalho qne offerece ~ 
consideraçno do sen!tdn, do qual se vê o que fOl 
votado em sep:twda discnssào, as emendas apre
~entadas em terceira, ainda não npprovaclas, e fL sna 
redacçâo para O caso de serem adopta,las . 

« Sala das commissões, em 25 de Jnlho de 1885. 
-Leão Velloso. - Antonio M, Nunes Gonçalves - J.. 
J. Pernandes - da Cunha. )J 



~
 

..
..

:>
~~

-"
~~

~ 
-f

 
-~

~-.;
 

--
~ 

~'7
.:-

:::
-~~

" __~
.:
:"
~_

 --
"'

>
' 

''
"0

 
~

... 
,r
_~
::
::
.~
~_

 
_I
~:
:_
~J
~~
_ 
~

 ~
-i

 
~
-

..··f'
. \-

Pr
oj

ee
to

 a
pp

,'o
va

dó
 e

m
 3

e9
1l

1l
da

 c
riS

Ct
tss

ã6
 

HI
lI

~!
lc

la
s 

of
fc

l'e
ci

cl
as

 e
m

 te
?'

ce
ira

 
di

sC
1l

ss
ão

 
qt

(8
 a

in
da

 
Re

da
cç

ão
 d

o 
'P

ro
je

et
o,

 s
e 

fo
re

m
 a

do
pt

ad
as

 a
s 

em
6n

dá
s 

nã
o 

!o
l'ã

o 
(lp

pr
O

Va
dc

ls 

A
rt

. 
1.

· 
O

 s
u

b
se

q
u

en
te

 m
at

ri
m

o
n

io
 l

eg
it

im
a 

os
 f

il
ho

s 
A

rt
. 

1.
0 

O
nd

e 
se

 
d

iz
: 

cc 
su

hs
eq

l1
en

te
 

ca
sa

m
en

to
, 

A
rt

. 
L

o 
O

 s
u

b
se

q
u

en
te

 r
oa

tr
ín

10
D

io
 l

eg
it

im
a 

os
 f

il
ho

s 
es

p
u

ri
o

s.
 

d
ig

o
·s

e 
cc 

su
b

se
q

u
en

le
 m

at
ri

m
o

n
io

. 
II

 
eS

]1
un

os
. 

§
. 

Se
 

os
 d

it
os

 f
il

ho
s 

si
lo

 
re

co
nl

1e
ci

do
s 

pe
lo

s 
p

ai
s 

e 
§

. 
~u

pp
ri

l1
1ã

o.. 
se

 a
s 

p
al

av
ra

s 
-

« 
no

 
de

 n
as

o
im

en
to

 
_§

. 
S

e 
os

 d
it

os
 f

il
ho

s 
sã

o 
re

co
n

h
ec

id
o

s 
pe

lo
B

 p
ai

s'
 e

 
m

âl
s 

no
 a

ss
en

to
 d

e 
ca

sa
m

en
 to

. 
ou

 o
 fO

I e
m

 1
10

 d
e 

n
as

ci


do
s 

m
es

m
os

 f
il

ho
s.

 »
 

m
ai

s 
no

 a
.,

en
to

 
do

 c
'u

m
e
n

to
 O

ll 
o 

fo
re

m
 e

m
 t

es
tl

l
m

en
to

 
do

s 
m

es
m

os
 

fi
lh

os
 o

u
 

em
 t

es
t-

an
lt

nl
o 

01
1 

es


m
en

to
o

ll
 e

sc
ri

pt
ur

a 
p

u
b

li
ca

 q
u

er
 a

nt
el

'l
or

es
 q

u
er

 p
o

s
cr

ip
tn

ra
 

pu
bl

ic
a,

 
q

u
er

 
an

te
ri

o
re

s 
qu

er
 p

o
st

er
io

re
s 

ao
 

te
n

or
es

 a
o 

ca
sa

m
en

to
. 

m
at

ri
m

on
io

_ 

A
rt

. 
2.

° 
O

s 
ef

fe
it

os
 

da
 

Je
gi

ti
m

a<
::

-o
 

pr
in

ci
pi

ão
 

em
 

A
rt

. 
~.

o 
O

s 
ef

i'e
it

os
 d

e 
le

g
it

im
aç

ão
 

pl
'in

ci
ni

âo
 e

m
 

to
d

o
 c

as
o 

de
sd

e 
a 

d
at

a 
do

 
m

at
ri

m
v

n
io

. 
to

d
o

 c
as

o 
de

sd
e 

a 
d

at
a 

d
o

 -
ca

sa
m

en
to

, 
-

A
rt

, 
3,

0 
A

 
le

g
it

im
aç

ão
 

ap
ro

v
ei

ta
 

ta
nt

o 
ao

s 
!i

lh
as

 
A

rt
. 

3,
0 

A
 l

eg
it

im
aç

ão
 a

p
ro

v
ei

ta
 

ta
n

to
 

ao
s 

fi
lh

os
 

O
O

D
\Q

 
ao

s 
se

us
 d

es
ce

n
d

en
te

s.
 

co
m

o 
ao

a 
se

us
 d

es
ce

n
d

en
te

s.
 

Ac
lc

!it
iv

o 

A
rt

. 
Q

u
an

d
o

 o
 p

ai
 

ou
 

m
ií.

i 
re

co
nh

ec
er

 s
ep

al
'l1

da


A
rt

. 
4.

° 
Q

ll
an

do
 o

 1
1a

i 
o

u
 

m
ãi

. 
re

co
n

h
ec

er
 S

e]
la

ra


m
en

te
 u

m
 f

il
ho

 i
ll

eg
it

im
o

 s
em

 
re

v
e
h

r 
no

 
ac

to
 d

o 
re


d

am
en

te
 u

m
 f

il
ho

 
il

Je
gi

ti
m

o 
se

m
 

re
v

el
ar

 n
o-

ac
to

 d
o

 
co

nl
le

ci
m

en
to

 a
 

p
es

so
a 

de
 

qu
em

 o
 1

10
ul

-e
, 

en
te

o
d

el
'

re
co

n
h

ec
im

en
to

 a
. 

p
es

su
a 

de
 q

u
em

 o
 h

ou
ve

, 
en

te
n

d
er


-,

e-
ha

 
se

r 
o 

fi
lh

o 
si

m
pl

es
m

en
te

 
n

at
u

ra
l,

 
pr

oh
ib

id
a.

 
se

-b
a 

se
r 

o 
fi

lh
o 

si
m

p
le

sm
en

te
 

n
at

u
ra

l.
 

]J
ro

hi
bi

da
 

to
d

a 
a 

i
n
d
a
~
a
ç
ã
o

 
de

 
pa

te
l"

ll
id

;l
de

 
ou

 
m

at
er

n
id

ad
e 

to
d

a 
in

da
ga

çã
o 

de
 

p
at

er
n

id
ad

e 
ou

 
m

at
er

n
id

ad
e 

ad
u

l
ad

u
lt

er
in

a,
 i

n
ce

st
u

o
sa

 o
u 

sa
cr

il
eg

a.
 

te
ri

n
a,

 i
n

ce
st

u
o

sa
 o

u 
sa

cr
il

el
\a

. 

A
rt

..
 

N
a 

fa
lt

a 
de

 
po

i 
co

m
pe

le
 

á 
m

ãi
 

o 
pa

tr
ié

' 
A

rt
. 

5
.'

 N
a 

fa
lt

a 
de

 
p

ai
 

co
m

p
et

e 
II

 m
ãi

 o
 p

at
l'i

o 
po

de
r 

co
m

 
to

do
s 

os
 S

CI
IS

 d
ir

ei
to

s 
e 

ob
ri
ga
(;

õe
~.

 
p

o
d

er
 c

om
 t

od
os

 o
s 

se
u

s 
d

ir
ei

to
s 

e 
o

b
ri

g
aç

õ
es

. 

5.
 

A
 

m
1i

i 
p

er
d

cl
'"

 
O

 p
ai

_r
io

 
po

de
r 

co
m

 
to

d
o

s 
O

 
§.

 
A

 m
ãi

 
p
e
r
d
e
r
~

 
o 

p
at

r;
o

 
po

d<
:r 

co
m

 
to

d
o

s 
os

 
se

ll
s 

d
ir

ei
".

• 
e 

ol
n;

gn
çô

es
. 

c,
l~

nn
do

-s
e 

01
1 

p
as

sa
n

d
o

 a
 

se
u

s 
di

re
it

0s
 e

 
oh

ri
gn

çõ
es

, 
c
a
~
a
n
d
o
-
s
c

 
o

u
 

pa
ss

nn
do

 
nO

.\':
1S

 ~
np
ci
ns
, 

se
 

fó
r 

v
in

v
a

. 
a 

n
ov

as
 D

u
p

ci
as

, 
se

 f
O

r 
vi

u
va

. 

U
l ?f
i. 

U
J ;..
. 

O
 

tx
l :s: "" <XI t::
l

-t"
.l ~ iI1
 

O
' 

t::
l 

t".
l 

0
0

 
co

 
<

.i)
 

A
rt

. 
6,

0 
R

ev
o

zi
ío

-s
e 

as
 _

di
sp

os
iç

õe
s 

em
 

co
n

tr
ar

io
. 
!. 

Jn
to

ni
o 

.ú
i, 

Nl
tr1

es
 G

on
ça

./v
es

. 
Le

éio
 

Ve
llo

so
. 

~
.

 
(,

), "",
 



SESSÃO EM ';'~ DE JULHO DE 1885 

TAXA. 80BU DEFESA8 DE TRESE NAS li'AnULDADE:S DE
 

DI.RBITO
 

Proseguio em discussão o requerimanto do Sr. Cor
reia para que se peça ao governo informação sobre 
se j ~ se tem arrecadado alguma q llautia para paga
mento da propina maDdllda cobrar pelo art. 2"99 
dos estatutos das faculdades de direito r. que se refere 
O decreto n. 9.360 de 17 de Janeiro ultimo. 

O Sr. Correia: - Ne"essito de fazer. al~~mas 
rect,ficações ~s observações com que o nobre m,nlStro 

· do imperio dip;nou-se de tomar em consideraç"o o 
· que eu bavia d,to ácerca do o[jcio por S. E". diri 
"gido ao nobre Sr. lo secret"'io "obre a e"ecuçiio 
do artigo dos novo.' estatutos das faculdades de di
reito, que manoa coilrar a propina de iaS pelas 
delesas de these realizadas 16r.. dos quinze dias para 
eJ:jse tim design~do5. 

O nohre ministro fez c011sistir a força de sua argu
mentnção neslas pondera,.:ões : ba uma época le:,!al 
para se effectuarem as defesa- de lhese. e uessa época 
não se cobra do pretendente prol,ina alguma; '''as. se 
elle n"o Sê utilisa dessa dispo,ição dos estatutos. 'Se 
quer realizar· a defesa de tbese em olltra ép·'ca. é 
obrigado a essp p 19i1lnento, vinlo a ser assim re
munerado o serviço extraoldinario que os lentea então 
~reslão. 

Vejamos "té onde é f"odada esta arguroentaç'o. 
O nobre mini·tro sUPl'õe que h~ uma época legal 

para se efre ·t'Ii' em as d.,fesas de these nas facnlda
des de direitn. S. E". está eqllivocado. 

As defe,as de these nas F"acul,lades de direito 
podem s~r realizadas em qualquer tempo; à coogce
gaç,io incuu,be fixar o dia em que ellas devem cl{e-' 
ctua..r-se. 

E' esla a disposiç.ão dos estatutos de 2G de Abril 
(le IR 4 e dn ren;ulameoto complementar de 24 de 
Fevereiro de 18 J.i, no capitulo 5°, em Cl,jO Grl. 80 
]ê-se : 

« No dia deter'minado paTa a defesa dCLS theses. os 
lentes que estiverem em effectiVQ exel"cicio, e ns ju
bilndos presen1cs. rrecerlid.,s d0 director. se dirigiráõ 
ás 9 hOt'as ,la manhã ,; sala dos actos grandes ... " 

Pensa o n"bre lllinistro que o servicf'l que os lentes 
presüo por occ,,'i.",o da tlefesa de t hese, é extraor
dioario. A simples leitura do capitll\o a ~ue acabo 
de refE"rir-me mo...;t.ra que esse sp.rviço é tão oràioario 
como o de di,tril,uir o ensino nns aulas, 

Pecca. pois. pela ba,e, toda a argumentação do 
Dobr~ mini,tro Nem existe épo~a fixa para rlelesas 
de these. oem "s lente; prestão serviço extraorUI
Dario ll11anuO c1eselnpeohão essa iDcllm1>eocia, que 09 
estatlltos Ibes dü.o. 

Doo,le veio a supposiçã.o do nobre ministro de que 
haviü. época le'~al para as defe'as de tbese9 Veio justa
mentc rio àecref" cttodemnado. O decreto que fixou 
<l. ép,"r.a par., defesas de lhese é o de 17 de .Janeiro;
 
foi "'sc que marcou o prà20 de 15 dias depois dos
 

· exalJles geraes pArO elfectuarem-se defesas de
 
tbcse. prazo arbitr3riameote fix.ado, qne em algnr.s
 
casos róde .'~.r demasiado. e em ou tros p6de ser. in

611fr1cicnte. 

Frxo.do assim o prazo, uiscricionariamente, nos es
tatutos novos, marcada uma época sem autorisação 
legal ... 

O Sn. SIl.VElnA LOBO :-Apoiado. 

O Sn. nn,·ncJA:- ... ent.odeu-se devcr estahelecer 
fi propin" de 71)8 p~r" defesas de these realizadas f6ra 
dos 1J "'1..,3 tJ,.sí~('aàos. 

(}ra. se a desi~·n:l(;iio da epoca em est.atutos, assim 
illcgallllent.r pr1llnnlgatlos, é sujeita JS observações 

'que CSt'IU ra·'e ,tl0. quanto mais a propina que se 
creon'i ! 

Pretendeu () llobl'c ministro que o p'{p:amento dessa 
prol in,' era \'oiul1"'l'i". pois qne os pretendentes po
de", -~,",'ir-'e da cpoca fixod" para e·s~ fim, isto é, 
os 1.", di"s est:tbele"idos nos novos estatntos. 

Ma •..'enbores, primeiramente não se póde dizer de 
m".'o al,soluto, que é facnltalivo ao pretendeute fazer 
exame em uma época ou em ontra. 

) 

Se as defesas de these tiverem de verificar--~~ 
depois dos 15 dias, por ter sido esse prazo tomado 
com oútras, trata-se de Um acto facultativo ~ 

Foi por vontade do pretendente '1ue elle niio de
fendeu a sua tbese no praw cbama,lo Iegal ~ Não. 

E, se o pretendente tiver impedimento Ie~al que o 
iohabilIte de defender a tbese nos tlias determi
nados, p6de·se dizer 'lue foi por vonta,lo ",a que não 
a detendeu na referida época 9 Nin. 

Mas. diose o nobre ministro, invocUlltl, o facto de 
haverem duas épocas para as defe'"s de tbese. que 
o preteode~te pago voluntariamente a propina. se 
f6ra da primeira ~poca se apreseo ta reg "crendo q LlC 
o	 acto se realize, 

Mas. oode está a liberdade de dei"ar de pagar ~ 
O pagn.ment.o é entào necessario J inev.itavel, para 

que a delesa de tbeses tenha lugar. 
Onde. pois, Il liberd"de, desde que o pretenGente 

necessita de não demorar um fictO que póde já ter 
sido retard"do por moLivo estranho á sua vontade, e 
com contrariedade de SU(\ parte 9 

Trata-se, porlaot.o, de uma verd~deira eontribui
çito que, não sendo pag:a, impede a "e<tlização do acto ; 
nio ha arbitrio da pa.rte do rcquerente, elJe ha de 
neces-arialUente entregar ao secretario d(t faCilidade 
a quantia de ,OS para depois veri~car-se a defesa de 
tbese. 

Ora, se este pagameoto é iodedinavel pelos novos 
esl.atl1t.os. se o req uerente ê flw\'arlo a eotrego:tr a. 
quanria recommendada. COlHO se pócie dizer que elle 
tem aruitrio de: pag'ar ou nn..o Cf 

Quando Ltllei o. primeil·a vez disse qne o n ',bre 
mmist·o qne havia com fl1l1da.l11ento ilflpr~d;do a des~ 

PCZ'\ com a publiea"ão da RevistrI de Seienei", Jnri
(lieas e Sociaes, recomrneud:Hla pell)s nf)VOS estatutos, 
por j%O qne n}lO d.lSpunha da verba nl~c~s..;nria. para 
essa de,pe7a. devia ignahl p nte dei",,,· de 'nandar 
cumpl'ir o artigo que imilõe est·l propina; nem utn 
nem outra est'-to incluidos 0(\ oxcep,,"'o do art. 391 
dos Oo\'OS estatutos J p:lra deixai' de ~er Cllll1 Jrido. 

O nobre lninisLro deixou de lua:tUflr cumprir um 
desses n?w iuclnidos; e eu obsert'ei qlle com o mo.smo 
ÍIlndal1lento devia impedir il execuy,i.o dll ~eg Indo. 

Como respondeu o n"bre nlioistro ~ Dis,e S. E". : 
eu nã,) podia autorisar ['elos cofres publicas despeza 
p"ra a qual nilO hu\'ia a conceôsii.Q de mei·s pelo 
pnder competente; mandei eKeclltar o outro porC]ue 
quem foz essadespeza é o pRrti"ular. e não o '/slado. 
l<; admirou-se o noure mioist,·o de que. cnnfrontando 
eu um e ontro artigf), Jissesse: pois é jll~tameote 

nesse que se impõe ao 1'<tr'Le"lo.r a eo',t.-ihuição de 
70$, qne ba maior vi"laçào da eunetituiç,\o. 

Ap"ccielllos se eu tinha razão e se a admiração d~ 
nobre ministro é justilicada. 

Autorisar desl1eza nào prevista em lei. seguramente 
que é uma falta; mas. usnrp"r attri buiç"o do poder 
legis18tiv0, nn.o dei,;;:a tambem de ser falta. Ct)1110 se 
póde dizer qual dellas envolve mainr "eônoosobiii 
dade 1 E é este o ponto a que eu allndin qua.ndo 
enunciei-me da u1aoeira que cau~ou espanto ao nobré 
nânistro. 

Como hei de jnlgor se a violação da constituiçã.o é 
roais grave neste do '1ne o0'lnelle ca,o 9 1'e'a lei d(l, 
re'ponsabilidade dos ministros. e desde ~ue ". r esta 
lei o fact.o de ordenar <Jespezas nã.o deterl1lin"c1o.; por 
lei é considerado de menor gravidade que o LlCtO de 
USllrpar qnalqner attribniçi,o do poder 1egi.lal.ivo, 
eu estava a"torisr.do para dize' qne. maodando 
cumprir o artigu relativo ao ragamento da propina. 
para defesa dc Lhesc'. o nobre ministro bavla prati 
cado maior violaçã.o da cO'lstitniçiio, OH pelo menos 
havia praLicarlo nelo de maior responsabilidadc. 

Er~o a3 minhas IHl.1nsras inspirn.t1as ~Jor disposições 
expressas :la lei da responsabilidade do; minIstros. 

A questão não deve ser posta n6s tC"1110S en1 que a 
col opon o nobre ministro. 

A q uestao é esta: creou-se ou não pelos recentes es
tatutos. illerra1mente expedi,los. uma b"a academico. 
nova 9 N,,-o °se p6de negar que a taxa ahi esLí. e que 
nã.o ex.istja anteriormente. 

Desde que " taxa não existia, desde que ella foi 
Cl'eada pelos uovos estatutos, temos de averignar sa 
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o · go,·erno podia innovar a legislac;üo nesta parte. 
Estav~ o governo nutorisnrlo para crenr uma taxa 
que nu.o eocontru.vn. nn. lcgisln.çü.o 'l Não; não estava. 
Cho.rno o nobre tninistro hitt,osto. chame taxa, ehamo 
custas a essa propina... • 

.0' Sa. MEIRA. DE V" soo:< OE &.Los (mini•tro elo imperio): 
-Eu niio chamo; V. Ex. e que cbnmou. 

O Sn. ConnEIA. : - ... dé-Tbe o nome que quizer, o 
que é .:erto é quo se impoz no J•nrticular a obrignçiio 
de Utn pu~n.tnento du dtnlleiru' n. que nü.o era. obrigado 
pela legislal'i•o anterior; o isto pur deliberação exclu
siva do poder cxtcutivo. 

U•ot! elle de attribui,i'i.o sua? Tui é a unica questão 
a ventllar, rnus ellu. n.ti.o ptíde ter dua .. soluções. 

.E:oteodo o nobre min,stro que n medida é ·util. 
N1nguem declarou llJals clurumente ,Jo que en que 
nã.o convinha. reduzir·CtllU defet:;O.S de theses o tempo 
l8ctivo, jú ent bi ,·urto ; mns unta. cousa. é ser util u. 
pro~ic.Jencin. o outra causa. é ser ella Ct,mpetentemente 
aeterminatla. . 

A minhn. questão· fo! subre Õ. competencin. com que 
o go'"erno tomo)LL a pro"idenciiL a que nlludo. Se o 
honrado mmistro quizer accre.·centu.r os seua conlie
ch:nentos sobre (_•stu. ntaterin. com a lc~lturu. do relo.to 
rio que:, o milli~tro l"'uul-1 · apresentt)U no in1peradnr 
~apolea~ III. ba de reconbec~r quilo terriveis sã~ os 
tnconvenlentes ~e ton,nr o pude·· executivo med1das 
aómente porque siio ut(::l;;. · , 

Com meclidn.s uteis pt'»de· se n.rruinnr os Estados an
ticipa.ndo o precipilanU ... tle_.;pezus qnA nii.o cabem nas 
forças do contribumtl'· Uutn o fnutlt\11\Cnto de utili· 
dade póde. pr .c•cler-s• de modo que a: tere profunda
mente as IUStliU·t(Oe~ ele Lun:\ nur;:"ic). 

E• na didsii.o e bn.tm.,oin dos po·l··res políticos que 
está, 8 ~Q.fUOtÍU. de OIIStit.L fúrtnO. ÜC u•overno. 0 pOdl"r 
executi\'o ni&.o e tú. ant.~,l"isado pura~ purqt.te-umo. me
dida ó util, decr<:tn-la livreu&ente. 

O Sa. M&m • DE V A.sao~e&LLos (m'nistro do imperio) 
- Eu disse isso 'I 

_O Sa. Cuno<EJ:' :- Mas é no qne importo. a execu
çao que V Ex. mnutem de um artigo doK novos 
estn.tutos em que se crêu. pa.ra a:~ purtes nmO: despeza 
a gue a lei nü.u ns obri...,.a 

Ea, só posso ncnmPnnhn.r o bonro.dn ministro no 
~isti.ncçii.o que quer fazer neste ponto sobre propina e 
lmposto. cooside. ando lJUe nii.o ha meio de tornar 
cxequivel judicio.llUente a nova disposição dos esta· 
tu tos. 

O Sa. MErn.o. DE V A.sc NOELLOS (ministro elo imperio) : 
-Logo, nü.o é imposto. · 

O Sa. ConnEIA :-Os imp·,stos qne são legalmente 
votndos têm, puru. suu. cobru.nt;n., o meio executivo. 
mas tsta prop1na. esta tnx.u o.cu.demica nü.o póde ser 
exigida pt!rn.utc as tribnnn.es : se algum llos reque
rentes ü. quem SP h11uver feito n. exh:encio. do• 7Uf.l 

. vier dep_?LS recl .. mnr es•a qunctiu, qi1e lho foi co 
brada nu.o eu• uome dlL lei. ma, de nm neto do poder 
executi\'o, os tribunnes bi'io ele mnndnr rc"'titut ... ln.. 

O Sn. MEmA DE V A.sooNc&LLos (ministro do imperio): 
-Logo. nii.o é itupoSto. 

O· Sn. SILVEIIIA. Lono dó. outro aparte. 
O Sn. ConnE&A:- Mas para qae vexar as partes 

com uma. exigencin. quo a. lei nü.o fez 'l O honrado 
ministro do illlpt•rio reconhece que pruticoU: um nctn 
9.ua nü.u te1n f11rço. po.rn. trHunphn.r nos tribunnes " 
tuA. dahi n.rgun1ento 1 urn. dc.fend<Jr esse n1esmo nctu 
da indebitn oxi~encin de um pugnmeuto do dinheiro l 
Ern. o que eu nau podiu esporur. 

Venbn. o governo no poder lcgislntivo: soli.cite a. 
providencia que julgar inclispon•nvel a bem elo ensino 
su~orior ; nii.u deve rccein.l" do qno se lhe· recusum os 
meios de que noces•itur pt.rn que melhorem ns conui
çõos desse ensino ; mo.s nü.o mn.ndo por n.ntoridudo 
propria. rcspcitnr nl'tignz dos novos estntutos que 
:ferem. visivolmonto o. constit.nit,!ÜU e quo forü.o expe
didos exborbitantemonto pelo podar executivo. 

Qnnndo fallei om maior violnç.iLO da ConstitUiÇlLO UO. 
cobrança. de uma taxa que sómeoto oxasto porque o 
governo quiz que olla existisse, mas do 'lllO o !agis-

Jaaor. D!l~cn co~?itou, eu ainda ·attcndia a que, pela 
eonst1iu1çao. os 1mpost~ niio podem ser crcados aenii.o 
por iniciativa. da.enma.ra; trata-se de uma attrib~ção 
q~e lbe é pr1vat1va; e o. go.v~rno, com o seu acto, . 
n.ao 86 n~urpou uma attr1buaç.:o do poder legiala
t&vo, senao que confiscou a prero"ativa daqneJla 
eama.ra. 0 

Nit'? quero perder o ensejo em que trato de.umr. . 
. q~estuo que se prende á. boa murc1ln do enaino pD
tihco. sem dar coubectmento ao nobre ministro de um . 
gra'-'ISS1mo facto: eocontro a noticio. em um perio<lieo 
que s~ .publica na cido.de do Cataguuzos, !!rovineia 
de M•nn• Geraes, a FoUIQ, de JJiina1, de 2B do eo.
rente. 

~is a noticia : 
~~c61&a degraclafl!e-Um facto gravissimo ~briga-W.s 

sohcuar a ntteoçao do Sr. dolegado da instrucção;, 
e~pern.tnos CorrectiVO promptO parn O repu~no.ote vioio 
tu.o deseu\·oJvJdo neste lugar, cujo. surte nü.o deve •er 
a dus ciJndea mnlclitas. · 

"Vein no nosso escriptorio o Sr. Jos6 Caetano ia 
Costa com o seu afilhado Josê de Oliveira Po..,ons· 
lLlumn~ de um cau~obelecin•ento purticular do ia
st&·uc.vuo e dosc!evérü.o a. f.úrma edincanto por que ae 
dtstr&buo. o pao do esplr&to nesse collegio. A crian
lfll rnbor1sa.va-se narrando o facto. 

" Se uü.o ficall)oS horr<'risados é porque ainda paüa 
. em nosso e1:1pir1tn a triste recorda.,;ão do iuqnerito aberto 
pernnte a . delegacia. em Janetr" do carrcnte anno. 
,\lu!tos nJe!l~nos- entüo d.esnpparec~rãu e uiada hoje 
errao p •r d1t1os desc:unbee1dos I ! ... O facto abi tioa · 
sezn comuuncntaril»S : confiamos nas untoridades c1e 
e?sino. dellus esperando um pa.ra,!ei..-o para. scenas 
tu.t.' repru\ adu.s. » 

Acreclito, Sr. presidente, que o c~to.belecimento de 
"-lue se se trato. estar{a. o. esta. hor&. fechullo por arde~ 
J.a autorhlnde : e o autor dessa. degrad.Lnte acena. llÚO 
··~de deixar de ser sujeito 4 rcp,·cssi•o rigorosa dos 
I e••· 

O Sn. MErliA. DE V A.SOOMGELLOS (mini8tro dr~ imperio): 
-Peço a palavra. · ' 

O Sn PuesiDE!'ITE: -Não posso dar a palavra pft 
que a hora está dada. 

O Sn. Conn&IA. : - Então peço n V. Ex. que con
.. ulte o senudo se consente nn retirn.Ja do meu reque
mento, -:isto estar preenchido o fim para q11e • 
u.pt'esentel. 

Co.n•ultado o senado, . consentia na retira•la. 4a re
q uer1n1euto. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO PROJECTO SODnE A.D.IUDIOA.ÇÕB8 POR.Q-o\•U 

Postns o. votos, f,•rlo successivn1ncntc approvadas 
em 4• di~cussiio as emendas upprovadns e.u 3• ú. propo
•i.,:i•o da.:am .. ru doscleputudos n. 5Je !S:s:., o·oformandD 
o processo das exccuçóea civeis o cotnlutu·t.:ul~s: 

" O nrt. 1° emendado na :?.• discussr•o seJa snbstituiae 
pelo segnint'e : 

c• Na. execações civeis se observo.rú.õ as disposiçiScs 
cnntidu.a nu. 2 61 parte, tits. t 0 , 2o o 3° do regulamento 
n. 7:17 de 2.:. de NoHombro de IS.;u, tendo-.'le em 
nttençii.u, qnnnto t'í.s pa~~ns do que devem compOr-se 
ns cnrto.~ di! senten~:o., a. o q uc se aChn. e-otabelcciao 
uo clecr~to n. 5.7:17 de :?. de Setembro de 18,4. o bem 
ussirn sorla.o observa.clns todas a.quollus que dizem res
peato ú. mnterin das ·n nllidncles e uos rocursos à e 
uggrt\VO, nppello.yü.o o revisto., sua inter[l"bição o 
fúrn:.1o. de pr:•ccs"io, de que trn.t.n. lL 311 parte do men
ciobndu rcgnlntnento n. 737 do 1850. co1n ns &Pguiu
tes u.ltoru.,;õ(js. oxtensivo.s igua.ln1ento ús cxecu.ç:Cree 
commorcinos :. 

" O ~ lo sojn substituido pelo seguinte: 
" Fica om todos os co.sos nuolicln a ndjudicn~ii.o !ju

dicinl obrigo.torio.. 
<< Se os bons penhorados nüo cncontru.rem na 

1 o. pruço. lunço superior ú. avt\lltt.~~n.o. irl~o aova.meot• 
ú. pru.çn. guu.rcludo o i'tl.t~rvnllo do oito din.a, dispen
snclos os rmígõos, com a.bntimento. de 10 °/o. c .. 



1!;8 SltSSitO EM: ts: OE JULHO D'E 1885 \ 

--~------------------------------------------------------r 
no&ta. u.indn nü.O' ~n~o·n.trnr~i'ri _líinr;o· ·~nt;er!_or_ on· igu~\ 
:to .. , .. nlor_~·.ao·~ :mà ... nlcú:i ·b'éns pro·,·enicntt' · _fln ,·,·;.·Fcrh\_o·. 
n.bil.t~~énto~cle:_lQ o/"~- il'ão·:ú. ~"~prn\'n·.cfiln·nlllltuYJc~to 
tlc·:mms 10 .•/o e nelln; serao··ven<hclM )"Clo rna1or 
preç.o <jtlc fOr olro•rccíd<>, fie:ú\do s:~h·., 'nr> e:o:eqnente, 
cm.''\tlnlqucr' dM pl"n\mS, ·O 'drreito de lnnçnr, incle.:. 
nerrdentc ae :ÍCCOÇ'n. Ot1 d~ requerer que OS mCSIDf?S 
baJ?S lhc·s·sojãn ·nr:ljtuli~n<lns. ·,, __ -· . ' · • 

<i.Art. t.• l\Imlarln. n. n•uncr:.çao po..-n art. ~·. seJa 
su~'stitui(ln 11elo se'ghinte : ·: :·: · ·. . · 

~~/, Nas.ne~1üei e axecuções>ypothec:.rio.s, além ~o 
q_,q,_e se nch·~·ai.~ru:Jsto n()s nrt1p:os o.ntecedcates, seruú 
U1ais ohserça.chl.s ·ns segnintes disposições : 

" ~ ü.• Sejn. torlo substit\tidn pelo seguinte: 
" Servirt\ p:.rn. bn"e d:. bnsto: publica a nvn.liiLçi\o 

eoastn.nte- do cnntrntn. » , · 
•·«" Snpprimn.-S;e o §.7n iio o.rt. to que pn.ssa. n ser 4 °1l> 
-: Annuncin.dn n vntn,,~:-•.n dn.- emenda do Sr. José Bo

nifncio cleclnrnndo <)llC os emprestimos hypothec:trios 
serifl feitofõ cm dinheiro, solvo se ·n.s-letrns bypoth~
ca.rins cstiveren\ no pn.r 01.1 ncimn. c1opn.r, 01.1 nindo. cnn
C"_..ordando neste cn~n " mnt•U\.rio e1n rccohê-las. este 
senbor requereu vt·rbnlnlente a divisão dn. m:ncnrln. em 
J>M"tcs, \lm:> :tte ns pnlnvras- cm dinheiro- e ontr:. 
dabi nté no fim. 

. Sendo n.poindo o rPq11erimento,. foi posto. n. votns e 
l\iiO ÍoÍ npprovndiL O. 1 a pm·te, fiMndo prejndicn.dn 
a. .2.~.o~. . .. 

:~};l ... orii.o succesl:tivn.tnente approvadn.s u.s seguintes 
":lnendns: 
' « Restabolc~!L-se com o. numer:.çiio de 10 o :.rt. 7•, 

a.s&im coucebi<lo : 
« As letra• \wpothecnrins, nlém doa f11vores <1e

crCtnrlr.s Jlc1a l'e:~i~ln'.~iio cm "·igor, p:oznráõ n1niR fln 
:iscn,;t'u"l cstntnidn nn nrt .. !130 (\o l'C~nlo.mcnto n. 7:\7 
de 1850 •. p:wn. o ef'f,•ito ile niio porlcr01n FCr l'enho
r~dn~. ·seni"tn nn fttlt.n. n.bsnlutn. lle outros bens, por 
parte dn dcv~rlnr. u · 

'(( An nrt. ·RI) deos udditivos ncCl'CSCcnte-sc no firn : e 
ntH\nc1o cstciüo cont 11 con~cnti'lncnto do crerlln' hvno-
1:hccnrio. n · .. " 

cr Sn,,p'1·inin-c;c " m·t. !)o (}lle ~passn. n ser 11. h 
(( .l~ll nrt. i()~ fJUP; pn~c;n n s~r l2.. a~pois Uns pnht'\'rn.s 

--Fico reVt"l~nclo o n.rt. 16 rln. lcl n. ~,087 de G de No
'\'c"rnbro ilc I ~75 -:tcc•J'Csc .. nte-sc- e § qn do nrt 14 
U3. lei n. I ,'~:17 ele "!·i (1~ SctClnbro de ISG4. n 

rc Se nlíll -fú,• nppt'·•Yll<ln. n. emcndn. aupprPssivn. do 
a:'t't •. 'to d•) projecto. pu~snrú ·este n. ser o ultimo nrtigo 
àos ndclitivn8. )) 

Foi a propo'3i':~io COln as Clncnclns n.pprovn{lnq nao
ptn(ln.. pn.\·a ser dP\'oh·i,1n. ú cnrnnrn. elos tleputnaos, 
in1lo nntes ú. comn1iss:"to de rcclncçiio. 

!ttARCA. DI! :'ltEnO,\.DOniAS ()U PROD'UQTOS 

Sep;nio-sc .C'lu ~n di~cussii.o o nrt. to Uo projecto ao 
set'lndn. · letl'n. B, do 188~), sr,brc tnnl•cns de iudustrin. o 
cmnn1urcio. 

(~\' 111Cin hnl·â c.1f·pnis do tncio-(litl. o St·. rresidentc 
deixou n. cnclcirn. da prc~-.itlencjn., que pnssou n. ser 
ü(!Ctl})lldll. pell) S1·. ~o ,·ice-presi,lent_c.) 

o S:~·. t:ro,•:-~;.•ê.:t : - Nl'i.o ó P""Osf.livoi clcixn1~ ele 
i.u!it.itnh· ú:-::m~1C snln·~ t1 pr·~.iocto quo np;o1·n. occnpn. n. 
·J ctL'nt;ão c1n snnndn, Fni c/ la npr.esontndo prn• dous 
i i :n3h'P!'1. scnn<lrn·n"· L'• approva.clo hontC'm cn1 tu discus
~.i"'• ent1·n immc./i;lt;llnC'ntc cn1 ',!n, sen'l que a conl
):nissiio, n. qnu f.,i snjl!itn, tivesse Ctuittic]() O SOU pn
:UCC(•r". c qtuuH1 .. a t~ioinii'i.o Uo governo nii.o ú nindt\ 
conhecirln, 

Poderia cu con~~,;:lt' :·t>qnf'rcnilo qne o nobre l11iniRtro 
C.:útupc.l ente vic:-:.:>tJ nsSÍ!:itÍr á iliscnssii.o, tnns S. Ex.. 
hil. ponco tmnpo r:~ o nchn. nn. <.lirec,,•ü.o do minist crio Un 
U,!.!;rtcnl1nra c pouco pcH1crA ncc~cscenta.r no que foi 
dito no r<!lnti'>rtn lln l'~'P •l·ticiio. Entretnnto, nii.o po
dcn1os dispensar n tnanifc3t'n.r,•üo do. opinião do go
,·orno. 

Bstn. ncccssit\nrlr, ain<lt\ Jccol'l'C do que se lO no 
uHimo rtJlutodo dn n1ini~türio dn ogric.mlturn.: 

r, ilfct.J'C((S di! (O.fJI•iens u. de COIHn!Cl'Cio- A pi',.;; n. pro
n\nlgn<;i\o il11 lei n. ~.1,8'~ ilc 23 de Outubm ele 1875 

.foriio· regiatrndas. ·nas oito juntas do'conlntoroio da' 
:lmperio;· 5~9·ma.•·cns'de fabrica e 380 de ·commercio. 
; " I~ ate movimento· ir"se-'ha àecentuando; desde ·que ': 
'os· fabricantes ··et· ~·negociantes reconhecerem:,prnticn.;.;. · 
mente ns vo.ntap:ens de ser nssegm·adn·: u. intep:ridad.e. ·' 
rla reput!Lçii.o ·ndqniridn por mnnufncturas ou,,objectos 
<lo cnmmcrcio.; · cffeito que necessn.rio.mente derivará. .• 
do. puniç:io dos contr!LfiLctores, cnjns artiticio•,frau- ! 
dulcntos, nii.o ·aómente .deslustrii.o os crediteis da ·.·mer- , 
cn.•loria., scnüo tambcm do fp,bricanto. ou .eotrimew-
·cia.nte. . · · ... _ · ·. _ - · ; . . : 

« Por .deficiente e inefficO.z carece a suprnciia.da lei. : 
de Re'r. revisto. de nccórdn com as di~po.sh:õeS ado- ·. 
ptudns peln couvenção.de Pariz;á 'lual o.dherimos •. i· 
J>lloi'IL " protecção da propriedade indu.trial.:No ,in- ·: 
tnito de prepttrnr tru.bnlho crindigno (~e vossâ. :e8cl8-:-o-t 
rccirla nttenção, · comin"etti ás St)c.c;õ.Cs reunidas dos .. : 
negncios du itnperio e jnstiçn. do conselho de estado\.; 
o prnjcctn. qnc breveme11te vos. será npresent.n.do~.".àa ; 
rcfnrnm do decreto lcg:isl!Ltivo n. ·2,1182. O parecer· 
dn.s secc;ões que servo de expns~çil.o .dos .ll~ottVos ào 
prnjcc~o. cscriPto cnm .~levnc;rio e lncide~. qu'e tanto 
di,..tingu~m seu il111Rtrndo' relutor, Rnppre' e:abnlmente 
qunnt.n n este re-.pcito nqni rne coubera expender-: 

" ~n parte complementn.r deote rel11tnriv encon
tr~weis JWr inte~rn. este importante docnmtonto. n 

Refere. po s, o governo qtle onvto aS Recçi\es doS 
negocio~ de ju~ti'.~" c du Ít"Pperio do conro.elho _de esta
elo_ pnrn. fornntlu.r Ulll proje_cto de lei So'1bre mnrcO.s da' 
fn.hricn. condigno rla o.ttenc;ii.o do poder lcj!islo.tivo. 
O nU o eRtú. esse projecto nssim o.nnnncio.clo? O trnba
lho -preliminnr está feito e O g:o' e1·no corn 'rnzi"lo.tribu~ 
tn· lbc n1erecidns louvores; ntns julgou que esse.trabo.
Iho precÍ!!I\Vtl. nincln de nl~1nn exu.ute pnrn. porler npre
SCIIt<.\1" o projecto n. quC se catnprou1ctteu 'Por que n.in
dn. (') nrw ~ipt·e~ent.ou? o qne r~etende sobro este: 
nssn1npto 'l U projecto rpi~ 1nPditn é supprido po~ 
nf{ncllc que ugorn. di"'icnti111os? Tcn"l nl~nnms moddlco.
c,·õc~ n fuzcr no '}\1~ t'oi pr•1postn P"k•s nobl'es senado
l'CS. <'} nc npresent;'lrÜ.n e>ste projecto? 

Ni'"~n se trat.ll d~ u -~umpt.n e:o~otrnnh" no g'~verno. Elle. 
co:.;it~l Ua mlltOI'la; d(•lln. trntn. no rc-ln.t.nrio. j nlgnn
dn-~<"!' ()hrip;urlo n offel'P.ccr um proJecto de ac;·órdo · 
con1 n ol1ri.un.çiic1 que contrnh:o ndherinrlo {I con,•cnção 
ele· Pm•iz. rclnt.ivo. ú. protecr;lt.o do. propriednclo indus
trial. 

.A (•onsnltn. das sccçücs rcunitlú.s do imperio c jus
ti~~n. d,, conselho elo estado. n. que O re\ntoJ•jo faz l'Cfe
rúllcitL, é co1n eff~ito t1·n.balho qnc 1nC1'ece •·S lon\'ores 
que o n1.esmo rclntorio tece. Lc:roi n. SUl\ prhneira. 
pm·te : · 

rr Senhor- Cnmprind(l o 'l"" lhM ·foi 01·<lennrlo po'l.' 
n·viso elo ministerio dn ngricu\turn. con1n1ercio c obrns 
pnhlicns do 27 de S()tuhro nltimo, n.~ sec~ões rcnni
dns 1los nep;ocio~ do hnpcrio c jnstic:n. elo Con-clhn (le 
estn<lq vém subtnettcr ri ultn consiolen1çí•o de V. r.I. 
ln1perntl o projecto de 1·efnt'l"llfL elo. lei n. ~,GS2 
de '23 elo Ontuhro ele lH7f•, sobre lTIO.l'CflR de fn.hrica. 8 
de con1mcrcio, nfhn ele <]ttc essatTilLtcrin. seja entre 
nt'1s rep;-n1ndn <lc ncc·.:irílo com n. convúnc:ãn interna.-· 
cionnl pnrn. Tl\'Otect;.\to do. propr'lc•1ncle indnstrinl, pro-
11Hll;,!ndn polo decreto n. U,233 de 28 dt! Junho do 
corrente n nno. 

cc Cunft'ontn1lns n.s cstipnlnçiJ<'S eles~ o pacto ele 11niü() 
cnn"l o texto f.h\. citada )t~l. cnnfonnc clctf!rmino. o re
i'cl·i<lo udsn. notito ns serçhies ns S<'guintc .. <liíl'crcn
ç•ns, inq)r•rtnntes nlgounms o ouu·ns st.nn vnlor: 

u a.) A cc~nvcnt;üo "gn.ruuteo noo1C commcrcia.l (nrt.2°)., 
inclcpcndenten.entc de rcgiRtro. Pn.t·n on niio pnrt.o dn. 
murcn. U1t. ft~lll'icn. on de c·omtnercir', ( nrt. 8° ), ponto 
en1 que é. omissn 11. lei. Lnlvoz por jnl~nr n mntcl'in. 
coJnn:nicntiHncnte !Jrevinidn. })C los n.rts. 301 o 30'2 do 
codi:J.ll <.:riminnl ; 

« b) Equip:.rnn<lo os snbrlitos <1os Est!Lrlros r\11 Uniüo 
pnrn. guzn.r••nl, etn qunlqner dull(\S, das U1CB1nns vnn
tn:,.rens conccllido.s ou por concctlcr nos respectivos 
no.cionn(js, no quo fOr relntivo t'L!i mnrcns elo ·fnbricn., 
nnme con1mcrcinl, etc., fnz oxt.onsivo itlcntico fnvor 
nintln nos individuas do nn.cionnlicln.,lo cstrunl1n. nos 1 

ffil~f'lllO~ Estndos. UeRtl<' que e1n nlp.;nn1 sejiio rlnmici- · 
!iarlrm n<1 lonhiio aslubolaclmontos commarciucs ou in.
tlrtst·r•ictcs (nrt. 3•). 
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t.an~a gr~vidade, como a annucncia o. umo. convençiio 
in1er.oacional, procuráriio supprir esta falta, e devo 
di~ que de modo, cm gera.l, sati~fn.ctorio. · 
· A quem é dil'fioil escusar, é no governo, que tornnu 
necessa.rin. n intcrvcu,;ã.o dos nobres ·senadores, seus 
alllij:(OS, para que ello posso. desempenhar-se de uma 
oloo•igaçil.o qne não devia esquecer. • 

O art. 1• do projectn, oro. especialmente em dis
C .. asii.o, suscita. uma que:-tão que não deixa. de ter 
:Llr:;umn import <ncio.. 
· Diz ~ssom (lt!) : ". To<to o industrial ou negociante 
tMa o dl.reito ele a.;sJ,c;na.lar as suos merca.dorJa.s Oll 
~duetos p"r tneio de tnarcas e•peciaes. » 

Reconhece-se por este artogo que é direito do in
àu•trial ou negociante ns ... ignnla.r n.s suas mercaciorins 
ou. productos pc•r mP.io de marcas especiaes. · 

A qnestüo suseitnda pele artigo é esta: deverá ser 
um dueito ou uma oUraJ!nç.io Cf 

nem •e vê quão profnndn. é a ditferenço. entre os 
dCMl& s~·stemns, e qun.ntn importo. resolver e;tn ques
tão prelinl.inar para. se ns .. catnr no.s feiyões, no ca
racter, que a lei deve ter. 

Em que se fundão os qne entendem que os nego
ciantes ou industrines deuem adoptar marcas espe
ci"aes pnra. dcRi~nnr os seus procluctos '? Em rnzões 
q_ue vou extrahir do livr" que aqui tenho - Curso de 
di#'&ito ;,a,strial, por w •• elbroecl<, escriptor belga ... 

O Sn . .A>'FONoo CELSO : -De boa noto. ••• especin
li!lta. 

O Sn. ConnEIA. : - .•• de boa nnto.. (Lt!:) 
" lntervençrio do Estado nas· relações dos indus

triaes cmn os conçumldores. 
cc O direito do dispOr do producto é o corollario 

immediato do direito do tro.bal hl\r : a liberdade ele 
commercio derivo. direct~tmente dn. liberdade de 
industrin., uma. nü.o se comprebende sem n o\.\tra. 
Quando. pois, o produl':tor troca os seus procl.uctos 
por outros produ.ctns, q na.nllo os vcncle ou os cede, 
nenhum poder t<·m direito de se interpOr ·entre os 
contrntnntc~ pora. re~ular ns condições dv tnerca.d('). 
Cada. um delles e;Stipnln. liv·rcmente, seg;undo os seus 
riscos e ped:;ros, é unico c soberano juiz do que cnn
vetn a.o seu interesse. Neste J>Onto o. intervenção do 
Estado, q ualq ucr que fosse, seria um ataque á 
liberdade. 

cc 1\Ins, como notou \Volowski, o. liberdade de 
eommet·cio nü.o é n liberdade de ·vonclet• cotn o peso 
falsificado, de dcfrnudnr o g-cnero, c do goznr depois 
de uma e•cnndulo•a i111punidnde. Q••ando o prorluctot• 
engo.nn o con~umidor snbre n. llO.tnrczn., n.- quantidade, 
ou o. f]Unlidndc <ln rnercndorin, é fúro. de dnv;do.. que 
o comprador lc~n.do tcn1 nc(.~il.o de rcpnrnçüo do pre
juízo que n fl-nudc lhe cansou. Obri~ando o productor 
ite 1nú fé a. intll!nlnisnr uqnc11e n qncn1 cngnnou, o 
:fu.zcndo in(lcU&nisar por inteiro o con1prndor lcsudv, o 
Estudo não fnz mnis do que J.osernpcnhu.r-sc dn 1nuis 
importnnte e da m is csscnch\l das suns func1·ões, n 
ndtninistrnç~1io dn. justic,~n. civU. 

<c Se ns l'ra.nde:-:> nn.s rclnf;ües entre o vendcclor c o 
cotnp1·nUor niio se t•cp1·ocluzisse1n senão t\ raros intcr
vallos, se nri.tl nJ')(escntn.~sCln 5Cnii.o leves inconve
nientes, se elo ordinn.rin o const1n1iclor pntlc~so p;arnn
tir-so t>C!11 p;ranílc di!licu!dncJc, o E!3tudo poUcda limi:.. 
tar-se n 1'epn.1·m· n. injnsti~.~a. n. rC'st.aurn.r o dj,·ciio 
t.odns ns \'Czcs qnc fo.:.sc of'í'enllido. 

(I Infüliztncntc n~io sncccdc ns~im. Em prin1niro 
lugar. as f1·audc~ conlmt.:l·dn.c!-1, lün.~.:o elo ~·.crcw t'arns. 
t'-'lni'u·;·Lo crn nossos dias cxtcns~i,, tal, quo U hnpos..;i
vcl vtH· ncdlas npcnns mn i1ncto necitlont.nl. Vunp;no-
1'1U\"gucs tlizin. du c, ~nuncrcio do seu te1npo, q no cl\c era. 
a. oscoln dn. -l.'ramlc. Estas pula\'t'HS srLo llojc ainda. 
1nuito mnl::; vortl:uh·irns. CotH cfJ'ci1o, ns ÍI',\Udos cOlll
merchtcR, Ú.-; ~o.njlhi.,ticn(~i~cs de.- prodnctof4, os cnp;nnos 
so'brc o. nat.ut·c.·z:\, e~~ q~1a.lit]u,lo do.1s tncrcuc.lorins croi3-
CC1ll t!ll"l propnrçt'•eH as.;w.tndorns. Os pt·ogrcssn!:-1 Un. 
sciencin. contl'il.metn pura facilitar o. o.rtc dcpl<"~rnvcl 
cln.s soplust.icnç·llc~<', o perrniU.cn1 prnticn-lns co1n tnntn. 
<leôtl·cza. qnc o c~~nsl~!llidt•r diJJicihncnte o pollcriu. 
JH~I·cebct·. 1~:-it.Ú 11rovado r!n(J )l~tjo n.lterlto-sc n nmiur 
parte dos pt'ULluetoK ;\1in'lPnticiuH, !nisturnnc.lo-llJCs 
sQ.li.~ttmchLs ücspro\'luno de <Jnnh•hulcs tntü·iLil'no, c ús 

'\rezes sttbstancias prejndicineR, qne em '"o:r. do n.limen .... 
tarem o consnmidor, o enveneoito. 

« Este estado de cnnsns não é s6rnente prejPdicia.l 
ao consumidor, elle apresenta nin•ln este <1ntro inc~ln
Yeuiente: o tornar a. prnt.ica. hwl e hnnrn.dt~ do com
merrio e da industria muito diffici19 senii.o itnpossivcl: 
pnrque o consumidor9 en,!!nn ulo pelo prc~o oppn.ren
temente barato dos prndnctos l'n.lt-ificndos, oiin po
dendo distinguir o producto pm•o do> producto nl te
raclo, recttsa mui! ns vezes o pl"imcíro por causa da. 
elevação do prer;o. A seu peznr, sob pena. de se ver ex
clllido do mercn.clo,. o bl.ricante leal é, pois. ohri
ga.do a f<leguir o nu'i.o cxAm, ln, e o. rec01·rer lL frnnd& 
p"'ri.L poder ncmnpnnha.r nns -·1neBmn.s condic,~ões de 
baixo preço os seus cnncurrcntt!S IOPnn~ c ... crnpulosos~ 

« Algumas vezes n.indn f"SSU."~ altl'rnc:-õa~ de pro!" 
dnctos dilo un1 ~ol·1C mortal nn. prt•SpE>ri ndc publica. 
tia·nndo o. um paiz' a. po~se ele nlc1·cu.dns importuntes. 
Fc.i por cssn influencio. 1nnlcfica. guc n. F_rn.nc;o. perdeu 
uma pnrte importante dns suns exportn.•,·õcs. 

«Mos ainda. istn nii.o é turlo: qunnrlo a. snphi.,ticnção 
se opera em productos que servem {t. o.l1mentnçã.o,. 
p6de ella tr~>zer uma grnve perturuo.çiio á sande e á 
hygiene publ icn.. · -

« Essas conscr1uencins elas frn.ndes. tü.o -fnnestas,. 
já {t. s'a.ude puhlicn.. j;\. IL p~nsperidnrle nncinnnl, de
monstrü.o sufficientcmcnte qu·e o Eslndo fultnria ú. 
sun. missão se se limit.n.sse· a ·rcpnrn.r o mal pnrti
cnlur, que ella.s occnsion;\.o ú.qu(•llo que é o. sna vi ... 
ctimn.. Nas circurnstn.ncins que nco bn1nos de nssi
gnnlar essas fraudes tênl UlU carnct.er muito p:rnve, 
constitncm uma. pettnrbnçii-o na ('tr<len1 p':Jblica.. 
Qnn.odn RC praticii.o nos procluctos o.lhnenticiós, süo 
un1 ataque {a. hygienc. uma. privnc;ii.o impo~trL no 
pnbre sobre n snà subsistencia., Qnand"' se pra.ticã.o 
cm productos deatinn.dns ú cxpn1·tnçlLo, constituem. 
um n.tuque ú pros1 eridnde nnc.ionu.l. Sü.n sctnpro um 
e~cmplo n1ú.o c contn~ioso, e no n1eSIUO t~.;tnpo um 
ol>staculo ú indnstrio. leal e hnnro.,ln.. 

" E' isto muito mais do que o que é preciso puro. 
autorisar o b:sta.do a intervtr por me1o da repressão. 
e n. ptlnir cm certos C;lSOS ns fraudes connuercia.es .. 
Nós dizemos em certos cn.sns. E' evidente, com 
cffeito, que nen1 t.,dus as frandcs, n0111 t.,dos os cn
~t\!lOS a respeito da naturezu ou da qualidade do pro
dueto. 1nerccPm Sdl' cn.stigndos com lllUIL p<"n:l, c que,. 
cn1 certas occn.~iões, bnstnrú a. repa.rnção civil. Assim. 
quando o consumidor puder verificar por si a 'l.uali
dn.de da nlercttclnria, nü.n ter:.\ n. qneixnr-se senuo de 
s1 mesn1o, se fór en~u.nndo. Al:.ttnnn.s vezes tnmbem 
o prejuízo serú puramente in•lividua.l. N6s nü.o crmnos, 
por exemplo, <)l.1C 1.:1.1n fabrim1nto, "'cnrlcnclo como 
chule de li• de Thihet um tecidu de menor vnlor, 
tenha prnticadu um neto de bastante grnvid"de paro. 
merecer uma pr1sü.o ou nmn multa.: posto qnc sob o 
ponto de ,.,·bta. mornl o neto seria. certamente ccnsu
ra.vcl. Pa.rn que t1~nhn luga:r a nt1plicn(.:iio de uma. 
pen" em materia de frnnde comme•·c•nl. é preciso que 
os cfi'dtos . desta. ulthnn nilo nttinjil.("' GÕmcnte o indi
viduo. mas se ostcndão nindn. o. intcrcs.;;.es ~ern.cs, 
pertnl'Ln.nllo, por cxmnplo, n h,1;·~ienc pnblicn., n p1.·os
peddnde c o lHlln non1c de umn naf,~iio. 

cc Nii.o e,; ncccssario longn. reiTcxü.o t1nrn. rb.~onhnccr 
que n l'Cprcssilo desse f;OUCI'O cl~ nbuso. pm· mo.is 
se\'ero. que possn ser. nuo é senao rcrnodto _Po.uco 
cflicaz contra. o u1n.l. Bustn. con~nlfnr as cstnttst1cns 
cdminacs pnrn vcrn1os quo ns fraudes cnnunm•cincs, 
n8 sophl:;ticn.ções, n"' l~tlnltet'nr;õcs de prndnctos. o.pczn.1.• 
tla. stlil. i'l•cqnnncio., n.pczar dn stu~ cxtl'llS:ÍO crescente, 
nüo (Fio 1ngur scnii.o n. rarns pcroo~uiçf1CS. Estt~ 
itupotcncin. c1ns n1cUitln.s l'Cpl·essh:n~ procede do 
1nuitns catHHl.S. Ern prinwiro ln;.!O.l' deve notn.r-so qne 
1nnitns vezes o prnll nctn niio é dest.inntlo no conHuno 
irnmodinto9 ou o consnnlidnr é incapu?. ao conhecer 
po1· si lllesn;o se o prollncto é t>~q~dsl icn~..l~. o dcs:c 
tnnLlo o delicio Ot-1Cnpn. n todn nc•;uo dn. lcJ.. Ontra 
cit·cuntstnncin ninütt tnrnu o p,·occllimcnto contro. 
este p;m>el'O do uolictos muito dillicil. Quando 
hn. sniJstnncins pct·niciosas lnistut·atlas c111 tnn 
producto, ú ns 1nnis dns vczc:;, 0111 pu.JU<.'IHtS tlúscl'l, 
C OS SCtli:l cf1't.dtOS nÍtO HO flLZCIII :i~~utir 8011ÍL0 COlll O 

tClll!IO, O ele llllUlOb.·~L · (11\U~i iU::)t..;ll:'ÚVOl i O llllll 

.,.. 
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l?"o<lc:z lcntllmento os effcitos soro que a sua causa se 
manifeste. Se estofos de lã misturado. oom o.l,.odii.o 
são vendidos ao pLtblico como tecidos de lã pura,"" seria.· 
precieo ser muito conhecedor da. mnteria. paro. veri
ficar o cnp;o.no, e muitas· vezes o consum1dor hn. de 
perceber a falta <le solidez, sem a nttribuir {L verdn
<J.eirn causa.. ~onhecer a quantidade _doa p_rod~1ctoa en
trep;ues serú. •guo.lmente cousa mu1to · diffi01l na au
·sencia de uma 1nedida fixa dotérminada' por lei. E 
isto não é tudo: no actual estado dos nep;ocios, o 
producto, antes de chegar no consumidor, po.s•a por 
grande numero de mii.os, de modo 9ue não é possível 
vir a encontrar o autór da fal.ificaço.o. Com e !feito, o 
producto transmitte-se de ordinario do fabricante o.o 
negociante por gro:.;so~ do ncgodn.nte por grosso ao 
intermccliar>o, deste ao vendedor a. retalho, e emfim 

-do vendedor a retalho ao consumidor. ..ê trnvez de 
todo.s esta". pere"p:rino.ções. como distingui\• o culpado 't · =• A imJ>ossibilidade de chegar á origem do mal 
cat1sndo á hygicnc publicn. por certas sopbi .. ticayõcs, . 
e n. incnpncidado do consnmidor po.rn. conhecer oor 
si mesmo n nnturczn, a qualidaile ou a quantidade dos 

. pr•,cluctos. n. ditliculdudc fle l'CConheccr o autor do. 
fraude no meio dns rnpidns e multiplns transmissões, 
de qne o product<> é objecto notes de chegar ao con
sumidor, eis tres razões mais que sufficientes paro. 
'estabelecer n impotencia dn repressão e para justi
ficar nssim uma. inte-rvenção preventiva do E•tado. 
Sem duvidn. alguma. o. Estado ft.chn-se neste ,ca.so 
nas condições que antecedentemente estabeleco!mos 
como nutol"isnnd..) Utna. iutea·,.·cnyiin preventtva., visto 
que n reparação e a repress:to n lo. têm igualmente 
forçn. pnrn. cleteren1 os progres:iOS do nu1.l. · 

" H.esta a.goro. ver qual deve ser o caracter dessas 
medidas preventivas, e até onrle ellas podem ir. 

" Urn ponto é incontest.a.vel e io.contestado. E' o 
direito 'JUe tem o Estado de obrigar os cidndãos n 
servir·em-se dos padrões qne elle cl~terminn pnr11. se 
conhecer o. q<~antidade e algumas· vezes a gnnlidncle 
dos procluctos que são objecto das trocas. Em todos 
os paizes civilisadiJS, a. lei fixa nuida.des que serve1n 
pa.rn indiroo.r ou o Vülume, ou n extensão, ou o peso 1 

dos prndnct.os, prescre\'endo ... se o ~en' us'' nos cidnd "'~us 
pa.ra se Vt~rificur tL ctnntn. dos objectos vendidos. 11.:' 
eatn n materia. dn lei •obre pe>os e medidas. Como 
muito bctn notou 1\I. :.-Iorcnu,onde não cxi te systemn 
uniforme de pesos e 1nedida.s, ns transacções soch:v~s 
tornü.o-se dilficeis, encoutrtio obstnculos, e são 
mais fl>cilmente expostas n crt·os e frnLtdes de todo o 
genero. .. 

a A obri~ar;ão hnpostn. aos cidn.rlií.os de sr; sm·virem 
de um pnuriio ·officinl pnrn n verificrtção das qmLnti·
aatles nn.s vendas itnportn. certnlnente \lmn. lnedido.. 
preventiva contra n. mú fé. Con1tudo os cconomiatni;; 
mnis ciosos ela ltbcrdade indivirlul\1 jú.mltis pen•úriio 
em SI~ insurgir contra esta. intervenção do l~stn(lo. 
Niio nos cumpre, pois, n nós justificar o que todos 
nccitü.o. 
· cc Depois de te1· toma.do medi<lrls pt•eventlvns pn1·n 
gnrnntir o cnnsunlidor contra. os lu,a:t·os nn. quanti
dade do producto, póde o Estn<.lo tc.rnu.r nindlL rnc
Uidll.S ela. n1e ... 1nO. orclPm para. ;;n.ra.ntiL· ? consnu~id~r 
contrn os eo~o.nns sobro o. no.tnrcz~t. ortgcm c qua.lt
dade do producto'l 

cc .Acn.bnmoa de t•stu.belecer, nindn que de lnnn. ma ... 
ncirn india·ccta.. n ct.ucstii.o dn. ma·rca ol)rlgalurla. A 
marca obrigntoria é com eft'eito o remedia pre\•cntivo 
ordinaria.1n~nte recmn,,,enllndo pnra. iu1peU.ir esses 
engnnos. T,,dos snbem q L\ C, sobretnclo nos nltin.1os. 
nnnoa, o systcmo. ch\s tnnrcl\s den lup:n.l' n. umn vtvo. 
controvct•sla., q_uc cst{L. longe de se ncho.r t'CSillvilla.. 
Em consequencut u~L. sua itnportt\ncio. c da suo. novi
dade, hão de permitt.ir-noa que bllemos deli" um 
pouco mais detida.mente. 

c Pens•\rüo mUltos que se oppo1·in umQ. barreira 
efficaz a essa.s frnullcs, cujo unntero nugmeota em 
umn propor<;n'i.o tilo assustndorn, obrigando-se '? in
dustru\1 a ma.rcar os seus productos com um sognal, 
~ue iudica•se ou a. sua origem, ou 11. sul\ qu11lidlldc. 
E' eate a~nul que se cbnma marc«. de (<tbricrt. Sem 
contestnçu.o, a. mn.t•ca. obrigatoda. dos product.os sorin. 
um podcroao meio_ de pteveulr 11s fraudes, n• ao-

pbisticnções dos productos. To.l .; o n>odo de .vür-. 
não só dos theoricos, mil.& nindo. de muitos hom~ns 
praticas, cuja. of.iniii.o merece ser tom .da ·em ·séria.· 
considernçü.o. 1 nrn o provnr basta.r-nos hn rcco•·
dar que em 18413 o conselho p;eral do Senn. que 
se não uceusnrá. de ser composto de utnpi11tns, cmit
tio. por unanimidade nm voto cm fa.vor do. ntnrca. 
obrigo.toria. 'lUe pela mesma ép"ca n snciedarle, de 
.Anima.çã.o ú. Industria. Nacional, eotnpt"lsto. ein grande 
parte dos notnveis da. in,lustrin pnriz,ensc. dccla.ravo.
se i·gua.lmente em. favor da. ma~·cn obri~a.toria., e.· qne 
pouco tempo depots a cnmara dos dcputr1dos cousn
grou n principio em um projecto de lei, 'lue nü.o che
gou a :votnr-se. 

" Emqunnto a questão é posta nestes termos ge.:. 
rnes, o numero do. pnrtidarios da mnrc!4 obdgnto.-ia. 
é imponente. u · 

Jul;:::uei que-o melhor modo de chamnr n · 14tten~ão 
dos nobres autores do nrojecto p~>ra_ cstn que•tiio érn 
invocar u. autoridade de um C$cr· pt,•r not.av_el com·o 
nquelle n qllem rE-corri. N,io li estes tr'"'chos, senü.o 
para. ouvir as razões que tnotivárii.o a. preferencia. pe]o 
systet.pa. contrario, que os nobres n.utor~s do projecto 
ndoptno. 

Não seria 1ulia. exigencio. despoticn, n. ele fazer Com 
qne o autor de um prndueto. us~~ <ie nmn ma.n.·a para. 
o dist.inguir~ de outrn. E' isto de seu interesse, se clle 
não tem intenç~to de dólo. se proc~de com inteira boo. 
fé ; mo.s é tntnbem, nté certo ponto. do iotere:-se elo 
E:stado. Sun marcn é a ;:::nr11ntia q roe e li e tem contra 
IL accusaçitO d" improbidnde industrial que· Jhc possa 
~er feito.. E" de tal furya. u. proprieUado d.:-s~o. run.rca. 
que. 9_11n.ndo outros. pelo creclitn de que u. ruo.rca goza., 
t\ fulsdiq•.tcm, ou tratem de huitn-ln. clt: modo n con- .. -
fundir o c .. n~urnidor. c antot" do proaucto a. .. sim ga.
rnntidu fnz vn.ler seu direito perunte os ta·ibunnes. 
QLtem fnlsitica ou imita umiL mn•·cn de fabrico. é para. 
colltcr pro\·eito do bntn credito que c.ln n1nrca resulta; 
c então procuro. imitn.t,•Ü.o semelhante, p•1r cxotnplo, a 
estn que o sent~do póde veriticu.r neste fulheto. 

O Sn. AFFO>!So CELSO: -E' n do cognnc 'I 
O Sa. ConnEIA.:- E' a. do cognac. 
O Sn. A>'F<>>!SO CELo :-Os tribunnes deci<liriio que 

essa mo.rco. é le~ittmn. : é umu. cousa deplorn.vel. 
Nossos tribunaes decidirão que essu. fraude não era. 
fraude : é uma consa escandalosa. 

O Sn. ConnEIA :-E' preciso exame demorado pa.ra 
se verificarem o.s paquenus difl"erençns entre mna 
m~\rca c outro.: ó. primeira vi~tn conft1odem-se: c que 
interessr; houve em imitar n 1na.rcn. de fubricn? o de 
go:tar de um proveito iudevido, incorrendo a.ssinl cm 
tLHlo.s ns censuras f~itn.s pelo autor n. qtle o..cnbo de 
\'C ferir-.me. 

. O projecto ncauteln os delictos que podem ser 
Clnlm•·tl idos nesta ma.terin. 

A importnncio. . do assumpto. sobre qUe a.gt"ro. o. 
senltdo dclibern é t"mnnho. que os Estados cultos 
jul::;:úrii.o dr;ver reunir-se pnrn o re~ul:lr de n1úd.O 
nnif ~rme, no intuito nobre e civilisnUor de p1·otcgcr 
le;.:it.imamentc 11 propriedndc indnst rinl. 

Legislar bem sobre este nssmnpto é mn importante 
servi\~o fe1to ú. hygiene publica que é do 1nteresse 
gern.l, o o.o commer~o le~itin~o. leal, que deve setnpre 
encontrar n prutecçuo elo legtslndor. · 

O csfur9o que estnmos fu.zendo fúi provocndo pelo 
nobre scnarlor de 1\Iinns Gerne•. autor do projecto, 
que ussin1 prestou U1n serviço (!t\O não desconhe9o 
sómentc _por nü.o "tnilitnr nns me"'"nlo.'li fileirns po\itic11.s 
em que S. Ex. se nclln. Trnzendo o uobre senador 
pa.ro. o. delibernçi"to do senado c~tr, ussu.mpto, tornou 
n~ccssu.rio de nOBISil. po.l'tc o cx.un1c ULL itnportunte 
m<~.teria.. 

Qnizoro. cu ter tido tL•mpo pnrn f"znr mais demoraclo 
cx.u.mo: tna.s, na. vc.deda.dc de n.ssun1ptos n. que temo&. 
de nttendel', nem sempre é possivcl estudnr todos· 
com. ig:no.l euid11do. Fiz, porém, o que me for' 
posst\'el. 

Conheço que nindn me fo.ltii.o elementos para pro
nunciar-roo como desejo ; mns teobo procurado e,_. 
clll.rcccr-mc c hnbiliLar-me puro. d,.r um voto ma~ 
seguro. 
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A cliscussiio do nrt. 1• permitte uma aunlyse gernl 
de toda a matcria do projecto, mas_ entcn?o. dever 
limitn.r-me neste n1omento {L qnestuo pt·ellnunnr e 

· prejur!icial que o nrt. t • resolve, re•orvnndo qnaesquer 
observações que ninc1n tenha de faze•·, para quando 
outros a.rtigoil estiveron1 em discnssü.o. 

o l!i&r. W:h.eon•~e de P••r~uua:;••.á (1fi.Í1ti.~tJ~o de 
~trangeirm,) :-ü projecto procurn~d" cst.nbelec~r p;n
rantia· em ra.vnr dC> propr.cdu.de mdustrtul satlsfuz a 
uma necossidude univcrsnlmcntc sentida. 

O Sn. APPONso CELso :-Apoiado. 
O Sa. VISCONDE DE PAnANAGUÁ. (ministr:o de cslran

geiro.<~):-.A. uossn Iegisla.~·i'io n e~sc respeun é e".:' ex
tremo deficiente, e estú. em desnec(n·do com n.~ dispo
sições dos codigos de outr~1s Dil\~õcs ·~obre o 1J]CS1TIO 
objecto. Comprehende-se fnctl.n,.nte os mconvementcs 
q_ue duhi resultiio ; e por isso cu disse que n !lCCes
Sldadc é u!liversalmente •clltidn. 

Para hnrtnonisor a. legislnçi1ú a. este respei.to têm
se rennido em diversos paizes dn ~uropa. var1QS con
gress"R• e especialmente en1 Pa.nz reun1o-r-e um. no 

. qual prestitmus nossn adhesiio, 
· O governo. querendo sntisfo.zer n. esse desiderafurn, · 
reunia as secções do in1perio e ju~tiçn do c,onsc!hn de 
estad•• e slltlmettcu-lhes o estudo clestn 1mpo1·tantc 

. mn•eria. sPnflo relatf•r da.s cornmis-õcs o 1nen nobre 
colle,.·a e ami"'o. o Sr. conselheiro Alfonso Celso, que 
apre~ntou ur:; trnbnlbo digno de ser oclnptnclo. 

O Sn. ÂPPONsu CELso: -O trabalho é no•so; do 
Y. Ex. tambcm e dos outros membros das secções. 

O Sn. VJs•.ONDE DF. P-'RANAGUÁ (ministro de ~s/ron
geiros) :-V. Ex. foi o relator. Reuniriío-.se a~ sec
ções nn secretaria da agricultura, a mat~rul. f(:l a.rn

, plawente discutida e o resultado dc•sn dtscussao é o 
pr•·j~cto do <Jue se trata. 

Diri:.:i-rne ao nobre senarlor, pedindo-lhe que con
vert••S<c este trabalho e>n projecto; e o snbmettcsse 
á considernç•io do senado. 

A::toru sntisfnço tí pel"guntn. do nobre senndor pelo 
. ParHná, n1eu nmt'"""o. declarando 'ltlC o :::ovcrno nrlherc 
a este trabalho ~entende que clle satisf>>z a essa ne
cessidade universrtlmcnte reconhecida. 

O Sn. NuNE~ GoNÇALVES : - Apotado. 
O Sn. VJsOONDE DE PARANAGRÁ (minis/1·o de estran

gei'ra~~) : - Quanto no coJnproJ·uisso c·1ue o gc-n•(.wnn 
tom1)J1 em seu relHtorio. jnl~l'll rlesampeubnr·se delle. 
ap•·esent11nUo pelo ot·giiu do nobre senador por 
:Minus Gernes o trnhni!Jo que estú st•jcito 1'1 delil>o
rnç)i ... do senado; o governo não pretende apresentar 
trabalbu n<>vo. 

NilO tenho outras observações a fnzcr sobre o ns
lõUtnpto. 

Em rclaçiio á obrigntoriednde dns morcos de fabrica 
e ·Ue cmn1norcio, que o nobre scnndor parccen 
a.dvognr .•• 

O Sn. CoanEIA : - Expuz a qnestito. 
O Sn. VJ~coso" DE P.uAN•GllÁ (minisi!'O do cst,·an

gcirns):- ... parece n1e qne 1ti11d<-L n este respeito 
deve pre' nleccr o t·eginJcn du libt·rdndC::. 

O Sn. Ain·~o:-;p~o ÜJH~So : - ~\.1•oinllo. 

O Sn. Vt~co:-;n" DE P,n,\>õAGVÁ (ministro do ostran
oriro.~: -E' tllllfi ~nrnntiu f]tlO 11 lt~i tl·ntu do pro
J"IOrcionnr ú prop\j"dndo indnst.-iaJ; 1nns nüo jnlA"o 
CJ.lW dc\'el'lHIS cong1r Hi"> 1ndu~tfoiues a. servir-se d· lJn. 

Isso c"th no s~u interesse, c nmn. vez quc1 uscn1 do 
:f'nv r dn Jci, encontraduJ facilmente nos ~riiJtlnncs us 
gnrnnt.ins in<lispcnRnvois. 

O Su. Nu!'<im; r.oNÇAJ."\-'J~S:- O qno se quer é punir 
a concnrf.encia dcslenl peln contru.f'ncc,~ü.o de mnrr~ns. 

O Sn. VI:oGnN•n~ u1-: PAnANAGVÁ (mlnl~t-ro tle estt·an.-
9fi1'0.-;): -E' o que tinha u dizer. 

vnotngcns, se n1e.;mo ~nando, cotno a.p:oro.. :f'unccionar 
o t-enndo en1 C<',mmissü.o gero.}, revestisse o. dcbllte 
n solcmnldnde .. la. nrntnrin. 

Nito fará, port.antn, um discurso, cmtttirú siml'les
rncuta n blla opinião. em ton1 da cnnverR:l. o !Jtl8 
ndiantn o trabalho e é util pura o "''"'to das deli
ucruçõcs. • 1 

O Sn. L"'" DuARTE :-E' mnn bon hlbn a da. com
n1íssi1o geral. 

O Sn. At~FoNso Ctn.so. se bem ente11den o il1ustrnr1o 
co]legn., ncha S. Ex. prefar.ivel qnc o projecto contenha. 
npcnns ns n!tet'a\•ões feitas na lei de 1875 soore as 
n1nrcas ele fabrico. e do cnmmerc~io, a refnndir todo. a. 
nutterin, suhstituinLlo-se em tudo nessa. lei. 

Pnt·ccc-lhc, porét1l, q11c o systemn seguido pclo.pro-
jcct.o é mclllc•r, por dun.s razões. ~ 

J.o Porque todas o.., Jisposi(;õe~ da. lei o.ntign fol'ii.O 
mnis ou 1nenos In~tdifictHlns. de sorte 1ue. se alguma. 
sttbsiste. é ~obre rtnestrw secundnrin, e assim a nova 
niio po_Uin. dcixnr de. ul>rnngcr todo o o.usmnpto~ 

2. 0 Porcp1c dest'nrte mais fuctl c exacta será a 
exccnçiw Un. lei.. · 

Co111prehenrle-se hem que. se a. novo. se 1in1if.nsse 
no; rctof'{nes decretud, s .. ver-~ c-hia. o in1crprete con
st.antcm .. nt.e obrigndu u. confrun1n.-J\··s con1 os nrtigos 
da nntcY"ior, t•nro. verificar os que atncla. vigot·üo ou 
nti.o, c concilinr um ,tex.c-o co1n outro. o que é 1nuito 
n1nh~ trnLn.lhoso e póde dar Jug•1r a intelligencias di
versus. 

E' muito mais •implcs c claro que todos os princi
pias regnladorcf!l. da.s murcns de mercadnrins e pro
duetos co!lste.u de um só corpo de lei. Pat·a desco
nhecer n ,..uperiotidllde deSte systcma.. fOra mister 
neg-u.t· a. utilidade düs codifica.~!õe:;. 

Lentntnncl·J uma. quc .. t•io nJulto debatida. outr'ora. 
mn~ hoje definitivmneute resolvida em todos os pu.ízes,. 
no seuttdo 111nis libernl. tputl o d~ ser a nHl.rca de fa
bJ·icu. ou de connnercin !'ucultntiva., e ni~oo ol>rigu.J.oria, 
dis,.e o nobre scnud(lr qne cst.e scgttrulo syste1na é o 
JlHlis conveniente c ncertudo. 

O Sn. CunnEu.: - Levantei a questão, não me 
pronunciei. 

O Su. A>·FoNso CELso sntisfnrú. a S. Ex •• manifes
tnncl"-lhc f1·nncau.ent.e o seu n1odo de pensa.r a esse· 
respc·to, dsto que pnrcceu-lhe querer provocar ex
plimH;iics. 

A. tbcoria das mnrcn.s oLrigatorín.s vigorou por 
muito tcwpn, pc1rém hn qunsi um scculo. desde 1791, 
e~tll fornul.lulenre cvoden1nndn. 

O Sn C nnF.h : - E, no emtantn, o conselho mu
nicipal de Pariz .~·cclnmnvn n. st!a. rest-nurnçü.o, e n.té 
fon:-,11lou-sc proJecto nesse senttdo. 

O Sn. AF>'O'"" CEr,so diz que o projecto nü.o che~ou 
n ~cr nppro\ ndo. e f]ne a op1niiio dos mf'mbrus dal nlu
nicipalidude de Pnt:i~ cm ti:!M 01~ lSI,G nito póde iuva
lidur a dos pubhc1stus c lcg•slndor~s de todo o 
tnuntlo. 

E' UIIIU. dontrinn. inn,Jrnis~ivel n. das murcns obri
(1'n.tnrin.s. e its rn.?.õcs lcnlhradtl.S pelo nt~bi'C sennclor 
~n1 f•~vor (lclln nppnrú o orudnr ns qne n iul.pugalo, 
COIII oiccidiJn VD.n:ngcm, DO. (1piniiio dos mais COUJpe ... 
tentos. 

Podotn resnmir.so em cinco. 
A p1'itueirn ú quo utu ~runde nnmcro de prnductoa 

lut que ni~o silo sn .. cept.ivfiis de recnbcr n Jnn1·ca. con10, 
por e,;enqdo, rendas. n~uih1.tR, vi~ro:; pura. iustru ... 
tnenr.us opticos, ~te., etc., c. no on1tunto, sc .. _!.;'lllldO csso 
s\'stenm. nt;uhmd ol.ljt•ctn pl'~<.le RCI' lnnt,•ndel 110 IHCr
ciltl . scnl tl'n.zer cm si o. lllO.t'CCL i 11d ic1• r i v a Un. pro
vca,i,•ucin. 

A SfHruntln é (]llC Jnnitns ''07.Cs o fH'Oclnctnr on fn
bt·h..~uut~ l•t.',de, por uwtivos nHtito jnstoli u nttenrlh·cis. 
niiu C!IICI'Or U.o . .;c, •Lt·ii'-SC no Jllthlico, Cúll!iOl"\·nndo · SO 
"ccnliu, o que n rr1nrca. ol.Jdgntorin niLO pcrault-

4:11' ~r • .-'l.Uon'"'o , Ct·l~n primcia•o que tnc.lo llrecisn tid ... 
1 ileFõr•IJt'J~·ur-sc pua·u com n nobrú senud•·l" poJo PuL'IILn'l, Elll terceiro 1llg111·. eR~O ~ystemn prejudica o pnlJli
~ d!tnd· -liH! a rcsp~~stn rlt\o hontc1n u.Uiou, cotrJ pcr1nlti- co. < 'nm n awtl'L'n. fac!Lllntiva ol1e llc."Jdo 1•el'foi1um~nto 
·suo Hl!ll, pnl'a punpnr tun1po. <li~>t.iugnil' oK ol•ject.oH lJous dos nu'1os, mns desUe que, 
! A L'cf'ur!LJfi (lo t'eg·hucnto lla ClltHl-, tiLo accrlutltnucnlt> tr•doR o~ pruducrns i'ot•t.·tn Hlfil"l!lldo~. jú se vC tjl!O J''Lra 
l:(l\'oruovitl.n. lJOllL JllC~H\.J nW.o pt·odlll.il'iu. toLhLs u~ ~~~ nt/ut.Cl' a snn. Co:!colhu tcrú de rcc·,rl'Cl" u. outt'U.t::l lllciuM, 

........ ,. 
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·,,a ·exames, a. · expcriencin.s .. o que nem sempre .é 
fncil, nem possivcl. 

Em q un rto I ugo ,. , pó de trazer clifficu1clndes no pro
ductor. se. conto nü.o raro ncontecc, ello ra.brica. vo.
rios objectos. Nesse cnso ou ha de escolher tnntns 
mnrcns quantas forem us espocics dos seus prcpn.rn.
dos, o qnc cxpO-lo-hn .n nun1eroso.s contrnfll;c'!õcs. ou 
ndoptnr.í umn só pnrn todos clles, em prcJmzo 'cu, 
porqne, não podendo ser todos igua!mento pcrfCJtos 
ou dn n1esmn. quu.lidnde, a 1na.rca. não poderá. ncrP
ditnr-se. 

!Ylt~.s a. estns razões ·que compendião os esct•iptores, 
sobreleva outro tnnito mnls illlpnrtn.nte, e de ordem 

.·Sllf>crinr- n liberdade industrial, 
E. em \·erdnde, nii.o se cnn!'onna. co1n n. plena. liber

dade de trnbnlbo ou de indust.rin n !<li que dtsser no 
productnr:-nü.o podezs l•ffe:-ecer no Cullsumo os vossos 
fnbricndo~ sem que os o.ssignn.leis de modo n. conhe-
cer-se-lhe n. orif!;cn1. · 

Se :t todns •' fnc dtado escolhe~ o genero ·do incl<ls
trin que mnis llles c~nn..,ie-:-, cntntunto qne essa. indus

. trHJ. seja lieitn, como impOr-lhes·" obrigação de usnr 
de umn mn•·cn '? ~ 

Tenha-a quem CJLlizer. se o julgar conveniente; o 
contrnrio é umn restricção odiosa. 

O proprio escriptor a que soccorreu-se o noU1·c 
sennrlnr pelo Paraná., \Vneforock, a combate, como 
S. Ex. pode1•ia. verificar lendo algut.ons pnginns 
adiante elo tt·ccllo qnc rcprodazio, e O oro.do1· mos:
.rar1í se lhe cmpri•S';tr o \"nln·•q•. 
't O Sn. ConnEIA. dA um aparte. 

O Sn. .AFI'oN•o CEL;o (l'olheando o livro) lC 1í 
pag. 1:.!5: · ·· , 

« O Estado tem o direito de decretar a obri"n~ã .. 
de mnrcar productos ; mas não pócla {a:::c-'o ~c,;rio 
!lJO.ra aa ~n:lust1•ia.ç. cnjns prodncto-1 sii.o de nn.turcza 
e qunli·lnde tn.e~. que :t sua. arl,tlferrtccin sPjrt difficl! 
Neri/iC•4r--se no momcn.tn tla t'cnda e posS·;o, Cl~lrelanl·). 
-cau:;a:r preJul:._o sen.-. .. : ··e! quer â. htJ:riene. r;uer li pro.o.; 
:periclacte naczonal, ']IUJ1" aos inl:!rcsses do consu 
midor." 

Portanto, o proprio commercinlieta. belga.. o rnn' 
..distincto, não ndmittc ns marcas ohrigntorins; elle
:só as tolera. no casos unicos. ctn qtte· hoje em din 
exig••Jll·n.ns os pn.izes ch·ilisado-, e is~o mesmo cc,1n • 
·caracter de n1edi.:Jn policin 1. nntes do que con1o pre 
ceito n1ercnutil : por exemplo. o cmtl1'ttsle on a(t-riçt;,. 
do:; objectos do 111etnos preclt'ISOS qno d~tcrmine:n ' 
seu •}Ui nte purn evitnr grnndes fli"Cjnizos nos cmnprn
dorcs : os prodnctos ph ... rmnccnticos. q ne llevern tl'UZí' 
o nome do IJoticnrio .. pelos pcl"igos da. sua. npplicn'.~ii.~· 

.. 1á vé, pois, o nobre scnndor que o projecto uÜ•· 
\ pollin. Reniio consa.p:rnr n nwrcn f .• cultuti\'n, COlllll 

a.lit'ts jtt esta'\'a e~tuUelecirlo na lei de l S75. 
A 'cerco. dO regisu·o dns mnrcns fl1rn1ulou o nobre 

senador, hontem, vnrins perguntas, a. qne o ora.clor 
devo r··sponder. 

l~o1·fio estns ns SLln~ pn.lnvrns: 
« Mns, ndmittid<> ent•·o nós o principio da liberdn 

de. deve ser ellc limiludo qnnntu a.o re~i~tro? Belll 
se võ qne t1·nt"o de nul.'Co.s. como ns indic~·ln.; cun n.l
guns ]HLI'ngrnpllos do nrt. 8°, qne etn neuhum ca.su 
JJOllenl ser permittidnA. 

11 ~os d!!'n1nis casns. co1no o ele in1itn•~iio. devori1 aob1·c 
est~ regi.-.t1·o resolve1· n j1mht f"l•,rnnH•t·cin1 ou logo nU· 
mitti-Io? O pt·ojccto nJmitte o jnizo dn jnntn o estn
bclcce n pddrlllilde du nprcsentn.~.·ii.n d~L tnn1•ca : ma.'l 
:pú(!~ at~·,nte.~cr que a. J11arcn .• qllc pri.1ncirl> Be le\'e n 
r.:wifiJ,,·o. sejn justamente n que incor1·u. na cctJStu·n. du 
imltuçiio dolo~m. Do\'cr-so-lHL osp~rur qnc o juiz 
com1norcio.l clecida. qunl n~nrcn. sc;o. u. n1ais a.ntagn, 
pnrn Ucpoi'i fn.zc1'-se o rcglt:;tro, OtJ dovor-se ... ha. nd
mitt.ir esse registro c <.loixnr qne n questão do prio
ridade, com os direito• que rlelln donviio, se liquicle 
depois? Nüo acho que cstn mnteorin, COlHO o~tú 
reg:nlrula no prnjectn, esc~tpr t't cl'itir•n ~ ,·, n·wn 1:m. 
E., ootrnr ngorn em ntnior cxplannçiio, pe<lir n ntten
t,":i•n d·OS nob1•es nutores do f•rOJOCtO po.t'U, lL.S Jig·oil•u,S 
obscn•u,;ões 'ltle fnço. no interesse da. segunda. Uisou.-.
são. u 

S.Ut.c 11 oro.<lor dül1cul<lade o.n resrondcr no honrado 

Collcgn: S. Ex. declnl'n que n ·doutrina. Jo projecto 
é critica.\·cl. 1nerece rct()(j ne. mas niLO explicou o seu. 
pensamento, niio formulou 9. critico.. ..:/ 

J•nn:c~ qno o projcct.o .;cgnio o wclb.~n· ulvitro. 
Scnn incorrer no Jefcito dn. lei de l875. quo nessa. 

pnrtc ropl•oduzio n3 di~posiç~õ~s • de muitus ~Utl"!l-9• 
·entlmera.ndo o que po/'so. constttutr ·tna.r~n. dn. fHlHtCRr 
ou <lo commcrcio, ooumcru.c;ilo, qne nuoca. poderá ser 
completa .. , 

O Sa, NuNES Go>ç~Lves: -.A.poindo; é sempre 
de1cieote. 

O Sn. AFFO,.so CEtso... mas sempre deficiente, 
estn~1eleceu u.nl principio geral, dizon•lo:-:-a_ ma1·ca. .tis 
(abr1ca pórle conszstir em tudo o q11e a le• nrro prohr!JCJ 
o faca cUff<>ronear os objectos de outros ide~tticos Oll 
semi:lhantes, de provc~tiencia diversa. 

Definindo assim clnrnmeote.o que sejn mure:., n!t••!
den o vrojecto convenientemente no a.ssnmpto, lDdL
cu ndo q unes na marcns prohibidns, como fez no 
nrt. 8•, di•pondo : . 

cc E' pr?hibido o registro de marco. que contiver 
OU CODSlSttr Ctn : 

" 1.• At·mns. urnzóes, medalha• ou distinctivos pu
blicas ou officiaes. nn.ciona.es ou cstranA"eiros, qunndG 
,,n ,.n. seu uso não .teahn. havido autoriSILÇlio coou pc-
tente ; · 

fi- .!. 0 Pn.htvrns ou locuções gera.Jmento empre~a.clns 
para indicar n natureza dos objectos ou a. classe a 
tlne pertençii.o; • . . 

":J.• Nome commercinl ou firma socut.l de que leg•h-
mnmente não possa usar .. o requerente ; · 

"4.• Indicar;üo de localidade determm11da ou estn
,plecimento que não sejo. (I da. provcnicnc:io. do 
.bjecto, q nandn o. estn indica.çiio estiver junto um 

nome suppostn ou alheio ; 
cc 5.o PahLvrns, imagens ou rcpresenta.çõe~ que cn

.·olviio offeosn individ.uul ou no dccóro publaco; 
ccf3.o Reproducc;iio de ou tv-o. tnarca. jú. registrada p11ra 

,l>jecto identico ou semelhante ; . 
cc 7 .o Imita.yüo total ou parcial de ma.rcn JÚ. reg1s

, mda pnrn producto identico ou semelhante, que 
,,nssa. incluzir em erro on conft1sü.o o comprador.)> 
' Quem quer que tenb~t presente estas dispnsiçiles da 
lei (e não é de suopOr que n~ ignorcrn nquoll~s n. qu~m 
;lLÍ prutog-e1·) ,·eiWcnrà .desJe logo. o por Sl pr •prto. 
., o. mnrcn qne en(l'enU.rou ou esc•-,lheu paro. os seus 
r•·oductos ou mercadorias est{L ou nüo no cnso de. ser 
·Hlmittida. a. reg;istro, afim de prodnzu os seus effeLtos 
I ug:nes. • 

Que mnis poderia fnzer, ou como n respeito pr~vt
.Jendnri~t melhor o projecto? Crê o orador q~e dtffi
·ihncote c~~nceber--se hn. mais ncortndos prece1tns. 

O ponto vuluern.vcl do ~rtigo. se7n.ndo o .m~do de 
Cr do nnLre sen;Jdor, estu. em pr,1lul.ur-s~ us_Juntns 

c.nnmercines que fu.çü.o re~1s~rnr murcns ulcnt1cn.s o~ 
':iCmelhnntcs ú outrus jú. rC;::!;LStrnduti, pn.rn ns n1csmn~ 
i''·nductoH, e em nutnrisl"L-lu.s ú. qne. entre d1;1as n11u·ca~ 
,., ·nwlhautcs ou identicn..:;. qne no ulet-~uo (.ll.u se ~pre
... entem n l'C•,.it;tro, pr~Hro. nquellu. que t1ver t1do .a. 
preccc.l··ncin da horn, e niin n hnvendo, nquc.Jla a CUJO 
, cspPito pro\'nr-8e prioridlldo de uso. 

pljcJo u.cuntocer, observon o noUa•e sonn.dor qno. n. 
nunca CJ:Ue primeiro se apresento n rog·tstro seJn. 
••xnctmuente n. que incnrrn etn imitn(,:ia.o dulosn. Sem 
1ln vidn que esta bypotbese pólle occorrcr, tn~s 4nc!tL 
(jlla., o n1e!hor expediente certo núo so~i\ o quo tns.tn.uo. 
o nobre HOnndor .. esperur-se pn.rn o rc~t!1tro qtte o JUl~O 
competente docidu entre os concnrl'cntcs. • . 

Nüo e o tnelluw (\.1\'itre, porque ó rop.rn 1ovnr~n.vel 
que todos <.levem se reputar Uons. omqnnnto nao se 
provnr qne ~;iw U1úos; que todo o acto d~ve ser con
sit.loraclo licito e honesto, se nü.o hCltlVOI" le1 I"JUC o vocle 
ou couUemne, on eiiiiJlltlnto nK'? se 1lernon~t~·nr qne 
en\'n}' e ello offensu. elo o.Jgu1u. .Lntol·e:; . .,;c leg1ttmo ou 
dtreito. , 

,o'\.tHuan quo, se um fnbricanto on cornnterolrtnte re
q11or. a:ogi~:~tt·o de .utua. .m~~r~n, que nüo esth nos casos 
Jll'CllltbHlor:; por let, se1•11L lDJUI:ito que so 1he recust\s&e 
esse rop;i--tro, pclu, simples postubilidnde <le ter-se 
npropl'inolo tlc n""'"" alhoiu, logo e1n so~ui<l11 tamueJ:ao 
nlll'oser.tól..ln n rogutro. 
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• Se houver reclamações, sim; entiio ilever1\ o. anto
Tldllde, encarregndo. de ordenar o. di! igencia, o. pra. 
c•o.-las, para, n,, ca"n àe ser procedente a duvida., 
n1u.ndar que ns interessados recorrilo o.os meios colu
:petontes e liquidem o seu direito. 

I~"'·endo dtn-ido. fnndado., eomprehende-se que o 
. re~1atru se. s.u.spenda, até ser e lia re"olvicla; mas, por 

méra }lOS Jb1lulnde de frnude, seria. isso creal" emba
raços e ~dliculdncles injustificaveis á industria e ao 
eommerc1o. 

O Sn. NlJN&s Oo:<çALVES: -Apoiado. 
O Sa. A l'I'Ol'BO CEL•o acredita que o projecto pre,•io 

e bem regul(·~-ns divert:,a.s hypothcscs, que se poden1 
d!lr )JOr occasJuo do regJstJ•o Uns mut.•cns com o qLle 
d1spoz no art. 1 O, assim concebido : 

ct I 0 A proc' d'•nc~ia. no. dia ~ hora da. apresentação 
da marca estuLelece prefercncia pn1·n o reg11"tro t:IU 
favo~ do requerente ; na. simnlt~tneidallo desse acto 
relottvnmente a duas ou n1ais mtLrca.s identicn.t:~ uu 
~mellumtes será admittida a. do.'luelle •Jlle a t.ivcr 
usad_u. ou P"S~uido p~~r muis tempo. e, na. f;.t.ltn. de!,ti~ 
'rC't,1lllilto, nenhumu. será regastrada. sem que os inte
res"'!',c.ius os u1 ·cliliquena ; 

• •• o !\-ln' end~-se duv!cla. sobre. o uso ou_ posse d<.;. 
!Barca., deterl~un~t.rá a JUntn o .. u 1n~pccturzu. que t.•s 
ID.t~ressn?ns h·JUIClcm n. qu<-stuo pr:runte o juiz,, 
commerclle], prucedaoilo ao registru ua. cun:f~JrmiJndt· 
do julgndo ; 

« 3. 0 Se marcas identicas nu semelhantes nos termutt 
do !1-rt. 8°, n_s. 5? ü, forem registruclas 'eu1 jnnt.ns 
ou .•nspectc.1rlaS d1versns, pa·evalecerl'L a de dn.tu. un 
ter11 r e, no cnso de shnultnneidade do rc...,.i ... trv 
g.u.aiquer d s intt!ressndos poderá recurrer ac.> 1i.es1w 
J!-liZO commercio.l, que deciclirú. qnnl deva. ser man 
t1dn., tent.!o em visto. o mnis que est~1. db;posto no n. 1 
deste artlg"· • ; 
. •_ 4.• A junto. ou. i~spectoria a que for presente cer

ttdno de esu1r RJUlzuJ.a n nc~~uo a. que se 1efcre 
numero an~L·cedente, urd~n~ro\ lr•go (lllC tiLlue sus 
penso_o rttg:Jstt·o .. até c:l~ctBILO finu.l da cu.u~:~n.. Uell 
ber .<ra<> que publicar-se-bo. no juroal ollici .. l á cu•t" 
do lnte .. etil"udo. u 
~l~m úhto. cstab~le~eu re_cursos ?r~.o l:iÚ pu.1·n q 1u· 

os 1nteressados p· •ssuo 1mpcd•r o t'e,.Jstro c nulldicu.
Jo depo1s de f,..jtn, se pul'a. iJ:>SO hot~·cr ni.ot.ivo, scnoi.u 
tambe1n pnra obterdm-oo, q1;1n.nclu inju::.Laanctlte rccu 
sado. 
~· .. possh·el sue tc:ulns esta.s qncstõc ... sc:jU.o suscc

pttVCll'l de solnçu.•• 111a11i conveniente c uin(•'U 1n cst'· 
mnis hntJilit.ado que o nubt'e S(:UU.c.l~L' pa.1 ~" n;oJicu.-Ju·: 
. Otl'ereçu, po~s. S. Ex. os suas cLnendas, se uõ 
JUl::çn nCCl!bF.U H\S. Q Ol'CLI}Or teL".'L lllliÍto pl'llt.er em 
nceatn· las, puts nutra C~"•Usn nii.o descju 1n~Lis du que 
prover bem suUre assum11to tii.o importante. 

O 'filia•. dcnuaueir<~a observn. qne n mnteria. é im
portnn:e; n1a.q é que~tiLO poli'ticu., feliZnlCnte, C en
tende com o dt•senvulvimento dn. indnst.1·in nncionnl. 

Onvio ntteutn1ncnte t1.1.do qnanto se disse 1nna 
nutre i'u••daUn.!i duvidas. ' 

.An .. illnsrr0 senndur peln pro,·incin. dn Pnrnnú. suc
ccdêr·ao no. tr l•nnn. o nob1•o nlinist.ro ele necrncios es
tran,.:;.ctr"s ~ o p~aacipg.J _nntor do pr~··ject"'o, que s~ 
4CbU Clll dtSCll>:'SUII: OU\'tndo-··IS, lllHlUi~:-3 du~lJ.lLS 
levn.utuni.o·sc nu espirtto do oruL!OL', 

O hon\Hdo n'lini .. Lro de nef!;ncinH Cz:itt·nngeiros di--se 
qne. tenc.w-s~ Cl~loUrnclo .en·t l.)ttriz. no uuuo de I..Scl:l, 
U11~n cnn \'Cn•;l..tn eutro o Rritzil o vu.rins putt•ncin.~'~ n ret~
pe.ttu tlo UFS! m.~to do miucus de;, t'abdcu:; e Ue indutttrin, 
:fo1. n lltutet·a~.' sujeita nu con.-iellw de estudo. seu<.lo de
P~IS l~c:nnlLnUo u. n• .bre scnnd ... r por :\Imt\!!1 üer_tLes da 
OrbUUISUl' Ulll pl'OJ~Ctu de HCCt)t•llo COIIl US i1lt.~US domi
nn.yt~s nnqu~·llu. con\'ent;:,o. E o noLt•o t;t·naJ.HJ' pur 
}(llnJoh tlecltll'vLt qu · foa·undúrn o tun~ecto nn con\'ÍC••ilo 
de quo. _u loi Ue I Ri[) C~">tHvn unutllluda por nrpt~llo. 
COO\'o.n~: .. o, o pory11o nnti'<IS uccCJsoidndos tinhlt.o np-
pnrocal · c n1 n tt'UIJ .u. ..._ 

Essns nssm·ti\'na ll?B nobl'os sonRdot•cs, urn, illustro 
n·l 1~111.'H:· d lld<~•; ·~··no, e 11 •·lltt•o, nut.nr do projecto, 
d01X.11rao ... no osr,Jrlto , c.1o Ol'[Lllor tllll COl'tO desanimo 
eu1 rttl,.u,~u.o n.o cuuapnmento du.s leis .vu.tdo.a, porr1n~ 

o. ennvençiio ·do ·Pnriz nito p~dia revogar a lei <!& 
1875. Elia ora, e é, lei do pn1z, e por e nBe•JUPnc•a. 
nãn podia ser conaiderndo. nnlla e ir1•itn. cuLn<l foi 
considerada pelo hCJnrhdo 1ninistrl, de estTa"~dros e 
notavelmente polo nobre scnaclor por Mi nus <:lerues. 

O Sn. AvFnNSO CEt.so : - Nüo apoindo . 
O Sn. JuNQ11EIO.A. observo. que, dizendo o nohro se

nador que seu pr .. jecto tinha ·sido o.p•·esentnclo ~m 
.virtude do. novn. situvçü.o qne a. cr•n\·cn\·Ü.·• tl•· f'u_t'i7. 
creúm. pond,, do 1inrte a lei que e,taiJeleoc 11err ita
J.llente todos os re~rns neccssa.rias pnrn n inst.it.uiyü.o 
de marcas de fo.bricn, annullou de fo.cto n lei 

O Sn. AFvo~so CELSO: - Não se o.nnullou lei 
nenlzumu.. 

O Sn. NuNES GoNÇALVBS dá um aparto. 
O Sn .• TnNQUBlRA pede aos nobres seu adore- CJ.. ue 

tenhilo Jlncicncia. de onvi.- toda a suo. nr~ntnentac.·.w.o. ~ 
Cita o decreto n. 2,682 'ele 23 de Outubro de 1·~75. 

que reguln o direito q1le t6m o fo.b.icnnte e o nc ..... o
chJnte de n1m·ctw os productos de sua manufa.ctUr~ ü 

de sen cornmercio: 
(( I·l..-i por. bc1n snnccionnr e mnnclur que se execute 

u seguinte resolução da nssc:mblén geral : .. 
" Art. 1.• E' rcconhceido. a qualquer fabricante e 

ncgOdante o àircito de rna.rc~r (1S J•rorlnclos de suo,.. 
nwnnfucturn e de seu commercio con1 Pi~nucs que os.~ 
Lornem distinctos dos de qua~quer outra. pr~ c,..dencia. 
A mnrca pnderú CO•·si.;tir no ·nnmc do fo.bricnnt" O'Do 
qcgocinntc. sob uma. fúl'lnn. distincth·n, no dn llrma. 

111 razão soch1 1, ou e1n. quaesqner nutn\s denotuina
~:ões. cmbletnns. e~õõtnmpns. seBos, sinetes, carimbos.., 
a•t•levns, involucrns de toda a espccie •. )Ue ·po~siio dis
' inp;uir os procluctos dn fabrico., 011 os objectos de
c· llltliCl"ClO. » 

l:io;,!.'uem-se os demais artigos. ao todn süo elle• 
r\c'7.eiir•tP. estnbclecenclo re~rns parn a. nclopçiio das. 
marcas, os meios de gnrnntir o fabric"nte, a fórma.. 

1·t·ocesso, tudo emfim quanto diz respt:ito ao. 
':iStlntptO:. 

l'"din. portanto, o governo dar co1no rev .. "':+da se
melhnnte lei 't !::õe poclin, entil.o está tudo ']\ertlido. 
,,ul'qne não lHJ. mnis lei nE>r;te paiz. ~iio é simples
;tiCIIto un1 dec1·eto <lo poder e·Xecutivo : é nn1a lei· 
111e passou por todos os ta·a.mites, e durante mnltoa. 
<~nnos so entendeu sutnciente para. acudir a todos os. 
t. .. <~sns: e nn e:11ta.nto é nsshu revogn.dn. irre~ulnr11.ente~' 

Nü.o pretende in•mlcar que a le1 de 18i5 sej» per
feita ; tnmbcm não <JUer dizer ~no o trahulho dct 
nobre •cnud ·,r nii~> sejn. nproveitavel, e re~<lmenta 
tem nmit.ns di·pnsit,!ões n que o orador dar~\ o seu 
\"Oto: o qne sn~t.ent.a ó qne o 1neio pelu '1' •d se 
11nnullon n. lei do 1875 nii.o :fc.ti regular. 

U orndor tem _p1·escnte n conveMc,·U.o celelnada entre 
o Rrnzil e vnrio.s Estodns pnra. n. protecçiiu da pro
pl"iP.dude intltut.rial. O governo imperinl \,rnmnlgon-o. 
t•"r •lec•·ct" n 9.2:13 rla 28 de Jllnho ele RRI,, O de
creto é nssim concebiclo: 

" D1~Gnó!·1·o N. ·,·~;J;.l u~ 28 DS JUNHO DE 188-i
Prtnntl.l!la a conveuçüo-' ass1onacla. em Pa1•iz a ~O de 
Alare() de 1883, pela q11al o B•·a::.il c out·ros Esta los se 
Ct•n.<i.litut•m em unitio pnra a. protecccto da. p'I'Bp,·ieda.d.e 
intlustrlal.-Tel)clo-se cnncluiQ.o o .. nssi;;nn~-Jo em Puriz 
n• s 2 dias dn1nc~. ele l\Inrc;-o do nnno pruxhno passado 
umn com·en•,,Üo pola qnnl, pnm n. prot~c·;iio ila rJl·o
priednda iuU ustnnl, se cow~t.itue1n etn unzW.n o Brn2.il;,; 
e O!o\ sc,!:!;nintes Estoflos-Behricu., H.eS}Hlnbg,. Htqlu
blicu F'rance7.n, l~opublicn c1e G'lntenullu. ltulia. Puizes 
Buix()~, Purtng"nl, Hepnblicn Uo S. Snlvaclor, Ser' ia e 
OnnfetlCI'l\l.~ilo Suis~a: o tondo-se clt•po~itudo no lUÍDÍS
tcrio Uos nop;r•cios estrnn~eiros lle Ft•Ançu. ru1 1lin. fj de 
.Jnnho corrente, niio só ns reep~cti"\·us rntifi.c~c.,·ões., 
tnn~ tamhetn os act.of.l. elo ucce~s:.o da. Grü.-I,a·etanha.. 
de TuniA e ela Republica do E4.nad01'; :Hoi P"r bem 
que o. n1e·mn cnnvençoll.O e o prut..,eollo de encerl'tt.
t11ento n. ella nnnexo seji"to observados o aUinpL'Ítlos 
tü.u inteiramente comn nelles se contêm. 

n Jola.o tln. 1\olnttn Machllllo, do lll4Ul conselho, mi
niRtro e secrehtrio de (•stndo a,,s neé~ocioK edti'Ung:ci
ro~. nl.l~o~i•ll n tenhn f•ntendido c fuc;11 

10
t:X.ecuto.r com os. 

dcspnchos necessnrioa. 

, .. : 
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• Palneio ·elo Rio de .Jnneiro, nos 28 diu do . mcz 
1de Junho de 1884, 63• du Ind~pendenein e do Imperio. 
- Ccnn n rubrica de S. M. o Imperador.- Dr. João 
da Malta Machado. » .· ' . 

' Eis atJUi, r•·rLnntn, titiÍ •lecreto do poder executivo 
'\;approvo.ndo o. con\·ençi .. O'de Pnriz. 

Eaia convençi';o, C·•nlo disHe o nobre senador pela. 
,provii>cin de Minas Geraes, contém dispn•i•;ões que 
o8iõo nntinomicas com al;.:umas da lei de 1875. e por 

- . co,nscg"inte n11o podia ser f':Xecntada .. em intervenção 
l-do _poder legislutivo, pMque revogava aquel!a lei, 
, que eomu tal de, ia ,.er respe1tada. 

O Sa • .Nu:on•s GoNÇALVEs : -Esta é que & a questão: 
onde está a revogação 'l 

0, S.. .JVNQUBJRA respondendo, pondera que, se 
!lego dP.pOIS dtl convenc;ão surnoisse este trahalho 
·,que h··je nccnpo. n att6nção do s~nado, 01 nobre~ t=;e
r~adorel'\ tinhii.o ra.ziio : mas o que snrgio foi o de
' creto ·do governo apprnv11.ndo a convenção, e ip30 
.•(Gcto revo~tando a le1 de 1875. 
· A cnnveno;ão fez muita" altcra~ões na lei de t875; 

e O· de,·er ·do ~overnn. dado que jnl"R&Se ner-eP.BlLrio 
alterar a le;.dslu.çü.o do pniz. era a.p;:'!!BC•It.ar tndas na 
questões no P''der le;.tislativo paro. tl&i cama.ras pro
JlOr-~:-e uns proj ... cto .. como este.· O poder )eroislntivo é 

,._que havia olc d<•liberar. 'e a lei de 1875 ficava nes•e 
':rnei() ten1po em t••do Seu .V.ij:ror. 

Mas nJio : considerou-se essa. lei como mndifieada. ; 
e alo erndll fic•m de . facto pela npprovaçiio da con
"Ve_:o~·~o. de .. Pu.riz, !• q·•e o governo a.tlherio por este 
.pnncap&o de reclproc&dade.,que infe,1iZHJente tem levacln 
~s g· •v e ··nos ctn n_osso paiz o. fazerem convenções 

.. -prejudicines, p••r exe1npl•l, n no~~snlnr. como ee Õo 
· Brazil u ·~~· existissem 111o.is in '"lezes. fro.nce?.es e in
'. dividuos de outras ranc1onn1idades d· • nu e brz\zileir .• s 
em. Frn.a~·a, nt\ Inglaterra. e em outrc•s pan~es; qut· 

l'os levou a ndherirem ilqnella con,·ençii.o. tamhem de 
. ·P~riz. s .• bre a. ext.incçiio do cor&IJ; preoccupu.çi\o esta 
.de rec~procitln.de q11e tllmbem induzio o g·1Verno n 
'1o.zer a c:~•nv~nvii.o é:le Pnriz. , 

· Es~a convent;ii.o c~;taUeleee· a creÚçiio de um o. secre
, tnrin. intcrnaci·,nal. obri~1Lndo o Bn..zil n. rontribnir 
. para: sem_;lhnnte rissocinçii•1; as desppza.s qne istt. 
"traz cntusago ach;-,o-se claramente determinadas nn 

· convon~~iio. Eis a'lui : · 
_ « Umn repnrtiçoio internncionn.l sert\. orgn.nisndo. soh 

o· titulo do Secretnría internar.ion" l .da Unliio powa 
a prolecçr'ia ela .,,rapriedade i>otluxt.rial. ' 

(( Es1 n. R~crl~tn.,·in. cujas desprzn.s serão feitas pe]u .. 
~dmmistrnviJcs de todos us E~tad"s contrntnntes. 

·.será p•ulttl snh n. •1lt1\ nntoridn.de cln. nrhninijõõ.trnçiln c;;n 
perior da Conf,.dernvüo Suissn. o fnnccionará (lebnixo 

. de sn~• vigilancin.. As SllUS nttriUuiPões serão dett-r
. minnrlas de commum accordo e,;tre os Est .. dos 

da União. J) 

Onde está o direito de fazer isso e consirlerar-sc 
•lo,~tn le, 'l 

Uma co"'·ençiio deota ordem está fóra do nossn 
;pacto fnndnmentnl como se póde ver uo art, 102 
·da c•H,Fotitniçü.o. 

Diz esse urtigo. enumerando as principnes attribui
ções du poder cxecu~ivo: 

" ~ 7.• Dirigir as negociações politicas com n• 
nnções estrn n,o:ciras. . 

« § 8. 0 r .. ~n.zer trutndos de nllinnçn. offt.-nsivn e de-
.. fensivn, de sub .. idio ~ con1mercio. lc::vnndn-os clep~~is 
;ao conclnidos no conhct•imento dn. ns~emblén. gernl, 
lqunndo o interesse o sen·m·nnçn. tlo Estado o pertuit
tirem. Se os trHtnU.os ~oncluidos crn tmnpo c1e pnz 

• envolverem cessi'"o Oll trocn. de territorio do !mperio, 
• on de }lOS essl'Lo n quo o hnpcrio tcnhn d1rdto, nlio 
, serüo rnti!icaolos sem te1·em sido a1•1.'rovndos pela 
· assctnblén A:erul. n 

Oude ostá, po,·tunto, n. nttribuic;-ü.o lle ·fn.ze,• con
I'VCnções Jes~."tn ordem. que t1•azu1u ohl'igon~:ões intor
ngciona.es e que 'ot·blLO sobro o conlm&\'Cio e sobl'e a. 
industria 'I 

··, Quo,·em os nobres sona.doros vct• nlgnns espccimons 
t1essa. conven~·ú.o 'l 

« Os snbditos ou cidadãos de cada um d~s 
).Estul.os contratantes gozarúõ, cm todoa os outros 

----------------------
Estados da União, no que for relativo aoo pri
vilegias de invenção , aos desenhos ou modelos 
inou~triaes • ás marcas de fabrica ou de com
merCJO e ao nome commercial, o.s vantagens que 
ao respectivas leis-concedem actualmente ou vierem 
a CI)Dceder uos nacionaes. 

" Terão por consequencia a mésma protec9iio q_ae 
eates e o mesmo recurso legnl contra todo preju11<o 
causado' aoa seus direitos, sob reserva. da culnpri
mento daa form .. lidar\es e d .. s condições impostas aos 
nacionnes pela legislllçito interna de cada Estaiio. » 

Eis mais uma vez firmada essa. reciprocidade que 
ae dá entre o nosso paiz e te>d~s oa cidadães de 
outros paizes a quem muito m .. is aproveitão seme

' lbantes di•pooiQões. 
Estabelece-se mais na éonven9iio : __ 
rr Aquelle que tiver feito regularmente o deposl&o 

de nm pedido de privilegio de invençii.o, de um de-· 
senho Oll mor\elo mdustrial, de uma mnrca de fabrica 
ou de commercio, em um dos Estados cnotrntantea:~, 
go7.o.r0, pn.ra effectnar o deposito nos outros Estados, 
e sob reserva. das dire1tos de terceiros. ae un1 di~ 
reito de prioridade durante os prazos abaixo deter
minnclos. 

" Ena consequencia., o dept)sito ulteriormente o~
rado n'nm dos Jo~sta.dos da. Uniü.o, an~s de terminnrem 
esses pr11zns, não poderfl. ser Invalidado por factos 
cnniumn1o.dos no inter\·allo, principa.lmente, por ontro 
,J eposito, pe1n. · pnblica.,,·ii.o da invenção ou sua utili
•açõ.o (explnitation) por um terceirn, pela exposição 
o't vencia âe exemplares do desenho ou do modelo, 
pelo emprego da marca. · · 

(t Os pr:azos de prioridade. mencionados acimn, serão 
de seis mezes para os privilogios de invenç:1o, e de 
tres mezes pnra. os~desenhos ou n•odelos industriaes. 
nssim cr.mo para. as marcas ele. fabrica ou de com
'nercio. ~·erü.o nugmentndos de um mez pn.ra os 11aizes 
tlltunnnrinos. )) . 

CclPhr(lu-se esse enntratn com pnizes muito adin.n
tcvloj:l. n 1 indnstrin. dA tnodo que todos esses indu~
t rines dn Enropa. qne estü.o de poss~ de sun.s marcas, 
hiio <le intrn(ht7.ir no Brazil quanto qui;r.erem e uin
.vnem poderá approxima.--se delles com p1·oductoo 
.;oimilnr·es. porque o prej~c~o cbaml~ o. i .... su :E~-,. ~ltl.[!,:;,p : 
P n.sRim ser'i o Bro.ztle1ro tnlb1dõ de tnrlustrsas 
.,ne lhe deveriii.o ser muitO· licita.s. Fi~a.rü. o Bra.-
7.il innnrln~o de ·prodnctos cnn1 _marcas~ de t~doa 
e!Oõ .. ea indiv1dn,.,s,~ pertencente~ ~ ra•?.es 111t11to nd1aD':' 
tados nn \ndnFotrul., e qua quelrHO mn.nclnr para. aqu1 
&PUS prorlllctos co1n o mnnnpnlio de vend~.-los. Bas
tnnte era. qne eutre nós existisFe esse mnnnpolio para 
q11em tivessP in,·entn<ln a objecto: m ... s a~or~- é elle 
("l'arnnticlo a todos os membrns da. cbnnu1Uu. Un.tnO, que 
~omp-fehenrle os.pnizes raais n.vo.nt.a.ja~ns, o que, ~on1 
RAró rPpeti-lo, Importa tolher o Br.oz>lc ro de mu1tllo 
industrins. . 

1 li '"e o nobre senndor pela província ele MrDns 
Gernes que ha alp:uns objectos que ncL" podem ter 
mf\l'(>R.. e citon, por exemplo, a mnnufncturtl. dns 
n.a-nllans: mns o nobre •~nadnr e~;ta\. t1n1 pouco ilh.,
c1ir]l'.,. A n::rulhn. cnmo outros oUJectns. niio p~·dem te-r 
mn si n mnrcn. mns tcm-nn. no envo)ucro, como ncon
tece n nntr~""~B objPctos de in(ltJstrin qne nii.CJ_ sü.u sus
cepth·eis do mnr~n. Tnmb~m os chnrntos nno podem 
sol· mnrcndos um por nm. mns ns cnixns tem n mnrea. 
dn fn.hricante. Nn Bnhin. por exemplo. hn. n"' fubricns 
do Cardoso e· Si ma•, que ftlbrici'Lo ch<Hnto• de diff~
rentes Mrmn1'l> e tnmanbos, com n tncsma mnl'cn. 
dn'lnelles cel"bres fnbricontes: póde-se mn.--:nr es 
envolucros, ns caixas. etc. : <ln n1esnu\ mnne1ra os 
ol•joctos. a que fez referencia o nobre senador. 

J{t. vê o sennrlo que o trabnlho do nubre senador, 
projecto clinono de toda a consiclert\~iio, representando 
o p'rnsnn'le~to elo propdo govern~, pt~dc s.cr util_ em 
nmito~ cnso9, o n ornclnr \'l"'tnru plll" muttos t\l'tlgoa. 
1\Ins niin é jnsto di7e·r quo é st'ttnontc feito pnrn fnvo
recOI• n. libe'J•(lnc.le <lo comn1~rcio. Nlto, t.l€' cert.'l. qtle a. 
e1h11inn(•üo rlo cortns c1isputtiçõcs · dns leis nntcriorcs 
pt',clo fa.~·orcccr no commtn·cio c ú ilH.lustrin ; mns a. 
libcrclnilo elo commercio o t1n. in(lust.l'in qnercrin. ontra. 
cousn; o àn no prujecto üisposiçõe• quo pnrccem do 
~eculo passado. 
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·· Hoje. com o te1egrapho, com tollos estes elementos 

llo. civiJiSOÇÍO U'l.OdCl'OO., mnitns ''CZCS !JCllSQ. .. SC que 
'tu<lo cr.minhn parn a libc•·llnde, qunudo, pelo contrn

' rio, () que se fn.z é restringir. 
'' (/.nan.do s~ ~SJlll'll. 1Í liberdndc in~ust:i'!\ .propocm

se n.s ch .. posqçoc.:s nc1 unes, que tornn.o dlfhcthn1a. o. po
siçlLo do inUllsta·inl ! 

,.\.o h1do de cousa& bons nchiio-se no projecto 
dispo•içõcs que realmente niio do\'eriiio aqui estar ••• 
Assim, por exemplo, que na marcct _ nüo possa o 
industrial esc•·eve•· pt.Zav1·as on z.,cuçues, geralmente 
cmp•·e9adus que inrtiqucm a. natureza do o_bjecto ort a. 
cla..•.•e a. que pertence. Ora, que mnl \'al cm que o 
pobre indnstrinl escreva. no. sun marca esF-n.~ pa.tuvrn.s 
ou locuções gernlnlcnte en1prcgndas pnrn. indict;r .n 
natureza do objecto ou a cll'\sse o. q ne pertença 'I I 018 
estas pn.lnvrn.s não têm por fiu1 iodacar n. natureza do 
prcducto. e too·na-;lo de fnc_il conh<:cimen~o do publico 'I 

· Nii.o ho. nnmornlado.de, nao ho. 11legnhdnde nlgnma. 
nisso. Pura. que essrL distinct;ão restrictiva.. senf1.0 pura. 
tornar diflicil a posiçiio do industrio.! que entre nós jú. 
luta com 1 ant" difiiculdade 'l 

O art. 10 diz : 
(( Du desl!ucho q!1e !lego:r rcg~stro haverá nggravo 

p11ra a relno,:ao do d•stncto, na forma do regalamento 
. u. 143 de 15 de l\larço de 1842. » 

O recurso que existia dessns decisões locnes ern 
para o governo ou v ido o conselb~ de estado. Por qt!e 
razão .quer-se agora dnr {J. questo.'? me~u.ll?ente admt
nistrnttva. ntn caracter que serú Jndac1nr1o ~ por que 
razão não se bn de conscrvo.r o que se fez até agora., 
recorrendo-se paro. o l'l"Overno, o qual ouvia o cuase
lbo de estado, corp~lrllt;Õ.o em que tem assento 
pesson.s tiio distinctas como o nobre •cnndor por 
l.Vlinns Gernes 'I 

Nü.o vê o orador motivo pnrn revogar ainda ne~te. 
ponto a lei de 18i5. E' t1mo. innovo.~mo, mns infehz. 

A qttest"-o do itnitnçüo é n1clindrosa.. é perigCJsn. 
. porqt1e se o indh iduo fizer mnrcn p<~recidn com a de 
-ontro. ficará incurso nns disposições du. lei. 1\tlas, no 
entretanto, h·so púde dar lugar a. gr~u~dcs abu
sos. A imitnçiio ni•o púde ser proh1bldo. deste 
modo, é preciso que huja identidade; o. imitnçü.u só, 
não porque nesse numero .inunenso de prodnctus as 
ma;Cfl.S IHi(l a(~ se pnrecer muitas I e:tes: htt.O de tnuitus 
vezes ser imitadas sem que haja iotençito de o 
·fazer. 

Nn. Bnhin houve um :fnctc> nota\'el desso. no.tureza 
cotn a cnsa l\·leuron e outras, p_roductorns de rnpé. 
Umn. cosa. c~crevm. A relu P' ctct e outra. A?·cia parda : 
e o n1esmo IJO.pel dava lugur n nlgmn eog.lno .. Conl
prehcnde-se·, porém, o. dituculdlLUe que o.~a~retl"o 
questões c• mo cstn ; e nlLo se proceda preclpttu.cln
lnentc fo.zcnUo lcls como este projecto. 

Et-tn. loCL1ÇÜ.O g••ral - imitnç1o - durlt. lugnr no. 
pratico. o. ntnitos abnsos. E' oecesso.rio detini-ln 
n1clhor. porque do contr11 io, corr.u o nobre senador 
cmnprebcnde fncilwent~. fa.llnndo-se vng;nmentc cn1 
- imitn,,~u.o -. blio do Sllrgir confusões, porqne n 
imitu~~iío niio tcrn umn blt.oln. Pureco, pnis, q.ne CbtO 
parng1·npho devcdu. ser melhor <:xplicnYo no sentiJo 
de gnrautir Ílf}llelles quP. tiverem tnarcn. paru. seus 
prncluctt•S qno se pnrel,!iW con1 outrns, 1nns que nü.o 
sejiw n~ tnesmas. 

Um dos n.rtigns do p1·ojccto, o nrt. 23, datcrn1inn : 
cc O :f(Jro puro. u.s nc~~ü,.,s de qno trata estn. 1ci ú o 

do ilomicilio do l'ÓO Oll do lug-n•· cm <jUO fo•·em en
contruclns n1ercnrlodns ou productuG asstgnnindos por 
mn.rctL fnlsiticndn ou hnitudn.. 

cc A forn1açô.o dn. cnlpa o o julgamento serão regu
lailos peht lei n. 5ü~ <le 2 do Julho de 1850 o decreto 
n. 707 de D do Outnl>•·n do me,mo anco. 

cr O processo pn rLL ns ncr,~Ues do art. 11 será o dos 
art. ü5 o sep;uintos do regulamento n. 737 de 25 do 
Novembro de li:i50. " 

Este o.rt. G5 é con1o se segue : :-:........-.;...-..-......:-...... · · 
" Esta ncçii.o é comp..tcnt.e em toilas llS cnusns pnrn. 

ns quaos nüo estiver ncsto rcgn11ltneuto detonninu.da. 
alguma. acção s1tmmarin, espoc::inl ou e7eC.Jtt.lvo., ,_, 

Segue-11o 11 cato o R~gul,;UI\,• 

• « Art: G~. _A Oocçilo ordinnrin serú inicin.dn. por nm:t 
snnples pet•ço.o que deve conter: 

" § 1.• O name do n.utor o do réo; 
cr ~ ':!._0, O contrato, trnnsucçüo ou fncto1 dos qua.cs .. 

resnlt.a.r. segundo o codigo, o direito do outor o a, 
obrig;nc,~ii.o do réo, etc. » 

Por conscquencin é n n.cção que compete nn. fórmn. 
do nrt. 23 du '>rojccto. Assim. sendo tüo severo •lll 
outros pontos ... neste cont6rrta-sc com n. acytto ordi
nttrin! N<·m no menos n ncçiio smnmarin de dez dins 
f11i ndoptndn., co.lllo tean sido en1 c•utrus ctrcum- . 
stn.ncin.~'~. pnrn. ns quu.es nté pareceu que isso era. muitO' 
pouco e passou-se pnrn. o. ncção executivo. I 

.A pro\' a de que considera-se como fórn de combn.te 
n. lei de 18i5 é que n unicn referencia . que a clln. 
se fn.z é quando se diz que são validas a.s marcas re-· 
glstradas de con{ormida.do com a.s disposicões dessa; 
lei. · 

Desde n. convençiio de Pariz, de 1883 que elln. · 
estava revogndn., de modo que de 1883 n. 1885 (porque 
talvez seja este n.nno lei o projecto) houve uma. 
lacuna., um interregno, durante o qual nii.o vigorou 
lei propria. par:n. reger n. 1nn.terin.! A que existia. es
tava. revogada ; o go"·erno imperial o declarou e o 
decln.rou, ulém de tudo, no decreto em que npprovou 
aq uella convençilo • 

Lê tnmbem o orndot' o art. 14 dn convenção : 
cr A preseute cnc \'enção serú submettid~ n. revisões 

periodicas com o fim de se introdnzircm nelln o8 me
lhoy~amentos condncentcs a aperfeiçoar o systemn da. 
Unmo. · 

u Puro. el:ise eff'eito ha.verú. successivn.mente cnnfe
rPncins. em um Oos Estados contratantes, entre os 
delegados rlos ditos Estados. 

"A prn:xima reuniiio se fo.rú em 1885, em Roma.. » 
Nilo sabe o orador se n rcuniiio jn se fez ou se 

ainda vai fazer-se. Se esti\·esse presente a!gum dos 
nobres ministros, tnh·ez o pudesse dizer ; mns enJfi.m., 
essa~:; q uestõcs pou'co interessií.o. Nã.o h a re1nedio se
não clamar no deserto. 

O Sn. PuESIDENTE :-0 Sr. ministro de estrangeiros 
declarou que retiro.vo.-se por motivo de servlçopu
ullco. 

O Sn. JuNQUErnA. diz que realmente o Sr. mi
nistro de estrangeiros é o quoJ mostro. llln.is i1,1tcresse 
po1· estas cousns ; retirou-se certamente por ter ne
cessidnde de· fazê-lo ; mns é de lnnoentar qne nüo 
esteja. pnr.t con1 sua antorisn.dn informuçU.u mostra.r 
em qnc ponto p<'rrü.o estns cottsns. 

Assim ficnrú. o seno.do sem sn.ber se se celebrou 
reunião et-te unno ; o ~ne se so.bc positiva.n~ente, é 
que o. con\·cnr;it.o de 1: u.riz revogou uma lei IJra.zi
leira, a de 1875. 

O !:ln. AFFONSO CELso dú tlm aparte. · 
O Sn. JuNQUEIRA. estú convencido de que n lei :fot 

annulludn.. Scnl'Lo estivc~sc, o. t. o:n·t:m<,~iio niio cst.n.va. 
"'I'P•'o\'ada. Appello do nobro •enador pnrtt o nobre 
senador. 

At•pro\rou-se 1.1n1 decreto autoriso.ndo o. convcnc;-Uo,. 
c se a convenção revop;n. n. lei, hu. hoje quel"i1 digo. 
que a. lei niLO estú. rc\·ogada Cf 

Estu tnatcrin ó 1nnito t.lilncil, nii.o e6 porque di7. res
peito uo estn.du sociul. no connncrcio e inrJu~trin, 1nu.s 
pur'1ue se rcft.4 re no direito civil c uo direi tu intcrnncio
nul: l'Dta•etnnto, se nlio fosso o nobre scnu.cl"r na·rnnjnt• 
este projecto, ficnvn tndo Ír-·to 0111 mr•rtorio. (Ri.vo). O 
governo tli .. se quatro pu.lavr.,s ; o CJUO.tro pala.\ rus cm 
que sentido 'I No sontiJo de que nutori.oa a con
vcnçlLo, o que cm vh·tuU.e U.essu. convon~·üo é que 
se dei iberou qtto sa u.presentusso um outro pro
jecto. Entemlen-so que a lei de 18i5 nii.o ox••tin 
mais: crn para snpprir tnnu ln.cnno., nlto sú por
que estnvu. rov0gadn, como pol'quo, COlllO disse 
o nobre senador, o tempo ten1 t.t·uziüo nlgutno.s ne
cessidades muis. 

Houve por conseguinte o vn.cno ilo dons o.nuos Olll 
que n mlltoria ficou som lei que a regulasse. 

O quo ú que veio mostrar 1sto 'I ·· 
~"'oi a diecussü.o; so n«.o houvesse diocussü.o, n~o se

sabia a.uo tiuhiW:los J?!Lssn.do nesta orchundado ox.t1·n.- '-

' 
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Grdinaria. dons longos n.nnos sem disposiç1to lega.l que 
l'O;:tll ln. ... se cst n. qucstü.o de· 1narcas do con1mcrcio I 

l:)ol'OSCA'llindo nu nnnlyse cln. convanf'Ü.O ló o orndor 
<O o.rt. 15 : ' 

n Ficn. entendido qno n.s nltns partes contrn.to.ntes 
rescr,•iio-se t·espectivnmente o direito de 'fo.z.cr supo.
rndnmcnte Olltro si nccórdos pnrticnlnre~ po.rn. a 
protccçiio dn proprieda.de industrial, desde que eõses 
accól"dos nüo contrn.rietn ns dispobiÇões do. presente 
convenc,:iio. n 

Eis nqni ·nm lnnce cliplomntico digno de um Tny
lernnd on de tlm 1\Ietternicb t 

De~clo que se tratu.vn. de umn. nnirio geral pnrn. 
gnrn11tir todos os interesses dns nn.~õe• qtle a. elln 
concm•rião, parece que e.-.tns conven~.ões pnrticnlo.res 
niío deviiio .ser nd1nittidns. Se ellns súo licitus, se 
tCrn por fim gn.rnntir interCfoiSCS cnmmr•·cines. devem 
ser conhecidns de todos. c p:crnlmcntc ndnptn.da.s. Se 
entre n. Alle1nnnhn c os Estndos do Prutn se fizer 
umn certa con\'cnçü.o cotnnlercin.l. o Brnzil póde 
:ficnr prejt1dica•lo; cheios os merclldos do Prata de 
certos nrtigos, ficO.rú. o Brazil com a sun industria 
um pntlco n meaçndn. Tudo isto deve ser tomndo em 
c~ns•deraçao. . 

O projecto nlLo revoga. o. convenção ; traz nl~mas 
medidas convenientes sobre o modo de execLltn-Ia.. 
mns con1o não p.oflin. deixar de fnzé-Io, respeita a 
coo\'en<;ão de 1883. Este respeito á convença" fnz 
com 'l ue e li" fique com mnltns disposições em pé, 
que su.o contra.rins ao direito e nos interesses na
cionnes. 

Nesses netos internncion .. es temos sido de nlgumo 
maneira. victin.ns: nü.o se tem bem e"nminndo, pensa
se que é uma. grnnde bonrn pnrn o Brazil entrnr no 
convívio dn.s nnções, e entret.a.nto vão se fnzendo nl
gunu\s C·•ncessões 'lUe nii.o sü.o muito convenientes 
a.os interPs::ses do Brnzil. 

O orndor já foi pessimista nestn mnterin, mllS 
cstít vendo •1ue o mundo é nssim (risn); é preciso 
cox.enr. como dizia Tnylernnd • pnro. consE-~uir 
al~uma. COllSQ.. Pnrn pnssar pnr tndns aqnelles re~i .. 
mens, por todn.s n~tlel!ns ph:Me• da. Frnnçn, elle 
d1zia qtle fazia. tndo coxeando, en br.it-znl . .• 

Rea.fme!"te, se so qnizer_ obte1· tndo só pelo direito, 
peln .1" suçB e pcln rnzao, n cttdn momento fi ctt-se 
revoltado I 

Por isso eu di~o. ~11e niio sou de todn Ct'bntrario ti. 
convenção que est.á feita." O nnbre senndor fe?. bem. fez 
eeu trnbalho c na.cla. diRse da conven,.fio senão }lt!r
fnnctoriamento. l'orquo era inutil. S. Ex. tem mnitns 
oloment~s de luta, mtts não póde lutnr contra. a 
convença.o. 

Observn aincla o orador na. nomenclaturn dns po
tencias qua ndheririio ú. cnn,•ençiio a. an"'~ncia. ~., ~o
verno dos Est,,d<>s Unidos na Amoricu: é que elles niio 
adlierirãn, cireumstancin esta. ele C"rnncla vnlin. 

E' sabido qnP, qna.ndo se CJUiz fa.?.er em Pnriz n cnn
venção de 1855, que BCilbnvn e"m o rlireit" dP ilar 
cnrtn.!'O de corso, fftrüo convirlnclos os Estnrlns Uniclns 
dn America e e!les respnndt!riío qne niin ndheriüo no 
principio estnbeleciclo pela Frnn(•a. A pela Inl!"laterrn. 
e n que o Brftzil foi lo<!"n ndhorindo. Os Estndos 
Ucid.oii ncgt~.rU.o n sna. nrlhe8:"in, declnrRndo que só
mente a. clariii.o se o principio fosse firmndo P.ln sna 
verdadeira lntitutle. , 

Esta oro posta nii.o ..... foi nceitJt. e os Estni!os Unifln'l 
DÜ.o ndl:ieriri1o a.\ conven<1liio. Ascim tmnbP.m vê-se fltttl 
estn convcnçi"Lo do Pnriz nii.o tcweo n nc'lniescP.ncin. dos 
Estndos Unido•. y>orquc n colebr;u],, wt·irin c;(l ,(,,Je 
ser fo.Lvurnvel nos pn.izc~ qnl'!' th·e1·Pm ~r:JY•clc inclus
trin. niio tunn inclustrin. nascente ~orno é n noR~n. 

E' digno do lol1VOI" o procedimento dnrp1ellea qlle 
procurllo dotar o pniz com leis que t."!:ultiw pnr fin1 
rc~uln.1• os vnrics servic:-o~; mns u v~rdocle é qne o 
puiz precisn. mnis de nntrrts cnusn.s : CHtn qnP.stiiC"' ele 
nlnrNl.B deve ser rep;:nlurir.:aln. nlw hn. clnvirln. nhrnmn. 
]lOrêm DÜ.Ohll.\'iCl. rn·ef'i&i}O Oenh\ln"lfi dest-niJ COn,•on~•I"~II'S, 
porque n nosso rp1estito orn toiln de cle<.~flnvolvi
monto dn. intl \HJtrin. no.cinnn.l. crn. gnrnnth· nqni 
n.qtv~llo qtw thesse produ.ziclo no pniz. 

Qual o nosso lntercRsc mn n-nrnntir. por úX~mplo. 
um enr"l'êo que porventura tenha ttmn fllbrlca cm 

qunlqucr destes paizes e qno mnndn paro. o no•so os· 
seus l·'·odnctos, OHtubclecendo concurrcnci~ com todas 
n.s intlustrins, inclm;ive n bra.zileira. 'l 

Po1• isso, o orndor, votando pelo projecto, eomtudo 
não pndia. deixar de fazer ns observttções que deixa. 
expostas. 

A. questão 'da. imita.çi'io, sobretudo, merece ser nt
tcntnmente reconl"idera.dn. Pondere o senado o que 
diz o ~ 1• do nrt. 14: 

cc Para CJUe se clê n. imitação n. qtle se referem. os 
ns. 4: a 6 àe:;te nrtigo. nr7.o é ncccs.'iario,_qu.o ._ri dcme
lhança da marca seja completa, bn.stnndo, seJ"'' qtla.es · 
foretn ns differcn~·ns, o. possibilida.dc de c~ro on con
fusão, na fórmn. do nrt. 8°, pnra.gro.pbo untco. )) 

Chama .., orndor n nttençiio do honrado se~ndor po; :.· 
Minn.s Gernes pnra. este ponto. Rea),:ente, tsto da.ra.-· 
ln~a.r n. grandes abu'3os e exageros. Dir-se-ha. q~e 
nilo é necessnrio que a. sclnelbtl.nc;"n. da. ma.rca. se;n. 
completo., bnsta.ró. n possibili<htde <l.e e.·ro. confusao 
ou nlera coincidencia. paro. motivar intermiila.,•eis rc
clnmnções. 

\) Sa. AFFoNso CELS~ dá tlm nparte. 
O Sn. JoNQll&IRA: -Observa que o nobre senador, 

com B grnnde luciJ~z de setl espirito, fncilmente 
comprehende que hn dísticos, mn.rca.s que tc!m certa 
semelhnnçn, m:ts que siio difforentes. Condemnar isto 
é tr.Jber n industria. 

Pede o orn.dor escusa. de ter abusado da nttenção do 
senado (não apoiados), mns em suas palnvras nadB 
absoltltament.e prejudicou, pois não havin numero 
parn votar-se. 

Terminando, rest::~me seu p•}:t .cnto. Votar{L por 
qtlnsi todo o projecto. Entend• 'l •e o honrBdo sena.dor 
por Minas Ger11es nrestou bom serviço, o é renlmeote 
um homem de trabalho; ma.s sente ter tido occasiii.o 
de domonstrnr uma. cousa : que o ,::overno não se 
imJ,orta. com as leis e que tu; revogo. quando quer, 
npprnvando convenções cootra.rias tL lel>islação patriB 
e mclinan<io-se n disposições em '!Ue na.o ba. ba.stante 
protecção ú. mdnstria. nncional. (.Yuito bem.) , 

.A discussão ficou ndindn peltt hora.. 
O Sa. 2• VIaE-PIIESIDBNTJ!I deu B ordem do dia. 

para o diB 30: 
Cont.innn.ç"o dn 2• discussão do projecto :lo aeoado. 

letrB B, de 1885. 
Levantou-se B sessão 4s 3 horas do. ta.rdm. 

~6• SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 1881.> 

PRESIDENCIA. DO SR. DA.B.Ã.O DB OOTEGIPZI 

Sumun1o- Expediente- Pa,.ecer- Anni!Jersa.rio de 
~ua Alteza Impe•·ial. Alfncuçüa do Sr. Ignacio M'ar
ltf!'R, relato·r da. d.Mpntar:.no-Projecto snbre l•ygien.e. 
D.r•mr.•o de apresl'TI.tacao do Sr. Castro Carreira
Faculdade de dirflilo "de S. Pa11lo e rte,qocios de llo
tuca Ut. Dl.+~cu'rso e r~qnertm.ento elo Sr. Correio,, 
Adia.•lo-Ordem do dia-,lfarcas do mercadorias ou 
productos. Dlsclt'rsns dcs Srs. Affon.so Ccl.•o e Jun
qunlra.. Ence·rramento do a·rt. 1°. Disoussc'i.o do 
a•·t. 2•. Discrt>•sos dns S1·s. Correia e Affonso Celso. 
SuúsUtuUvo. Dl.<cursn da Sr. Junqueira. Encer
ramento do art. 2• Adiamento. 
.A's 11 horns cln manhii ach:uiin-se presentes 3l 

Srs. sonnclnrcs, n. saber~· BariLo de Ootefl'ipe. Crtu:
l\·lnchadn. Barilo de :\Io.mnnguRpo. I_e:naci~ Martins. 
l:lnrros B:trrctn, Chichorro, Aff· ooso valso, Viriato <le 
J\Iedciros, Cur1•cin, Cunho. e li"igneiredo, Bnrão dtr. 
1\'Ju.morú. Visconde do Bntn l:etiro, Viscnnde de 1\'Iuri
tibll, Joito Alfr•do, Lniz Carlos, Carr.io. Cnstro Car
reii'U., O. üttoni, Fernnndes du Cunha. PnL1Jn. Pes"oa. 
Fnnsto de A~uin.1·, .. t~.mnl·nl, .Jua~qu••iru, de Ln.tnarc., 
J?nnlo tln Estancin, Jn.15Ltnribc. UcbOLl Cn vu.lcRnti, 
Vieiru. cln Sih·n, Cundo ao Bu.epcncly, Josú Bonifacio 
o Ribeiro Un. Luz. 

])oi:\út·lw do cotnpnrcce,·, conl cal.usu. ll1uticipndu, os 
s,.8 • .131\r(•o da Lngnu~<, Btll"iio de 1'. •u·oim, Diogo 
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Velho, Octnvinno, Silveira Louo. Silveirn Mnrtins, 
Henrique d'Avilo., Pncs de Merdnnçn. 'l'eix.eirn Jn
nior, Sinimbl\, Ant.i'io, Godoy. Snrnh·n. Silveir11. dn 
!'Yiottn, Limo. Duarte. Lnfnyette, :11>trtinho Cnmpos, 
Pnulinn de Souza e Visconde de Pl:lotns. 

. Deix':lu de comparecer, se1n cnusa pnrticipndn, o 
~.r. Bn1·iio de Souzn Queiroz. 

O Su. PnESIDE;'IITE n.brio n sessSo. 
:Leu-se n. nct o dn sessü.o antecedente e,. níi.o ba.vendo 

quen1 "'obre P.ilo. iizesse observações; deu-se por 
approvnda. 

Comparccer~io depois de nb~rta o. sessii.o os 
Srs. Leiio Vdlnso, Sonra.s Brnndãn, !\feira. de Vnscon
cell.,s, Visconde de Parnna"u•í. Nunes Gonçnlves, 
Dnntns. Frnnco de Sá e Luiz"'Felippe. 
·O Sn. l• SEonET.\nro den conto. do seguint• 

EXPEDIENTE 
OffiCIOS : 
Do Sr. seno.dor Bnrão do. Lngnnn, de 29 do cor

rante 1nez, pnrticipnndo qnc, tendo-se aggnl.\'ado os 
SeUS incommodós nilO rúde tumar pnrte DOS tro.bnlhos 
do senado por n.l;.!:uns o ias·.- loteir~a.do. 

'Do minh-tcrio Un. tnnrinha. de 27 do corrente mcz, 
dev .. olvendo snncci~on.du um dus nutograpbos da. reso
luço.o da assemblet\ geral concedentlo ús menores 
Cnrlotn, 1\Ia.-io. J,osé. e Noemia, · repo.rtidnmente. o 
monte-pio de seu fnllecido nvo, o chefe de esqundrn. 
reformado Antonio Fdix <...:orrên. de lYlello, a contar 
da dato. de seu fnllecimento.-Ao nrchivo o nuto
grnpho, e cmntnuniquc-se ú. ontrn cnmnra. 

Uo ministerio ela gut!r1 n. de ·!8 do dito mez, pres
ta.ndn, ctn respostn, inforn.Hl.ÇÕes relntivnmente á 
prop~:-içü.n da cuumra dus deputadt~s, tnrnn.ndo bX
t.ensivu::i nos repetiJ.ores da.s esc .. }ns militar e de ula.
rinhn ns dis,,oskõcs do decreto n. 2.G',~ de 2.2. de 
Seten1Lro de 1875.-A qnt~m fc~ a. requisição.· 
. ~o tniOi ... terio dos estrt\ngt4ir~s. de igual da.ta., pnr

tJ.CLpn..,do, C\n rt!spostn. uo oilic\0 do senudo. de 23 do 
corrente 1ncz, que n.r\uelle tnini ... terio actualmente nií.o 
ten.1 e1upreg:o.dn nlg-um no.s cuntlit;õcs .cunsta.ntes do 
referido otticio.-U mesmo <.lesl i no. 

· .Q Sn. 2° SEC!U~TAnxo leu o scguinta 
PAUKOER 

«A connnissüo de negocias ecclcsíasticos ve1n des
en1pcnha.r-so du. incntubencin de dar pu.recer gobre o. 
proposiçilo do. camnrn dos del'utnJúS n. lGl de 18i9, 
conccUiUa ll<'S segnint.cs te\'lltOS: 

cc Nü.o serão p11~1t.s con~rnns nos vip:n.rios estran
~-tcirns, senão de)tOi::l de j:u·nvltda o. fn.l ta nbsulnta. de 
4.!lerJp;t1S nuciona.es e n ilnpossibilldnde de colla.-los 
por faltu de c~~ncnrso. ,, 

'"O int.uito llla.niresto desta providencio. é corrinolr o 
csttHlo a.n0111n.lo em que se nchn n. achninwt1~çü.o 
t>CC..>~L'ttinst icn. nu. n1a ior pal'tC ~._lns pnl't.chh:s do Impt.!rio. 
l\1tnto longe do se obscrvo.reu1 os preceuos cnnonicns 
qu/3 recornmcndtio que n. curo. U 'ulnuts nas parochia.s 
s~ju coulint!14 dt.;,.mollo pcrmun•mte, pnr ~leio da. colla-
9no. Gt:i uoto~os h1.;pc1s têm reveln.J.~, o. mntor repuo·na.n
nitL CUl a.lu·:~ conCill'clO pnrn prl.,vinlento ef1'oct.i\~o dos 
Jngarcs vngos. EHus linú1ilo-11t:. c1n J'cgru, a fazer 
J·rovlll':er.i.LO.::i tai.uf,tH'U&·io8, n•A.11(.H~tldo vig:nrios onconl
Htuududns. cnj1L::i. provisões. são renovadas de. te1npoo 
<.nn tcrupos, s~ as::,nu nccorJu.o O!:\ reveJ·cnd· 15 blHpos. 

_ u A COU1\1USSit.O entewle q U~ C:a~Se estucl.u de COURG.S 
~~w Uo\'ú bcr l1ltLIItido, j•'a. por nu:mos ncn\11\nodn.do o.os 
lUIOI'VSsi)~ ~spirituuo", (1ue nia.o HÜ.o indln·~rentes o.o 
I1 ~dl.ll' ten1poral. já porl!UU u pl'uticu. cln. non1onçüo de 
·~·1~:1ll'ioa oncoll.ll1JOndudos 1 huju qnusi <.~.:.'llStituido. e1n 
'1i.·-:itc conunun1, concOI'l'O para tulhe;,l' o Estu.do no UdO 
tic J.lllJJOrta.nlos prurugu.tiv•~s. 

• e~ Nti.u hu. nocbsbida.Ju Je fjJJtru.r cm lou~o deeeuvol
,·uucnto pu1·u. llHJbtru.r qulj u direito cu.oouico não 
aJUJitLc ? oy>tomu q uo tom •i <lu . ai.loptud? pelos 
n(l.:i!ius bu~pos no vrndmernc. dn.a pm.·ochUl.P. vu.
~u.-;, c quo o gov~rno 1t~n1 por U1.ustantd tempo to
lt.:l u..!u como lllnUidu t.rllo~it.ona. O Concilio de '!'tento 
t! <1\!".!ün~Stitui~cj,!u d~ n:uito!l Pllpa.~. e uon1ouda.mente 
de I lo V e c.w Bea~<.llcLo .~lY, qucrom que as l'""o-

chins s~Jn.O confcrid-~s por concn~·ao. ~lol·~·i!udo o ti
tulnr, m_cumbe no bispo envinr provisoriamente P"r& 
n po.rochut. va.go. uni vigario, e a.ununciar o coucnrso .. 
E.te concurso consiste no exame dos cnndidatos qne 
se npresentarem; e, seWindo ·n pratica· nr\mittida cm 
qnas1 todo o mundo cntholico, cnbe ao Estado o di
reito de apresentação, o qno.l consiste na escolha do 
cn.n~iduto de entre os propostos pelo bispo, depoi.a de 
ver1fico.do o concurso. . 

.cc Nu tetnp_o da. monarcbio. portugnc~a. essa praticiJ.. 
fo1 sempre respc.•1tadn., e qnando o Bruzil·se tornou. 
indepe'!dente olln. vilc(uro.va. por foro:a. d, alvnrú. de 1.4.. 
de Abrtl de 1781. A nossa lei de 2-l de Setelllbro de 
1828. nrt.2•, ~ 11, corroborou semelhante diaposição, 
reconhecendo a.> governo a. eompetencia para e-xpedir 
" cartas de apre•ento.çilo de beneficios ecclesiastico~~o 
s?llre proposta dos prelados, no. fórma até aqui pra-
ticado.. » -

." A fn.lt11;, dos concursos, n prntica por p9rte dos 
btspos de no.o darem ús pa.1•or.:hia.s pastores permanen
tes, hnportão o. viola;ü.o de dous preceitos. o canonico 
e o civtl, co1n sacriiicio di.! dua.s ordens de interesses,. 
os religiosos e os políticos. 

." As imP.ortnntes nttribnições e encargos que o di
rezto cnnnn1c· 1 confia. nos paruchos ex.inoetn que estes 
sejiio cullucados em certo. posiçiio de i'õdcpeodencia. · 
de rnodu a inspirarem confinnçn. ú. po1.nlação de 
cuja gunrda espiritual süo incutnbidos. e a poderem. 
en•regar-se nctiva e desassombro.da.1nente ao cumpri
mento dos seus. deveres ecclesia.sticos. A permaneoci&.· 
do ~cne~czo, a colln.ção, realç~ o. dignidaae ~<? cargo. l 
O Vt~arto c!'lln.do é o verdnolelrO pastor esp1ntual a.
SIH\ pnroclu~t; n. e !lo. se prende por toda n vida. Só' 
p<'ode ser afastado pela morte, peln. ren·occia, on .pela 
Cundcmnn.c,~iio em virtude de fu.lta:.i nora.ves preven1daa · 
pelo. lei cnnnnico.. E' e-lSC o penso.~ento do:.i ca.nonea. 

(( A providencia dos vig.~ rios provist1ri• •B on encom
mcn•~ad~~s s.ú pó,le ser aceita conto medida passa~eira. 
parn .supprn"' falta~ mo~ent~ncas, ou em condições 
cspecUl.cs, e em cu·cutnstancul.s anormaes, e umas e 

' outras não poclem ser perpetnadns. 
(f O interesse do Estado conl·ilia-se irrna.lmente com. 

nqnelle pensumcnto. Intervindo no P'ruvimento por 
n1eio dn npres~utn.çüo. o Estado assegura-se elo acerto 
da nn1neuc;ü.o, e a.ttende nos interesses politico& fia-
cali~ntu.lo n. CSCII]bn do pessoal. · 

ct Entre nós estes priucivios estão esquecidos na pra
ticn.. P1·evu!ec~ndo-se do. razilo de fnltu. de pes ·Oal 
hnuilitndo, os rever~ndos bispos t~m deixndo de 
prqcedcr nos concursos, desde lon~a. data. e o ttso 
<lns pruvisões de vig-nrius encomtnendndos tem .;b.o
gndo no ponto de seretn estes preferidos me.;mo nos 
:::;rnndtJs fúcos de populat;â.o, cuo10. é a capita, do 
lmperio. Aindu. mnis : a administração espiritunl tem: 
sido entregue, cm mnitns pa."ochio.s, n. sacer~vtes 
cstrnngciros, facto verdudei1·un1ente deplornvel. 

rc Nesses provimentos mterin,s, eu1 que só pode in
tcrvh· o go\'erno, por meio do niio pn,ttnmentn da. coa
grua., nocio indirecto e de não segura. officacia, sue
cede que !icu setn ex.erc1cio n ilnpu,·tn.nte faculdade. 
que n. lei dú. no go·. e ·no Uc eHcolher o peasoa.l uso.ndo 
do seu direito de aprosentaçiio. 

ct E' hto ta.nto mais nocivo quanto póde~ cm certa. 
n1edidn., c1~ncorrer pnz·n enfruqnt:cer o prestigio du. 
ndministra\~an ccclesinstica.. 1il·nnJo tn.Jnl,em uos vi
~nr.ios cnconanendndos o. o.utoriU.udc worul que !hes 6 
lndaripcnsa.vel. Estas provi~õcs que se renovu.o cm 
certos pcl'iodos, em regra curtos, constituem fonto de: 
recP-itn dn.3 ca.rna.ras ccch1sin.sticn.s. Nu. épc~o. de luto. 
que ntra.vcssatnos. quo.ndo tnntns ra.zOcs militi~o para. 
que se o.rrodc m da. Igrojn. o~ motivos de suspei\~~io. 
p1tro. qnc deixu.r qnc ouire o. suspeito. simonilu~a. que 
nlil&s n commissü.o rep.clle. de que 1u-. irJ~i~tencio. contra 
os coucursos não ú estranho o iot-crcs&e do. cootwr
vuç:,., do. rendo. 't 

" ConcordanolÓ com o pens"m~uto cu pi tal da propo
siçilo du. ccLlnaro. dos deputados, peusu, ontretnnto, .a 
contmi>s~o que os termos do projecto de l•i podorli;õ 
acr nmpliados .de IDodo n. do.r-so providencia. mn.i~< 
complet11. aobre o a.soumpto. 

" O principio que cumpre firmnr c fazer observar é 
o do concurso para pro,...im.oo~?. dellnit.ivo das paro-
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··dúa,e. A elle só poder~<! concorrer oa nacionaes, visto 
··qúe •e trata· do exerc1c1o do funoçõea publicas: se os 
•sacerdotes estrangei•·os quizerem servir como vigarios 
--eneomm'endados ou !IBrem pro"lclos em beneficios eccle-
r·eio.etícoa·têm a faculüade de se natltralizarem.l . 

· cr Niõo I'retonde; poré~. a commissiio •que acfrra ·de 
··~llalquer fórma a autoridade dos prelados· niio dosco
nhec~.a p_reeminencla que lhes cabe n.i hiernlllhia 

·-eeGIISSISSiilea. . 
• <. R' ~im que, da;tas cortas condições,_ suggere a 

· ~oCPDllasuo que possuo os reverendoa bispos fazer 
<-Xvremente as propostas ; só lembrando o recurso de 
-ttppl'i!:: a propllsta quando elles obstinadamente se 
reausao . a apresenta-la , e . ainda então aceitando 

-co.,o· ,base o acto pelo qnal os mesmos · reverendos 
b!spoe julgiio o sacerdote habilitado para a cura 

-d almas •. 
·<i. All~cdiia acom~isailo pat<:ntear d~ste modo qu_auto 

·se mop.ra. n.o des~JO de ev1tar damnosos c . .mR1ctos 
-entre a l~reJa e o Estado. Se u~10 logrou o seu intento, 
.a .-abed?r!~ do_ senado adoptara providencias que mo
tlt&r att•nJnO o fim. 

cr Em conclusilo, a commis•iio off'erece ao -projecto da 
-camara a seguinte emenda substitutiva: 

«. Art. t..• A r>ropostli de que trata o nrt. 2• ~ t r, 
ou: :!• da 'lei de 22 de Setembro de 1828, para a expe
.d!~"'! de ·c11rtns de ap~esentBçiio de beneficio& ecclo
:naa!lcos, será rcm«:tt1da ~o gov!lrn'! pelos bispos, 

: goyem_adores. dos b•~pados ou. v1gar!os C4pitulnres. 
.at6 qumze du~s depo1s do ter s1do fe1to, .nos termos 
do· alvará de 14 ·de. Abril de 1781, o concurso para 

.. pro\lintento do beneficio vago. 
11 O ci>ncur&o scrà. annuncindo dentro de um mez 

-dcpo!s que . a noticia da vac<>ncio. chegar ao couhcci
., .. mllnto do b1spo ou de <1uern su<>s vezes fizer. 

« A !.• Se, decorrido o temP.o necessario para que a 
-.propo•ta chegue ao conhcc•mento do governo, não 
fór e•ta recebida, poderá. ser expedida a carta de 

. apreseuto.çilo ao sacerdote que estiver servindo com 
,próvisii<> de vigario encommendo.do, considerando-se 
-neste 11aso como proposto. 

<t § 2.• Findo o prazo para o concurso, o qual será 
~c 61!, dias, se não apparecer concurrente al;:-um, ou 
oS<!· DRO forem apErovados .os que se li:presentarern. o 
bispo, o governador ao bispado, ou o vigario capi
'tular proporá ao goYeTno pnra o beneficio \lago tres 
-sacerdotes que julgar idoneos, declarando o motivo 
-de preferencin do que collocar em primeiro Iu~ar 
,sobre o <tUe indicar em segundo, e deste sobre o t'er-
c<ilro •. 

_ "' Em cusas especiaes, justificados pelos bispos ou 
·por quem suas vezes fh:er,. n proposta pocloró. conter 
-dous nomes ou sõmente um. 

tt Ntlo hllveno;lo esta proposta, o go,·erno procederá 
na fórma estabelecida no final do pa•·agrapho o.nte
celtente. 

tt § 3.• Nii.o se comrormo.ndo o governo com a pro
posta, 111a.ndnrú. abrir novo concurso, devendo rla.t• sna. 
dccisil'> dentro de clous metes depois do rocebimento 
da mesma proposta. 

cr N'c. caso de novo concurso, o annnncio será feito 
, logo que constar ti c<>mpetcnte nutoridatle acclesins

tica a •·esoluçií.o do governo, observando-•e daJ:i ern 
di~tntc o disposto-nos~§ t• c 2•. 

K § 4.tt Nito podtnn servir como vign.rios tmCommeo
dados ancerdotes estrangeiros. 

" !!} 5.• Continunrtll:i n ser <>presentados, som depen
dcncio. de prOJ>ostn, os monscnh .. res e cone"'o• da 
Cnpolln Imperial, " as prim<>irns dignidacles :Í:ns cn
thodraas. 

« .A1·t. 2, ° Flciio revo gndns ns dis11osições cm con
tmno. 

« Sala <ias comrnissõos, 30 de Julho do 1885.- ,}}', 
F. (iort•aia. -Viriato ele Jlfedeiros.-Soares Brandão.u 

A imprimir, ·pnra entrnr na ordem dos t1•abnlbos, 
com a t>roposiçiio o. q\tO •e refere. 

O Sa. IGNAaro liJA.nTIS~, (-pela oraem), disse quo a 
ileputuç.iio encnrrogo.dn pelo scnuclo do felicitar a 
S. M. o Imperador pelo nnniv~rRDTil) nntnlicio ao 
~· A. n. Pr!nC' ... '7:ll Tmpcrinl r1C'~orrrp11nh01l n. B\H\ missü.o. 

• d~L•ois J.e llav~l' ,;ido, com ns fom1nli<lc1<lcs elo estylo, 

Introduzida á. presen9a do moamo augusto_ aanbor ; _• 
.. ne, na .q nalldade de· relator da deputaçao prornm- • 
ciou a aegllinte allocução : . 

u Senhor.- No dia •m: qull se commemora o fe}iz 
annLvorsario natalicio de S. A. Imperial a S~ret1111., 
alma Priuceza. Sra. Condessa d'Eu, pulsa. jubllaao' o 
C•-ra<;iio. dos Brszileiros., E', que. elles, qu& t6~ .-cn 
V. M. lmperia\ urn soberano ill!lstra.do, ma.~au!_1110 e 
patriota, em S. M. a ImperatriZ a person1tica'lao d_a 
virtude, da pureza.o da be>_ndade, .nf~nã~se de~· A. • 
lm'(lerial; <tU O, além dessas 1ne:o:ced1VCI& V1rtndea, 1-rn.
diaíins ·de seus augustos progemtores, r!lvel~u, I)Uantlo 
por duas .vezes Msumio a suprema. duec<;ao doa ue-
gocios publicos; nota\·eis apt_iô:!ies de S~"erno, penho~ 
seguro, ;>ara O pOVO, Üe ~USplCIOBO P.?l'Vlf • 

·« Associando-se ao nacional1'egozl)O, o senad<;) &!>•e
senta respeitoso sinceras c!>ns'r~t:t>;ll~ções ·por 8888 
auniversario a v.- M. lmperml, d•r~gm<lO fervor
votos à _Provi<lenciá para que por dil~taclos anuas se 
renovem, perante o -vvsso ttirouo, tao gratas mant-
festações. . . 

" Senhe>r, digne-se V. M. Imper1al de ace1tar, como· 
pai extremoso e corno chefe de Estado: as home..,._ 
gens e as felicitações do senado do Braz1\. » , 

S. M. o Imperador digoou-ee respo!lder : • 
« Agradeço cordialmente as !elicitaç~e~ que me ê!-ttl

"'B o senado pelo anni versar. o ua~a l1C10 de m1nhn 
muito amada filha a PriocozaJmper1al. » · 

O Sa. PI\Eotl>BNTE: -A resposta de Sua Magestade 
ú recebida com muito especial agrado. 

Pl\OlECTO SOBl\E, Jn'GIBNE l'l1BL1C4 

o sr. ()ANtro (larrelra •- Sr. pre~i~eute, CO'II:
veuc:iclos da. necessidade de dar a_ convemeute. orga-, 
uisaçiio ao servico ele nyn-iene pubhca elo lrnperto, e~ 
e 

0 
nobre senador pe\a. província do Pnrn •. o Sr._ con

se\heiro Fa.usto de Aguiar, to~námo~ a dehberaçao de' . 
apresenta-r ú. i\lustradn. cons1deraçl\O do se'!o.do um 
projecto ÜO lei no q11al regnJamOS este SCrVlÇO, pro- ' 
curo.ndo colloc~·lo na• condições adequadas ás suas 
ueceosidadca. h 1'-Nã.o temos a pret0nyiio d.e u.presentar um tra. ~ ...... 
perfeito; consu\tando, porem, o ~ne a e~P.er1ene1a' e; 
a 

0 
bserva~i•o têm mostrado ser rno.1s conve~uente, pro-, 

carúrnos dar " este serviço ordem, rep:nlar•dad.e e so-; 
bretudo unilormiàa.de de aeçúo, es_?>belece~do a ne~~ 
ces>aria centro.Jiso.çiio, s~rn a qual nuo é poas1vel obter 
os fins que se tem· em v•sto... • ~ 

Prestando toda n. a ttetlçiio ao estBdo fi<?nnce~ro ,.,o 
· formulú.mns uma to.bella dos venc1mentos dos' 

r:~~~ionarios q\le, se os nú.o rcmtlnern. ln.rgamon~o. i 
como elles 0 mc'tccom, todaviB compensa o eerVlço: 

ue elles prcsti\o; tanto ruai~ qu11nto, no no)lr~ exer-~ 
~icio da medicina, uiio ó o 1nteresse pecumano que.o. 
diri"e as acções do medico. cl • 

Âctualrnente despende-se com o pessoal o .serv1ç<> 
da h ~iene ub\ica 255:000B, ~endo despend•dos _nu ' 
cort!of\S:OOS~, e nas l)rovincias 36:0001). No se~vi~ 
or~llnisndo pelo projecto que o.presontámos. !"r.,atu . 
•a'i';do 0 serviço permanento etu todo od lmpeK!d_~ e~~-. 
verba é elev<>da o. 264:000/i. sendo "spet; ' s- ' 
côrte tGl:OOOII e nns proviucins 103:000fi, havendo 
apenns o nu!!'lllento de 9:000/iOOQ. · . • 

Aprcsonti'ndo 0 nosso pr<>jeoto à ill~stradn co';,u
deruç:'io uo senado. e !I e omendnr4 nquillo q"'! ac :I 
conveniente, c assim prestarà um dos . sor::l'~~te~· 
mais importancin, reclnmn;clo pelns UlMS g 
neces•idndes dn. snt\de publicO.. • • & 

No correr da díscusoú.o presto.rc1 ns .1nformações 
eaclatecímcntas que estiverem a meu alc~nce. c1 

Nl1.o ~e1.·ito cllas tü.o completas como ~e}"UL pnrn. ~
sojnr por•[UCl mo f•~ltito ae pr11cisas hnb•hto.~'óes (n~o 
apoidcloo); mas p•·ocurnrei satísfpzer, tanto quan o 
mo fOr poasível, o mou dever. 

A.prosonto, pois, o projecto Ó. C.ODsidera9Í<0 d~ 
senado. 

A o.ssemblé:\ gert<l r~solve : 
.l.rt. t.o Os iOr-.·iços cló. Rai\ÜC pub1i~a ilo t~~rt\ e 11~ • 
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~ 
\Dar. no Imperlo, 
llieota lei. 

1e regeráõ segundo as disposições 

OAPl'l'tTI.O ~ 

~o servi~ da mude publica; ~de terra, no lmperlo 

'.A.rt. 2.• O serviço ela. saude publica de terra é ia-
i.unibi<lo : · 

·A' junta central da sande publica ; 
• ·À eommisaõea aanitartas e a. delegados da junta 

.eentral ~aroehiaea no muuicipto da cOrte, auxiliares 
.• >da dita JUnta; 

A j tmtas ou a inepeetores de aaude publica nas 
jprovineias ; 
: A co11tmiasõea aanitarin.s n1unicipo.es ou pa.rocbiaes,. 
)OU a delegados das ditas juntas ou inspectores, auxi
lliares destas autoridades ; 

. Ao inspPctor geral <la vaecinação ; 
; A inspectores da vaccinação, nas provincins : 

A vaccinadores parochiaes, no município da cOrte, 
ie municipaes ou ;parochiaes nas províncias. 

'. \ .bo. junta. centf!al de sa.ude publica. 

.Art. 3.• A junta central de sande publica. se COIJ!
í,J>orá do sete membros effectivos, que serão : o presl
$ilente, o inspector geral de saude dos portos, os 
~cirurp;iões-tnóres do exercito e do. armada., o inspector 
1geral da vaccinação e dous chimicos. 

O gnverno nnmea.rú. o presidente da junta e os dous 
cbitnicos, e dC'sig:iln.rt.í d'entre os membros effectivos 
o vice-presidente da mesma junta. 

Se qualquer dC!s. ditos. cirurgiões-mõres requerer 
i-Qispensa. de exercLcto no. JUnta centrul, ou se o go
··•crno, at.tendendo a razões de serviço publico, julgar 
conveniente dispensa-lo desse exercicio, será nomeado 
,pelo m«smo governo um medico qu" o substitua .. 

Os chimicos, se não forem doutores cm medtcLna, 
tcrüo voto sómcnte nos assttmptos de sua profissão. 
~ 1. • Os preoidentes das commissões sanitarias pa

. ..rochiaes do município da cOrte deveráõ comparecer 
\em todas as sessões da j tmta central, nas quues po
iderão discuLir e votar sobre os assumP.tos de que se 
~ratar, não tendo porém voto nas dehberayõcs con
~cernentes aos netos âe policia sanitari~ exerc1dos pelas 
.'Cotnmlssbes e. pelos delegados pn.roch1aes, nem na no-

· .• snen,•ii.o e demissão dos membros das mesmns com
r·miasões e destes delegados. 

§ 2.• Serii.o membros adjuntos da junta central o 
't-P"esidente da Illma. camara municipal, o chefe de 
IPo!icin da cOrte, o in•pector ger~~:I ~as obras publicas, 
i o mspector da alfandega e o capttao do porto. 
k ~ 3.• Serão membros bouorar1os d\1. mesma junta: 
·~ pre·idente da imperial Academia de Medicina, o 
•Girect"r c os professores ele bygiene, de medicina legal, 
'~e pbarmncologia e de chimica da Faculdade de Me
l><liciniL do Rio de Janeiro. 
.. § !,.• Todas as vezes que a junta central julgar 
J<Convcnicntc que n.lgum ou o.lsuns dos tnembros 
~djnntoFI oultonornrios to1nem pnrte em seua tra.ba.
IJilos. o• convidar;\ para assistirem ás sessões. 

Os membros adjuntos discutirúõ os a••umptos sobre 
sue forem ouvidos, e votaráõ. 
.. Os rnetuhros honoro.rios terão o direito de assistir 
lás ~essües, ainda não sendo convidados, e de discutir 
:todo• os assumptos de que se tratar. 
:4 ~ 5.• Os membros adjuntos e os honorarios niio 
!'erceuer;\ú vencimento. 

~ G.• O governo poderá nomear membro. bonorario 
ila junta central qualquer dos que, em vutude dos 
.aeu~ curp;os, jú. o tenhü.o sido, ou dns que, sendo llJe
laicos, lmjü.o servido como membros cffoetivos da mesma 
:iunta. 

§ 7 ... A junta. central terú. pnra ,eondjuva-Ja na 
tcxecuniio ele """" trabalhos um orgalllsador da esta-
1ti&tica' dctnographo .. so.nito.rin., o qual serú. medico, c 
;um plumnacentieo, que terá parte na inspec9Ü.O dns 
l'l.,oticns e drop:lLrins. 

. Ambo' este• auxiliares seriio nomeados pela junta. 
· I>odorú, osttL ttunbcm, para. coacljuvn-ln, conv1dn.r 
~m engenhoit·o architecto e um vet~rinnrio. 

~,...z 6.• Quando n junta julgn1· conveniente a prt-

sença dos referidos auxiliares em suaa &e .. líel, eat••· 
interviráõ nas diacussões, mat1 não votw46, . . 

§ 9.• Se a junta julgar necesaarie enca.rrege.r o
engenheiro architecto ou o veterinario de trab .. Jhoo. 
de snas profissões, pereeberú.õ elles a gratificação que 
o ministro do imperio, sob1·e proposta da junta;· ar
bitrar, eonfor:ne a iml'ortancia de taes trabalhos. 

Art. 4.• São attri.bwçõea da junta c~tral de sande· 
publica: 

1.• Prestar ao governo as informações e os pare
ceres que este exigir so_bre negocies ou queatões .. 
concernentes á. saude pnbhca ; . 

2.• Responder ás consultas qne lhe forem feitus 
pela Illma. camara municipal ácerca de quaesquer· 
medidas on providencias que. esta haja de tomar com•· 
relllçi'io á. sande publica ; 

3.• Representar ou propôr ao governo on á Illma. 
camara mnnicipal medidas ou providencias de salu-
bridade publica ; , 

4.• Exigir dos presidentes das juntas ou doa in:-· 
spectores a~ saude provinciaes e do inspector ger·•l 
da vaccinaçã.o, em qu>llguer tempo, infor~nações con-· 
eernentes á saude pnbhea, e dar-lhes Instrucções ; 

5.• !{e presentar ao ministro do it.nperio sobre ~falta. 
de cumprimento de deveres <laa JUntas e doa Inspe
ctores de saude provinciaes, proeondo as providcnci .. s .. , 
q11e n ... o couberem nas suas attr1buições : 

6. • .•olicitllr do ministro do iml'erio. ou do chefe · 
de pohcia, dl\ !lima. camara municipal e de outras 
autoridades competentes os meios de que carecer para.. 
a execução das snas deliberac;Ges ; · 

7.• Nomear: 1•, os membros das commisaões aani'-T 
rias pnruehiaes do município da. cOrto:, exc~pto os. 
presidentes destas; 2•, os delegados da JUnta e oa em-· 
pregados de que trata o art. 7•; 

8.• l•:stnrla.r as epidemias e tpolestiaa r~ina!ltca, e-. 
as epizootias, bem como os me1os de extmgu1r auas. 
causas ou attenuar-lhes os effeitos ; 

9. • Matricula•· o a medicos, pharm~Leeuticos, deu
tistas e parteiras 'I"" pretenderem exercer suaa pro-· 
fissões no município da cOrte ; 

10. Inspeccionar e fiscalisar todos os serviços re-· 
lativos á policia sa.nitaria e tudo o que possa por al
"Um modo interessar á saude yublica, entendendo-se. 
:;'0 m a Ilhnll. camara municipa sobre os serviços dos 
matadouros publicas, curraes e pastagens do gado
destinado para a ahmcntação pub.li~a, quanto. á pa~t"' 
bygienica, e representando ao mm1stro do 1mper1o,. 
q ua.ndo a me•ma camnra nã.o . atte'!der ás suas. re!lln
mações <•U ás medidas ou prov1denc1a.s que lhe LndLcar· 
ou pro~uzer : 

11 • Conceder licença para o estabelecimento : 
a.) De fabricns de aguu miner!les e ikJ vmhos. arti

ficines, e.tnbelecendo as eo!ldtções e prescr~pçõ_:s 
convenientes quanto ás qualidades e á compostçu.o 
dos mesmos vinhos e o.guaa; • 

b) l>e fabricas insalubres, perigosas ou mcommodas, 
determinnnclo a sua colloc...-,.üo fóra dos povu11dos ; 

c) Dos bospitaes e casas de sande e das estalagens .. 
ou casas destmadlls para habitação ou accommodac;ão 
de grande nutncro do pessoas dn.s classes pobres, de
ter·tnina.nclo os lugo.res cm que estes estabelecimentos 
devii.o ser colloc~>dos, e nppro,•ando os planos 4os 
respectivos edificios, quanto ás suas condições hygte
nicas; 

12. Conceder Jice!lça ú pessoa que . nüo fOr phnr
mnceutico ou clrogutst~ pnro. commer~u\r em substa.n
ciuij venenosas nu fn.br1cn-ln.s, determtnn.ndo o motlo 
e n.e cn.utclns que devã.o ser observndn.a : 

13. Exercer dtrectamente, quando julgar con\'C
niente, a inspecçüo e fiscalisaçii.o dos serviços sanitn
rios de que são especialmente incumbida~ as com
missões pnrocbia.cs, podendo, nesse cnso, lm}JOr a.a 
ponns estllbclecidas ne•ta lei. ftõ; 

Art. 5.• Ao presidente dn junta central de sande: 
publicn compete : 

1.• l'resiilir as sessões e dirigir os trabalhos <ln 
junta central, tendo, além do seu \'Oto, o <lc qua
'Jid,.de ; _ . • . 

Serà celebrnila umn •ess><o ordmar~a por s~mnt;'" • 
2.• Convocnr (L junta r•nra QenCies extraordmnrlllB,. 
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·.~.!na.n~o.u e:xi.r;ir s ~tlluencla ou a. urgencitL doa tra- araenaes, quartcis, asylos e outroa ettabelecimenkls 
-õa.lhos :--' · . -- • - - --- - ' 1 pubhcus, os cemit.erios e 0$ depositas de cada. veres. 

'3.:~ :Di!:.spacbar o expediente e cGrrespander-se com j 4..~J Examinar o estado de limpeza das ~cara~~. 
-.Q ·go~rno e com quaesqucr outras autoridades; e dos quintaea e esgotos das casas de habitação par-

9:.• Expedir in'strucções e dar ordens ás commíssôes ticular. . 
.-e aos ~élegados .sauitarios parocbiies do municitJio da I 5.0 Tet coUstao.te e activa. '\"igilaneit .sobre as ~e-
·.eOrte ~ ' ~ : - bidaa 3 os generos alimentícios expostos á venda. 

"5.• Dividir em classes os :serviços que são ioeu.m- 6.0 Visitar as b1ticaa, drogaria.s,. fabriCS~s de a.paa 
~ia os ls commi!õSões aanitarias pnrocliiaes do muni-· minemes e vinhos artificiaes. e qnaesquer outras ~a.
-.eipió d8. eOrt&_e 'enca.rrcga.r a. fisc~lisa\-ão dos de cada- bricas de que possa. provir damno á. sande publica. 
~classe, bem como o estudo especial dos s_ens a.ssumptos, 7.0 Inspeccionar, os est;a.belecimentos de instrucção 
.a um moinbro effectivo da junta central. e educação, os hospitaes, casa.s de sande, boteis. ea-
. 6.0 Distnbnir não·só pelos membr(!S efi'ectLvoa da talagens e em geral os estabelecimentos publico• e 
J~'tl.ta central, como tarobem pelos presidentes _da;:;. partil~1dares em que houver agglomeração de pessoas, 
d1ta.s oo.nmi!iiÕes sanitarias, os assumpWs e questões ou que por qualquer rooLh·o possiio prejndiear a sa.nde 

--sobre qu& a junta. haja de deliberar e que convenha publica..- . . . , 
.:Serem previamente exa.minados e estudo.doo. 8.0 Visitar os esta.beleci.mentcls e casas onde· constar 

. 7.0 Apresenta~ aonualmente ao ministro do impe- que existão ou teohã.o fsllecido pessoas ntnca<hs -a_e 
T10 o relstorio dos trabalhos Ja junta ceniral e mo>lestia pestilencial ou contap;i.oaa. e ·verifica.ài? o 

.da.s junta& e dos inspectores de saude _·provinciaes, fact11,\ usnr das faculdades que eai. tal caso lhes sitl. 
, referiado os acontecimentos nota.veis concernentes á. dadas no§ 21 do art. 16. · 
.~auà.e pubUc&- occqrridosem todo 0 Imperi.n. 9.0 Prestar soccorros é.s victimas de accidentes.ou 

Art. 6.• Os membros e!fecth·os da jncta central desastres . 
. urii.o tr.ub~t-ituid'Js, em caso de impedimento prolon- 10. Verificar os obito5 occortidos nas respectiVas. 
gado, pelos presidentes das commiasões sanitarias parol·h:as em épocas epidemicas. · ' 
.arochíaes do munieipio d.'l. cor~e cfue- 0 governo desi- Art. 10. Nos casos de impedimento prolon:;ado serão 

~a.r~ 'alvo o caso de dispensa. de exercício de que substituidos : os presidentes das comm1ssões sa:
.tn.b o art. a.o oitarias do município da côrte pelos membroS destas: 

O ven.cimento dos substituídos serã percebido iate- que a junta central designar, e os-outros membros das 
,grahnent~ .pelos substitutos. r:nesmas 7ommis.sões, bem como o a delegados da jnn:ta,. 

Art. 7~" ·oomporáõ a. secretaria Ja junta central: o por ruedtcos que esta oomear. · 
·~ecr-etanío. que será doutor em madicina.; um official e O vencimeoto dos substituidos será. percebido inte-
-:dous amn.nuense&, secdo nomeado.~ pela junta todos gralmeote pelos substitutos. . · · 
.e.;Les e1npregados; urn porteiro e nm contimto, no

_ meados pelo presidente da juata; e um Servente. 

D.:r.s commirsõu e das cl.elegadas de sau!U parocl~iaes &o 
:rnunicr"pio da Ctirte 

Art. 8. • Em ca.da um('!. das parochias da Candelaria. 
'Santa. RUa, Sacramento. So.nt'Anna, Santo Antonio, 
·Espiri~t' 8.:1.nto, Eooenho Velho, S. Ch. istoviio, S. José 
~ Glorio. haverá nrO':t. commissão sanita.ria composto. de 
tres membro~. rnedicos, sendo um delles o presidente. 

:Nas pa.rocbias de S. João Baptista da Lagoa, Gavea. 
·~ngenho Novo, Jacarépap;u:i, Campo Grande, Guara
ilha, lra.já. Inhauma, e nas duaa reunidas da ilha do 

--Govetna.~or e Paquetá. haverá um delell:,ado dn. junta 
'-central qne. ex.ercerá. :ts iuncções de que sii.o enca.rre
.gadas: as d1tas commtssões. 

t) l.• Seriio nomeaàos: pelo governo, os preside:rtes 
-das commis~ões sobre proposta da ju·rt<~. central, e por 

· f!sta o!Pmembros das mesmas commissões e os dele~ 
gados: da Junta. Todos serão obrigados a residir nas 
l"especti\·as parochias. 

§ 2.• E:n circumstancia.s ~traordion.rin.s serão no
:meados pel~ junta central, com autorisação do go
,--verno, mcdtcos adjunt.os ãs com•uissões sanitadas e 
. .nos del~gtdo.s da mesma jnnta.. 
• § 3,0 l:'ara ex:ec:utu.r as d~~infecções e outros servi~ 
,:ços. cada. o!Ommissão sa.mfaiia terá á sua disposição 
um servente. 

· ..t!rt. 9.' As C(Jmmissões e os delegados referidos 
terao a, seu onrg:o 11~~ repec_tivns po.rochias: investi- I 

:gar ns can.!F'ts de msa!ubnda•le; fazer observar os I 
-preceit?s hye;ienicos, e em &:eral exercer acth·aroente 
·& poli'?lll.- s:nttaria e ter vi_g;tlnnci;a. sol:.re tudo o q_ue 
possa ml!utr O:l 1aude pttblica., empre~ando os metos ·I' 

.que couberem na esphera de sua acção, ou, quando 
·a excederem, repre~eotando á jun1a central afim 
·de ~er !eva-lo a effeito o melhoramento das co~dições 
· sn.mtana.s da parocbia. { I 
: § t.e Iocumb~-lhes especialmente : 

1.0 f!'!l-%er obser,'llr as disposições que reguliio o 
'~"Kerctcro. da med.icina em · seus diversos ramos, e da. 

phiU'lDacta. 
•. 2..o Ex.er_ccr vigilancia sobre os serviços relativos 
ao abastecimento das aguas aos esgotoe á lim1leza 
da& ruas, p~a.ra.s, · \"allns, rios e praias e ' aol!l mã.ta.-

·..donros [l~~lt-coa e Jlarticulares. -

-~·· Inspecdonar, em r-elaçüo :i. 11ygiene pnbli-ca, ol L 

Da; iutÍta..3 e do.a inspectoru cW. 1aude' pu!Jli~ MI 
provincial 

Art. 1 L Nas capitaes das províncias do Pará, Ma
ranhão, Ceará. Peraambneo, Babia, .S. Pau.lo, :Minas 
Geraes e S. Pedro do Rio Graode do Sul haverá uma 
junta de saude publica. e em cada uma das outras 
um inspector de sande publica. : 

§ 1_." Estas juntas se comporão de tres membros 
effect1vos, que serão medicos, comprehendido nestf: 
numero, á excepção das de S. Pa.ulo. Minas Geraes IS 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, o iaspector de saude 
do porto. _ , 

§ 2.0 Serão membros adjuntos destas juntas: O 
presidente da camara municipal, o. chefe de policia, 
os i_n~pectores àa alfandega. e das obras publicas e C) 

capttrto do porto. ~ 
§ 3.• Serão membros honorarios da junta da Bahia 

o· director e os lentes de hvgienc, de medicina lega. I, 
de ebimiea e de pharmacolÕgia da. facaldade de me~ 
dicina da mesma I!rovincia. -

§ 4.0 .As dispostt.ões dos§§ i•, 5• e 6° d~ art .. 3' 
são applicaveis aos membros adjuntos dns juntas a~ 
saude das provineias e aos honora.rios da junta. d.:~. · 
Bahia. ' 

A 5.0 Um dos membros effectivos. cuja nomeação 
compete ao governo, será presidente da junta, e 
nas provincins de S. Paulo, de Minas Geril.e5 
e S. Pedro do Rio Grnnde do Sul os outros dou; 
II!:en::bros serão nomeados pelos presidentes das pro-
vmCJas. . 

$ _6. 0 Nas sess6e_s ®s juntas de sande pro,·inciae3 
servmí. de secretano cm de seus membros designad1.l 
pelo presidente da. junta. ' 

§ 7. 0 Quando, em eircumstaacias extraordinadu;, 
os prt!l!identes das jnntas ou os iaspectores de saud~ 
cuecerem de auxiliares para os seus tru.balhos d ~ 
expediente, _requisitaráõ do presiden~e da proviO:ci:t 
uro ou mais empregados de re1•art1Ç~es geraes ou. 
pro,•incines, os quaes serviráô ·sem per~eber por iss:> 
gratificação. 1 \ · 

S 8.0 Nas capitaes das provjacias não designadu 
no artigo antecedetite, haverá um inspector de sacd!l 
publica que .ser:í medico. 

IS 9.• Os inspectores de sacde das provincia.s mn.ri-. 
timas serão nomeados pelo ministro do iroperio, e C•S 
das das outras provincias peloa presidentes destas. 

§ 10. Nos casos de impetlimentt"" p:-olon,?tao, se:·:iC' 

•. 

''.-·-. 

,-. 
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•ti.batitttidos: oa prt=aidenw~ uu:; JUutu::i }I•OVUl0.:4U.6b 
'F8los membro• efl'ectivoa destas, que o~ president~s 
elas províncias designarem; e os outros membros das 
ane•mas juntas, o bem l'ssim os inspectores de sa.ude, 
,Por med1cos nQlUeados tarnbem pelos presidentes das 
-Provinciaa. · · 

. O vencimento do subatituido será percebido inte
•sralmeate pelo substituto. · 

~ 11. As juntas e os inspectores de aaude provin
-ciaes teri•o as mesma• attribuições que são conferidas 
:it. junta central d~ sande publica.. 

· '.zJaa e<Jmmi&aóea munw<pau ou parochla~• e do• de
legados daa jun.tall e dr,; in.spectore• de 1aude 

~·fnsblica na.y .provincia• 

.A.rt. 12. Nos municipios das pro.,iceiu haverá 
. eommissõea so.nita.ria.a compoata.s de 3 a 7 membros. 
~omeados pelas j unta.s ou pelos inspectores de sande 
IJir<>vin.::oines que designarãO os que a devão presidir. 

Os medicos de pa.rtido das cama.ras municipa.e., 
.. erli.o aneanbros dcstu.a commissões. 

· Nns parochias das provincia.s, quando fOr conve
':nientc ou possível, haverá tambem commissões ou 

. Clelcgadoa das juntas ou dos inspectores proviooia.ea. 
.!'§ .1.• Aa commissões e oa delegado• referidos cum

·,Jirir•lõ as ordens das junta.a ou dos inopectores de 
•au(le. os quaes, aegnndo a importancia ou as cir

icumstancias das diversas localidades, designa••áõ d'cn
.trc as nttribuições <J.Ue competem As commis•ões 
•aoitarias do> municip1o da corte, as que deverem 
••• exercidas por aquellas commissões ou J>elos de
'legados. 

~ 2.• Os membros das mesmas commissões e os 
d~lej;ados de sn.ttde servirá!! sem remuoeraç.iio pecu

•:auarm pelos cofres geraes. 

· Do e3Jercicio tia med,cina e da !Jharmacia 

.Art. 13. O exercício da medicina em seLti diversos 
•ramos e o da pbnrmitcia. sii.o permittidos sómente a 
1~uem se mostrar habilitado: 

'$..• l."or titulo conferidu pelas faculdades de medi
JCinn ~· Imperio; 

2.• Põr titulo de universida.de ou escola estran
'(teira, legalisado por alguma das faculdades do me
•-d!cina_ do Imperio, e feitos os exames exigidos pelas 
1.Wspns1ções v•geutes. 

:§ 1.• E' bmbem permittido o exercício da medi
cina e da pharmacia. , sem prévio exa.me, a.o medico 
~u pharmaceutico q_ue pro,•ar pera.ote alguma das 
. ,.acuidades de medicmB do Imperio: 
' t.o Ser ou ter sido professor em uuivf!rsidade ou 

·.es~ola do paiz ostrange1ro , . •·econhecidB pelo respe
•Chv~ governo, exhibindo certificado d? agente diplo
\Jnat•co ou cousul do Brazil c nesse p:uz; . 

:!,• Ser nutor de obra• sciontific11s de reconhecido 
;merecimento, obtendo licença do governo , couced1da 
Ide conformidade .com o p11recer de qu11lquer d11s fBcul
·i(lades de medicina do Impcrio. 

:§ 2.• Aos dcntist11s c ás parteiras siio applicaveis 
las disposi._sôe• dos os. 1 e 2 deste Brtigo. 

~ 3.• t.iuando em alguma localido.de nüo houver 
· .jíbnrmnceutico competentemente habilitado nos ter
mos deste artigo , o a. respactiva. cturnra. tunnicipnl 
i"Cpresentar n necessidade de estabelecer-se ahi umn 
botica, podcrií.o, nn. cOrte a juntn. central, e na.s 
.:Províncias as junt11s ou os inspectores do sande pu
\blica , conceder para este fim Jiccnço. a algv.m prati
lCO, verificando ter elle as ho.bilitações iudispensaveis. 

Esta liccuçn ficar.l. sem cf\"oito o feohar-se-ha a 
.bC>t.ica por clla nutorisAdiL Jogo que outra fOr ost!lbc

. tecida por pbarmaceutico profissional, ou quando n 
·,~unta OL\, o inspector do sau<le julgat• que olln l':O.o 
.''5:>reenche o fim para que foi estabelecida. 

~ 4.• Os med1cos, pharmaceuticos, doutu<t•.s c par
tei•·as, comqunnto habilitados aos t01·mos de8te nt·ti
~o, nüo poderão exercer suas profissões notes do 
.,.p,·esenturom os respectivos tituloH, o:~ oOrte, t\ junta 
~entrnl e nns provincin8 lt.s juntns on aos illipectores 
,élo S~<ude afim de sc1·em iuscriptos em matricula. 

. .A.rt, 1(1. Ni'10 ~•.)•?ririt botic(\ sem Jicen9n, que ser~ 

c Ju~uuh-'~~- u.u. . .cúrte. p~la.j unta. ccntralt o;as,~lll&~ec~ · 
das pron!lcJas pelas Jnntas ou pelos ll1Spec:Jo.n• de· 
snude, e na• diversa~ JocBlidados. pelas commissÕU 
ou pelos delegados de ~mude, depo&s de .veritieàrem 
e•tas autoridades achar-se a botica provida aullleien
temcute de drogas, ~emeclios, ollleinao e u&eaailio•· 
· Art. ·15. E' prohibído o exercici<> aimultaoeo .da. 
medicinB e da -phn•·ma.cia., bem como asaociaç;ã6 
OU COntrato, qUILiltO ·a boticas, entre meaieo. e 
phurmnceutico. Onde porém não boa ver ~- · 
tica .• poderá o medico fornecer os medicamen
tos necessarios pari' o tratamento de seus doent!'•· 
sem que lhe seja todavia pern1ittido ter botíc.a abert~. 

§ nnico. E' ta.mhem prohibido ao {lbarmacenti~<> rh
rigir maia de uma botica ou exercer profisaao ou
emrrego qae exija a sua auaencia da l'iotica, ailld~ 
que te10poraria • 

Da policia sanitaria ; da• penal e doa. r:eiitii'llo1 

A.rt. 16. No exercício das attríbuições quê lbea.sl\<>· 
conferidas, as autoridade& sa.nitaria.s observará() "" 
disrosições e imporáô administrativamente a• penaa .. 
esuibelecidns nos §§ seguintes: ·-· 

5 1.• A pessoa que exercer elfeetivameule _a, medi- .. 
ciua ou a pharma.cia sem titulo que a hab1hto noa· 
termos .do art. I 3, § 1•, será multa.da. ·em 20011 e no-
dobro nas ·reiucidencias. • 

Se para illudir o publico, decla.riLr que tem o dito-
titulo, as multaa •erão dobradaa. 
~ 2.• Ao .medico ou pha.rma.oeutico habílitB~O com. 

titulo, que exercer a profiasãu sem eata.r ioscr1pto IJIOo · 
matricula a que se refere o § 4• do 11rt. 13, será 
marcado para cumprir esse dever o prazo de l a 3· 
mezes. Se depois deste :prazo continuar a exercer a ... 
profissão sem a iuscripço.o, será multado em 50.'1 e no 
dobro na.s reiucideucias. 

§ 3.• o dentista e a parteira comprehendid_os no•· 
casos dos dous paragraplioa antecedentes, •<!ruo pu
nidos com n 1neta.de das multas esta.belec1das noa · 
mesmos paragraphoa. 
~ 4.• A iufr .. cção da cliapoairtio elo art. 15 .se~· 

puni~a com a n>Ulta de 20011 e ilo dobro nas reu•c•-
dencto.s. .. 

§ 5.• O medico qne niio observar em suas rcoe1ta.s · 
a fórma que será especifioada.meate decJarada em. 
re..,.ulamento, será multado em 251i, e no dobre> naa. 
re~oidencias. 
~ ll.• Ao pharmaceutico que a~rir botica sem "'· 

licença de que trata O art. 14, se lml'orá. a multa. .:Je 
100/i, e será fechndB 11 botica. até que elle obtenh"' ess~ .. 
licença. .. _ . 

& 7.• O pha.rmaceutico que alte':ar as fórmulas ou..
substituir os medicamentos prescr~ptos U,ILB _receJ~Sr 
será multado em 20011 o oo dobro nas re1nc1d~nc1as. 

§ 8.• A pessoa que, nii.o sendo pharm~ceut1co ou 
droguista., fizAr comrnercitl de substaD~Cln.S vene~no-
sas, ou fnbr~cn-1,!1& selll licença da au!or>dude sBulta
rin. ou que nao observar as cond,çõea e oautela$ · 
prescriptns pela mesm11 Butoridade para t11l commer
cio ou fabric...-ü.o, será punida com a lllulta de 1001! "-· 
20111l e do dou'ro nas reincideuoias, podendo .. d•ta · 
autoridade sanitnrin ordenar tambem quo C! eotabele
cimouto se feche por um 11 tres mezea. 
~ 9. • As pessoas, coropreheudidos os phBrma.ceu

tícos c dro"uistus, (j!te venderem ou prepararem re
medias sec';:otos, serno punidas com as pen11s estahc~
JccidM no § Bnteccdeute. 

§ 10. No caso de verific11r n autoridade sanita
riB, nas boticas ou drogarias, fn.Jsificnção de substau
cius, nlterB\·iio do qualquer medicamento ou drogR, 
ou prcpnroçü.o que niio sela feit11 sep:uudo as f•:rniU
las prcscriptns, set·ii.o iout1lisados todos estes ?bJ~otoe 
e impnstu. a mult.a de 20~11. e do ~obro n11 relDCiden
cia ; podendo n d1to.. autor1dade oracnar tambcm que 
se feche o eatnbelocJmeuto por um ,., trea fi!ezes. 

§ 11. A botica cm que uü.o houver suffi01ente pro-:
viaiio de medicamentos e utensilios se1·á fcchndn ak 
que se preenchiio ns faltas. ry 
~ 12. Os dentistas e l'Brteirus que e' .. ccd~rcm o• 

limites das funcl'ueij proprlas de sua., prohijoõe• e 
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·, para que aio competentes,·. serão m01ltailos em 10011 
e·no dobro nas reiucidenciaa. . . 

I ~3; Verificado•· .na inspecção elas fabricas,- os 
•egu•ntes casos : 

. a) Que· não aiio observadaa as p'rescripç.!les hygie
Dlcaa; 

. . . b) Que a fabrica é Jnsnhtbre, tierigosa ou incom
. moda niio tendo sido concedida a 1ieença de que 
trata o n. 1 I do art. 4.• ; · 

. c) Que em fabrica de vinhos artifieines ou de 
aguaa mineraes uii.o são cumpridas as .preacripções de 
que trata o n.· H do art. 4•, ou os rotuloa das vasi
lhas não são proprios da fabrica nem indicão real
mente o c~<nteudo dellns : 

No 1• caso, será imnosta a multa de 20H a 10011, e 
elo dobro nas reincideÕcias ; 

No 2• caso, a autoridade sanitaria ordenar! a re
moção da fabrica, dentro do prazo que marcar, para 
lugar onde. niio prejudique a saude publica, podendo, 
ae· for indispenaavel, ordenar que seJa clla desde logo 

:fechada; 
No 3• caso, além da multa de 10011 e do dobro nas 

reincidencias, inutilisar-se-hão u.s o.guas e Os vi,•hos 
falsificados ou detcriurlldo~. scnuo fechada a fabrica 
que nüo.tiver obtido n. prévia licença para a sua aber-

.. tura, até ser esta concedida. 
A 14. Nu caso de falta de licença ou na de inobser-

. vancia das condições e 'prescripç11es hygienicas, de 
que trata o n. 11 do art. 4•, detc'rminada. par11 o es·· 
tabelecimento de hospitaes, casas de aaude e outros 
estabelecimentos mencionados no mesmo numero. serã 
imposta a multa de .10011, e a autoridade SllDitaria or
denará que se feche o estabelecimento até ser obtida. 
a licença ou até serem satisfeitas as condições c pre-
scripções referidas. · -

A 15. Nu iospecçüo dos est11bclecimentos d·e instruc
ção e de educação, dos hospitacs, casas de saude, e em 
geral dos e•tabelecimentos cm que houver grand'l 
agglou1eraçi<O· ele pessoas, a autoriil11de sanitn.r~a pres
cre,·crá as condições·l•YI;';ieoicas que dcvão ser obser
vadas e marcarú.a lotaçao de cario> um desses esta
belecimentos. 

As iofracções serão puuid11s com a multa de 301! e 
do dobro nas reincidenc•as, e com a de 31! por· 
pessoa que exceder ao numero lotado. 

§ 16. Quanto aos estnbulos, cavallariças e outros 
estabelecimentos em que se recolhü.o anintnes, a. au
toridad~ sanitaria proceder{• po•· modo semelhante ao 
determin11do no pnro>grapho antecedente, impondo, 

"Jlos Cllsos de infracção, a multa de 3011 e do dobrQ 
nas reincidencir.s, e a de ·1011 por anim11l que exceda 
ao numero lotado. 

§ 17. Se algum dos estabelecimentos mencionados 
nos pnragraplios antecedentes, exceptuados os <1e 
instrucção e educ11çiio, prejudicar a saude publica 
pela sua collocnçiio, a autoridade sl\nitaria ordenará 
que sejilO removidos pa.ra. lugar conveniente.. em 
prazo que marcar, p<!dendo em cr<Fos ur~entes deter
minar que sejão desde logo fechados. :Se n insalu
bridade f>rovicr da impropried11de ou de outros defeitos 
do edi!icio em que se nchar o estabelecimento, a dita 
autoridude mandará fcchl\-lo até serem feitos os me
lhoramentos de que carecer o mesmo edificir.> 
~ 18. As bebiilas c os gcneros alimcoticios d~te

riora.dos. ndnllorndos, ou cm eKto.do inca a \·cnien te t\. 
so.ude publico., que se nchnretn expostos á vendo. nos 
niercnd-us e estnbelccimcntos ou em quito.ndas. serão 
immeclintmncnto inutilisndos, multando-se os donos 
dos estabelecimentos, on qnom vemler tl\es bebidas 
ou gcncros, em 1011 n 1001iOOO. 
~ 19. IJ:m todos oa casos em que a autoridade 

so.nitaria ordenar nos termos dest<~ lei, que soja 
fechado qunlquer estabelecimento c nüo fõt• cumJ:>riiia 
o. sua ordem, rGqui•itará da nntol'idade policiul o 
emprego dob 1neios necessnrios pm·B sua. cxccu~~ito. 

I} 20. Os donos dos estabelecimentos e casas parti
<:ulnres qne rccnsnrcn'l o ingresso ús nlltol·ido.clcs Hnni
tarins nas visitas que est11s houverem <le fazer no 
exercício de suas funcç.õos, soriio mnltados cm 2flll a 
100,'1, c a mesma nutorida<lo, cm tnl caso, •·eqnisitará 
<ln rolicinl os mcius prcciso5 pura e!l'cctuarcm aqnellas 
"Yieitna. Se o . e~~\<lJelodmento for publico, n jnnto. 

--- ·-----. ------------
centra~ repr,csentllrt\ ao governo, solieitanclo •• ordeoe 
e proV1denc1aa de que carecer. . . . · . 
~ 21. Quaado a autoridade Mnitaria verificar o apJ)A-: 

·~Cimento ele molestia pestilencial em algum esta'6ele-~ 
Cdi\mento OU casa-de hab1tação particular, aoverá imma.,.: 

atamento participar o facto ao presidente. di\ jnntai 
central, cumprindo-lhe applicar oa meioa conveniente~ 
para obstar a suo. propagnçii.o; e _para eato ftm puder,.. 
orde':lar aa medidos de beneficiaçao aanitarla .de 11ue <r 
predlo carecer~a iautilisaçü.odasroupas e mais objectotJ • .i 
9ue ten!>llo aervillo ao doente ou ao defunto, medinnte, 
JUdet,n~•sação, a <leshabitação do mesmo prodio e ... ~ 
proh•b•ção de acr de oovo habitado antes if• ae fazer\ 
a dita beneficiaçüo. . . 

Se o doente achar-se em estabelecimento ou casa 
onde haja agglomeraçiio de pessoas. ou oi>de n~' 
possa ter o deddo tratamepto, poderá. a dita nutnn
dade, se for pos•ivel, determinar a sua remoçiio pua 

·hospital ou lugar conveniente. · 
.A_ a {'e&soas que. r.uzerom obstaculo ai. autoridade, 

aanitarJa no ex:ercu::u:. destes actos aerão mui u LAs 
e!I' tUOI! a 50011, e poderá a mesma autorida.•~ , .. )i
Citar da ~olicial os meio~ coercitivos uecesaarios 1.ara! 
a execu~ de sua• ordens. · 
~ :.!.2. O medico· que verificar, em doente de que 

trate, algum cáso de mnlest1a pestileucial, de' et4 · 
participar immediatamente o facto ó. autoridade sa- · 
nitaria. · 

A. infracção será. punida com a multa de 20011000. · 
A 23. Qualquer d11s autoridades sanitarias do que 

trata eatll lei é competente para impor administra- ' 
tivamente as penas nella estabelecidas. · 

De seus actos haverá recurso : 
Das commissões ou delegados de snude parochiaea, 

do município da cOrte para a junta centra! de saude. 
publica; 

Da junta central para o ministro do Imperi.o. , 
quando por ella fõr directamente imposta a pena; , 
.. Das commissões municipnes ou pa.rochines e dos 
delegados de saude pnbl1.:a, nas provincina. para as 
juut~a ou -para os inspectores ele aaude das mesmas 
prOVlDClO.&; 

Das juntas ou dos inspectores de saude publica. 
quando impuzerem directamente a pena, para os pre
sidentes das respectivas províncias. 

Estes recuroos siio suspensivos, excepto o caso do 
~ 21 deste artigo. 

8 24. Em regulamento se determinarai.õ' o modo da 
imposição das penas, e os prazos e fórma do pro
c:esso pura. os recursos, t'Stu.tuindo-se ns devidns ga-~ 
raotias í<s Ji>artes, especialmente quando se houver de 
destruir obJeetc.s, remover ou. fechar ostllbeleci•ilen
tos, ou, no caso do § 21 deste artigo, remover dos 
estabelecimentos, ou. cas11s em que se acharem, pes
soas accommettidas de molestia pestilencial. 

Do seJ-uiço da. vaccinação no Impcrio 

Art. 17. O serviço da vaccinnçiío é incumbido: 
1.• A.o inspector gero.1 da vacciuaçüo, qne terá par:\ 

o nuxilia.rcm dous adjuntos, medicas ; 
2.• A. vaccinadores parocbiaes, no munic:ipio da 

cOrte; 
3.• A inspectores de vaccinn9ilo, nas províncias; 
4.o .A vncc!na.dores municipa.cs ou pnrochia.cs, na.s 

províncias: · 
~ 1. • Ao inspector geral incumbe 
t.o Dirigir o serviço dn. vo.ccina.çito no municipia 

da cOrte, dando aos vaccinadores :parochi~es as m
strucções e ordens neccssari11s, c mspcccionar e fis
calisar o mesmo serviço por si ou ·pelos seus a.d-' 
juntos; . ' 

2. • Obter e fornecer aos ditos vaccion~dores o I\O!J· , 
inspectores de vaccinaçiio provinciaos a lymph11 vnc-; 
cin~ca l>recisa e tr<mbom presto.-ln ú.s 11\\toridadcs <J.UC' 
o. reqtusitnrcm ; 

3.• Apresentar <• consider~çiio do. ju!_lta central. <la, 
saude publica, pura o fim d": propagaço.'! do. vnccm.a.., 
e do melhoramento do serv1ço, l\S llled1da& e prov~-,.1 
denci~s que niio col.l))erem nns fa.~,J..,l!l,ades C:.}!_l.~l~ d'? 
'1UC dtSJlllZel', -······~····' 



17~ SESSÃO EM 30 DE JULHO DE, lBSS-. 
------~~--~----------------------------------------~~----~----------~~-~~ 

,. 4.• Exigir em .qualquer tempo dos inspect.ores pro
Yincincs da .,rnecinaçii.o io.formaçücs relntivns au ser
vi•;o e ao estado BllnitBrio das províncias quanto 4 
1nonHestação e ao desenvolvimento dn. ,~a.rioln.. · 

5.• D1tr conhecimento ú junta central do apcr.re
cimento ott pt•ogrosso cpidcmico dtl vo.rio1a. no muni-
cípio do. cOrte ou em qnnlquer província. · 

ti.o Apresentar <• junto. centml, tl"imestrnlmentc, 
mappas do. vaccino.~ií.o no município da corte e 
annua1mente nn.1 tnnppn. do mesmo scrvic;o em todo o 
Imperio, acompanhado de um relatorio em que men
cione as OCC1Irl"Cncin.s nota.v·eis. 

§ 2.0 Serli.o nomeados: pelo governo. o inspector 
:;cral dn. ·vaccilutc;ito .. o pela. junta.· ccntl·nl, sobre pro
posto. deste, os dous me<licos adjuntos. 

O inspector gerul se,·ú. substituído em Reus impe<li
mcntos por um dos <htos metlicos adjuntos que a 
junta cent1·al"designnr. 
~ 3.• O sen·i~•c> do expediente e ela escript.nrn~iio 

cl:1. in~pectoriu. ~urnl cstor•'" a cal"go de nnt secretario 
c de ntn o.tnn.r:ucnsc ; ha.vcr;."t tu..rnbcnt Htll continu.o . 

. :rodos cstP.s etnpregculos serlo nonll'!!\<los pelo in
spector geral. 

Dos vttccina<!o•·es elo m~tnicipio r!a. cOrte · 

Art. 18. Em c:t<ln umn rlns pnrochias dn Cnnde
larin. Snuta Rít:t, SlLcralllento, Saut'Anna, SlLnto .An
tonio, E>pirito Santo, Engenho Velho, S. C!u·istoviio, 
S. J,,::;é c Gloria. hnvet·~·z. u1n vnccinn<lor, que sort'z. 
1nedico, nomendo pela junta central sobre proposta 
do inspector geral da vnccinnçiio. 

~a.~ ontrns pnrochias do tuunlcipio n. \"'a.ccicn.ção 
cstar:i n cargo do dclegndo dn junto. central de sn.ude 
l'ublicn.. 

§ t.• Tuclos os clitos vnccino.dores executnro'<õ o 
serviço segundo as orilen5 c ins.trt1cç.!'\cs do inspector 
~ernl il.t\ vncc1naçrtu cn1 tlins tnnrcndos ; cunoprinU.o
lhcs pnrticipa.t· hnnl~duttnmcntt~ no tnestno inspector 
o appnrcchucnto on o dcRenvo1"·imcnto epid'.Hntco do. 
vari .. la nns respecth•ns paroch:a.i. 

§ t .o Aos dons 1ncdict'•s ndjttntns elo inspector gc
rn.l da vnccinn~~üo incnntbc, O.IÓtn de suns fnncções 
contn a.uxi linl'aS deste, vn.ccinnr, cm dins dctet·mi

. n::~.dos, todas ns pcssous, que 1ltll"a este fim concora·c
rclll no. co.s~\. onde csth·cr a. rc.r.ml·tiC(Ii.O dt\ inspectorh-.. 
geral. ' 

Vos ?"tJ.SJJCC!01"C,t; da. t 1accinapr7o nas P'~'"Ovlnclas 

,\rt. ~ D. !Ia ver{, cm cndn provlocl~t um inspector 
dó :ó'"CIDU~·UO. 

1 prnvincius do Pnrú, Pcrn:1mbuco. Bnl1in.. 
S. .lo, l\Iinns Gerae11 c S. Peuro do Rio Gmnde do· 
·su ·~a·ú. c:tcrc do este cnrgo por t.uu nlctlico non1cndo 
J>el" 1 rÔVtl'OO. 

Na~ outras provincins scr{z. exercido o n1C'uno cnr(Y'o 
11el :) presiUcutcs das jnntus ou pelos inst,ectot·es du. 
baU ll! pulJ!icu.. 
~ns provindas dn Ba.l1in c Pcrnnmbnco o inspector 

cln. \':tccinn.çilu ter~\ 1nn n1ljnnto, l\1Cllico# nomeado 
}Jcln presill~ntc ào. provincln. 

§ .1 .o üon1pctc o.os inspectores Un vnccinn,,•üo nns 
}H'O\ lt1Cil\S: 

1. 0 Purtlcipn.t' no presiilcntc cln prnvincin, {L jnutn 
"ele RaqJc publica provincial c no in~pcct"l" geral da. 
v.acclnac;ii.o o nppnrccjmcnto ou o prng·,·c~so ("/'ldomico 

1 <1n \':tl"iola 0111 qunlquer pont.o du. provincia. pr:.
})Ullllo nlcJidn>i c provhlcncius tontlentcs a prevenir 
on a ntnlhor n cpiU<nnin; 

2. 0 l~xr,cLlir o.os vnccinndorcs nlnntclpn.cs ou pnt•o
cltiue .. ordens c instruc•;ões pru·n. rc·gulnt·illu•lo o bon 
(!Xl·Cil!'iLO do scr\'iyo e exigir dcllo~ n~ infOl"UUl.Çi"lc~ 
uct:e .. s'arjns: 

:).o ltr,mctter no presidente iln. pt·ovincin, ú jnntn on 
no inspccto1" de snutlo pnblicu pt·ovincinl c no inspc
ct.(Jl" ~cru! dn VI\\:Cinnçui.o, rolutodos somcst1·ncs dos 
t1·uLalhos concernentes uo sorvi•,:o Cln toUn. u provinoin., 
ntcucionando os factos o occu.rrencins not.nvcis. 

Dos t•acdaado1·es municipaes o" pct~·ooltiaea das 
pi'Ot'illcicts 

Art. :!O .• \.o> a<ljtlnto~ dos iuspectol'os da vucci-

u~çito utu provinci~s·. da· Bahi~ e de Pcmamb!i<"~ 
incumbe, alem de sttas· f11ncçifes· como a1nc:ilillres 
deste, as de vaccin~dores em ·todo ~ município clns 
capitaes. · · · 

J<:m càqn um destes dous municiptos haver:, mais 
um vacciilndor, que ser{• medico, nomeado pelo prc
side'!te d_a província sobre proposta do inspector da. 
va.cctna.çao. 

Nn c-•t>ital de cada um~ das outras provincins 1m
verá tambem um vaccinndor, medico, nomeado· pelo 
mesmo modo. ~ 

Em todos os outros municiptos ou po.rochias elas 
províncias ho.\•crá vnccinndore·s nomeados pelos i o 'Pc
ctorcs da. ,~a.ccinn.cü.o, que poderão encarregar este ser
vi no, onde nü.o hottver ntedtcos que o exer-;ü.o, a cltlu
dü'os que teohiío nptidüo. 
~ 1.• A torlos os referidos vo.ccin!Lrlor~a ó nppl i-

cavei a disposi1:1io do~ t• do nrt. 18. · 
~ 2.1) Os \·n.ccin::tdorcs elos municipios Ott· ra.rocbiU.s. 

excepto os dos mnnicipios das capitaes, nii.o perce
beràõ remt.tncrn.~~üo vccunia.rin. pelos cofres ge,·aes. · 

OA.Pl'l'ULO II 

Do serviço da saudc publica do ma1·, no lmperio 

Art. 21. O scr<·iço d:L snude publico. do mnr, n~ 
Imperio, é incumbido : . 

L• Ao inspector geral de snude dos portos.; 
2.• Aos inspectores de sattde dos portos das pro-. 

viocia.s. 
Do inspector aeral ,, 

Art. 2~. .Ao inspector geral de snude àos portos 
compete diri~it· o serviço ennitario do porto d,, l{io de 
Janeiro ro.:=· si, e o dos portos das provlnclas l'or· 
meio dos in•rectores de sande destes. 

~stc scrd~.~J co1nprcbcntle:-
1• A direcçüo dos soccorros medicos aos homens d<> 

1110r; 
. 2.• A policia snnitaria elos navios, dos ancoradou
ros c do litoral ; 

3.• O scrdço de quarentena.s. 
. ~ 1.• O inspector geral a. presentará annualmente ao 

nunistro elo imperio c Í< junta central de snttdc publica. 
um rcla.torio do serviço n seu cargo. 

§ 2.o O mesmo inspector requisitará do governo 011 
de outt·as atltoridudcs competentes as medidas on 
providencias de que cnrecer para. o regular serviço 
SlLnitnrio tna.ritimo. . 

1$ 3.o No ca.so de mo.nifestnr-se molestin pestilen
cial em qualquer p~>iz que mantenho. communicaç•>cs 
cCJtn n Impol"io, o iuspcctor geru.l o pnrticipn.rú. ú junlet. 
,-ent,·1!1 do sautle publica, expondo o plano de me
i.lítlus, q11c lhe pttrecer. mnís acertado parn impedh- a 
lmportn('iLO dn n1ole:;tJn; c no caso de desnccOrdo 
cnt1·e o· insp?cto1.· e n. jn.ntn, o presi~le.nte dest_n e 
nquelle levaraõ no conhccnnento do mtmstro do •m
perlo ns razões de divergcncin, scgnindo-sc o que for 
dctcrnlinn.do tlelo guvet·no. Qnnndo, mnnifcstndc• o 
dcsnccórdo, llou.vor ncccssidndo tle providencias lll'
...,.ontés, ·O inspector gcrnl ns tomnrá sob sua. nutoriclndo 
;;11mmunicnnUo-o inuncdin.tnruento no governo. O 
ntc .. mo procl!climento tet·ú. o inspector sc:rn.l to~ns 1\5 
vozes que ni~o pu"-lct• cspcrnt• n. convoca<,aLo cln JUnta, 
,·, tp.ut1, bem. con10 uo governo, oo1nrunnicnrú o uc
corddo. 

§ ~-· Quando nppo.recer a bor<lo de navios surto• 
uo purto ntolestin. uc caracter contngio!i;oJ du. ~unl. scj~~ 
prcchw prcsct·vur. o. ciJ.a.Ue, úu qnnnc~o n l.n.o_.o:stu~ tit' 

rnuniCcbtnr nn cu.la.dc c fl'\l" convl.!ntontc llltpcdt·· 1t. 

sna trtutemissüo nos nn.vlos, n. jnnttt a o inr.pccto1: 
,,.oral nccordcu·úcr nn~ n1cdic.lus qno Jc\•aio s~r ~·.)
~tndns. 

No cnso do dc.so.ccórdo procc<lm·-•e·-'lm l'ci•) mo ,]o 
esta h o I oeiclo no ptll'ngrapho enntccecl_ant~. 
-~ 5,o .(\. <li~po':ii11llt.o do~ d?t.ls .nlll.llluS pru•nga·npl_w• 

suo upplwn.vcxs, nns prov.mcJUs, U:.i JUntas ou nos 1~1-
spcctorob de snudo publicn c nos ino3pectcres dl) fS:tUcl~ 
dos port-o~, obser\'undo-se, cn1 caso lle closnccCl"l]o 
dc~tns nuLcJJ'idn<lcs, o que ·dcl!Íllil" o p1"1.~~~dúentc 1l.,\ 
lll'ovi11cia uLé >orem t·cçc~hlus _(15 ot·<lcu6 c instnt..- _ 
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:._.ções da junta cent~al de ao.ude publica o do inspector 
serol de &Ilude doa portos. 

I 6.• Serviráõ aoti a. direcQiiO do inspector geral no 
porto do Rio de Janeiro : 

4 11jado.ntes, que serão medicos, · · 
1 secretario, qae tambem será medico. 

1 ~ amanuenaea, · 
r 2 gu11rdao. . 

A 7.• Serão nomeados: · 
Pelo governo,lo inspector ger11l, o, aobre proposta 

deste, oa qu11tro 11judantes e o Aecretario. 
Pelo inspector gero.l oa amanuenses e os gaardo.s. 

Doa inspector·e• ele •audtl doa portcu_ diU proviru:ial 

Art. 23. Haverá em cada uma das Frovincias do 
Amazonas, !;ará, Maranhão, -Ceará, R1o Grande do 
.Norte, Parabyba,' Pornamliucó, Alaa:_Oas, .Sergipe, 
13ahia, Espírito Santo. s; Paulo, raro.ná, Santa 
, Catharina e Rio Grande do Sul um inspector de saude 
iao porto. · · 

I 1.• Os inspectores das províncias do Pará, Per
·. nambuco, B11h111 e S. Pedro do Rio Grande do Sul 
terão sob sua direcção um secretario e doua guardas. 

Os insl'ectorea das províncias· do Maranhão, Ceará 
e Santa Oatbarina terão doas guardas, e, qnando 
-nellas forem instituídos lazaretos, um amanuense. 

Os inspectores du outras proVincias terão sob suas 
. ordena dons guardas. · · · a 2.• Nas .províncias do Pará;. Maranhão, Ceará, 
:Pernambuco, Babia, Santa Catharina e S. Pedro do 
rRio Grande do Sul ha.verá la:i:aretos. 
: § 3.• :Serií.o nomeado11 : pelo governo, sobre pro
,_posta do in~pe~tor geral, os ins)?ectores de sande ~os 
porto• prov<ncaaes e os secretarJOS destes, e pelos ln
apectores os respectivos amanuneses e guardas. 

Dos ho!pitaes · e la:::aretos 

· .Art. 24o. O hospital marítimo de Santa Iso.bel es
tará sob a inspecção do inspector geral da sande dos 
portos. 

: 0& bo•pitaes que se estabelecerem nos portos das 
:províncias, destinados, como aquelle, para o trata
anento das pessoas das tripola\)ões dos navios surtos 
,nos portos, que forem acommettidas de molestia pes
~tHencial, fi-.:arúõ sob a inspec9íio dos inspectores de 
sande dos , especti vos portos. 

. § 1 .• O hospital marítimo de Santa Isabel terá. os 
aeguintea empregados : 

O medico director, 
· . 1 capellão, 
:f l alm oxarife, 
, 1 escri vü.o, 
: 1 pbnrmnceutico, 
~ 1· porteiro, 
Jl:!:nfera1aeiros. 
j Cozinheiro, 
; Serventes. 

§ 2.• Serüo uomondos : o director, pelo gov.,rno 
110bre proposta do inspector geral de saudo dos portos, 
e por este os out•·os empregados. 

:Art. 25. O lazareto do porto do Rio do Janeiro 
estará sob a inspecção do inspector geral do ~a~dc 
dos portos, a os que se estabelecerem nas provJDCla5 
designadas no n.rt. 23, ficarão sob a dus inspectores 
dos respectivos portos. 

Nas OCC!I&iõos ox.tro.ordinnrio.s cm que fOr nec:cssario. 
a. aboortnrn destes estabelecimentos, o governo r•·ovi
denci~u·{L convoniententente, sendo entü.o nomeados os 
emprc~ados que ns exigonc_ia.n do :3erviço t•eclnmaretn, 
marcnndo-so-Ihos as gratJÜcações que deverem per
ceber. 

Em épocns ordino.ria.s o gov-~t·no mo.ntert'i. ness~s 
estabelec,montos o pessoal stnctamcnto nocossar•o 
pnra. n aun gttu.rda. o consor\·nçü.o, mn.rcnndo-lhe os 
vencimentos. . 

Da peno.fidado relativamente aos sm·t•iços sanila1·ios 
do mar, ~ dos recursos 

.A.rt, 20. No regul(lmento Q nRs inst•·uc9õoa que o 

~soyerno expeclir para. execuçiio deata. lei• ae&ermi
nará o modo pratico dos servi90s aani&Arioa coaou
aeotes â inspecQão e policia dila na.vioe ancorados 
nos portos ou por occasiiin de eua· visit~~.· externa, • 
doa que estiverem em quarentena. 

Os actos definidos nos 1'1§ segaiatea serão punidos 
com ar pena~ nelles estabelecidas. . . · 

a t.• Sonegar doentes de moleatiao peetileaciaes a 
bordo: m11lta do 2008 por doente. · · · 

a 2. • Não cumprir as medid~s de deliafeeção do 
navio, ordenadas pela autoridade aanitari•, dentro do 
pr!"z'! que .esta. m11rcar : multa de 2001je do olobro nas 
reanc•denctaa. . . . 

§ 3.• Consentir que entrem a bordo de aaY.io, que 
estiver interdicto, peSioaa niio ·pertenceute• ae ·ser
viço sanitario, ou permittir que aáiio ele borao 'pes-
soas da equipagem; multa-de 2008 por JlC&soa. · 

§ 4.• Mud11r de ancoradouro, aem préna licen~a da. 
autoridade sanitaria, o aavio que estiver interdicto : 
multa de 50011000. · 
. § 5.• Elfectuar, sem previa licença da autoridade 
sanit11ria, qualquer trabalho de descarg11 o"ia ~ega
mento, estando o n11vio detido : multa de 5001f, q,ue 
será elevada a 7008, se o trabalho for feito por pea
soas 9ue nii.o pertenção á eqnipagem. · 

§ 6.0 Não apresentar carta de sauclo do porto 
e•trangeiro da proceden.:ia do navjo, e do porto 
estrange1ro mais proximo e1n que este baja tocado, 
visada P.elo consul brazileiro, llem como dos portos 
do Brazll em que tambem tenha tocado: multa. de 
300/1000. 

§ 7.• Faltar á verdade o commandante do navic) 
nas informações qne, por occasião da entrada deste, 
prestar relativamente ás occnrrencias aanitarias a 
bordo durante a viagem : multa de 5001!000. 

§ 8.• Entrar qnalquer embarcação oem licença es
pecial da autoridade sanitari .. rio quadro da quaren.:. 
teua, q_uertenha cnmmunicação com os navios âetidos 
quer nao: multa de 200fi, que será imposta tanto á 
embarca\)ãO que entrar no 'luadro, como ao navio em 
quarentena que consentir. 

§ 9.• Lançarem-se ao mar, sem prévja Jjceuça da 
autoridade sanitaria, de navio em 'luarentena, roupas.· 
ou outros objectos que hajão serv1do a doente de 
mol.esti11 pestilencial: multa. de 31J01i por "cz. 
~ 10. Ao navio que, antes da visita externa e de 

ser admittido á livro pra.tica, incorrer nos·· easoM 
mencionados nos §§ 1• a 5•, serão applicadas aS' 
mesmas multas nelle• estabelecidas. 
~ ti. A" navio que estiver em quarentenll decla

rada. quer de observnção quer de rigor, e incorrer 
nos mesmos casus dos ~~ l • a. 5•, serão applicaoos no: 
dobro as multas nestes determinadas, ficando outro
sim sujeito ás proVIdencias que a auto:idaile sanitaria. 
julgar conveniente adoptar a bem da saudo publica.' 

1!1 12. O na vi • que, sendo declarado em qtmrentena, 
não quizer submetter-se ás clisposi\'Õetl aos regala
nlentos sa.nito.rios, será intimado pnt•n retirar-se. 
hmnedintamente do porto a que tiver chegnclo. e ser-, 
lhc-ha negada a entrndn em qualquer outro po•·to de· 
Im perio. salvo o caso de hn ver intermediado q uaron
tena feita em paiz estrangeiro e jul.gada sutncientc 
pela autoridado snnitarin. 

Art. 27. Siio competentes para impOr administrati-, 
vamento as pcnns estabelecidas llO artigo antecedente: 
-o inspector ge•·o.l do porto do Rio de Jnneiro o os 
inspectores rlos portos das províncias. 

1!1 1.• lia ver.'• recurso dos netos dvs inspectores dos 
portos dns provin·cins para os presidentes destas, e· 
aos acto• do inspector geral dos portos para o minis
terio do imperio. Estes rccnrsos nii.o sii.o suspC'll·ávos. 

§ 2.• O g"vorno estabelocern, em rogttlamonto, o. 
modo da imposiçüo dn• ponns, os prazoo e o proceaso 
par11 os recursos. 

CIA.I'XTULO III 

Do8 vencimentos 

Art. 28. Os fllncciono.riolit e ·oe -e!llpr~eadot ilo qut 
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. t.:ata e• ta lei, remunerados JlCCltniariamente, "l.er
ce'ber:.\õ os ,·cncimentos seguintes : 

~!'ITA QI!!'(TRA.L DE S.\.UDR J•UDL1C4 

Presidente • • • • 
Cada membro cffeetivo .. 
Organisador da estatística. 
l'hnrmaceutico • . • • . • 

J'cncimento. 
4:800$000 
2:40011000 
2:000/lOOO 
1:20011000 

01·denacLo. Gratificação. 
1:600SOOO 800SOOO 
1 :400,!1000 60011000 
1 :200/lflOO 4001!000 
1:00011000 40US001 

~ect·etari~ •• 
Oftlcbl.. . . • • 
Cada amannensc. 
l'ortcir~. 
Continuo • • 60011000 40011000 
Scrvc;ntc • • diaria 211000 

QOMIIt:HÕE~ SJ,.~TT.UHAS E DEL'&G,\.DOS JJ,\. JU:"TA. CIE~TB.A.L 
:-;'0 MUNIOIPXO D.'- COUTE 

. Cada um dos l>rcsidentes 
da& con1mi:;sücs • . • • 

•Cl\da t1m dos. membros 
destRs. . . . . • . . • 

Cada delegado da junta .• 
Crtd& servente desinfe-

Vencimento. 

2:400SOOO 

l:800SOOO 
l :200SOOO 

ctador .• diaria 2fl000 

.liUNTAS E I~Sl"l::O'l'ORES DE S.\.UDE D.\5 rn.OVI~CIA' 

Pt·ovincias elo Pm·á, Pernambuco, Bcthia, 
llfina.v Gctaes, S. I'a>Llo c Rio G)·anclo 

elo Sul 

Cada nm àos presidentes 
das juntas. . • .. •. 

Cada um dos membros ef
:fecth·os destas . 

1:8001!000 

1:'200/1000 

' Provincia.v elo Na1·anhão e Ccm·ü 

Cndn. um dos presidentes 
ilns junt~<s . . . . . • 

caaa hm <lo$ membros ef
:fectl\'OS destas . l:000/1000 

Província elo Rio ele Janei1·o 

!nspce!or de sn.t\de 1:800HOOO 

t•rovincias do Pm·aná, Santa Calhari•1a, .Alagt)at 
e Pa•·ahyba 

Xnapector de s:mdc 1:~00,'i000 

P1·ovtncias elo Amazonas, Piauhy, Rio Grande do Norte 
.Scr!Jipc, Espi1·ito Santo, Goya::: e MatÇJ Grosso ' 

1:200,'i000 

SERYIÇO DE YAOOINAÇÃ.O 

lnspcctor gc•·nl . . • • • • 
Cndrt um dos seus aju-

drtntc•. • • • • 
Cada ,·nccinailor drts pnro

C\llia• dn Canclehtria, Si\o 
-.losl'1, G lol'in, So.ntn. l-Uta, 
R~acrnmcnto, Snnt' 1\ nnn, 
Snuto Antoniu, Espirito 
l:ianto, Engenho Velho e 
S. Cb.ristoviio •• 

2:000HOOO 

1:800~000 

Pt·ovinoias cln Parrl, Pe1·namlmr.o, Dal1irt, S. l'attlo, 
Jllinas Gc1·aes e /tio Grande do Sttl 

J nspcctor lln vnccinnçi'Lo •• 
.Ajudanto dos inspcctnro~ 

do.s provincjns dlL llu.hin 
o l'crnamuuco .• 1 :000/iOOit 

··Cctpitae$ das provinclcts do Pará, Maranl&üv. f'e•·•Úrm...,! 
b~tco, Ba.hia, .llio de Jan1iro,· S. Paulo, Mincts 

Geraes e ·Jlio Grande do· Sut 

Vnccinndor •• 80011000 

Capitaes daa outras provincialf 

V accinador •• 6001!00() 

IIEftVJÇO DA. SA.l1DII Pl!liLIOA. DO! POaTOS 

Ordenado. Grati{icaçüo. · 
Inspector geral.. • • • , · 
Cada um dos njudantes 

2:~0011000 1:2001100() 

dcsLe.. .. .. .. •• 
Secretario •• 
Amanttense •. 
Cada gttarda, di:{ ria: : 

2:4001!000 
1:6COIIOOO 

80011000 
21!000 

1:200/1000 
80011000 
4;0011000 

Hospital maritimo de Santa Isabe' 

Vencimento . 
Medico-director .• 
Capellü.o .. 
Almoxnrife .. 
Escrivão . • • • 
PharmacP.utico ••. 
Porteiro. • • 
Cozinheiro. • • • 
Enfermeiros~ cnda. um •.• 
Serventes, cad& um .. 

6:00011000 
600$000 

1:80011000 
1:20011000 
1:'l00SOOO 

600/lOüO 
720/lOOO 
720/lOOO 
48011000 

PrO'L·incias do Pal'<o, Pernambuco, Baltia:, S. Paulo, 
Santa Cat/u:r,ri'TI(I, e llio Grande do Sui 

Inspector do porto.. 1 :~OOSOOO 

Províncias elo 11/aranhü.o, Ceará, .Alag{)a.t o Pa1·a.nâ, 

Inspector do porto • • 1:00011000 

Prooincias tlo Amazonas, Rio Grande do Norte, Pa-
1'allyba, Scr!Jipc c Espirita Sa·nto 

Inspector do porto.. • • 
Sccretn.rios dos iaspectores 

dos portos do ParlL, Per
nnmi>uco, Bahia c Rio 
Grande do Sul, crtdrt um. 

Amnn ucnses nas ()utrn.s 
províncias em que ile
vcrú.õ haver la.zo.retos, 
quando estes effectivo.
monte se esto.beleccrom, 
cndn um.. • . • • • • 

Cnda gurtrda dos insJ>ecto
rias dos portos do Pnrí1, 
P\!rna.tnbuco, Bo.hin. e Rio 
Gmnde elo Sul. .. • • 

Gltnrdas drts inspectorias 
dos portos dns outras 
llroviccia.s, ca.da utn 

800$000 

800/1000 

()00~000 

0001100() 

4.0011000 

CAPn'ULO 1'1'1 

Disposiçücs !JC1'acs 

.Art. 20. Al<lm ilns penas cstabclecii!ns nestrt Jc;i. 
seriio applicrtdns as que no cocligo criminal se ocl•"to 
dectet.ndns cotn rclo.9ü.o nos netos que sito puni4.tos 
pcln tnlhtrul. lei. 

Art. 30. O~ fun.ccionnrlos cujos serviços ni'io ~~~o. 
SC'g'mHlo ns dtspustçõos dcstn. lot, rcrnnnorados pecu
uin.dalnentc, HO os prcstn.rcm co1n n'3~:~iduidndo, zl'lo 
c distinc1,~iio, cspocJuhncntc cn1 ch·cumstanciu.s cx
trn.onlinudns, sct·i'io tidos cm consi<.lornçlto pelo g.)
'\'erno irupcrinl nl1m do conceder-lhes u.s 1ncroGs bono
rificns que ll1fJrocorcn1. 

Art. 31. Fica mttorisndo o governo : 
I'nru. olovnr ntr• 10/1200 os emuhuuentos <lns carlus 

do snndc do Im1>crio ; 
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Pnra. fixnr as taxas .do quarentena cm 'rola~ão ás 
:pessoas c ás cnrgas recolhidas nos laznt•otos; 
· Para mandar cobrar doa navios que forem desin
fectados a. importa.neia. do• <le.•infectantos nelles 
ga•tos, e ns.diarias dos desinfectadores. 

.A.rt. 32. Promulgados os rcgnlu.n1cntos oa instruc
·Ções que o p:overno expedir pnra. a. execução desta. 
lei, considern.l·-sc-hfio revogncln.s as· leis o os rec,.u

.la.mentos, instruc9ões on outt•os netos do po<ler exe';;u
.tivo a.n.teriores, concernentes ó. snudc publica. 

'Art. 3:i. São revogadas as disposições em con
rtrario. 

Paço do senado, em 30 de Jnlho de 1885.-Li!íe
:rato do Casl1·o Cm·reira.-Fausto do A9ttiar. 

Foi lido. c fieott sobro a mesa, pa.ra. ser opportun:t-
•llllente apou:tdo. . 

FACti.LO.\DE DE DIREI'.fO DE 8. PAULO.- NEGOQIOS DE 
DOTUCA.TÚ 

O llla·. «:oa·rcla • - Fa.llei ttltimnmc~oto •obro a. 
'Propina..que os novos estatutos da.s faculda.des de di
·rcito mandão cobrar. 

Folp:o de ver que est.n questão oecttpou tnmbem a. 
attençü .. dn. illttstrnda. congrcga.çõ.o dn. faculdade de 
·direito do!> S. Paulo. como vejo da. seguinte noticia. 
.publicada no Correio Paulistano de hontem, 

« Facul<lade de di1·eito 

cc Rett:1io-se, nntc ·honten1, n. illustrntla. co~~'~"rerra.
··ção dos lentes da fnculdndc de direito dn cnpit~l."' 
· " Foi n.presontndn. poln respectivo. comtnissü.o o 
:;parecer!' resrl~it'l da inexequibilidade do decreto ele 
· .1. 7 Jnnetro u ttmo. 

« A mesma. commissão concluio o seu bem fundr.
:mentndo e brilhante parecer, dirigindo no corpo le
. gislr.tivo un1a. roprescntnçü.o demonstrando n neces
sidade de serem revogados os decretos de 1!) de 
Abril de 1870 e de 17 de Janeiro de 1885, por in
con!:ititllcionaes. 

cr A representn9ii.o foi ~>ppro,·ada., votando contra. 
. os Sr3. Dr.· Antonio Carlos e conselheiro Justino de 
Andrade, que consicler<'triio este neto intltil a tarclio. 

. <c O Sr. Dr. Dutrn. R,.... .. h·ignes propóz a. suspensão 
·da. recep?ão da. propim~ nos exumes vagos, nté que o 
governo resolvn. sobre a. 1nntel"in., sendo clle, governo, 

·c:onsult!ldo para. esse fim. 
" Foi approvndn. esta indicação e rejeitada uma 

·outt•n. do Sr. Dr. Amarico Bmzilicnsc propondo 
a suspensão geral do decreto de !'i de Jnncu·o elo 
corrente n.nno. 

" Resolveu-se que as a.ulns do curso lectivo conti
·nuassem a nbt·ir-se ás 8 hori\S da mnnhã, nté que o 
p;overno gera.l J.'esolva n constlltn· que a. resr»eito foi
lhe dil'ia:idn. 

tt ~,oi- n.pprovndo, finn.ln1ente, o hornrio pnrn. a.s 
aulas de cadn. uma. <lns sedes no p1•oximo nnno lectivo, 
""c deve abrir-se n 3 de .Agosto proximo, na. fórma 
·do novo rep;ulnmecto. )) 

Com eft'eito, desde que n conp:t•ega.ção poclc a. revo
ga•,iio dos decretos de 10 de Abril c 17 da Janeiro, 
:por incon&titucionnes, ni'í.o potlia. doixnl" de opinm·, 
con1o opinou, pela. suspensão elo abono de 1.una. taxa. 
.de que a legislnção niio cogitou. 

Aproveitarei o. occnslii.O pnra. peltir mnis urna. vez 
:a attençüo elo governo t\ce~ca do estado 0111 que se 
. :1cha 1t eomnrca. da Botucnttl. que ú nssim descripto 
em um otlicio que recentemente dirigio a.o presidenta 
da pt·ovincil\ o juiz de direito dnqtteria. com~>rca, mll
·gi•tl'l\do q~tc não portcnce no particlo conservador : 

• Illm• c E:cm. Sr.- E' a.indn. sob desagrndnval 
impt·essü.o que dirijo a. V. Ex. esta officio rclntnnclo 
a• vergonhosns scenns que se deriio ultimnmentc 
nesta localidade. Por voltn. chs 2 horas da mndrugnda. 
du hontem, ftti despot·tndo por numeroso grupo do 
<l~<[•nugl\S o <losordeiroa. que lcvnntavão viYns no ca.
:pitt"Lo 'l'ito CorL"<la de Il!ello, no juiz municip11.l bnch~>
rol Benjamim Soares do Aze,·edo, o tombam a. mim, 

"hlvez no intuito da verem se ett s11.hia ú jnnel111., 
, 1>!"'"' se•· insultado ou victim11.do. Logo ll[lÓS esses 

' 1'vafi, o gt•upo pl'Ol'Ompen em estrondo~!.\ grita, dh·i-

gindo-me insulto·s :>;ros•eiros e atrozes injuriatr, ,. 
entrou cm casn do bacharel Benjamim, proximo. {f.. 
minha residencia. d'onde proseguio no seu con16ina.do 
plano, percorrond•> a.s ruas da cidade durnnte qua.sr 
duo a horas, reprotluzindo · ns mcsn1ns injurias o. ·mim 
c n outros c os vivn.s ás duns rcferhlns -oes~ons e a. 
Sebnstti•o Vinnnn.. . 1 

te Esta sc1·iu do desatinos ~'durou. tnnto te1npo. 
mcsnlo na principnl run. onde cstl'1. o qno.rte1 11 
o a. policia. nenhuma. providencia clen, ni10 qui~ 
de 1nodo nlgnn1 se oppOr nos dcscnfrcn.dos ca
pangas, tnuito protegidos, que promettem ca.stignr 
a. n1inhn. corn~em, por hn.ver nppcllnrlo das dcci!!iões 
nbsolntorin.!; do j11ry, cn1 rcla.çilo nos autores dos 
hora•orosos attentndos do 6 de Janeiro, por occnsião 
do cerco de eleitores nn estrado. Vm destes réos ó 
o proprio Scbnstuio Vlnnnn, que cnnitn.nenvn. o gr_ni!o 
e rccobiu. tnmbcn1 vivn.a. Algnnã soldados forno 
vistos fazendo C·•ro co1n os desordeiros; isso me foi 
asseverado por pcssong fi.Ucdi~nns., e chegou. u.o co
nhecimt:nto do delegado milltnr., tenente Antoo~o 
Ca.nuto de üliveirD., 

n Jl, cm dn.ta ele 7 de Jl\neiro, clescrevcnd.o o so.n
·gLtinolento dra.tnn. do cerco de eleitores, representei 
no governo, como n1etl.idn. tll'~entc c inlpr~in
dtvel, n. ncceesiclnde do. snbstitu.içii.o an. for\m. local 
por força de linhn, c da. dcstitniçi•o do comnmndnntc 
sargento Dei fino SnnUóvnJ, qlle· é vivn.tncnto iuteres
sado nas il~trigl.\s c lutas' dp, nolitica. de Botucntti; 
não mereci " honm do ser nttendido, e por isso conti-
nunnlos n vivet· sem _gnrnntin. 1 

·· 

cc No desempenho rigoroso de meus deveres, semp.rG 
expuz francnn1cntc n.o governo. sem o 1ncnor rebuço. 
ns cansns principnes d.:> cstar!<i deploravel de Botu
cnttí,c rcclnmei providencias severns, pn.ra reJnovcrcnl
se os obstncnlos que se oppoem á.. re:?enernçü.o deste 
termo, qnc é n. vergonha. da. prOVlOCH\ t1e S. Pnttlo. 

cr Dn. secretn.rin. do governo provincial (leve1n constar 
os officios que n este cnclet•ecei, em datas de '25 de 
Novembro e 20 de Dezembro do nnno passndo, 14 de 
Janeiro e 13 de Fevereiro do corrente nnno, descrevendo 
sinccrnmentc a. 1nnrcha. dos ne:.1:ocios de Botucnttí, a. 
fnltn. de segtWUtH,;rL pm·n o citlndü.o, o.s pressões exerci
das sobre ns nutoritlmlcs, que, sem ene~·~io. ou na. de
pcndencia de protecção., cedem vcrgonhosnn1ente ús 
1mposi',lões dn força. o da. prepotencin, sob pena de 
nrrasLnrem uma. vidn. tormentosa.. 

cr Jli se· tCJn dito ú. saciedn"dc, o os factos com
proviio este nssorto: Botucattí cst{a. fórn do Ílllperio 
da. lei. Só quem desconhece absolutnmcnte como as 
cousas aqui se pnssiio, ou a.s obset·va. pelo prismn. 
exclusivo de bailro interesse politico poder:> con
tosta.r esta. vet·clndc, que est\Í na. consciencia de todos. 
O juiz que niio consultu. os cnpl'ichos dos man<lües 
vê-se cercado da difllculdadas enormes, ú vilipen
din.tlo, insultl\do c pet•seguiclo, ntó 1·ecun.r de sei1. 
posto. Tenho cxperimentndo todos os dissa.bores 
e soffrimentos n qne costltmii.o nqui S\tjcitnr os mn
gistrndos : n clil't'mnanüo pela. imprensa: n injuri:~. 
to1·pe e o. cnlnmnh1. 'o.udncioso., forjntln.s nos conci
liabulos; os conceitos nviltantes cm papeis publicas, 
no sinistro intento do eraM· motivos de susp01ç.iio para. 
mim ; proco•sos de rasponsnbilida.de, onde nem se
quer se respeitii.o ns convunicncin.s do decoro, m•ro
la.n<lo-se testcn1nnhn.s n.pnixonn.das., que se inapiriio 
nnicmnente no inturcsso politico., qna tudo su.crifica. 
uúste nnn.t'chisn.do t01·1nO ; c, por ultimo. o.mo:~.çn. da 
vtolencin ncompnnha.<la. dc insultos . 

" Não obstnnto o emprego de toc1os Cd~.,. rnaios. 
saberei honrar a. minhtL togn conscrvllndo-a impol
luta a procurnndo sempre collocnr os interessas da. 
justiça acima. das mesquiulms con,·cniencias parti
da.l·ias, ncimn dos interesses pcssoaos. Me esforçarei 
pa.ra. distribuir justiça a todos, sem distinc'(i\O da po
sições e da politica, porque " detco.to essn horroroso. 
magistratura, tão pesa<ln pam os fracos c hlttnildcs. 
tr..o doce pnra. os fortes o poderosos », 

" Ao governo J;l~O, mnia umn. vez, que me de! mt
xiliarea aériOO!l c 111dependentcs, nos c11rgos publicoa • 
nn policia. Botucattí, 30 <le Junho da 1885. - 111m. 
e Exm. Sr. Dr. pr~sidcnte rln pro,inciu.- O juiz d.s 
llh·eito, Laiz de Cumargo J/elto.•• c 
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Ao pedido as•im feito e tão ju&tifíc.a.<lo, consta-me, 
D. governo ainda. nãe atteadcu. 

O reoJUerinl<>lltO é este: 
" Rc<Jtteiro que, pelo ministcrio do lmporio, se 

pe\'3 "-" g.werno cópia da representação da eongrc
~nçí>O rln f••cnldadc de direito de S. Paulo, relativa ao 
nhono de prop.ina nos exames vngos. » 

I•'oi apoiad•> e posto em discnssr.o, a qual ficou 
:UUnd~ pela hora e com a palavra o Sr. mimstro do 
.. ,ur•er1o. 

ORDEM: DO DIA. 

M..\RCAS DE liiBilOA.DOniAS OU PBODUCTOI 

P1·oseguio em 2• discussão o art. I • do J>rojecto do 
senado, letra B, de 1885, sobre marcas indn•triaes e 
comm<n·ciaea. 

O Sr .. ~O'on•o t:lcl•o • - Sr. presidente, venho 
responder .ao discurso que .o meu illu.st~a..to collega 

i }>ela Bahu>, o Sr. Junque1ra, profano, na ultima 
~;essão, sobre o projecto de que nos occupamos. 

O honra<lo sena•lor prupriamente nii.o o impu"'nou, 
e ao contrario disse q\le em sua "'Cnernlidade o appro

. "'ava, por julga-lo .bem. concebido. Fez reparos sobre 
•, algumas de suas d•spow;ões, que uma vez ex.plicndas, 

"' entendidas no seu verdadeiro sentido, hão de merecer 
tambem, eu o espero, o vallosissimo voto de S. Ex.. 

Começou o noore senador por affirmar que n con
'Venção internacional, celebrada em Pariz, e pru: .• ul
gadn entre nós pêlo decreto n. 0,233 de 28 de Junho 
de 1884, ex.~rbitou das attribuições do pode\' execu
tivo, sem eompetencm para firma-ln, tanto mais 
.quanto revogou uma lei regulamentar do paiz. a ele 
!13 de Outubro do 1875, sobre marcas de fnbri. <~. e de 
.commcrcio. 

Nenhuma razão absolutamente tem o Ulustraclo col
l?ga. ~convenção cabia na. alçada do poder ex.ccu
ttvo, nt<o revogou, nem pocl•a revogar a lei de 1875, 
.on qualquer outra. 

.Ao contrario, segundo mostrarei, respeitou a lei 
''i3cntc entre nóa. 
· Cabe perfeito.n;ente na alçada do poder executivo 
celebrnr pactos mternacionaes desta ·ordem, não sú 
pelo espírito, senüo pela expressa letra da constitui
ção do Imperio, art. 102, § 8•, porquanto essas esti
pula9ões entriio na. classe dos trntarlos de commercio, 
qne elle está auto~isaclo n convencionar, sem clepcn
dencin. do poder legislntivo, trazen,lo-os sin1plesmente 
ao seu conheoimento, ele pois tle conclui<los, e ~ unndo 
pet·mittirem-no o interesse o o. segurança do Estado. 

Negará, porventura, o nobre sen<lclor quo uma 
conven<;-:to, cujo fim é estabelecer princípios rc~L\
Indorcs do uso e garantia. dns n1nrcns mercantis, s~ja. 
um tratado co!l'merciul 'I Certamente não; pois que 
nem por versar sobre llma vrclem especial de interes

. ses lUct·cnntis, deixa de ser ~onnnercinl, e no invel"so 
por is:,;o tucsn1o o é. ~\u11bem um trnta.do adu"neiro' 
pút'gue se relira. !?CClllio.rmente a. questões ~e . impo,:: 
tu.çuo e exportn.•:.uo, Ol.l n pagamento de ducltos nno 
d.eixo. de set· commarcial. A especie é dh•isão, parti
CJ.pn. do gcue1·o. 
· Sobre coust\ tão liqulun, Sr. presidente, guo ad
miro. tenha sido posta em dn vidn. po•· um espirita es
clnrccit.lo como o do noLre scnndor pela. Ballia, nü.o 
cnre~w soccorrcr-n1e tt autoridnc.le:3, porque, se nssitn 
:toro, citado. entre ontros Carlos Co.lvo ( Dicc. de Di
>·eito Intcrno.cionuJ, vc,·bo - Commercio), o qnul en•t
mernnclo os nssnmptos qt>o ordmnrinmente fazem ob
jecto <le tratnclos do commercio diz - compt·el..tcn
dcrcm. ellcs qur.cs'lucr mntcrin.s, '}UC concernetn n1nis 
ou menos directamente n.o commcrcio, {L industria o a.o 
irnbnlho. 

A convenção de Pnriz:, poi~;, ó ele snn. na.tltrezn 
pacto commercilll, embora. restricto á certo. ordem ele 
1nLeref:iscs con1n1ercin.cs, e con1o tttl podin o governo 
ccleurn-ln, sem o.utorisação do 11oller Je..,.islutivo. 
" Logo, niio procede u prlmelru parte J11 CcllBtu·a do 

JJObre scnndot· pela Buluo.. 
Qunut.o lÍ segun•ln, precisarei porventura detnonstra.r 

~-lJ.11C netn c~:;u,, nem nenhu1n }Jacto intcrnncionQ.l póde 
pevogtu· le~~ •ntemas, <~\\c subsl~tem em seu pleno 

'\'igor, emquanto o poder legialatlvo nü.o decretar o 
contrario 't 

"ll:&Sa demonstraçilo seria uma injuria, já aü.o direi 
á sabedoria: do oenado, e aim ao mais oimples bom 
senso; limitatr-me-hei " ponderar ao meu ilh16tr" 
col!e..,a., q,ne os factos respondem-lhe. E' o caso <.1" 
repei1r- e pur 68 lll!IOVB ! Tanto não está. revo~nda.A. 
lei de 1875, que as jootas commcrcines diariumen~e· 
a appliciio e só agora tr~>tamos de reformn.-Ja. 

Mas, Sr. presid. .. nte, disse eu que a convenção não só· 
não revo$Oll a lei de 1875, senu.o respeiton-a, e pro
\"a.-lo-hm, apontando dous dos seus nrtigos, que talvez 
escapassem ít leitura elo nobre senador, porque ba.s
tavt\ que S. Ex. os th·esse lido paro. não entrar au. 
ordem de ap•·ecinções, a. quo estou. re•ponJcnd.o. · 

O Sa. VrscoNDE DE P4R4N4Gtr.l. (minist1·o de estràl"' 
geirov) : - .1::' expresso no pr<otocólo. · · 

O Sn. NuNES GoNfl~LVes: - E no tratado. 
O Sn. AFFONSO C~LSO: -Diz bem o nobre senador 

pelo Maranhão, e n' proprio tratado. 
No protocólo ha. to.mbom alguma cousa. com que 

perfeitamente argumentou boje o Jornal do Commet·cio 
no jucliciosissimo artigo editorial que pul:!icou subre 
o assumpto. 

Mas é do corpo da convenção, qtle deduzirei o.s ra
zões que inteiramente clestróem quanto a. este respeito 
disse o nobre senador pela. Bahia. 

Attenda S. Ex.. para o que dispoem dou.s unicoa 
artigos. 

O primeiro é o 2• quo,estabelecendo o J>rincipio de que 
os subd!.tos ou cidadãos de cada. um dos Estntlos d:l. 
União ~ozo.ráó nos demai>, e no que fOr relntivo a. 
privilegias de invenção, n.os d.csenhos ou modelo~ in
dustrincs, ás mnrcn.s d~ fa.br1ca. ou. C!e commerc1u, e 
nome commercio.l, as vantagens que as leis concederem 
aos nacionnes, nccrescenta : 

« Terno pOl' conse'luencia (os estran~eiros) a mesma. 
protecção que estes (os naciona.es) e o mesmo recurso 
le"'a.l contra todo o pt'"juizo causn.do aos seus direitos, 
soh reserva. do cumprimento das formalic!ades e con
dições impostas aos naciona.es pele~ le!]islaçüo inter-n". 
de cada. Estado. » 

Ort< pero·unto ao nobre senador, o que é isto senão 
o rcco~becit1Jento da. sobera.nia. territorial, do respeito 
devido à lerrisla.f;ão intern:l. de cnU.a. unl dos pn.iz:es da. 
Uniilo 'I O que é isto senão o reconhecimento de qu~. 
sem embnt'"O da convenção, cada Estado é livre de 
prover sob~c o nssumpto con1o lhe ri.pr.ottver, res
p~lto.Jos os pl'incipios por ella aceitos, e que são o~ 
<lo direito c d<L justi?n 'I 

I\lnis si('O'nificativo, porén1, e 1nn.is importante t:·, 
Sr. prcsid7"nte, o nrt. 17, porque 2no.nif~stu. e explica 
o vel'<1<tden·o u.lcuncc ela. convenr,,ao. D•z elle : 

,< ... ~ ex.ccuyUo dns obrign.~üos reciprocas. conticlag 
na. presente convenção, está .,ubordin.ada, trtnlo 
q<~anto fur neces.•a.,·io. no cumprime><to das f'ormali
tlcttlcs e ·rc(11'«S estabelecidxs pelas leis co><.•tit:tcionae.• 
<laq~tellas das nlt.a. pa•·tes contratantes, que elevem pro
vocar u. SL\O. npplicaçãu; o qtte clla.s se obl'i!J<iO " 
/i.GZC1' no nw's Ul"e"o prn:::o potsivc!. 

O Sn. JusQUEIOo\. :-E' outrn a inte~preto.ção. 
O Sn . .A.FI'O~>o CEr.so :-N'i'io poclem h:wet• dm\s a 

este 1"Cspcito . .A. con \'ençüo nü.o revogou a lei de 187!), 
o •rovcrno niio reconheceu t')UC ficnvrL elln. do nenluun 
cfl~ito. Obrip,·on-.so apenas n solicitar do poe1er logis
lo.!ivo a. nltemr;f•o dessa lei, n:. pnrte em 'lua ni•o 
estiver de nccu•·Jo com o estipuh\ilo. 

Se n. ussctnlJ!éa gc~·nlcntent.ler q\.\C nü.o deve n.nnuh· 
u. isso ~~tú. cn1 seu direito ; o g:oven1o ficnra."'. oxonc
rndo elo cp.la.htuct· responsnLili .. bldo, pois n.s Uen1uis 
pn1·tcs contrntnntes ben1 so.biü.o qu.e, por S\.lCL propriu. 
nutoddnde, u1io podia cstnbclcccr entre nús quanto 
prcscre\'e u. con\'cnção. 

Agorn, se e~;sc direito deve ser exercido, se c_on
vém ex.ot·eê-lo lleixanclo-se de honrar o compronu•so 
contro.hiuo, é ~utrn qltestii.o, que. o corp9 lep;islaLi.vo 
resolver!. como io.spil·arem SLt>< lllt\straçl\a e po.tl'la~ 
tiamo. 

Portanto, St•. presidente, o pcrle•· o"'ecutivo não· 
exorbitou : \\SOl\ do umo. factth!o.U.c stla, c tl»OU be1llt 
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•cumpre dizê-lo, porque o Bra.zil, }'aiz civilisa.d<>, aiio 
deve jámais recusar seu conettrso, sempro que for 
..illvoeado par" fim 'tiio util como o de uuiformts&f-S& 
a·l.,giola.ção de t<>dos os povos, ácercn dos intere•ses 
·corilmun~. que niio '\·arião cmn os límitcs tarritorin.ea, 
.e.siio por toda a parte identicos, estnbe!ecer mn di
t·eito int~rnoeiunal positivo, deaideratrtm de todae as 
-aações cultQB. 

rtlzóes. Sem conheeó-las niie é licito de:luzir do sua. 
abstenção urg<1meotos coo tra aquellc pacto intern
eional, tanto mais quanto é certo q<1e a sua legislação 
sobro m:arens de fabrica oii.o é das menos severas oa. 
mlli& tolcrCtntes, o desde 1875 eelcbrârii.o um tratado 
com a Belgica, no qual os do\\S pnizes eompromettó
rii.?-se n olJson·ar cnt_:e ai os mesmos principio& do-
m•nnntes no. convenyao. · . 

O Sn. VIscoNDE uz PARANAOUÁ (minisi1'0 de cstran
!lei•·os) : -. Apniad.,, 

O Sn. ArPo,.so C&LSO : - Como quo lamentando, 
-Sr. presidente, que entremos nesses certamens de paz 
~ ci.vi1iaaçã.o, que t:.eja.mos parte nesses ·nccórdos que 
-:.pprox_inlit'l os povos, cstrcitúo snns relações e con-
-tribuem pa.ra tornar mnis diJTiceis no futllro os con-
·mctoo que possiio dividi-los, o honrado scnndor Bd
'"''"rl.io que entre os eigno.tnrios da convençlo não 
fil,!'""'''a o representante dos Estndos Unidos. 

8 lê". <lis;e - vede hem qunnto silo mais pru
dentes do q11e nós! ~nçiio rica e poderosa, os Estados 
·Unido~ 11Ü.o quizerãn ligur-sc por igttnl comprmnisso, 

·· re~erv~or~~o a suo. l1berda.de de ncc;ii.o, exacta.mento 
cm'ilo procct16rü.o n. r•:spcito do convcnio .. que prohi
~,io n. eoncess:io de cnrtns de co•·so, e ao qual nós 
J>rompta c levinn:n11ente ndherimos. 

Senhores. este topico do d[senrso do nobre senador 
l'eln Bnhid <lespet·tn nlgtmtns reflexões. 

E1n 1.rimciro lngar, íaçnmos justiça aos Estados 
Unidos. Se e!les n:lo accctlériio no cocvenio a que 
-a.lludio o nobre senn.rlor, não ioi pol"qn~ desconhe• 
·cc~scnl os grnodcs inconvenientes do corlio ... 

O Sn. JU:'iQUEIRA: - En disse q\le foi por quere
rem n protecção da propriedade pnrtieulnr. 

O Sn. At'll'ON~o Ce_r.so :-... tna.s porque as nnç~eoq 
·contrntnntc.:;. não qt11:r.erdo o.nnuir a. un1 out.ro t•rinci
..J-io lnunanitnrlo,- n iscnr;:lo, cm tempo de guP.rrn, 
:da prupried•tde particular, que nõ.o sejn ccntrnbnndo 
sni litnr. . 

J..C tanto n.quelln nnt;iifl nõ.o considel"rt. o corsn meio 
<lo q11e uíío poss-. prescindir, que depois de 185G fir
,Jnou trCLtado'3 con1 ulgntnn.s. poteneins do nnsso con
Jinente, l"'ohibin:\.,-n entre si, como se póde ver no 
excc11ente projecto do Coclif]D IntCI'ItaCional, do illns-
.tl'e jnriseonsulto americano Dtt<lle)' Field. . 

En1 ee;,~unr.lo lugar, ntto hn. pn.ridnde entre n.s dnns 
cs,ecics: ndhcrindo á ccs~nyão do corso, o Brn·ztl des
.n•·:,,ou-se talvez, pri\'nndo-sc de um grn.nd.e clc1nento 
.ile defe;a nas lutas. que porventura nos reserve o 
futuro, no pns<o que \ln convenção de 1882 tomou 
tllltt\. tnedida. de cnuteln e segurnnc;n, prccn.\·~u-sc contra. 
rnales que podem ser s•·n.vissimos. 

O C:l.lrsa.r1o ó, 110 n1n.r. o que é cm tcrrn o livre nti
rndor, n {rttnc th·cm·; conccàcr ttmn cnrtn. de corso 
CfJ.UÍ\'nlc lc\'nntm· utn desses cl"'rpos de pnisnnos a.r
Jnaclos, que cn1 i:~tltn de cx.c1·citos regtllnrcs, ns nnç:"ies 
''ên1-sc obrig-n.dns mllitns '·czes n pOr em~ cnmpo . 
.Por i~so 'fnL· conccrlo-o .. u1nn imprndencia. rcpudio.rtnos 
csec rc~nrso, se 6 que ptjdc qnnilficnr-se de impru
tloneia. u arlhesiio a un1 principio. qne tende n mino
rar os horrores clt\ gncrt•t.... 

Mas, nbrn~nn·lo ns estipnhçücs <ln conven~iio de 
JR83, cnjo intuito é tornar n1nis cfll:!a.zcs ns gnrn.nt:in.s 
<ln JlNJlr:edndc indust.ri:tl, o Brnzil pro.ticon neto de 
ht':m ontundic.lt dcfcgo., porque, senhores, é mister nü.o 
JlCnlcr do viqtn. qnc o. lcgislnção contra. n concur
l'I"Ocin. Cú\llnlcrcinl f,•n,Hlnlcnt.t\, nüo tem por fim só 
:f:1zor respcitnr o dil·eito indivi<lnnl do con1mcrcinnto ou 
.rrodnctor prej udicndo, mns pl'ineipalmente rcsgtu>rdar 
" interesso tle touos. a bolsa c n vida dn mnssa "eral 
<lCt popuh'~"o, visto c~mo a eontrnfnc~üo,por vin !e re
,p.a·n., u n bn.nclt!iro. que cobro pcrignsiss1mo contrnbnn(lo 
·<' it. sombr::t. Un. qnnl hnpoem-se nos consumidores 
rnil ohjcetos sem n qun.hdnrle e o vnlor qne julgiio 
ter, e. o que ó pe.ior, 'Perniciosos e fntnos í• hygi
. cno, {L sCtude publicn.. l'óde-se, pois, dizer que, nbo
lin io o corno no mnr, o Brnzil, nssocinndo-se ti uh.imn. 
cou\'on~iio, defontlc-se tmnbem do corso no interior t 

Portanto, para dar-lhe ou oii.o plena. execução não 
nos preoCCllpCnl·•s cn1u o que fizcrão os Americanoa. 
do Norte, verifiquemos apenas se ollll é util, ~e no• 
convém, e creio que isso nem. o senado uem ning:uem 
contesta.rít. 

Sr. presidente, :foi tnmbem objecto da een"'-tra do 
nobre senador o nrt. 13 da eonvençiio, 'l ue er<la uma 
repartição internacional para protee<;iio da. proprie
dade industrial, cujB deSJ>ezn reeabirú. cm parto sobre 
o Drnzil. 

"Omlo estú., pergunto\\ S. Ex., a attribuição de 
fazer eonven\'ões desta or<lem, que trnzem obrigações 
interno.cinnacs, c que '\·cisão sobre o commercio • 
sobre a. indnstria.? n 

A isto jc'L re.~pondi. A nutorisação cstú. na. consti
tuição, nrt. l OZ ~ 8•, e é '"isto q\\A, podendo o 
p:overn" celebrar o tratado, ipso facto tinha o direit.
de nnnuir ú.s condições que julgasse necessndna par~ 
os fins <lo mesmo tratado.· _ 

Releva mnis ponderar qll<> a despeza que o Brazil 
terú. de ftLzer, decretando n assembléa g-eral os fun
dos pt·eeisos, niio e"cederá de 2.,000 frn neos, cerca de 
SDOII nnnnaes, o que é insignificantissimo. 

Passnndo o. n~necinr nlgutnn.s disposições do proje~ 
cto, disse o nobre senador: 

« Celebrou-se esse contrato com paizes muito udinn
to.dos nu. indns• .. rin.. de tnodo qne tod~~s esses indus-
1riaes da. Europo..quo cstõ.o de posse de suas 1nn.rcaa • 
h•io ele introduzi>' no Dra:::il IJUUnto <Juizerem c nin
gucm poderá U]>pro:x:imar-sc dellcs com p1·o:tucto1< 
similares, porque o projecto chama a isso " imitação » ; 
c assim será o D>·azilc·iro tolhido de industrias que 
lhe devcrliio se1· muito licitas. Ficará o Brnzi\ inun
dndo de produetos com mnrens de todos esses indiví
duos. pertencentes a pnizes muito ndio.ntndos nn. in
dnstriu, c que quelrcio mandar pa1•a aqui seus produ
etos com o monopolio de vendê-los. llastnnte ern quo 
entre nós existis~c esse monopolio para qucrn tivesse. 
invontndo o objecto : 1110.s ngorn é clle gnrnntido a. 
todns os mem!Jros dn chnmttdn União, <]UC eoml'rehen
tle os paizcs mnis nvnntnjndos, o que, bom scrtt 1'Cpeti
lo, impm·ta talher o IJJ•a:::ilelra de mrtilas inrl~tst·l'ias. » 

Sr. presidente, o que será bom o necessnrio repetir 
omn. c muitas ,·czes, c bom o.lto, pnrcL qtle o oução 
todos, evitnndo-se que se fúrme n respeito do projecto 
tlmn fulsa opinião, apoindu na nutoridttde do nobre 
scnll.<lor, é que estn. observação de S. Ex. nüo tem~ 
nu~nor fnndu.mento .. 

Isto é puramente imnginn.rio. O nobre senndor nüo 
npreciou bc111 o projecto, nfto o lett com toda u atten
çr,o, porque se o fizesse nü.o formulnritl tü.o desenbido 

t"el(fr;,:ojecto nüo véda nos Brazi!eiros o exercício do 
ncnlllnno. industl'in. licitn; nü.o os in1pcde de imitnr 
ou l'aproduzir os p1·oductos estra.ngciros on nncionnes 
de qll~tlquer nnturol<n o oxpO-los no merendo; o que 
o projec:o prQbibe é qt1c olles exponluio como pro
dtlctus alheios os seus. 001110 verdadeiro o genuíno o 
que sejn. simplcd itnitn~~ii.o, l'evcstindfl com mnrcns 
on etiquctnii de terceiros o que lmjü.o fr,Uricndo; o 
pt•o,jecto permitte que todos e:<crçilO "tl<•"plorom ncsto 
pniz o rnmo do trabalho honesto quo lhes aprottver; 
n uniett industr1n quo niio tolern, que prescreve o 
r.une ó a dn contrCtfnel'r,o, n qtml, se por <1m Indo 
lllt1<lo o consumidor, pot• Otttt·o l•uo prcjndien por 
rneio do eondomnavcl concurrencin ntluollc euj:~. 
mnrcn u~urpn . 

1rnurique qnom quizer, nesta eiilndo, os vinhos dn. 

H em ds, se os Esta<los Unidos deixt\riio do ptlrti
·.Cipru· du. con,·en·;ão, c n clln nü.o ll.tlheTirU.o posterior
.-"J.Hente, o f'lU~ nã.o cstou.hnbiliti\Uo a.. nf'l1rlno.r, nem 
.11eg<tl', póLio ser que tivcesem pnrl\ iaso cxcollentes 

Françil. ou d1t Hcspnnhn. os oloos da Itnlin, os ehn
rutos do Cub 1, ou o eh,\ dll lurl' a, mns não os ox
ponhiio ó. '-enda "nos vnsos; ·com ·os ·on\·cloppes, com 
o.s etiquetas o as deno'minnçi\es dos legítimos; c sim 
de modo quo se os possl\ <lHleren\·M, com as exterio'
ridl\de~ e dc~ignnç.ões 1wopri11s, Se 11. )lO!ici:~. aanito.ri~ 
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nito lhe tomar contas, certo niio cnc~ntrará obstnculos , 
110 prAjccto que dioc<ltimos. 

A unicn. industria que o JJroj~oto conde1nnn.. repito, 
i: n <.ln :fraudo. da ex:polin.y:"ta, du. pirt~.ta.ria encoberto., 
.160b as nppnrcncins de trnbnlho honrado. 

E, Sr. presidente, exactam<•nte pela reflexão que 
:!ez o nobre senndor, isto é, por J":ermos um· pui:r. novo, 
<lo industria pouco desoovolviela c inundndo ele pro
duct"s cstrungei.oe, o projecto, ]onge de ser preju
dicial , hn. d6 trnzer grandes Y:totngenH, porque 
nii.o b~tvcrá. no tneroado tanto11 desses productos 
estrn.ngeiros, inlita.d.Os e falsificados, que e~:~tra.gã.o n 
bolsa c a sande. 

Senl1·•res, ninguem desejatnais proteger n indnstri.n. 
11n.ciocal do que cu; nesse ponto con1pnt·tilb·1 um 
JJOUco das doutrinns economicns do nol.u·e senador 
J'ela llahia. Penso que niio ó o exemplo da In~_;lllterrn, 
n qual só pl'Ockmou a livre pe!'lnuta, depois de 
,;anllur, sob o regimen protector, forçns bnstantes pnrn 
desafiar n. concurrcnc.ut : que nos serve , porém. 
nntcs o dos Estados Unidos, qlle, com clcvndis
simos direitos de entrado. desenvolvéri'í.o no seu 
:po.iz todos os ramos do trnbnlho c chegarúõ a essa 
Jlro•pcrielnelc mllravilhosa de que não l1a precedentes 
:nn. histnrin; não co1nprchcn<.lo que se dctxc o. nossa 
indnstrin. n. ensninr U]>Cnns os primeiros pnssos cm 
luta dcsignnl com ns que chegúrüo no ultimo grão de 
J1Ujn.nc,~n. Jntn Cln que ncccssnrinmontc hn. de ser 
esmn.t'ndn; quero que nü.o si:;nmos o systerun protec
cionista em nbsolnto, mns súmente cm relação IÍqnel
les 1·nmos de industria. que entre nós já. cxistc1n, ou 
J>Ossii•l existir pelos eletuentos naturnes que o 1>niz 
offerccc. 

'1\Ias, esso. protecção exerce-se por outra fórmo., c 
niio con<lcsccndcn<lo com a fraude, tolerando a con
trafnc<,:iio ou permittindo-o. de qualquer fórmn, pois 
11ã.o n.tncaçüo só os estrangeiros, senão tnmbem nos 
11acionnes. O proprio nobre senador pela Bnhia refe
ria-se no caso, occorrido cm sua provincin entre o 
I!apé Arda Preta de Mcuron & C. e o Rapé Arda 
.Parti« ele !IIorcirn & C. Seria porventura estran
geira, ou era nocionnl n f•tbricn. prejndicndn C? 

Fique, tJOrt::mto, entendido uma. vez ]lOr toda.s: o 
]'ll"ojecto uao cn.barnnn., não difficultn nenhuma indus-
1rio. licita. O nobre ~cnndor pcln llnhia quanto o. isto 
declamou. 

O Sn. JuNQUEm.•: -E' 1>rcciso marca 1>0.1'!1 tudo; 
ncabe-se com a liberdade. . 

O Sn. A1•:,osso CeLso:- Pnrn que cxngcrn o nc.hrc 
senador 'I Quem pretende ncnbo.r com n liberdade 'I 
E' nova. d.cchunnçlto! 

O Sn. JuNQUiltn~: -Quero mo.rcn, mns nlio quero 
a cxngcrnsü.o. 

O Su. _<\.FFO!'ri~SO Cei~so: -Perdóe V. Ex. : é da. sttn 
parte que e lia cstú! 

Sr. presidente, distinguindo, de conformidade cotn 
n lo~i~lnçiLO c n jnrisprudencia. de t.odoe o~ Jlnizcs, n 
contra{cwçt7o proprinn1cnte ditn., ista é, !L cópia., n re
;prodnc~~~i'io fiel de n1nrco. nlücin., o n. imUa.ç,;o, o J.lrO
je'cto n inclue entre os 1notivos que llevc1n detertnJnnr 
a t'OCl\su de rcgist1·o, 110 nrt. S• n. 7, que nssiru 
reza. : 

" Imitnçito totnl ou pnrcinl de mnrcn já registrndo. 
J>arn pr.-.elncto identico ou semc:ho ntc, que possa 
1ndnzu· cm oJ·ro ou con:fusiLO o con1prndor. » 

A esta <.lisposiçi'io oegue-sc a do pnragrapho unico, 
ClUe diz: 

" Cunsidcrnr-sc-ho. verificada o. possibilidade de 
erro ou confusito sempre q•w cts cUj(crtmcas das dtta& 
ma•·cas wio possüo ser ··econhocic!as sem exame allen/o 
ou co•tfrontaçiio.» 

Estes 1>receitos completüo-so eom os do nrt. l(l, 
Jl&, ó.•, 5o c G•, dispondo : 

« Será puni<lo com taes e taes penas, etc., todo 
aguelle que : . 
-············-·-··············~················· 

" ó.• Imitar marca de induatrill ou de comn1crcio de 
iqmodo que pos>~ illudir o com~m~dor; 

« :i.• Usll.r do marca ll.liliim 1mital1111; 

« ü.• Vender ou oxpuzor á venda o'b;ecto re\•cstido·· 
de marca. registrada. 

« § 1.• Pura que se dô a imitnçito n que se referem 
os ns. q. n 6 deste nrtigo, nii.o é nccessarlo quC u sc
mellum~a seja completa, ba-tnndo, sejiio quaes forem 
ns di!l'ércnç!ls, a possibilid:ule de erro ou collfllsito,: 
no. fórma do nrt .. Sn. para.gra.pho un!co.u. · ... 

O nobre senador fez sobre estas dLspOSIÇÕCS os com-· 
mentarios, que vou apreciar. · · 

Disse S. Bx. : 
rr Eotn locução geral-imitação- dará lugnr Da. 

prntica n nnlitos ;~ln1sos. E' nccessnrio defini-ln 1nelhor,. 
por~uc do contrnrJo, c,·m1o o nobre seandor con1prcbcnc1e 
:t'acilmentc, ínlla.ndo-sc vagamente enl -im1tn9ii.o -,. 
hão de surgir confusões. J>Orque a imi~a.ção nã.o tctn 
uma bitola. » · 

O nobre scllo.dor, Sr. presidente, está enganado, o
pr.,jecto nüo servia-se da locução geral-imilafrio-,. 
definio-o., precisou-a do melhor modo possivel, <Jecln
rando como ncnbei de mostra-lo que n<m todu. o. hni-· 
tnção deverá ser con.idernda dolosa, c, porhmto, pu
nivcl, mns sómente aquella, cujas dift'ercnças uão
possõ.o ser reconhecidas ·no prhneiro a.spect'l,. c só· 
depois ele e:r:ame _attento e confrontaçüo, i.t~ é, n<Ju•]la. 
que posso. 1oduz1r o comprador mn erro ou confusu.o. 

Portnnto, não procedo esta prin1cira. obscr\·n«;~lio ele 
nobre senndor: vejamos· n se~undn. Continúa S. Ex.: 

cc Â qucstü.o da. imitnçüo c 111clindrosn, é perigosa.,. 
porque se o individuo fizer marca parecida com n de 
outro, ficnní incurso nas disposições dn lei. 1\Ins. no 
cntretnnto, isso póde clnr htgnr a grandes abusos. A 
imita.çüo não pódo ser 1)robibidn deste modo, é p1•er.iso · 
que haja idcnticlalle; u. imitnçi'io só, não, porque nesse 
numero immcnso de p1·oductos as marcas hiio de se pa
'I'Cccr ·nt.ultas vezes; hüo de ·m.uitas vezes ser i1nilaclas: · 
sem que h~ja. intençüo de o (a:::e1'. » . • . 

Ha nqm duns proposições, que destncarc1, lllVCI'ten
t!o-lhcs a ordem: as marcas hüo ele se parecer muitas 
vezes ; hiio de muitas ser imitadas sem que haja. 
inlençüo do o {a:::er ;-a i>nitaçfio n'io deve ser :Jl!'Oki
bida deste ml'1[·o. é preciso que haja illcntidade' 

As marcas 1uio de m.uitas vezes ser imitadas sent. 
que ha}a intcncr7o lle o fazer. Sendo n•sitn não in
corrcr{L cm sâncyiio penal o imltnclot•, porque neste,.. 
como cm nenhum outro delieto, é disJ,>enso.vel o ele
mento 1noral dn. iotenção, oue cnrn<"terisa. n cu1pnblli
elade. No cnso figurado pclo'nobre scnaelor, o individuo 
poderá ser ci\'ilmcnte condemnndo a indcmniso.r o
mal que llou,·cr cnnsndo com n sua. imitação involun-
1.o.rin, 1110.~ elas :pcna.s crhninnos estú isento. 

Importa, porem. dize1· que n involuntnriedade ou a .. 
m.nocencin do imita~!Õ.O de tun11 tum.·cn de :fnbrica. 
d1fficilmentc será pro,·ndo.. Dcselc que bn um~> lei 
prerhibindo que se imite mo.rca alhei~> jLí rcgistrnela, 
qne se créüo depositas do.s tnnt·cn.s rcgistrndns, c c1lns 
síio publicadas, pnrccc que o pt·imciro cuielndo de 
quem escolhe umn mo.rcn é verificar se já existe 
re~~:iotro de mai'Cl\ semelhante pnra a esnccie de pt·o
n«coo qLte pretende fllbl'ico.r OU Clll 'que negocia. 
A prcteri\!ÍI.O dessa. diligcncin indica. de si 1ncsmn. tuna. 
certa má fó. 

Como quer que sejn. l>Oróm, cmnprc que o nobre 
seundo1· se convença de que 11ito bnstn a simples 
imitnçiio, pnrn que se d<l odelicto especial, pnnido pelo. 
lei; nlérn deli o. são uecossnrios trcs requisitos, n 
saber : que o. imitn~·üo seja. de 1nnrco. t·c~is1rnUo. por
que lLS providencio a cspocincs aostn. lei niio· pt·otogonl 
sonüo ns mnrcas rcgistrnclas: que n ImitnQ5o seja. 
dolosn, frnudnlcntn. ou intencional, como se lhe queira 
chamar; e finalmente que seja tnl, que possa pro
dllzil' cngnno ou confu>iLo. 

E' p1•eciso que I! aja ·identidade, nccrescentou S. Ex. 
Aqui o honrado collegn afasta-se da proprin lei, que 
vnmos rcfornltll", e do. doutrina. corrente c univcrsn.l-
mente aceita. !w.· 

Dn lei de 1875, porque claramente distingue em 
mllis de um artigo a contrafacçiio da simples imi
taçiio, punindo n. n.mbas : ns6im no art, G•, no 7•, no 
10 e 11. 

Da doutrina, porque uiio bn escripto, não hn juris
prudcucia que só considere punivol unicamente 11. 

l'fl'rollucçiio idontica, fi~l, da ma. roa e doiJ;e i mm une a. 

,. 
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iinitaçüo ; 0.0 eontrm·io, todos >n condemniio, reconhe
cendo nt6 que o. imit.n~i'\o é mais freguente do qne o. 
reproducçüo hlelltie", ou contra(acçu.o propriamente 
dita, 

Peço a attctwiio d<> nobré senador, p<>r<> este pe
queno tt·echo cl~ \5chmoll. 

'' E' rnro. diz ellc. qne alg\1em se entregue ú con ... 
trafacçi-.o g•·osseira e servil du. marca allleiCI. Ol·dina
ria.menta 'a. únitaçiio é cllssimulacla ... Se consistà a. 
mnrca. em letrns escolhem-se outras letras, mas atre
eto.nclo n nws1nO. fórma ; outrns vezes scrvCJn-se dn 
mesma denominaçii.o de o.lgum fabricante conhecido, 
o.ddicionando-se-lhe. porém, de modo mnis ou menos 
pereepth'Cl, a· palnvra-jàcon, ott outro. qualquer, 
etc. »t' Tract. eles JJrevets ct''Invent.) 

Do facto nverignndo, Sr. presidente, de ser n hni
tnçiio muito mais frequente e usnal, do que n repro
duc~ü.o completn. ve1n que riluitos entendem convir 
rcpr1mi-ln cotn ma.ior severidade do que n segunda.. 
Ha. mesmo lJtlmn sustente, e cnm razões plausíveis, 
revelar a inutaçi'\o maior culpnbilidade do que a con
trafacção. . 

Reproduzir, copio.r, n.rgumentüo esses a.utor~s. e 
muito mais facil do que imitar. isto é, apparentar 
identidndc, simula.r o mesmo aspecto, no pçnto de 
illudir; ·o.presentnndo todavia dillcrcnças, mnis ott 
menos sensiveis, sobre as quaes assenta n futuro. 
defesa.. 

Para. chegar-se a este resnltado é preciso muito 
trnbnlbo, muitas cxpcricncia.s, 111uitn. contenção de 
espirito, o que revela intcnçito muito mais culpndn 

·do qne a de qnem rapidamente extrahe ttmn cópta. 
Outros, ao conb·nrio, pensão que o delicto da. inli

taçrr.o é menos ~1·n.ve que o. contrnfncção, e contra. 
ella dccretüo penas mL\is leves: o legislnclor de 1875 
:filiou-se a esta escola, estabelecendo multa ignnl t\. 

'qut: impoz {L contrnfncçüo, porém prisi.io pela. metaJe 
·do tempo. 

O projecto aparta-se tanto de uma. como de outro. 
opinilLO, e f.or n1otivos de incontestn.vel proccdcncin, 

· dcscnvolvic os nn. consulta. clns secções reunidas de 
justiço. e· imperio do conselho· de estndo, de qne tive 
.o. honra de ser relator. 
- V. Ex., Sr. presiclente, descnlpar-me-ha o reprodn
zir nlguns topicos da consulta a este respeito. porqne 
cornplctnl·ll.õ n n1inhn. rcsFosta. no nobre sonnrlor p~;;la 
Bnllin. e, 80 o vrojecto pnssn.r. COll10 ospern. ficnri'LÕ 
nos A?lnaes, pnl-n. no futnro gninren1 o interpreta no. 
D:Prlicnr,•.ü.o dn lei, escln.rccend·o o sct1 ''crc1a.deiro sen
tido (lu): 

"úuttopro prevenir observações que tnlvez suscito 
esta pm·te do 1~rojecto. 

« 01nittirü.o no secções, nos diversos nun1cros do 
art. 14,, 1ts expt·es•ões clolosctmente, sttbrepliciamenle, 
scle"temouta. em fraucle, etc., ele que usúrão a.qnella. 
lei c out.ra.s·, porque, cogitnnüo-sc de 1nuterin crhni
nal. estí' sempre subentendido o elemento constittttivo 
da. n1ú. fé, sem o. qunl. ntó por direito cxpressf"~ nosso, 
nüo ha crime, r<em clelicto. (Cod. Crim., nrt. 3°.) 

" Desde que qttalquer dos f1tctos cnpitulados. levado 
o. effcito setu pleno conhecimento do ml\l o intençiio 
de prnticn-lo, escnpn ú snncçrLo pcno.l, css1U1 pnlnvrns 
do. Jei, ou cquivo.lentcs, si1o redundantes, dcsnecesso.
rio.s, c confnndctn o espírito dos interpretes. 

cc Otnitirii.o ip:unlmcotc o. dlvcrsidndo do pcnns, .... qno 
tanto " lei de 11'!75 como Otltrlts estabelecem, rel1tti- · 
vnmente ú. contn1o(acç<io propri.nmeote dita ? ít iml
tapiio, e'lutpr.rnnclo-11s na penalldnde em qne mcorrem. 

"A l~t de 1875 decretc.u para o 1• gmpo de fuctos 
criminosos, caracterisn<los pela cont•:afacçíio (repro
ducçüo exacta do originnl). prisi.o simples de 1 a G 
mezes e multa de 5 a 20 °f0 do dnmuo cousndo on 
que pudern o delinquente ter cat1sado, e f>tt.t•a o J.• 
grupo, cujn buse ú n illlita.p(io, 1 a 3 mczes de prisuo 
e multn ignal. 

« As secQões proyoem uma só penaliclade, 1sto <i, 1 a 
6 mezes do prisuo e multo., em favor do Estnrlo, de 
50011 o. 5:000/1. E' n ~tte determinou u. lei n. 3,129 de 
14 de Outubro de 188:.. para as infracções de privilegio 
de invençii.o, deliotos ql\C tOm intimo. ·affini<lade com 

·OS referentes o. marcas ind•utriues. 
1 « No seu conceito, 6 iP.corrtcta. n <loutrinll dos quo 

julgüo a oont1·a(acr.iio mnis ·gr1wo do que o. imitCt.çii() 
das mnrcas. Ao. contrario entende•n que, se ditreren9.~ 
ha no. respectivo.. criminnlidade, é em favor cln con
tra!acçito. O fi•n de qm•lquer desses crimes é o. 
mesmo: illudh· o publico, cngannr o cousumidor, fll-
zendo-o tomar como mercadoria. de certo. qtt,,lidaª-e 
on provcnicocla o. q\1c ni'io· o é. Os tncios elo[Jregu.dos,. 
porém, diversificii.o e como '!Ue cstnbclccem gradnções 
na,lmmornlidndo do agente. Para -llnitm· <l<> modo a. 
illndir é necessario mnito maior tr<'bn.lhn, e contençii.o 
de espirita do que pnra reproduzir. Copinr é fncil, mo.s 
nii.o assim ·imitar nn accepçii.o em que o. palavra deva 
ser tido.. com referencia no aa&umpto. 

• Para chegar-• e ao resultado de apparentnr. identi.
clado. •imular o mesmo aspecto. sem embargo das 
ditre•·ençns ou dissemelhanças do fundo, siio precisos 
ensaios, provns. combinações. Portanto, aquelle que 
o pratica l'CV ela pelo menos maior pendor para .o 
cruue do que o de quem limitn-se ao acto material 
da. reproducC(Ü.O. 

" Demais, como judiciosamente notou Schr.,oll. no
. trecho que as Secções deixárii.o transcripto, de 1\CCOrd.o 
com Bedarride. Pouillct e toc1os os escriptores, que 
se occup ·.rü.o .do. ma teria, é mais frequente n. hui
taçüo do que a reproducçüo, o. contrabcçüo ou falei• 
ficaçiio de umn marca. A fraude é fer.til em expe• 
dientes e n.rti6cios paro. mnscnrn.r-se. Conseguinte
mente, süo os crimes destn especie os que mais 
abundiio. e tanto bastaria para que em suo. repressão 
se mostrasse o lcgislndor ma.is severo. , 

"As secções, porém, entendendo que essa culpabili
dade nli.o é, no fundo, ma.is gro.ve em um . ca.ao do 
que em ot.1tro'9 firnu\rü.o a. igualdo.dc nn puniç:ão,o 
pensüo ter adoptado melb.or alvitre.» 
. . . .............................................. . 

" Dispondo o art. 8• qtte constitue tlSUrpaçiio da. 
marca. de fnbri(ln a imitaçiio total ou parcial della, 
de modo que possa produzir erro ou confnsii.o. do 
comprador, e decla.rnndo, no seu pa.rnp:rapho. t\nu:e. 
que rep~r-sc-hu. verificada essa possibilidu.<le sem pra 
qne as uiffcrenças não possü.o ser reconhecidas sem 
exame nttento ou confrontnc;rLo, pa.recet•LL t.a.lvez. es
cusado oti redundn.nte o § 1 • do o.rt. 14, no qunl es
tabelece o projecto nii.o ser·necessarin semelhança. 
cnmr,lctn pn.rn. toronr-se punivcl n inlitnyüo. 

<c 'Entenclêrão, porém, a.s cocções o.dtlitn.r esse pnra ... 
;.n·upllo pa1·a. dcixnr botn claro o. pensamento do. Je~ .. 
!;;' incsgotnvel a. frnuclc, vorda.cl.cU"o Proteu, nos nrcl1s 
(_lÍ\c cnn·endra. e emprega pnl'n btn·la.-]n., c nuncn. serão 
do 1nn.i~ ns cnntclns pn1.·u. in1pc<lir que chegue u. seus 
Hn1;,, cm dctrin1cnto do connncrcio licito c do publico,. 
n1órmcntc t·m um pniz con1o o nosso, no qna.l n juris
pru<lcnda a respeito do. propdedn<tc industrial ainda. 
nü.o está ben1 fit•n1ndo.. 

cc Sflo conbeci .. lns, pC"ÍS que p. impt·e:n..:c;n. ns ho. "regi~ ... 
tru<.lo. tlcc•isües t•eccntc~s quo nao p;nt.ut}a.~ n ucccs-:~o.rlt't. 
unifot·ulidntle, ninc.ln ctn pontos de <.ltrelto os monos 
controvcrtitlos, llcixtlndo impune crlminosn. conc\\'r
rcncin. tlcslcnl que cunlpt·iria. cohibh·, nlto sú em pro
tec~i'o elo direito alheio, como em bem dn hyg;cen" 
publico.. . 

" Assim 6 que, jul~ando, por exemplo, em dcte<ml
na<l" especic. nliás de perfeito !'ccOrd!> com a dou
trinn Ctlrrcntc. dnr-lilo contrafncçuo puntvcl- ta.nto na, 
imitnçõ.o · co1nplcto. como na parcial de unuL ma.rca.., 
trilmnul houve qtte em cnso 1dentico decidio o con
trario em proveito de manifesta frnu<l~. que outra 
cscusn nü.o oiT~r?c.i~ scnl'lo ~o~t\c:na.s . d1ffcrcnçl\S. em 
accessorios dtll1c1ltmas de d1stmgmr-se, relntlV&
mente ú ,;.nrca 1·e~1strado., cuidadosamente coph,d& 
em tudo 'luanto ti~ho. de essencial e m11io ('<>deril\ 
attrnhir c 1mpressionar a attençii.o do consum1<lor. 

" As secções abs~êm-se de cxe!Dpl~ficnr, como facil 
lhes fOrn cm respe1to ns convcmcnc1ns. 

u E' d~ mo.ior ncces"idadc cvita.r n. rcproducçüo do 
julga.mentos desan ordem, em prol dos multiP.lO!J .Q 
1mrortantes interesse• cm jogo nn concurrcnCl!l. tn• 
.dustrial ou commercia.l. Se n. fraude não fossa de 
ordinario essencialmente dias•mulo.da , procurando 
sempre insinuar-se sob as nppnrcncias mais lef!;itima• 
e honestas, uenhuma difliculdade teria. o logwlador 
;para obsta-la, aato.bolecendo re&r&B aimplicca o con-
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'ci~a•, mas, diante dos seus multiplos c aptuaaos eo
.Yat.n~enms, é indiopensr.vel ser tiío minuciooo quanto 
raossivei_ sem tod11~LA desoabir o.té o. casui•tica.. 
· •1~' impo•aivel, diz Poul'llet, e•tabelecor rog•·as, sB
gun<!o as qnnea se :possa apreciar sempre com exa
otid:in, por assim ihzer mathematica., &e ha ou não 
uossibilidade de confnsiio entre a muco. reivindicada. 
ê a. incriminada. 

" Dá.-so a respeito dessa questi\0 o mesmo que ácerc"' 
d" tn!\ior ou menor semelhança de um individuo com 
outro. 

« I ntonogando-se pessoas dive&"&ll.B, o.\gutnas o.cha
los-hiio parecidos e outros nilo. (Jlal'que8 de fa/Jr. 
... 189.) 

a Sem cmbnr~o. rorém, h11 lo11go tempo a jllri.spru
dcnc:a ostrtLngeü·n explanou a· ma teria da eontra
fS:cQÜ.o por fóru1n., que nilo se devi& razoavelmente 
espornr qnc fossem entre nús desattendidos certos 
r•reooitoe. lar,tr1uncntc commentados cm. livros ao 
alc .. nce de todos. 

. " O mesmo cscriptor citado ensina qtte,sem embargo 
''do. fn.lta do iclentidnde entre d"as murco.s, existe 
: <::ontrn'fo.cyüo t<-<'n1pre qne por sou '' aspecto ~oral c 
· i'elaçõcs de fúrmn., de deseuho ou cór, a semelhança 
· ~udcr cngnnl\1.• o comprador, n nr.c\'e~centn.ndo que n. 

frn.udc u nunca deixn. ele intrvduzh.· nn. sun obt•tt. a.l
gumn. m')dificaçilo ncccssorin, que, a.sso,..urn.ndo-lho os 

· -pro~·cntos dn contrni'ncçü.o, fncilit.c-lL.c a
0

itnpnnldoLde u, 
t•azao pelí\ qu~d. para qne n. ilnitnçiio incorra cn1 penn., 
Ln.stn. que reproduza. os trnr.os do orin·in:\1 de 1nnncira 

· que o cónsnmidor, nii.o o teudo pr~sentc po.ra. cmn
pnra~ ~ nil.o podendo, por isso, Jerubrar-sc de todas 
!\ct c.hftoren(;n.'ôl. sejn nntura.lmente induzido cm erro. 
(Ns. I H5 c !8(;.) 

. trt E.' 1JrC'Ci·w jo·lgil.r, €.lia cllo, de <1tHl3 nw.r..c..'lS, 11'1CDOS 
<'.ollocut~tlo-as no ludo Llma. do. outL·u. do que vc.ndo-as 
~ucceso;.tvntn~nte c CXR.lninn.nclo se o. im•lressiio prfJ
(ltt?.idn. pnln RC~uncla. recordo. n. que cn.uso~ a. prhnci.ru.. 
(Citrtolo n. 180.) 

cc t·:~tn. dontrinn é nceito. por todos os cscriptores de 
n1c~hol' rt1•t1~, e entre estes pelo n1oderno Braun, qne 
assnn oxpl"lllle-sc : 

'' ( ~tlltntlll ha\·crú on não confusão entre ns nl.n.rcn.s '? 
Inutil ó di.r.t.•r 'JllC val nisto umn. onestão de fncto. 
10:nll'Ct.HUt n, U. judsprndcncic. fh•6'l10lt a. 

6

rd..,.r:l ele que ttlllO. 
xnarca tliH'tH'(• .snJ]·ici,c~ntC!ln.cntc Uc ontt·n c.;nnrcn, qunnilo 
ncn.lnunu coulu~ao c po:;s1vcl pnra nquellcs que nppli
C;\rcm Ho ::;cn exn.mo a. nttcnc;úo commum c ot·dinu.l"lu., 
c~ qn~·. nn coutral'lrj,~ djil'l·l"C insnllicienten1entc. q'1n1Tdo 
i''~8sa. lut\·e1· ifOrJ.fusao }l::tra aqnclle::; con1praclorcs, que 
11uo t:.cm em a. 'i'1S/a. a,.; <luas mc.a·cas. 

• . :. ·~ ~ ·t~·Ú; \;~.~~~ •. j,~i~ .. ;,h~. á~~-~1~'1· ~·~ig.i~: 1)~;.~. ,:~~~~ 
~t1lccnnent.ll. du. contrnfov:'.·iio, que un··.u etiqueta nprc
r-,c·ntc. rel;t~tvamentc n. outra, nbsulntn. idcntidatlc; 
:ts tl 1ns ct1q ll .. tns pndc1·ão rnesmo f~Lciltnentc <li.at.ln
:P;nil·-~ t~, qn .• t.tlo nrul.ms <'Sti\·crenl. c.lcbaix.o elos olhos 
~~.c.~ 1111~snw tt•nlpo, c lodcttN.a, neto Mn·ri iRfW úasta.rúo. 
l)e!ill(~ .• 'lnt! 1111~n l"<'~Ol·Jnr n ontrn.,. n.inclo. l'ngitivnmento 
e Uo ~urnm a illu<.hr o constU11alor qno oü.o pndcr 
t.~xn.lnHta las tlc perto, n. 1nnis recente ~cl"l'i. deo;tituidn. 
d:-t novidutl~~ l'r.!qncritln pnra co-existi!' lcgnlaucntc no 
Llllo -~Jn. 1nni,.. nntign. ( Ala1"q. dt.! j'uln·. n. 2-.!.) 

• c, Cnm ns n1·ts. ,o.;u parng,·r.pho unico, o 1·~ ~ to, recl.i
g·ul:~s Ct1mu l"'e n~liüo, parece ús scc~.~ues que n lei 
ter.: con-.;ul,~t:_l.nclaJo a Uou. Uoutrintt., cstnl,elcccntlo 
urua. rC!;~:n. rttto só cla.rn. c prcci~a., 1nns de íu.cil 
opp ll:<l•;:ro,lJ 

.:-1·. lH:o~id(;mte, .reconheço quo de \11"'110. nrguic~iio ú 
en.\-\~c.pt.tv~l u proJecto, neste ponto, c vem n s~r que 
OH t-;~ IIIIICII d•l nrt. 8° c 1° do ltl0 sr~o doutrinnrios 
o_q11 1' 11ti.•1 é l!Hl~tu propl'io da lei; por~nl, 1nui iuten~ 
CLOnalu11~nte f,,ruu c.:llcs l"t.H.li~ic..los. 
~ O p••Hcn c· nhecimento que cn1 gerul hn. entl'o nún 
:.~cc~·c~\ d~hlu c~pecinliclutlo do rlircito industriul. n; 
t.tt:ct:••~t!"::.t.'l_lt' ont.t'ntla~ tlos trlbuuncs cm cnsos not01·ios, 
con\ ''IICL!rnn-lu ~ c.lc t)i.i.c ürn mister i'orm ln r n lei com 
tt. rnu_x '':'a c'ar'!;.o.a, u!hn de que não varie n juris ... 
[ll'LlliCLH.:Hl t'l"l1 .di~ll1llplo tiLQ JllClinJrosu, 

Pcw·.u .o _u.d;t•e Sül~ru.lorJ·1elu Du.ldu. Her inc(Jnvcnlante 
:1 ljt·rd~liJit;.:ll• d~ re~·ttJLI'O o nH\.l"CtLS, consi~:~tcntcs mu. 
1'f'· ct"Lll•ts tm locrt[-ÜC~ ycrulmcnltJ ern.pro~Ciitf.as IJ.ll''" in .. 

dicar a. nature.za. do8 oT.ja:fo• ou 111 cla••B ti qurr '(ler
tenção. ostnbelecidu. a<> art. 8• n. !. S. Ex:. fez " csoe 
respeito algumas i11terjeiçõ•s, inquirindo: que mal 
vai em que o pobre industrial escreva na stta m .. rC'n. 
o•sas .P"'~"vru ou loc•to;üea geralmente empreg~<<ias 

·'Pura indoear a natureza do objecto ou a elas.., a '!ue 
,pertença 'I Pois estas palavraa nii.o t6m por fim in
dicar a natureza do producto e torna-lo de f~cil co
nhecimento do pub!Lco 'l Niio ba immoralidadc, aio 
ha ille~talidade alguma nisso. Para que ess& distincção 
restrictiva. senilo para tornar di~lcll a posição do 
it>dn•trial que entre n61 jL'. luta com tanta difti
culàade 'l 

Sr •. rresi<iente, não ba com elfeh .... , nenhuma iln
mo.ralodade, nem, por emq uanto, ille"lllidade em que 
algnem A.dopte paro mn.•ca de. fo.br'lea alguma da• 
Jocuçõ<l!l geralmente ttsiL.das piL.riL. indicar o. nature• 
do objecto ou a classe a quo pertença. 

HA., porém, rnzões de conveniencia. publieu., que 
plenamente jnstificão a disposição, que o nobre senador 
cemnra, Antes de expo-laa devo fazer no no'bM 
senador du!Ls observações, afim de que bem so eom
I>rehenda o pensamento do projecto. 

A primeira, é qu" nilo probibe elle que nenhum 
industrial CSCJ'OVa. na su.a ma1·ca, como S. Ex. aiz, 
pala.vra.s ou locuções gcra.Imente usadas ; 1nas tio 
S1\rncnte que esst1. marca. seja admittida. a registro, 
para. gozar da.s gnra.ntio.s especin.cs que a. lei consagra. 

A segunda, qlle prohibc tão sómente o re~istro da. 
marca que consista apenas cm palavra o.'i locuça.o 
geral. 

_:Mas, por9UC o veda'/ As ra.zi5es constii.o a .. exposi
çao de_ motivos, quo. acompanha o pNjecto, e qnep&
rcce nlLo ter merecido a attençüo do nobre senador· 
ci-lns : ' 

« P•·ohibe (o art. 8• n. 2) as marcas consistentes 
cm palavro.s ou locuções geralmente usada• pn.ra indi
car ',!: nntarcza dos objectos, ou a classe a que per
tenyn.o. 

" Esta-dispo•içii.o fet fn"t"irada pela lei argentina 
(I~ de Agosto de tSi?) que a O>tabeleccu, no con
ccLto do.s secções, mtuto rama.volmcllte. 

" Se n. rnnren. tem por fim assi"no.lar ttma merca.
doria ou objecto de modo a distingui-lo de qualquer 
Olltro, é cl~ro que palavras ou locu<;ões nas condições 
cxpo~tns nao o conseguem, nttento o seu uso geral. 

« l!.sse mesmo uso gera.l tornaria. prejudicial e in-. 
cotntnocln. para o commcrcio e o. induf.trio. n o.dopçü.o 
ele nlg:nmn. dcs~n~ pa.lnvrns ou locuções para. a. ma.rca. 
l'cservnda c P.''IVllegin.da de quem a fizesse registrar. 
Os ,g.ue negoctassem ou produzissem objectos idcnticos 
tcrLao _de pr?~11rnr '('nra olles novas denomintLções • 
que nuo darmo mmt~>s vezes idéa do objecto tiio 
clnra c tão noto.rintnentc conbeoido., como n Ue que 
n;lgncl'!1 se npropl'tassc. sen1 nenhun1 esforço de intel
lap::encw, sem nenhumn. co1.nbinaçrw nova nenhum 
trnUnlho mnis que o do requerer o rcrri,;tro.' 

« Um exemplo justificnrio nindv. moll'ror o preceito de 
q•tc se trato.: supponha-so 'ltto o.l:::um fabricante de 
c!1nrntos ndoptn. parn. os seus pro<lnctos 1nCL1'ca. con
~Lstcntc; nn propria dcnomin:Lção - Chct>'lttos - e a 
íaz rt.!: .. nstrar. 

cr .Do:,Jc logo, só cllc.roacrio. nssim designar ta.es 
i'n.hr1cnd<1s e appnreccrLO.o l"t!clamn.(~ões ele "rnnde 
numero .~o incln'5trin~s qnc 03 prc};nrão, ot.r' entií.o 
ver-se-huLo estes cbr1gndos n escolher novn dcnomi
nn~·~o. que t~iio seria ttlo fncih11ente comprehendidn.. 
Os mcon\'cmcntcs daqui rcsultaLltcs silo obvios. Os 
t~l'lnns o.u locuQões d~ uso geral pcrtencctn o.o domi
nlo · pl11Jhco e deli o nn.o dcven1 Stlhir. 

cr A 1nn1·co. eleve ter, senü.o nl"umo. cousa Uo novo 
ou .odg·i.nnl, de c~:~opecinl, do cnra~tedstico .. que clê por 
o.s.;:.un l.hzcr umu. JJhy.·donomia ·ind·i.vllttal no oblccto.a.. 

O Stt. J UNOI~rnA... dt'L um a.pnrto. 
. O Su. AvFo~so CeLj;O :-0 nrtigo niío tem o sen-

1".•<.1:"~ rtnc V. gx. lhe quer ntt.ribuir. E' cou~u diversa. 
Lcw\. V. Ex. todos os trnta.clistns sobre n mnteria 6 
Yt~rú que ello encerra o. hott doutrina. Lciu. Puuill~t. 
por nxomplo, quo traz n.lguns nrcst~::~, que tornií.o be1n 
clnrtt. 1~ vcrducl~ira intelli:.;.enciu. da disposi~!Üo. 

V., C:x. pomutt.a-mc Citar alguns. Ni'o so t«lonitt\G 
em !< rv.nl"' 11 rOJ;Utro [lnl'lL mar~" de ft\l>l'ica n de••-
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gna~ão - pRpel de at·l~oz •. porque geralmente usada 
não distin~uia nimhum·a especialidade. · 

o fabricante desses fogos de nrtHicio ele. salão, 
que o nobre senador de,·e conhecer bem, por<J.UO se 
queimã.o especiahnente na noite do sen .santo (risa
das), quiz registrar a marcn-581'pente-para um pre
parado (su!focyanuro de mercurio, que, incenwando
ae, enrosca-se como o re{'til. (Risaclas.) 

O tribunal não admitt1o, exigindo que o interes
aado o alterasse para serpente facticia. 

O Sn. JoNQI!EIIU. d{, um aparte. 
O Sn. ArFoNso CELso : - Passarei, Sr. presidente, 

a outro ponto. 
O Sn. PnE&IDENTB lembra ao orador que, discutin

do-se o art. r•, sómente se póde tratar em geral 
demais. 

O Sn. ArroNso CeLso: -Sei, Sr. presidente ; mas 
estou respondendo ao nobre senador pela Bahia, que 
não se limitou a generalidades. 

Von obedecer a Y. Ex., resumindo o que tinha a 
di:<er, ainda que a maior amplituue dada á. disc11ssiio 
do art. 1 • facilitará, adiantando t1·abalho, a das 
ontras disposições do projecto. 

Referindo-se aos rec11rsos 'llle o projecto crêa contra 
os despachos das j11ntas ou inspectorias commerciaes, 
que concederem ou nega.rem registro& de marcas, 
disse o nobre senador : . 

" O rec11rso qtte existia dessas deci:;õcs locaes era 
para o governo, o11vido o conselho de estado. Por que 
razão q,uer-se agora dar a questão meramente admi
nistrativa. um cnracter que ser{t. judiciaria~ :r.or que 
razão não se ho. de conservar o que se fez até ngorn.,. 
recorrendo-se pnrn o governo, paro. o mesmo, o qual 
ouvia o conselho de estado, corporação em que t~m 
assento pessoas tão distiuctas como o nobre senador 
por Minas Geraes 'I » 

S. Ex. accrescentott: •não vejo motivo para revo
llar-se ainda neste l>onto a le1 de 1875 ; - é uma 
1nnovação, porém infeliz.• 

O nobre senador, Sr. yresidente, labora em um 
engano : a lei de 1875 nuo foi revogada ainda neste 
1JOnto ••• pela simples razão de que esse ponto nella. 
.se nõ.o encontra. ! ~ 

A lei do 1875 não creott recnrsos para os qtte se 
jLllgnssem prejudicados pela. ndmissü.o on recusa. de 
qualquer mnrco. n. registro, cotno era de mistC1~. E' 
essa uma de StHtS mais importantes c sensíveis 
01nissões. 

A jurisprudencin ndministrnti~a veio supprir essa 
lac11na, admittindo o rec1uso parn. o conselho de 
estado. Portanto, o ql.lC se revogo. niio é n lei. senü.o 
"' praxe, o CObtutne, o a. ianovnçüo nü.o é infeliz, 
como suppüe o nob1·c sennclor, antes muito acertada. 

A pt·n.Kc existente ern. a. dcsot·tlen1, a. confusão. 
Nuncu. ficou dcciuido qual o ministcrio competente 
pn.rn. cnnl.J.eccr do semelhn.ntes recurso:.;, se o dn jus
tiça, por lhe seren1 suhordinndns ns juntns ccnnmer
ciaes. se o dn n.gricnltura. c con1n1ercio, por trntnr-sc 
ae marcas de 1ncrcntlorins e proclu.ctos, -por snn. na
tureza n1ercnntis. Recursos forü.o intentados pernnte 
um e out1·o ministerio e ambos dellcs conhccêrilo e 
iJ.ecidh·U.o, tnl\'ez sen1 n. necessnrin nniforn1iclnde. 

Dir-se-hn que Lnstnrio. indicar qunl dos n1inisterios 
se1·in o competente pn1·n. conhecer ele t11es questões? 
Dttns razões vnliosns, qne n. exposição c1e 1notivos 
exponde, u1un. do p1·incipio e outro. de convenicncio., 
nconselhíll'ii.o olttro nlvitl·e. 

A razr•o do principio on jurídica. ú qtle as q11cstõca 
suscitadas sob•·e marcas ele fttbrictts entendem com o 
dh·eito de prop1·iedade, que 6 dn esphern exclttsiva 
do poder jndicinrio. 

Em Frnoea, o pelo nrt. IG dn lei de 1857 1 sü.o 
da compote~cia dos tribunncs civis, porque dizia 
o relator «a mnrcn di\ f<tbricn. c <lo commercio é umn 
p••op•·ioclade, o, poi•, nos tl'ibnno.es incumbidos de 
apreciar ns questões do pl•opricd•ule deve competir o 
julgamento dos litigios n ella referentes». 

Em Portugal jú. niio acontece o mesmo. Seg11,.do o 
reg11lamento do 2:~ de OntnlJro de 1883, expedido 
para oxecuçüo da lei ele 4 de Junho do mesmo nono, 
CJ.UO aaql.\elle reino rcgtllou ns marcas de merc11do~ 

rias e prod11ctos, cabe ao ministro das obras publlca11, 
commercio e indnatria resolver toda• as duvidas gn& 
se levantem ó.cerc~ da identidade ou semclbaaça. da• · 
DlRFCQ.S, e te. . 

Mns é porque alli o deposito e reg•~tro a ... s marcas 
fazem-se exactnmentfl na repartiçao do commeraio · • 
industria daqnelle miuistcrio. 

A razão de convoniencia consiste na necessidacla 
de poupar tempo, g11e para o com•nercio é dinbei .. o,' 
na celeridade que devem ter o processo e decisii.o das 
causas que a e1le interessem. 

Ora, é sabido que com o. organisaçii.o do nosso aer
viço administrativo actual, e as praticas reuebidae 
nenhum re·c11rso para o governo póde ser decidido antes' 
de &lguns mezes. Nüo seria exagera~ao dizer-se mesmo 
-annos, porque ho. ·exemplos, e o.té da especialidade' 
de q11e se occapa o senado. A exposição de motivo111 
c1ta-os. 

O aggravo para as relações do districto, fnc11ltando 
ás partes al!egarem seu direíto,vermitte que as q•tes
tões resolvão-se promptamente , o que é vantajoso. 
. O Sn. NON•s GoNC.\L'I'ES : - A lei sobre privile:;io• 
?o ~n.ve?ção já. recÓnheccu a competcncia do poder 
JUdiCIIlriO para qttestões analogas. 

.0 Sn. AFFONIO CELso : - E inspiro11-se na sã don
tnno.. 

Não pareceu aeertado ao nobre senauor pela. 
Bahin, Sr. presidente, o processo ordinario com
mercinl que o projecto adopta parn. as acções men
cio:::mdas no art. 11, isto é, a. que tenha por fim 
obter a declaração de oullidnde do regi,tro, feita cont.·a. 
o disposto no art. 8•, o a que se destina a obriga~ q,. 
conc11rrente a quem assista. direito a nome idcotico on 
semelhante a modifica-lo, nor fórmn. que seja impos~ 
aivel erro Ot\ conf11siio. o· nobre senador preferiria 
pn.rn estes ea.sos n acl'!ÍÍO deceodia.ria.. 

Pouco ndiantar-se-hia com a sttbstitniçii,o lcm:
brncla pelo honrado collc,..a, porque S. Ex. sabe 
9.ue a acção de aseigonção âe 10 dins com muita faci
lidade póde transformar· se cm ordinnria. Demais~ 
não podendo ser ella intentada senão ent.re as pnrtes; 
interessadas, comprehende-se quantas difficuldndes c 
protellnçües dnhi viriito pnrn. o prejudicado, que ordi
nn.rintncnto nrio púUc cst~H' presente no lngnr do de
licto, ncn1 promover pcf:isoalmentc n. defesn do seu 
cli~·eito~ delegando-o CL cnixciros, gcrcll:tes ou com
ml~snnos. 

Qner u. nulhdndc ele ttl"ll r.:-gi.stro jLí. feito, quer a 
suhstituiç:ão de nonlcs, sri.o questões que demunc!ão 
ind:"t.ga.yito demornc1n. c que disponllü.o ns partes d.c 
tcm1l0 pnro. colligiL· Etlns provns o cxhilJi-Jns ; per 
ÍSSO J.Wefel'Ío O J:li'Ojecto O prOCCSSO orclinnrio com
mercml. 

Nii.o tenho, po1·ém, nenhuma dnviün em "ceitar 
umn. <'lnendu. st1bstitnindo-o pelo stnllnlnrio, se o 
honra.do collegu., ou otttro q ualqucr o.presenta-la. g,.. presidente, j11lgo ter respondido a toi!as a~ 
obsm·vnçlics da nobre ~eun<.lor; :-::.c n. ulg;lllnn. deixe~ 
de attencler, digne-se S. Ex. <le advertir-me ... Ah, 
escapon-me mnn. O n.:>bre scundor disse qno lla na 
projecto disposi<;ões que j?!ll'MCm do scculo passado I 
Niio sei qna.es ellns sejuo, o nobre sennclor nü.o as 
npo?tou. c es~on J'er.madido de qne, ,longe de. conter 
o.nttqunlhns. 10Sp1rou-so nns doutrlno.s lUO.ls JUO

"dornns. l\Ins, se efl'cctivnrnentc cmcon tra.-se .neUe 
nlgmn mufo, njude-mo o illnst•·ndo collegll n limpll-lo. 

Aqui, (L pur'iclaao. direi a. S. Ex. que tive immenso 
prnzer ouvindo-lhe aquollns pn.lnvrns. O nob1·o se
nador, que sempre se tem rcvelado-!awlator temporis 
acti já tem horror lls cousas do secnlo pn.ssndo I I.sto 
promette, o e·nche-mo de cspcrnnçns. Ainda. bem I 
(..!fuito bem; muito bem.) 

o l!!la•. Jun•tuclra: - O discmso elo nobre sena
dor obl'lga-me a. voltar ú. tribuna, pol'que S. Ex• 
apresentou varias proposições que silo muito J.leri
gosas. 

Disse S. Ex. quo ou era o lq.uclutor temporis actl; 
havia do eu ser o verdadeiro lotwador do tempo pas
sado I 

Nelle ha\'ia alg11mns comas d.igna.s de imita.9âo. 
Nem tudo era. injustiça e-violcllcia. . 

Sou ami100 ia ciy.ilisa.~o .. c-.Q.o.- prozeiilO do .me11 
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~.J>:>.iz; tenho sempre dad.o pro\'.aB diss.o. Coll'!tud.~ nõ:o. 
:"'..uero cx~>gernr a cspeci~ d.e rc~rospecto. lustorLco c 
,compnrativo, por trazer uso o lDCOD\'Onlontc dn de-
•mora. do projecto. . . _ _ 

As minha.s objecçõc• sobre o nssnmpto n 10 suo 
contra a genern 11d11de d11s disposições do projecto; 

:mns n. minha. censura principal é que elle offende ao 
-']>rinc;ipio constitucional e legnl, comquanto tcnhn 
out.rns sobre \'a rios pontos.: · · _ . 

O principnl argnmento . " que o governo nl\o pod1a. 
fizer n. conven•,H.o, ctn Ytrturlc dn qu.o.l nppnre~eu o 
}Jl'ojccto; o governo confessou pcrant.e o pa1z c o 
muudtJ qne aquella con,·~oçuo estnva on1 plena exe
CJ1<'!ão c era. lel pnrn o pr11z. 
· 0 nobre Bennd~-.r ncrrou : tnns, St·. presidente. bo. 

,~crdu.dcs que não é po~~ivcl nep:nr. Eis nqui o de
creto com a. nssir··na.tnrn. de S.l\I. o Itnperador c rcfe
r·endado Jlot· u1~ cx-n1inistro de estrangeiros. Diz o 
seguinte (liJ) : . 

rr Decn&TO ·'N. 9,233 DE 28 D& JUNHO DE 1834-
J'ronmloa a con.1Jenc<7o, assionnda. em Pnriz a 20 ela 
Jlfa•·cn de 1883, jlei'ct qual o Bmzil e O><t•·os Estaclos .<e 
con.Stilttent cm 1m.l.río para a. JWOtecçlÍo. da proprleda~e 
indmil?•lal.-'Tendo-sc conclnido e nss1gna.do C'al Par1z 
no~ 20 dia.s do m~z de Março elo nnno proximo vassndo 
t::n1n convcnç.ãc, pela q11nl, 11arn. u pt·otccçii:o d'l. pro. 
J1riedndo indnst.rh\1. se constit.~tem en1 uniii.o o Brn.zil 
e os se<l"uintes Estnclos! Bel~ICU. I!espnnhn., ne.ru
Ulicn. F~tnCI:!~.n, Republica de Gunten1nln, Itnlin. Pn.t?.es 
l~nixos. P·o~·ll'~al, Rcpnblicn de S. Sa.lvn.dor, Scrvin n 
ConfcdcJ'af'!â.•• Suissn.: c tendo-se depositatlo no n1inis .. 
1crio dos t~e ..... ocios cstt·angeiros de F1·nnya., no dia. G de 
.Junho corre~te, nií.o só ns respectivas rntificnç~õcs, 
lnns ta111bern os netos de necessito dn Gr:i.-B:-ctnnhn, 
r1e T1mis c da RepuLlien elo Eqllador : Hei por hem 
oue n n1csma con\"enr~rto c o protocolo de enccrrn.
mento O. cJia altneXO 'sejiio observnelos C Cumpridos 
tão intcirnrocntc como nclles se cont~m. 

" JCii'io da !v!n.ttn !\Inchado, do n1ct1 c.onsc1ho, n'll
nist.,·o c secretario de c.:;tndo dos negocias estran
geiros n~sim o tenha entendido c faça. cxect1tn.r con1 
os <lespn.ch'"'s necessnrios. 

cc Pnlacio elo Rio ele .Jlol.neiro, nos 28 cl.io.s do 1nc1. 
de .Junho d.e I SSl,, G:l• cl>t Independencin c d.o Impcrio. 
-C ·m a rubrica de s.·l\I. o Imperndor.-Dr. Jor7n 
da Jtfatla Jlfa.chrulo. n 

Aindn. n1ais. Sr. pt·esidente, no ]ll'OJlrio protocolo 
n que so refen o nobre senador. c. nessa.s outt·.ns 
J1enus complcmcntnl'~s cltle, con1o cltzla. un1 bon1crn 
cli.'tincto, tem semelhnnçn com o post sc1·iptwn das 
c:u·tns de certns pess.on:; espirituosas, 6 que está 
~xnctn.rnente ex.nrado todo o pensamento do con
trato. 

O Sn. A.no,.so Cer.•o : - A.hi é que n convençiio 
r:,uUorllina·sc ú legislnt;"·~~o internn elo pn.iz. 

O Sn. JusQuF.mA- · - Kão se subordina: rc~~nheee 
np~nas o fncto Cl\h11itu\nt.c tlc un1n. 1nndnnçn. consti
tucional ou nltcrn~·ào de lei orgnnicn. E'Jsas llC(;ns 
com lr.n1entnres n1ostrüo n flnnrn. da diplon1n.clu.. Nlio:> 
a cr.n nro pDr isso , poi'i 6 p1·cci.,o prevenir todna ns 
llyro!.IJeses de cxito. 

AttMcla o nobre senador (lt!) : 
rr A presente convcuçito serú posta en1 cxecuçü.o 

no prazo da um mez, n partir ela trocn dns rntinca
r.'õec; , c flcnr•'~o ctn vigor durnnto o te1upo indctcrlni
nado até findar-se um anno (L partir elo <lia om que 
iór feita. n denuncia. » 

Nü.o se fez denuncia. nenhuma, c por consegllinto a 
convenção cstu.vn. c continún. n. estnr cm. execução. 
Isso é claro como n luz <lo d.ia. 

Orn. se essa. convenção tem n1uitn.s disJlOSl~ões dc
rogntivao da lei do 23 de Otttul>ro ele 1875 como os 
]lr>~pa·ios noUres scno.dores. como o prOllrio gove1•no 
recunl1c-r·t~m, é cvillcntl! r/nc nquelln loi debnppnroccu, 
que se lez mna especie 'c inte1·regno ou de lttcnna de 
q1.1u.si douA nnnos, e. que ngora surgia o projecto que 
o nobre senador muito habilmenfe, como cm tudo, 
fez, mlta que contém cortamento nlgmuaa condi"õcs 
que o senl\clo deve l'ejcita1·, ou mocliticnr. • 

ror conseguinte todl\ .... argt\mentaçilo do nobre so-

nador pccca pela base, a. convenção foi rntificadu cm 
I 854, c por conseguinte a. lei de 1875 deixou de 
existir desde então. · 
:o Sn. 'A>'FoNso CEL•o:....:... A. lei executou-se. ainda. 

hontem, hoje osti\. executando-se o cxecutn>'-se-bn até 
que nós promulguemos 01ttra. }._ 

O Sn, JuNQUEIRA: -Não põde estar-se cxecntando 
em ,•ista. do decreto que hn pouco li, de 28 de Junho· 
de 1884.. Essas idéas de validade do. lei de 23 de Ou
tubro de 1875 vilo grassando, mas era preciso esquecer 
o decreto citado de :18 de Junho. Nõ.o é SÓ (L alguns 
iiJustres senadores que as ouço, nin<ln hoje no BOtavel 
orgão ele. pub,Iicidade do Imperio, o J'!rnal d'! ~om;. 
mm·.cio, v1 a.rt1go de fLtnào em que m1uha. optnuLo a· 
comba~ida. ,Digo - mlnha. - porque até hoje creio 
quo :fu1 o pr1m01ro n externa-la no pa.rlameuto. 

Se níio fLti, peço desculpa do. minha pretenção. 
Os nr.,.umcntos principaes, apt·e•entados no referido 

artin-P, 'ãliús escripto tnagistrahnente, nã.o te1n n pro
ced..fncio. que se lhes qaiz dnr, pois que cm face do 
decreto de 28 (le Junho citado no meucionad.o artigo 
se võ que n convenção de 1883 foi promu lgnda so
lemnemente e que o. e !la adherio o governo do_ Brazil. 
As pnlnvrns seguintes mestrão que tcn1o~ raz1.1;o: 

" Niio menor equh·oco, posto que mut habLin~ente 
sustcntndo, é nrguir o governo por ha.ver cxorbttn.do 
de sua competcncia., adherindo e promulgando pelo 
decreto n. \!,233, de 28 de Junho de 1884, {, conven
r:iio de Parh, pelo. qual se .constituirão cm Uniiio o 
Brazil c outras nar;ões para protecyão reciproca. d.a. 
fl"Opned.ade ind.ustrinl. » · 

Já vc o iliuatrado orguo da imprensa: cujas opi
niões eu tnnto ncnto. 9ttc pelas suns propt'las pn.lnvras 
a. ConYcnciio Internn.clonnl é consideracla n.pprova.cla.. 
t<.:stú., poi~, cm pé c vigorosa. n. co~vcnçü.o. e. em '~r
tncle clclln foi apresentado o proJecto cm d.Lscusso.o. 
Isso declarou ante-hontem o nobre ministro dos ne
gocias cstt·angeiros. ~r~s J!Or isso mesmo qne n. con
venc;üo entre nús é le1, nu.o se segue que· o governo 
tivcs~e tido rnzii.o d.c :fazê-la, porque o argumento 
tirado pelo nobre senador da. constituir;iio do Imperio 
ele nenhuma maneira. põde nprovcitar. 

Jú. nnte-bonteru cu disse e torno a d.izet• que G 
art. 102. da const1tuiçi1o, tt·atand.o das attribuiçõcs do 
poder· executivo, dtz nos §§ 7o c 8°:-" Dirigir as 
nc.,.ocia\'ões politicas com as nações estrangeiras, fazer 
ll'!rtndos de nll1ançn offensh·n c defensi\•n, de subsidio 
CJ cnln1ncrcio, levnnclo-os, depois de conclnidos •. ao 
conhecimento da asseml>léa geral, quando o interesse 
o segurança 'lo estado o nermittirem. » 

Ot·n porventm·a. estn. cõovcnQii.o refere-se a. n.lguns 
dus casos de qtte tro.tl"•o os§§ 7• e 8•'t E' um trntad.o 
que estabelece direitos e d1reitos novos p!tra os sub
dilos d1ls nacões contratantes, que estabelece des
pezas, que estabelece uma certa fórnm de pr'?ce~so e 
novns gnrnutins e nortnns. Esta.va. nn.s o.ttr1butções 
re,-.·nlnres do poder executivo :fnzcr esse convcnio, e 
p<"::lo c1n cxccut;:ií.o s<nn logo '\"ir n.presenta.-lo á nppro
vn~l"to <ln as•mnblén gcrnl 't 

Não, é um nl.mso e abuso que cle,·e ser profiigndo 
sen1p1·e Cf 1~'. Por conse~ninte n:linbn n.rgntnentu.ç.ií.o em 
ambos os pontos é veralldcira: 1 o n illegalirlnde da 
c:onvcnçuo; 2• a. revogação d.a lei de 23 d.e 0Lttubro 
de 1875. A.lúm disto existem os outt·os pontos secun
dnrios de que fnllei ante-hontem. 

E tanto é verdade, Sr. presidente, que a lei estli 
revogn,la, que o propri~ nobre senador nos flllln.. ~o 
seu p1·ojecto cm um umco caso em que elln contmuu. 
n vigornr, e é qnnndo o projecto 'liz que ns mnrc~s 
que tinhêto sido exec11tadas cm virtude claquello. le1, 
continunrúõ n ter vin-or. Eis nqni o n.rtigo : 

rc. Art. 27. Sii.o vnl'idn.s ns nutrcns reJ;tist.rn.cltlB, àe 
conformiilude com a lei n. 2,682 de 23 de Out11bro 
de I 875, c sm·-Jhes -húo o.pp1icaveis as go.1•nntias nesta. 
coni'cri(lns. n . 

Por consoc:ninte, de todas as <1i<posiç11es da lc1 de 
23 d.o OntÚLro de 1875, o. unica e~ceptll<td~ foi a. 
força c n cfiicncia dns marca• que t1verem s1do l"C
gistrnd.tls om virtude dessn lei ; tuclo o mais desap
pareceu. 

A convcnçii.o de 1883, qne nqui está nnnaxa· tl.<l!:• 

I 
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. . 
-.rela~ia de .estraui!Je"oa, em .aeue aunexos que se . na&·lllarcas palavraa aesqllipedaea e q,.. po.eoe :en.: 
-d<>QC>I8Loio ~rotocolo de ·•nceJTa-nto, l'roeesso verba.& . ; tendão. · · · 
.. de dBpoaUo e Pf•olocolo, ailnplesmeote, eatú. mostrando E' por isso, Sr. presidente, ,que digo. 'J-.• uma· lei. 
qae uma uoya éra a'ppareceu, que um novo é.stado' de' · llllsim concel>ida, applicada no .. Brazil, ~iio ,ve:li.litOl'ia'e 

-eollellfl fol acei~o pelo Br~il; · · · illogica, vai re1ilmente exercer uma· tyraunia · extre·-
Dieoe • nobre &eDa<IOr : • 'Mas· a • despeza é '\\1\ÜtO mil. E bz-se ,isso em. nome do.lillerdade· da•'nidna\ria I 

·pequena. D Seja qual fOr. Estú. marcada em O .Sa. Alt~,ol<io. Csuo: -.Jú. expliq~i.'.asa.dis-: 
·dou• mil ·francos Qo deapeza com qua o p:<>· posição. · · ·: 
v ena o .ila ·Brazil tem de concorrer ~o dos o o· a.n- . 0 .Sn. JuNQVBIR"' :-:-Penoa. o nobre· seDado• que! p<»r..- · 

-moa ;para a tal aecretaria internacional; de ma.- ventura houve part\dos:o, quando .me referi ·-·•eculoa,; 
·lleir& que nóa, que temos lutado com certas difficul- passados, nos quo.e•, pelas circumstaneiae,ea~ciay 
-d&deo;, Tamoa crear maia esta, estabelecer· uma especie em qile se aehaviio, havia neceaóidadeii dli'leertas me:.. 
. ..J.e eeeretaria internacional, umn. União que parece didàs, que 'eoti.i.o erüo justificadas, mn.o· que ho~e ·nio 
.~aeim em pouco, não direi crendorn. de proselytos, se sustontilo, pórqne nii.o se·dão as mesma• Clrcum-
.:ma• 'l"'e Cem um. caracter de propngnndn., oen'do en- stancias-, . 
"tretnnto o Brazil levado a grandes obrigações e ·até Reconheço que a bumanid~<de tero.eamiu)uulomliho; 
~a pag~r. empregn.dos, quando n.õs .. aqui não nos recu- mas 0 nobre senador. ha de reconhecer eemmigo .que , 
,aamos ,. por nós adoptarmos providencias garantido- esse caminhar na send.a do progresso niio:4 tnlleli11i-. 
ra:s da industria. Ora, se isto é com effcito procurar do, porque se fosse o·homem pOderia .tocar A,perfei
reapeitar. a constituição, não sei o que seja respeita-ln.. ção, 0 que é imJ>ossivel. 
Sou,awto amigo elo coutacto com as nações eatrlln- Se por um lado temos caminhado muito, ae o com-. 
·geiras ; reconheço quanto o Brazil lhes deve, ·mas uão mercio tambem tPm ganho· bastante,··por outro .lado., 
ve)o preci!iiiO de estabelecer convenções de supposta 1ba de o nobre senador convir que .toda•·esaas minu
reclpr•ciuade.Quero a amizade'·das n~~es industriaes, dCincias, essa qucst;•o de mar()as em que se .quer tudo -
mas nfio·posso aceitar uma intervençi\o em assumptos ,muito bem regulamentado e muito b_em aeseovolvido, . 

·de .indnatria em que não podemos lutar. Qnero a· ami· ,nii.o s& barmonisiio m11ito com. a liberdade que .tinh~ 
zatle e o commercio, porém, independencia; e aó 0 antigo commercio. Entii.o o homem. de talento, ·o 

-fdzer na -uaas de ac.cOrdo com a constituição. · negociante intelligAnte poctia adquirir grande riqueza. 
·O D<illre senador admirou:.se, ba pouco, quando eu Jl<>r~111e _podia f'\z6-lo unicamente coin seus calculos.; 

..oeuau.rava com ·toda a razão;· como cousa estupenda. Ro_Jc nao 0 fo.ru.. . 
que o· projceto-prohibiasc que nns .marcas so empre- o nobre a~nndor sabe qtie o telegrapho traa.tudo 
.gaesem Rll.palavrns <lommuns. .. em dia, os preços sii'l conhemdos quast:real por um· 

O Sa. AF•Ol'lliO CELSO :- Niio é isso. real; entretanto que antig!lmentc haviB a eharondo.. 
O Sn. J'meoiiBIIIA :-Tenha paciencio. 0 nobre se-. cspcculnçiio intelligcnte e ·justa, essa especnlavão que 

nador; tenho entrado nesta questiio molgré moi nii.o tinba ma.•·ca, ossa ospeculaçiio que toda.eon•istia · 
(cleixe pnuar);. uão '(lretendm .entrar nclla, mas foi no talento do individuo, no conhecimento das cousas 
.usim .. como que tomado. de uma certa impaciencia, do se11 tempo, do comrnercio e da navegl>\lãa. . 
,•,eZJdO•')n·e ae queria.obter do senado uma lei, como Portanto, .se por um lado temo-nos .adiantado 
·esta, .fundada em. l'rincipins a e illegalidnde e cm muito, por outro lado nilo temos caminhado!lo.mesmo
muitas out&"aa que sao .contrarias aos interesses na- sentido, pois é esta a lei fatal da humanidade. 
cionae~, l>e•'!l·que contenha algumas outras disposições Naquelle tempe, por exetl'plo, no principio do so-
·aprove&tav.elll. culo, durante as guerras entre a Frau~a, A ·Inglaterrt>. 

.Vejiio 08 .nobres senadores. Prohibia-so em uma e sons alH~dos, quando os portos da. Europa esto.vão 
lei que o cida.diio brazilciro pudesse cscr11ver como quasi todos bloqueados . pelas forças navaes britnn-. 
:marca ,de fabrica-palavras ou locucõcs geralmente nicas. niio era passivei que nlli entrassem .os geoeros ._., 
em;pregacttu ,para indica1• a nature.zca' dos ob;cctos ou colooiaos. Mas o negociante atilado, como um que 
·« clas.se a quo pertcnçlio. houve na Ballia, pre \'endo pelos seus en.leulos e. 

0 s. .. Anoi!Cso C1<LSO : _ Mas não é 0 que V, Ex. outras circumstaocins de commtmicnçues postaos que 
· dt:vin. estal" sus\>enl'lo o blooueio naquella occnsJÜO' 

.estt\ .dizendo. nos portos do su · d~> Hespanhii, princip~ln.ente nos de 
·.O S..• J'UNQIIl!IU\A. : -Nada é mais justo, mais inno- Gibra\to.r e CadiJ<, cl\rrC!);OU navios com fumo e 

-eente do. que c•creve•· o prodnctor nn marca. de &\ta mandou-os para h\. Cheg;ári:',o o.\li justnmenle quaouo 
industria palavras ou locnções gernhncnte emprega- ~sto.vn. levantado n bloqt.\eio ; a. 11enurin do fnmo n::s. 
das p&.l·a indicar a natm·eza. e r. cht.se dos productos. Hcsp:mb~ era exce•siva : vendêriio-n'o, e os navios 

O Sn. APIIONSO CELso: -Já expliquei, o sçnauo voltl.rl'\o c~rregados de l'rnta. 
apreciará. . Eis o q ne era o commercio com os seus atrevidos 

0 Sa. JuriQD'Euu : _ 0 indttBtl'ial que prt>duz chn- az~res. Hoje, com o v11por, com o telegrn.t>ho, cum 
.rutoa, niio ha de deit~r mt cnixlL que cmltem estes todos esses elementos que eu tanto apreew, semlo 
·objecta. os nomes geralmente a<lOiltados 'I dcllcs sectario, as cousas commerciaes e industrines 

mu.dárii.o de aspecto, tornú.rüo-so neccssnria.s certa~ 
O S11.. .Al!'roroso CeJ.So :- Ní,o ó isso que V. Ex. regras gcraes, codigos do commcrcio mo.ia perfeitos e 

. .auppõe.. 1ni0uciosos, variados regulamentos ndun.neiros e com-
O Sa. J'aNQD'EII\A. :- E' i•to que se prouibe ; o merciuos, um~ policia m"is acti\·a nas rcl"çC'>cs ih>• 

· aeniio V. Ex:. e o sennUo vejü.o na JHllnvrus que vou povos. a inven~n.o das mn.rcns c signaes cspeciuos ele 
ler do mencionado >5 2• do art. S•. Ei-las : p•·opriedade o das iod ustrias. Por ioso~ projectns como 

c« E' prol.tibido o registro de n1a1·co.·que contiver ou o actual sü.o precisos, ma.s ú mister que sejiio eo"Dce-
.oon·sistir ew: bidos cm termos perfcita1ueote ju;tos e adnnt~t<los "'" 

· cir<~UI\tstahcins do pniz, e que n su<L lcgl\liJ•tde nli.o 
"~ .2.• .Pal<:Lv•·a.s ou looupües ge1·a.!mente en~proaa.das poss~ ser 1,osta em duvida. 

pa.ra u•du:at· Gil natureza. dos objectos ou o. claue a que . 
• - Hoje essa au.scocia <lompleta de tll'ecos ourrelltes· 

per.ençuo. " gcracs nilo se admitte: tn<lo 6 discntiôo e sl\bic.lo · 
O s.n . .At•PoN-;.o C~<Lso: -O consistir rcfcl'e-ãe {, 0 que se passa na prnçn de Lon<l•·••· commorcinl-

outra eoasa. moote, cm poucas horas ú conhcciuo nas prineipne~ 
O S11.. Jur<QU'""" :-0 nobre sennuor por mnTs os- praÇ~\S do mundo. O tom do merendo e llo~ proços 

forços 9.ue f~ça, nllo púne n~gnr n luz (1o sol. O pa- p 11rte dnquell~ gmnde metrópole. A espcculaç>•o 
:1:11grnpllo prohibe qunlque1· 1>alnvra ou locuçüo geral- ainda o. ml\io j11sta pouco pódü f~zc1·. Estl'•e todos os 
1nent.c empregada.. Parece qne só· quer palnYro.s p;uin- p;onorcs e tituloa bitolados, couhocitlos o mnrc11.dos. 
clAdo.s, elcva.<io.s e de uifilcil intellie;cncin I Serão l•'ana-se, porto.nto, algum~ couso. no bom sentido ol• 

. ..,QDuncl .. u a6rnente pam sabios. . 'igat:l\otir o. propriodaile e a in<l.LtstJ•ia, mas uiõn deve-
• ·Evltl~ntcmento La. t\nln grnnllc fnltn ou eqttivoco na. mos oxo.p;erut• q.uestües como esta. llc qno &rutu.wo,g, 
·.ce®e~ao dosse pnrag1•opbo. Pnrecc <JU? sú "" 'lUOI' •:110 c:;t~ seu<lo cltsvirtm11la. A •l•lodtLio;, Ja c~"I"CI[a.cçiio, 
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sr: pt'CIÜ(lell-te, cl uma., e ... queatiio do ''"ilarfio e 
outra. 

.A. c:oatA'afacção deve ser punida. c01no um cdme: 
quaodo o i...tiviiuo quizer fazer marca. inteiramente 
eogacaclora para poier vender o •eu producto, iuferio:-, 
como doe outrem, isto lhe deve ser vedlldo c pnnido. 
Maa ~nda o nobre senador, e ha. de reconhecer qne 
a lei de 1875 faz grande dift'erença. entre o crime de 
contrafacção e o crime de imita.çiio . .A. contrafacção 
tem peaalidade maior. 

Dia o ar~. 6• da lei : 
: « Seri punido com prisão simples lle um a sei• mo

zu 11 multa de 5 a 20 •;. do d'lmno causado, ou que ee 
poderia cauMr : 

:u l.• O qoe contrafizer qualquer marco. indnatria.l 
ou de commercio devidamente registrada no trilmn••l 
ou oouer,·a~oria do con1mcrcio ; 

· « 2.• O que llBO.r de mo.rcas contrafeitas ; 
« 3.• O •1ue dolosamente a.pplicar nos productos 

êl.e sua manufactura ou nos objectos do seu commercio 
ma.rcaa ~ertencentes a. outro; 

« ~.• O que vender ou expnzer á venda productos 
:revestidos de marcas contrafeitas ou subrept1ciamente 
obtida .. sabendo que o criio. » 

· Eis o art. 7• : 
. « Serâ J>Unido com um a tres mezes ele prisão e 

multa. de 5 a 20 °/o do damo.a cousa.do, 011 que se 
poder1a. causar : 

« 1.• O que sem contrafacçüo imitar elolosamentc 
marcas alheias, de modo que possa enganar ao com
prador; 

cc 2.o O que no mesmo intuito e nas mesmas con
dições usar ele marcas imitadas. » 

O Sa. AFFosso CELSO:- Mns V. Ex. nüa lldmittio 
no seu prirneiro discurso a imitação conto crime. 

O Sn. JuNQUEIRA.: -O que cu disse é que havin 
uma. gr:a.nde differeo~~n. e Qtte o. imito.nio ou seme
lhança das marca.s que póde· ser filha do ncaso, não 
púde ser tentada. cotn a n1csmo. .. ev~ttri<ln.de legal. 'r C-se, pois, que o t~rimc de contrafacçü.o 6 muito 
difrerente do da imitn<;:iio. nos termos mesmo da lei 
de 23 de Outubro de 1Si5 .... 

O Sn. AFYONso CELSO : -A metade do tempo. 
O SE. JuNQUEJnA:- ••• e em seJ,!nndo lngo.r, qne 

1111. lei de 18i5 se nllnde n imitn1·üo porém com a 
clausula expressa de ser :feita dolo•amente .... 

O Sn. ÀFFONso C&Lso:-E' redundancia inutil; 
um defeito de t•ednc\'Ü.o. · 

O Su. ,Ju!"'lQUEnu. :- E' t.lm recurso ain!!'ttlur essn 
nllegaçüo! Só demonstro.ndn-sc com testÕmunho.s c 
docu1ncntos perante os tribunaes qnc se tinha do.do 
essa. clausulo. de dolo era que o individ~to podia ser 
J>UDldO. 

Portanto, ha uma. grande aifrercnçoo.. Não quero 
absolutamente ser contrnl'io {t. tlmn disposição desta. 
ordem ; o que ile•cjo súmcntc õ qne •ejn. cxplico.da 
nfim do que, não hnja cstn .:lausuln de UlU modo 
pcremptorio como a empregou n lei de \875, feita hn 
10 nnnos~ qt:nndo n~ cousns nii.o !'inbü.o cominhndo 
tanto; e, no cmtrotn.nto, jUlgou-se necessario usar o 
ndverbio-dolosamentc •• 

O Sa. AFl"ONso CELso : - Por uma redundnncill. 
um defeito de rcdacc;iio que, c1u mataria crhnlnnl 
nü.o se ndmttte. 

O Sa. JuNQuem .. :- ••• poro. que sejüo evitados 
muitos cnsos que todos os dias se poderáõ dar. O 
nobre s{'lno.tlor quu.ndo o nrgun1"ntu pnrcC(~ <lccisivo 
contrn o. sua nrp;un1entnçii.o, n.l!Q~n lugo defeito de 
redu.cção no.s leis-! B • isso comt.nodo. 
r .A's vezes, por um fncto innocentn, umn semelbnnc;m 
ou imitrt.ção sctn tnli intcnçlio, fimL o iniluMtrio.l su
jeite. ú. pcnalidndo que n disposkii.o do 11rojecto e•ta
belece ou que lln pratica se póde cstllbeloccr pn':a o 
cusn cm f'J11C n 1nnrcn ~c Jln\'C(m com outra: tudo Jsso 
nnic.atl\CtHc !•nrrl'tc nc;~~::iln o ;.e~nlven a. tnl Gra.ntlc 
lJni/iO (c. pe(,'0 nf!Cll(,'Ü.n t1u-~CnLLtlo t'Hlrl\ este O.SSU111pt.o 

por•1uc ""t<1n1os :'lljcito~ u ~s~" Gnttu!c Union In<ltts-

tJ•ld!lt;L r.p.lti t·~:;,l a&tle na. S11is;.:1. qtte fol.\'·.\ tUU1 :;rand• · 
reun!a.o em. Roma. aanualmente, e para. a flt\l&l .,... 
Brnzll c<>ntnb~>C c<:>m uma d&tpe>:il sofl.'rivel ••• 

O Sn. ÀF"o"s" C10L80 : .:...... 8001)000 ! 
0 .Sn. Ji:,.Qil!'IUA: -; 0~&, pergunto: é. COÍtv.~niÍ!nt.., 

qne •sto v{L asssm oonttnttando; que a nosso. Ic•..!;•sfa;.l•· 
fii}UC revogad.. J><"or meio de C<>UVOnÇÕCS ce\ebrad&S· 
com pat:&CI'! e. :;tral'lgeiroa '?. Aqui. e•t6., .Sr. presidente. 
o doc.tmento aa•igundo por S. M. o Imperado•· a· 
referendado pelo mini~tro, pelo q•tal a con•·énçiõo foi' 
oppro,·aua. Ell11 estabeleceu mnitas alterações na.. 
nntosa lei, e:omo o proprio nobre senador reconhece. 

.Paru <Jlle eot.umos ne••e litígio constante~ NiD· 
desejo, Sr. prc·~idento. cstcntlf"·-n•e, p~rquc. uüo qnero 
tom:t.r tempo no liCll':.ldo; mas quero detx.nr o meu llrÕ-· 
1.eato con~i~rHMlo. . 

C 11no já di<..,, entendo f(Ue a convenção foi feit~" 
i\leg .. lmM:e; l\!:' tan!bef!l d_!sposi<;lies neste projcct• 
que •·oalme:~te nao se JU&tlfica.o. 

Nüo BOLl contrario, Sr. p•·esidente, ú liberdade de· 
industritt: 'I'JO entretanto. ponaão t}Ue são rct!·o·~rr.doS. 
aquelle~ que sómcute combatem _por certos principias •. 
Porventura '!'oderemos ser considerados retro ... "a<lo,.. 
'luanuo uatemos contra· os recentes regulamentos <le·. 
iustrucçiio pulJlic& 'r Niio ; sou em favor da. liberdade;. 
e é por isso que tenho tomo.do essa posi'iü.o a respeito-· 
dn~uellc assumpto. 

ll:m bre,•e ur.o teremos mais doutores, porque as-: 
difficuldades a:io tantas, augmentú.rão tanto os pre
parntorios. augmentá.rão ta.nto os cnrsôs, n.u~ecttLrã.• 
os annos de estudos que tornú.riio mais diffi"il segui
los, facilitando aos moços a tondencia que elles possiio· 
ter para. não ir ás nulas, teremos cm breve acabo.do 
com a formatura. c'Ul.s facnldados. 

Dentro de _POUCO tempo, ba de se conseg11ir •·· 
grande fim: nuo ha\'erá mais doutores. 

Mas eu que quero defender a instrucção : ·eu que· 
quero que o Brazil tenha traba'ha.dores e doutores. 
eu que quero que o Brazil tenha induatriaes e jnris-· 
consultos, rnedic:os, engenheiros, etc., não ·posso con-· 
cordtu· corn essas disposi;li.es, cnm essas o.rbitrariedn-·· 
des só prt",prins das antigas regencias · bnrba.resca.s,_ 
mas que são aq,~i propostas, porque siio doa regula
mentos estra.ngeuos. 

O Sn . .-\FI'ONSo CeLso : - E siio de boa dout•ina. 
O S~t. J UNiii!!EJ nA. : - Qual boa doutrina ! E demais. 

Sr. presidente, V. Ex. <J.lle tanto conhece as nnsans; 
cousas, que, eomo "Viajor enle.t·ito, percorreu estes 
sertões de Minas Geraea. havia de ter visto muitas
vezes nas estradas, nas bel las manhas da terra ame-· 
ricnnn, nas portas das tavernas e das pequenas cnsaD• 
uma. especie de mo.rca. de industria, onde se lião a.s 
palavras sing~las e verdadeiras, dessas que touo!!o 
cmpregüo. 

:Mns ngo•·a, uiio se poderá fazer mais isto ; passando, 
o projecto esso.s marcas serão consideradas ille:;ncs 
porque en1pregão po.lavrag simples, que se uoiio na. 
''Ídu, seln preten~U.o, nem. pensn.ntento reser,•ndo. 

Antes que me esq ~teça, de,•o fazer a rcctificaç.I\O do 
que so.hio C\) tneu àiscurao llrhneiro, sobre o o.s
sumpto: eu uüo llmitti juizo sobre a questão dnS' 
tnnrt~n.s elo. ca.sn. !\ieu.ron, tll\ Bn.hia., con1 ns dos sout~ 
contendores; apontei só os factos ; mas a puL\icaçü.o 
dcstn pnrte elo disc1rrso parece dar-me opiniões que 
niio tl\'e : po.rccc que a q11estiLo era dillicil: e a 
aqui ni10 me occupo com. elht senii<> para dcelnrn>: 
que fn<·o bom juizo .los contendores. 

Niio,' Sr. presi.lente, con\l'CL isto Uc\·en1os tod\ll 
c1o.mar, ou. tlc1o menos, o projecto preciaa ser expli
cado, convbm que não eo.ia da<1ui uc mo<lo <JUC se dü 
cssn intorprt!tus·.tLo. 

Oh ! senhores, sera para mim o g•·nnde Apollo 
nq\1cllc que pude~· rno.strar que isto nü.o qu.P.r ~.l~zer 
que ns pula\'ta.t~ que se eznpl·cgl,o gcrnlmontc nlt.o 
podct.n ser escriptü:. ! N:i.o. é contra. isto (lUe cu 
clnmo, e <:\amo '""' nam~ da liberdade. Se cliss.:;, no· 
scculo pnsso.do niLO llavil\ n:ula cm cortas pn1zes. 
l)oixe o tlObl'e ~cn~Uor ·~:nn }lO\lCO essas conc:itVl lle 
n'lo1nento, rctira.-~t:. ~ h'istoriu., vcjn c1ue c1n Portugal 
estn\'u. tuc1~ 1:nuito;, r<•gn·l~rieu.uo e era \un 3ovcu-n<> 
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·<lespptico : bà.vi:. :.t6 :.s COT(Ior:.ções do artistas,· que 
~CHlnn.vno em prociti&Ões e- t1nhiio o. Eroteoçiio do rei, 
1~n hiio uma "'5J.lCCÍe de . p_riviJegio : havia marcas e 
~1u~noes. · • 

I•to snstonton;.ee por muito tempo; u. rovoluçíio de 
1iR!J ncubon com tudo isto em Portugal, na. ~ .. rança. 

... e ~m todn. pm.·te. . · 
::l;f~>s ngnm já se quer proteger uma industria por 

-me1o .de m.nr.cas exageradas. En ns q ucro, mas nõ.o 
<eomn principio de persegttiçiio. · 

J<:n .não sou oppost" #& Umine a. isto; mas que·ro. 
·•iJt'~ se fll<;>ll de modo que não se offonda a liberdade 
·"'floo individuo. nem a. expa.nsüo ela inclustrin. nncional .. 
E' por isso qtte tenho dito o que o senado me tem 
nu·;i,lo, nüo é qne nche múo o tr:.bn)ho do nobre se
nnr!or, pelo contrario. ocho-o muito bom. voto por 

·algumnõ dcssns disposições, mns que1•o que fiqtle con-
si:;rnndo o principio que é preciso um. bill de indem
nid<~<le, que o ~~:overno não podia fazer o que fez, e 
mni~. flUe todns estas outras disposições sn.ó· contra
rins .. nlgnmns que tenho citado, nos interesses da in-

···du~t.rhl. 
F. o nobre scnndor qniz <1escohrir uma falta da 

·minha pnrte extraordinaria, dizendo que podia vir o 
· europeu. n este po.iz co)U suas rnnrcn.s e suffocn.r a in
·ilustri:. n:.cional. S. Ex. achou extrn.••rdinaria, citou 
até t\n.l trecho do me1.' discurso, a minha propo,.içü.o. 

En '!Ui?. dizer que esta facilidade da unirlo, d:. uni
.,·ersalidndc, dn. re~iprocidade que se estnhclece, traz 
tlm cm·to 11crigo, porque o eurnpeu j~\ tcn1 tudQ ex
plornd·>, e entiio o nosso artist:. difticilmcnte poderá 

· Jutet\·~ farú. umn. ma:rcn; mas cstns n1n.rcas sno túo 
similnrcs, que nntnrnlmente ha,·crcí Ulnu. que se pa
reço. com nquclln do cnropcn. 

:Foi est:. obsorvnçõio que .fiz, porque, vcjn o nobre 
senaflot·, hn. cm·to perigo nesta. mnteria de convcnçõas 
·<1e \'Cciprocid.nde. Eu qnerin qnc se fizesse al~un1a. 
· coustt. mns núo ncssn intcnçfio, e por 1sso citei o que 
~ac tinha dndo cm relnt;ão ú. qnesti1.o do corso, que o 
nob1•e senador sabe llerfeitnmente n razão ·por que eu 

.•critiquei. Crit.iqnei ·porque o Brnzil, que estava no 
enso <los Estndus· Unidos <1n. Amarica, <levh\ ter se
guido a mestwu. opiniü.o; ~ conveniente qne 1~os mares 
se rc.;peitc tamLcm a propl'iednde pa1·ticulur, e que a 
~ue1·rn. fique sóu1cotc restrictn. entre os navio& arma
-dos e, regulares. 

Foi o meu pensamento. Portanto, digo eu : so os 
E,;tutlos'-Uniclos· não nclbcririio, foi porque n Europll 
.oftue:~in conscrvnr slllnontc ns forçns armo.dn.s proprht
lnentc ditns, n.s bclligernntes. no n1omcnto ele con'lcçn.r 
11 ~rnerrn,mns qne <lcpr,isnito houvesc o diTei to de corso, 
.porque com :tquelln f<>rça armada c re;:;ulnr elles po
·rlli"to vnrrer 0" mares ele toclos os na,-.íos merca.ntes 
fle outra.s nnçl1cs. c os E8tndos-Unidos o que nú.o 
f]UCrifto é qne n questão f11ssc só ent.re os navios de 
;..!Ucrrn., mns 9t1e se rcspcitnssc no l"'H\r os nn.vios cn.r
r4-!p.:adns, nindll. n1esmo con• Unndcirn. e cnr~n.s )1Cl'tcn
c~nt.cs n. um dos bel1ip;..::rnntes, ttmn. vez que não es
t.ivosacnl tu·muU"s e nít.o lizcsPcm n. ~nerrn., corno cm 
.tcr.rn. se respeita n vida. e propt•ieclüclc de i1Hlividno 

. cn'l cuj1.\ tot·ritorio eshL. o. 1utn. Isto C que requer n 

.· Civi1isnni'io. 
Isto Ó o qne eu 'lucri:t: npplic:Hlo ú qt1cstüo, quer 

. àizcr: o Brn1'il devul. entl'nt· cm umn convcnr,!Ít.o clestn 
ordem, se pot·vcntnrtt SOLl estnflo elo reciprncidnclc 

.:f•JSSe I"C1ll o verdadeiro. !\In,; o Bt•nzil ontrnr cm t.nos 
t!onvcnçõcs qunnclo n reciJ>t·ocidnde ó illuilorin, ni\.o. 
E' a mcsn1a. &'ecípl'ocichule que existo n~s conven~\ÜOS 
eonsnlnrcs, porque qttnmlo mon•.;m ll.'lui 10ll Pnrt.tt

. gue?.es. 1norrc etn Portngn1 \\ln B\·nzileit"o! Pa~·to.nto 
11iio se clevctn fo.zcr n1n.is esta:; con\'cnçõos. 

E a este respeito niio posso dcixo.r aP., nprovei
ta.r.dn n pres('nf;n. do nobre senc1<.lor pol" Pet•nn.mbl\c.o. 
e::":-lli ~·no n1inistro dos negocias estrnngciros. dizor 
qnl! c ·tnn tonu\Uo de. cspnnto pm· t.~r li <lo nos jnl"nn,~s. 
fl do nlgnma. n'la.ncll';.t no·roln.tor\o, qtlC. pr1)cnrn .. sc 

•fn.zct· nnln. rcnovnçiLo de convenções co1n Port.u~ul: 
·qunndo cu tive occo.siii.o nqni <lc n1nn•lnr 11m l'"eq uori
mento n. esse t·e~peito, e c.lohi n ,lin~ snhi' Pl'h1ie111ln 
11mn decln••nc;oilo db:ondo que o g:ovcrno núu l'''~t<!nc.lin 

.:t.·eno,·ut• somclhnnlcs convcoçlic~! Agora. rpH~r-se 
.renov1ír, Sr. J?resi<lccte. ntu ncnl>nrcm-sc ns ulti11ms! 

Isso é u~:. cousa ridícula ; se se rcconncee que às 
convenções aiic'~ desnecossaria.s, como vilc, se re80~âr 
algumas uté ncahurem-se as outras·! · ' . · 

o Sn. so .... ; .. ~ BaA.NPlO:..,:...U.mn vez 'l"" se fu·· 
uma, dev~~s.e fazer. ás outra.s.. · , . 

O Sn. JnNQtJe•nA.:-l>arece um páreo de apostns.-~ • 
qual cbep:nrú primeiro, qual a nação que terá. mai• 
vantagenS nesstL carreira. r. · : ~ 
E~ nch.o que nii.o se devia, :fazêr mais. •eonvençües; 

nellas a rec1procidade é illusoria: é o meamn que se 
dá no presente projecto, é uma reciprocidade falsa. 
e no emtanto fnzem·se concessões de 1• ordem! · 
. Esta peça dipluif!atic:. e dign:. de estudo •. Sr. pre

stden.te, tem I ?S n.rttgos mas tem o protocolo a que ·sa 
refer10 o nobre s~nador. Este protocolo· é· nma obra. 
d-e· alta sabedoria diplomatica, e diz o seguinte: 

"A orgnnisnçiio do serviço especial da propriedad& 
industrial mencionado no art. 12 coinprehenderá.. 
quanto for pu•sivel, a publicaçõ.o, em cada Estnao. 
de uma follia officinl periodica. · 

« 6 As despezns.comtnuns da. secretaria· interntieiO
n:.l instituída pelo art. 13 nõ.o poderaõ, em nenhum 
caRo, ~x.ceder por a.nno uma somma. totnl repreSen
tando uma media ae 2,000 francos por Es\ado eou
trntn.ntc. ,, 

Isto é uma despeza pnr:. eomeç:.r. Mas disse o 
-nobre senador, e d.isse uma gazeta, a pdmeirn. do 
Imperio: 

" .A opiniii.o (er:. a minhn) de que esta convençãO 
esto.vn. executando .. se, nií.o tem fuad.amento em vista. 
dos nrts. 3o e 4o· elo protocolo. , . 

Protocolo, os nobres sen-adores comprehendcm pcr
fcit:.mcnte o que é neste cnso, depois de nm11. con
vençü.c.-; eu disse que era. um post-scrlplum~· é menos, 
est~í. ocCtllto. s6 Vt!ln o. lume em cel'tos cusos pu.rn. in
terpr2taçüo, não e um:. peça tüo publicn ""'no a con
vonç:u.o. 

Mas, diz o segnintc : 
" Fica cntendiao que a disposiçiio finnl do art. 2• 

da conv_cnc;ão nü.o prcjuaicn. o legislo.çU.n de catln. um 
dos ESto.clos ~contt'ntnotés, no que diz respeito ao pt·Q
cesso segtudo pet·o.nte oa tribunnes e iL eowpetcncia. 
desses tribunaes. . 

" O § !• do nrt. G• deve ser entendido· no 
sentido de qne nenhuma. ma.rca. de fnht•ictL ou ele 
commercio poderá ser excluída. do. protecçii.o em um 
dos Estudos da UniilO pelo s1mplcs :!'neto Je nilO sn
tisfn.zer, no ponto de vista dos signn.cs q'~e n. com
pocm. aa condit;ões dn. Iegislo~ü.o desse Esta1ln. com
tanto qne snth•Ya.çn, neste p~nto, n leg·islar,.•;\o tio 
pa.iz de tJrigem. e qtte tenha. sido, neste ultimo paiz, 
ohjccto de deposito regulnr. SnlvCL esta exccpc;rto, 
qnc só diz respeito ú. fúrlnn dn marco., e sub reserva 
da.s disposições dos antros artigos <ln con vcn~::10, ser:&. 
npplicncla a legislaçiio internn de caua um doa 
l!:str.dus 

" Pnra evitar qualquer falsa interpNtnl'üo, ficn en
tendido que o uso dos brn.zõcs pnLlicos e d:..• rlecom
yões pódc ser considel·ado como contrari"' ú ~·rdctn 
llublicn., no sentido do uurn:;rropho final eh' ~nt G11.» 

Iêstns disposlç(>es, sr: presidente (chnmo a mten<,,ii.o 
dn honrndo Renncl11r pela. proviocih di! ~IirHLK Go~·ncs) • 
siio do nlta. safJedot·ia diplouu:..ticn, porque a. cou\·cnçü.o 
ó um n.ct.o publico, tent lll'incipios goraer~, rof.·rn.s e 
nonnns pn.t•a todos os casos, tnns póde um ptu~ que 
contrntou snudt"lr do constituição, púde llluclut· tncsn1o 
de certn.s leis orgnniCl\S e clles, os p;l·n.nclcs tmhios, os 
Richolious e outros, introdnzcnl estns clnusnlns po.rn. 
sah·n.r todos estas casos. Isto nüo invnlitlt\ nnóa no 
qua cu disse, J.lCÇO pcrdüo. no honl·tulo sCtln'dor ; o 
direi meRtno ÍL 11lustre l'cdocr,:ii.o do ,JCtrnal, 1pto se 
di~non con'lha.ter cstu O}>inii~o, que rcn\monto c:-;tes 
nt•Li:l,'o& podem ser ·contrarias í~o nossa lei llo IS7:J, mus 
que ·a Cl'lln·cnçii.o ro\·ogou o~sa lei. 

Apresentou cato projecto, c, C!"ltt\s di!iJ)f'sir;i",cs 
trn.nsitnria.s, porque dt'- pnrto dn nniiLO lnt('rua
cionnl nti.o y~otlin hnVCI' a p1·ettm1/t'u) do 'J.HUI'l'l' t:11u
hcn1 g v1n•n;tr u.t.ú 11. Cu.ctu.ru. elo llfl\"as lc1~ 1.:111 nm. 
P"'iz, C neste ca.sn n~o tc\'c l'Cll.llnli:J !:'Cmi.o thlluittir 
u. reíortntJ. dctitu.s tiisposic:l,es, pot•q,ue u. su.bccloa·h~ Jo. 
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. aiplorna.c<a o ;.o. cou•iste em resi•tir a tnclo,, .... as_ ma 
.m ir por diante evitando os grandêa obtitaculôs •. 

. Temas aqui o 'protocolo, teiUoio a qneatiio dil.a. ae""' 
pezo.s e temos ainda nm pi"Otoc:Oto·tú ~p!HitO. Veja 

"V. Ex. quanta; cousa I Temo• a convenção; o protO.:. 
~lo chamado de eneerrarueuto, ·o' l,'•otoco!o 'ahriplée-

• mente e o .proeeaso-verbal ~c:clepoaLto I · 
No.pro_tocolo. que é a ulttma.peço., lé-se-.o aeguio

-t.e: a No moiOU!IÍ.lO de proceder fiaadgi\Gturs cto pro
c:uao t1erllal. ·5c, • 

Por cooaog\\iote esta questão. de ,propriedaae· iudus-
. trial e de tudo,quanto possa dizer. respeito a ella, .ao 

marQas, ·a regularisaçi'o,. disto. tude> .est.O anbordiuo.do 
-á u.W.ii.o iDte.-aaciono.l ; em .virLnde . diato é que o 
11osao.gÓveroo considorou.,eomo .não oxistet1te n·Jei · 
de 1875, obedooendo a esta .. uniiio : em virtude dellri 
é que s_e fez o trabalho. que .honra ao. nobre: se~ 
naifor, maa que tem muita cou~a digna de reparo ; 
em . virtude della, _ portànto, 6 que . · est&mos nos 
e>ccupaudo , dé~t_e a~srimptit, . dando ~li o .meu fraoo 

· veto ·a. alg11mas daspos1çties elo ~ro;ecto, sem reco-: 
11becer que foi leg&l o acto inicia.l_ào governo, qnaudo 
peus·o que foi inteiramente i11ega1 consider11ndo revo
gada aTei de 1875, coutra.a':Contituil'iio do Iinperio, 
mas concédendo 11final o b<ll de .inrlemnido.rle vot11ndo 

· contra cate excesso de fiscaliaâ9iio e de eoarct:>çiio da 
liberdade de . industri11, .de modo qne não •ejll licito 
ao pobre industrial escrever no. frente da. sna. casa 
ou no rotulo do· sen artefacto a palavra que ouvi o 
dizer semJ?:e no C?llegio, no. i,~treja, no seio da hon
rada fo.n:uba. (MuLto· bem 1) 

Não havcmdo mai_s . quem pedisse a pa.lo.Yra. nem 
Dumero p...-a votar-se, ficou encerrada a discnssii.o e 
reservada a votação para a sessão seguinte. 

Segue-11e em 2• discussão o art. 2• do projeeto. 
O 8r. Cerre la •-Eo;tabeleéido nn art. 1• o 'l;'riucipio 

ele qne o induatrial ou o negociante tem o d~reito de 
&BI3ig:natar a.s suas mercadorias ou os seus. pro<luctos 
por meio dR marcas espeei11es, cumpria tratar do de
c)'"'":.'' o que_ põcle ser empregado como signal dis
tLncttVo, fim do a.rt. 2•. · 

D<~us sy•tem:>s estiLo em freut" : u da lei de 1875 
e o do projecto : o methorlo 11ceito na lei de 1S75 
é o da. enmucro.çúo, dispondo o 111.rt. t• : 

cc .A. m•u·ca poclerú. consistir no nome do fabricante 
ou do negociante sob uma fórma distinetlve. on de 
:firn1a ou ro.zã.o socinl. ou em 'luaesquer outras deno
mina~õcs, cmblomn.s, cstnmpa.s, sellos, sinetes, rotulos 
e envolucros de tod11 cspccie que possiio distin=ir os 
-productos da fabrica ou os ObJectos do comme';!cio. " 

O methodo adoptlldo no projecto é o synthetieo, e 
pois o· art. 20 1\Chn-se assim redigido : u As marco.• 
de industria e de eommercio podem consistir em tudo 
qne esta le1 nii.o prohibn (o.rt. 8•), e fa9a dit'ferençn.r 
os objectos de outros iderltieos ou semelhantes, de 

, proveniencia diversa. » 

Se a lei <le 1875 presta-se a reparo, ni'io ta.nto 
pelo tlletbodo que eeguio neste l"onto, pois que niio 
ex.cluio qnn.lqucr tncio rcgul~r pa.ra mnrco.T os pro
auctos, cnrno porque n redn.cc;uo presta-se o. interpre
ta~!ÚO cmn jnsta. l"n.zão conclomnnda. : tambem o 
art. 2• do projecto snscit.a obserVn\IÕes que von ter 
n honra rto submettcr ú. considora.çiio do senado, cha
mando a. nttcnçiío dos nobre• a.utorcs do projecto e 
especialmente do nobre sen:>dor l'or Minas, principal 
n.utor. 

A lei de 1875 l\(1mitte como mnrcll o nome <lo fll
bricante ou ncgocinnto sob urnn. fórn1.a. distinntivo., 
mas accrcsccnto. que l"óclc tnmbcm servir qualquer 
denominaçiio, gcner11lirlade que compromctte n 
·re~rn. 

~stn qualqum• denominnçr7o do que a lei trnta., 
deve e~tar ent1·e 1\qucllus que necessitüo de umn. 
:fúrmn. distinctivl\ p11rn podei'Oln servir como mllrcll. 

O nrt. 2• que d.iscutimos quer evitar o escolho de 
umn cn\unera~üo'de objectos que possõ.o servir para. 
lllnrcns. 

. Dispõe genericmn<lnte que podem servir qullesql\er 
d.-tinc!ivos,. uma vez que nite estejito prohibidoa por 
esta le>, e d•fi'crcnccm .>un do outro producto. 

.~ll'maDdo assim. eate.principio.geaerice, os aute~,.ee.· 
<lo ·projlllct.O eDtonderiio. dever. eatabe1ecer . re&trieQlío 
~uanto ao nome .iodivicl'ual o.ll. razão aoeia.l . e qua.uo 
a ·letra·s ou cifras, que niio· põdem servir de . marca~J-• 
..,Dilo quando re:vestirem· Ulll!l. fórma diatinctivD. 

Pelica eata restrlcçiio f.or extremamente -llpet1:Dda. 
·Niio ·aó o lionie individua , mu q~tlllq•>er denomina-
9iio• . está., no caso da aervir de. mnrca,. )'"Collcb.ida ..... 
coiiW.9'lo. da 2• parte· do a~ti~. • . . • . 

Ho vnnta.gem em auppramLr a ~atavrn~lndLV\clt\n\- · 
ooDtido Dessa parte. do arti~.J:O. I.or qne pemaiLtir que· 
o nome indiv1duo.l, revestido do. fórma distincth·a, 

· airva .. de marca, e niio pc_rmlttir que sirva o nome do 
nm~ .localidade, por exemplo 'f 

Pôr qua; ·ainda ntais, niio se ha de pcrrnittir a da-· 
nominn9iio de fanta.lia, além da necessaria e vnlgar'P·: 
.A meu ·ver, nada obsta a que • ., aceite paro. marca, .. 
ienõmir,iio de lugar reveatada da . fórmo. di•tinct.iva., 

. conto por exemplo;· a. de Paraty para indic11r uma. 
.esp'ecie de aguardente, desde que venha ao 'mpah<1rla. 
de . .>un.emblema.'! · 

Se o artigo :cão tivssse a limitação do nome iucll- · 
vidWll. poder-&e-hia. dizer q11e essas marcas estã& · 

. eomprehendidAs. na .dl~posiçiio: gonerica da I• parte de>· 
artigo : mas, desde que. se aceita uma dotorn•illada. 
denomina9ão, aa domais suppoem-se excluídas e ni<~ · 

· ha motivo para a _exclusii.o. . 
O nobre senador , 'Uiuatrado . autor do projecto •· 

. perfeito conbec~dor da materia , eabe que todas estas .. 
distinCCj'õe& são feitas pela jnrisprudeucia .franceza, 
em relns'""· _á lei qqa alli regula as marc11s de fahrl
ca; Ponillet As faz ; mos entre nós devemos ter rec~\o · 
de deixar ae eousaa sem estarem bem determinnd:ts. 

. para evitar ~'Qilnto poSllivel erronoas inter:pretllylies, , 
como. a que ,4 ae dea , autoriaando e innoeeuta.nrl.c. · 
um11 imitaçli.o dolosa. . 

O nobre aenadol', autor. do projeoto, seguio o a,ys•· 
tema da lei. belga., e já tratou de o justificar em um-_ 
dos seus d~cur•os, lembrll.lld0-11e do que diz a lei 
romana ... 

O Sn • .A.rrono Csuo: -OmnC• definitio per~-
losa.· est. . 

O Sa. CGaaJti~ :-Poderiamos ficar nessas p11lavra.s . 
genericas, que permittem empregar como marcas. 
todos os aiguae• que dift'Rrençf\0 um producto de 
outro, uma vez que nií.o se trate dos que síio em toda.- .. 
o. parte prohibidos. 

Este systemo. tc;m o. vaut&gem de ir fazendo d e&l\'!1---· 
par<=cer o.s restrici!les nesta. ma.teria. Uma. logislo.c;üe>-
cont~m tal restriC>c;iio que on1ra não faz. Esta exe
cuta-se sem inconv~ni.ente o.lgam, a doútrino. mo ia .. 
liberal ga.nho. terreno, a legislaçüo restrictiva morli-
ficll-se, e isto com proveito. · 

Mn.s os nobres autores do projecto não o.ceiUtrnG· · 
simplesmente a. disposic;iio elo art. 2.• ta pllrte, e a i\o 
art. 8•. s~·$t~ma que, como acabo de mostra1•, nlém. · 
de logico, tr<ll'i<> :.s vantage11e á liberdade industriai; 
incltliríio no artigo uma 'l" parte de·reetric'i'õos. 

Süo iusto.mente estas reet~ictões que snsc•t>•o ques-
tllcs. O num e individu<Ll não .-le-..e •cr a unica e:r..copr,,:Oe_ 
Q.unlquer outra. clenon'linnt;.i''o esta\ no 1nesmo Ct\SO .. 
como toda a. letra, toda ciira, deodc qt\e revi<~ta.. 
fórrnl\ distincth•a. 

E se o• nobres se11aclores, :~utoros do projecto, 
tivessem incluiclo no :u·tig<J toihts as denomino.ções, 
niio se \'eriõ.o nn necessidndc <'!e incluir no projecto o 
nrt. !!•. ~ 2•, qne tanto :ieriil a nttençíio do meu no
bre amip:o, senador pela Babi-n.. 

Porque redigiri•o 1\ 2a parte do nrt. 2• do modo que 
ao ... chn. ti verão ae prohibir " registro de ma.rca.s con
sistentes em :r»llnvms ou 1oc·aç6ee geralmente 'empre
gadas pnl'll indicar n nntl\rczn do objecto ou 1\ clnsse 
a. que pertence, prohibt\•üo, n meu võr, rlispensavel. 

O Sn. .•\:rro:<so Ccuo : - Entúo llcltll uecessllria 
Uml\ nltern'(ão no art. 2~ 'I 

O Sn. CoHn>:JA :-Ào terminar minhas obs~rvn11ões 
sug"irirei ao nobre 1mtor uo projucto l\ma emenda 
suli.?titutivll • 

O Sn. AFFOl:iiO CaloSO <lá '<I!IQ :~~parte, 

O Sn. Co11nu. :- Se Y. li::-s .• aeh11r proccdcnteJ· 

• 

t1 '· 1:: -, 
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._tas obaenações, - a.presentarei a emenda·: do con
va~io, aguardarei. a critica do nobre senador, pa.ra 
aujaita-la.ou.nii.o a-apoiamento. · · .. 
' . DesejQ auxm~. &mbo•a fracamente, • nllbre .autor 
ilo projecto, pa.ra que· a sua obra saia tii.o _perfeita 
CjUanto o pu<ler ser. ' . 
, O·Sa; .API'ClftiO. C11LSO: -.Agradecido. 

O Sa. Cóaaau.: -·Por exemplo.: a palavra fumo, 
~de suvir parac, marca. -de fabrica, uma vez.que 
revista fórma ilietinctiva. Entretanto fumo, '<lenomi
.:naçio conhecida e vulg__ar, comprehende todoa os pro

. auctoa de nma certa Industria. Mas se adoptar-.ee, 
oomo foi adoptado,. o qualificativo tt fumo "eacto u não 
)la nzão"para -prohibi-lo. · 

O Sa. Ano11ao Cauo :-V. Ex. está 'dando' ao ar
iico.que o-nobre senador pela Babia criticou o seu 
:-rerdaaeiro sentido. E' isto mesmo. · 
. 0-Ss. Jui<QUatn.L :-0 nobre senador me desculpe 
»io dar apartes. 

O Sa;- ÂPI'OI<SO CaLso :-Está. perdoado. 
o· !a: CoJl&WIA :-Entretanto, trata-se· no artigo 

llllmeute do nome iadividual ; e isto deve ser alte- : 
'l-ado. . . 

O nobre senador, autor principal do projecto, já 
)lrOOurou ·justificar a redacção do art. 2.• no impor
unte diacurso que proferio na sessão de 28 do cor
:reDte. 

As suas observações chamiio necessariamente a 
.atten~ão para .. a redacção de differentes artigos que 
com es&e intimamente se prendem, e que p'arecem 
conduzir. á conclusão. diverso. daquella a que chegou 
o nobre au~or do projecto. S. Ex. tinha um plano, de 
·aeeOrdo com o qual escreveu o seu projecto ; nós, 
:porém, o exami:~~amos como nos é otrerecido, e o que 
"Ysmes 't 

Se, como disse S. Ex., não se deve esperar q_tte o 
juizo· eommeroial decida, em caso de imitaçao, a 
preferencia que deve ter uma. das marcas, como 
. estabeleceu 11 disposição prohibitiva do registro que 
1e encontra no art. 8• 't E ao mesmo tempo que 
estabelece a prohibiçiio do registro da marca que 
contiver repróducçiio de outra jó. registrada, para 
objecto · identico ou semelhante, firma no art. 22 
prlUcipio que carece de ser barmonisado com esse 
outro. E' este: " Sem exhibiçiio da certidão do 
registro, nenhuma acçilo seró. o.dmittidn cm juizo em 
-virtude desta lc1. " 

O imitador de uma. marca, que assim procede para. 
-tirar proveito, póde leva:- sua. marca a registro antes 
que o lep;itimo proprietario <lella. 

Quo.ndo este vo.i rogistrnr a. snn., que neste caso po.
reee hnita.çilo. o art. So prohibe o rcgistl.·o, ao pnsso 
gue o art. 22 exi"e que se exhiba n ccrtidii.o do re
gistro pat•n <J.ue Se intente n acc,\ÜO contrn O doloso 
lrnitador. 

O S11 • .AnoNso CsLso :-0 original parece imito.çiio· 
O Sn. CeRnsu. : ;__E por gue prohibir o rep;istro do 

original, sem o que. de mais a mais, nii.o póde fazer 
valer cnmpletamentc o seu direito aquelle cujos legi
times interesses soffrem '? 

Tendo declarado ao honrado senndor que, no ter
:minar, sllbmetteria no sem alto criterio umo. emenda 
'lubstittttivn ó. scgundt> parta do artigo, vou ltl-la. (Ld.J 

e ~··· Atron•o ClciMo : - Sr. presidente, cm 
poucn• palavras responderei· ao nobre senador pelo 
:PnTanú. • 

,Já dei ns razões pot• que o projecto preferuo ó. 
enumera,iio 'tlle fazio. a nossa lei da 1875 do que 
póde cc.nstitUir marcas <la fubdea, e que tambem se 
encontro. em O\ltro.s lep;iSlnçUcs, o. fórmttla gencricn. 
em que se acha concebitio o nrt. 2.• 

Comprahendom to<los qllo, por mais minuciosa que 
sejn tal ennmernçii.o, nccessaril\mcnte ha do rescn

' tir-se ue delicicncins, origem do dllvidns c contestações 
I nn pratica. 

Nos paizes cm que mnis modernmncntc se tem lc
:gisladn so>bre n cspecialidn<le, como a .-\.Jicmanbn e a 
l3el:;;ica, o systema seguido é exnctmnento o do 
.art. 2.• 

Mas, pergunt.'l. <> no\,re •eDadot, ee aclopttiis assü11 
uma. fllri!J'!- generic.'l.. por. '}ue escluis da mnrca 4 ·d'e'
nomlDaçao de· aDio. looahilade, · ea me-smo um uomll 
de fantasia 'l . , 

.A inclusão~ na segunila .parte <lo arti~o, do nome 
in..Uuidual·aómente, c sob' uma fó'rma distmctiva,. .pa-. 
:rece excluir ·outro qualr.1ue:r nome, ainda aa•igaalado 
igualmente por ~tmti fór:mn distinotrva. · . 

·sr.·~reaideote.; o a.rtigo ·não .exclue, u.ntue em.·s\ta 
p;eneralida<le comprebendo··qualquer deuominnçiio.;d-6 
fantasia ou de ·localidade, aaho' quando a' estn, ci)lDO 
ver-se-ba de •mtt·ns disposi,.aea, juuta.r-ec um nome 
individual aupposte ou a.lheio, indicativo de fal~a. 
proveniencia: . _ . 

Â reatrieçiio que elJe CCD~m, <liz 1·espeito Ulli~a.
mente ao .·nome individual, ás letras ou cifrao, que 
porventura algue'm adopte para marca de fabrica. 

Qualquer destas,_ sim, niio poderú. ser registrada. 
se não revestir distinctivo especial. 

.Ainda nisto o projecto conformou-ae com a doutrina 
corrente; _ . · 

O nobre senador p~lo Paranã .. sabe,•que um tlosfan:.. 
damentos-·dn propriedade .. da- marca industrial, é. qu• 
a sua escolha represente algum trabalho da parte do 
individuo que a concebe ou engendra; a mar.,.. é um 
fructo da sua intelligencia, um producte seu. 

Para que o desenho, a etiqueta,' ·a denominaçio, a. 
marcB, emfim. seJa. . um verdadeiro aesignalatnente, 
que faça ditferença~· ·:. orip:em· ou· proveniencia do 
objecto a que se applique, ele outros •deaticos ou •e
melbantes, é mister que tenha um certo cunho pe-
culiar a quem imaginou-a. · 

Ora, qlle esfor'(O faz quem· adopta por marca de 
fabrica o proprio nome do baptismo ! E no caso· de 

· homonumia, como fazer . respeitar o exclusivo da 
marca 't Que trabalho tem aguelle que ndopta ama 
letra do alpbo.beto ou tmla cifra 't Nenhum. 

Por isso exige-se que tanto o nome, como a 1etra 
e a cifra. pnra serem admittidos a registro apl'eSen
tem eaec cunho especial, oufõ:rma distinctivn. do.que 
falia o artigo. 

Tal é a sua. cxplica'}iio. 
Entretanto,- pa1·a evitar confusões não duvidarei 

aceitar a emenda do nobre senador;. 
A segunda parte <1o art. 'l•, confesso-o, é IJnnt•·i

na.I. e cn n. otnittil·io, ae nii.o !osse n. necessida.de tle 
tornnr o mais cln.ro pcssh·cl n l~i qne vni reget" ma
teria.. o.iuda tão pv~tt.!O et>nhcci,Ja. entre nós, 

... \ceito n mncnda, pois, -}lonflcrando o.o nobre se
oa<lor que talvez se lhe possa dar n>elhor redncçi1o. 

~In.s lSf'O vcrificm•cn1:ns dep.,js, ndinntemos n dis
cusaiio. 

Qua.nto ús de1nnls Cl)nsi,]cra.~.i3es feitas pelo nobre 
senndor l."ela.tivnmcnte :t out.ros arti~os,. opportunn.
mento toma-los-hei na <le,·ida attençiio. 

Veio ó. mesa, foi lido. aJ>Oil\do o posto conjtmta~ 
n1ente em. discussãa o seguinte 

SlJDI'riTUTtYO Á ',!:!. PARTE »C ART. 2,o 

cc Um nome, ttmn. denon1ina.c;õ.o, necea:snria. ou Tl'il
gar, 11ma. firma. qtu:Llqne-r, ou razão social, nssim como 
as letras ou cifrns sómcnte serviráõ pa1•a es•e fim, 
revestindo uma !ó••m:t diatinctiva. - Jf. F. Co1-rdi". » 

e !llr • .run•1uclrn faz breves -pon<lera\'ões sobre o 
substitutivo qne pelo hon~ndo sennclor uolo Paraná. 
acaba de ser formulado. 

Enteo<le que melhor p<\ilo ficnr o _projecto, se paBsar 
a emendn do hourndo senuclor, comquanto calve:.: 
S. Ex. vndessc <lo.r-lhe nova c mnis clara rodac•:iio. 

O proJecto, no nrtigo enl üi~cnssü.o, só se refere :~. 
nome indivi<l1.lnl 0\1. T:tzão social assinl cotno u. lctrn.s 
ott cifro.s, decl11rando q\te sóme:nto servirii.o como 
marcae do industria on de commercio qunndo r aves
tirem firmn clistinctiv:l.; c o honrudo senador pelo 
Paraná. quer qtte se digo. qnc-uxn nome, uma deno
tninnc;iLO, nccossnrin. on vnlga1•,. Ulun firma. qna.lqtter .. 
ou rnzr,o socinl, nssin1 como as ].,tras ou ct·frns sú
nlento servirão pnra. ec;sc fin1, revestindo nmn. fót"tl'lll. 
diatinctivn.-A it.léa t:, pou~o mu.is ou menos, t\ 

mesma: é tornar :;nran~ida a decTnraçiio do. mo.rcu.; 
mas a Qmendn coml'~~:n~nde melhor n 'lucstiio, 
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O honrado sem<dor por r.Iinaa Geraes, principal 
autor do projecto, naturalmente não sor:'í. iofenso ú. 
emendtt, que cm nado. o.poucn o merito do trabalho 
<lc S. Ex. Do dcbnte surgem muitas idéns e bom é 
qnc dcllc se tire todo o pro,•eito paro que se nper
~~içóe o projecto em discue9ão. . 

Com este intuito voto.rú. o orador pela emendo. 
~;ubstitutivn ú 2a :rull'tC do o.rt. 2o. 

~ii.o havendo mo.is qnem pe<lisse a po.la\•rn, nem 
nun1oro pnra. votnr-sc ficou cncerrnda. n. discussão c 
i."C:3crvndn n. votação pa.rn. o dia. seguinte. 

Esgatnda. n hora, o Sr. presid.entc deu pa.ro. ordem. 
do clit> 31 : . . 

Votação dos artigos, cuja. cliscu;sü.o ficou encer
t:':Hlo., 

ContinuaiiÜ.o ela. 2(f. discu!:u5úo dos nrts. 3° e seguin
·.~es do proj~cto do senndo, letra B de 1885, sobre 
mnrcas industrines c commcrcinos. 

·E, se houver tempo : 
1~ clisctlssão do pcojecto do senndo, letra A de 1883, 

tJO·bre o monte··pi.o oUrigatorio. . 
!..cvu=aton-se a sessão {,s 3 hot·as da. tarde. 

ACTA E~! 3t DE JULHO DE 1885 

1'nEStnE"CTA DO 811. D,\..RÃO nE COTEGittJt 

.l.'s 11 h.,r~s dn mnnLii. fez-se n cb:tmada. e nch:1-
rü..o-sc presentes 28 Srs. scnndorcs o. snbcr : 
l:a.rito de Cote)(ipe, Cruz· 1\Tnchndo, .Barão de Mn
annngaa.pc, Godoy, Jgnacio 1\Iart.ins, Virint.o de 1\fc
deiros, Visconde"' do B~inl Ftetirn. .A!l'tJnso Celso, 
Obichorro do. Gamn., Visconclc de Pn.rnno.guú., Paula. 
Pessoa, \Tieirn du Sil\'a, Correia, Luiz Ca.rlos, Fausto 

. ':lc Agllhlr, ·r..cão Velloso, Snrnivn .. Bnrão de 1\Itunoré, 
.Junqueir::t, Cnnba e l4..,igncir&do, G4ril!tinno Ottoni, 
Vi•condc <1e l\Iuritiht>, Co.st.ro Cnrrcirn, Bo.rã.o da. 
Estoncia, Octn:\'innc~ e!-ames do A\1H\.ral , Soares 
nrQ.lJdü.o c Franeo dts ~~. 
Dd.~lo (1c c~mpn.rece~. com cn.ns:t pn1•ticip:tdtt, os 

Srs. Ucbón C:l\'nlcnnti, Ntmes Gon~n\ves, Barão da 
r4"·A"tl1Hl., lla.\·üo de !\Inroim, Conde ele llaopendy, 
'!~iop:o Velho. Jnp;naribc, Silv~h·a LoLo, Barros Bnr-

reto. Silveir• Martins, Henriaue d'Aviln, fiihei.:o 
da Luz, Pnes de Mond.on9n, 'I 'lixeiro.· .lanior, Joi<<t
Alfredo, Meira. do Vnsconcellos, Sin>mbú, Carrão~ 
AnLnn, Fernandes do. ()unha, <lc Lnmltrc, Si!veir,. 
da 1\Iotta, Limn DnnrLe, J.o.fayette, Dnntns, Luiz 
Felippe, 1\fo.rtinbo Cl\mpo&, Pnnllno, Visconde de l'e.;. 
lotns e J o só Bonifncio. 

Deixou de r.ompm·ecer, som causa participada, e 
Sr. Barão de Souza Queiroz. . · 

O Sa. l• SzcnETAr.ro deu conta do segu.inte 

Officlos: 
EXPEDI&.STK 

Do ministerio da fllzendn, do 25 do corrente me:z:., 
de,·olvcndo snnccioondo um dos autogroplws do ·de
creto da. assemblén gero.!, antorisando o governo 
pnrn emittir at1\ a. q aantin de 25. OOO:OOOSOOO em 
mocdn corrente, e dando outras· ,Providencias. Ao 
archh·o o nutogra.pbo e co~~~mumqne-&e a outra 
camnra. 

Do mesmo ministerio, <1e 28 do corrente mez, .re
mettendo, em respostn <Í requisição consto.nte do of
ticio do senndo <le 21 do presente· mez, cópia do 
of11cio do. tbet'>urnrin de fazcndt> dn provincio. de 
Minlls Geraes, sobre o nlcnncc do ex-collector do. .ei'
do.de de 1\It>nhullsst\, Joüo Ignncio de Pniva. A queJD 
fez o. rcquisic;iio. _ . , 

O Sa. 2• SzcnETAmo declarou <;,~:e niio _havia. 
pareceres . 

A's 11 1/~ horas da mnnltii. o Sr. presidente de
clarou que não podia ho.ver sessão por fo.ltn de quorum·. 
cun vidou os Srs. senaderes presentes pn.ra se occupn.
rem com os trnb.,lhos de snn$ commissões c deu pn• 
ordem do di!l 1• de Agosto : 

.A l1lCS1na jú. desig'lladn, o. snbcr : 
Votação dos nrts. 1• c 2• do projecto. elo: senaile 

letra. B, de 1885, sol>re mnrcns d<l industria e com":' 
n1ercio. 

2.• discussii.o dos nrts. 3• c seguintes do refericlll 
projecto. 

E, se houver tempo: 
1• discussão do projecto ao sennilo, letra. A, 

de 1SI:l:J, sobre o monte ·JotO obrigatorio. 
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cm 28,) Pags. lti4 a J(j,. 
ldcm. i<lcm. (Sess-•o em 30.) Pap;R. 183 n 188. 
Idem, idem. (:Ses•iio ~m 30.: P"gs. IS!) e l!lO. 

. .:J'ü'i-aluen.t.o e poss. <lo Sr. D.·. Antonio 
Jou•1nim Coma~ do A1nu.ra.l, senlLrl•Jr P"la. pro
vinciu J.o Pnr: •. l'ng. 87, 

Ao Sr. senail,•r Diogo Velho Cllvalcnnti de Al
bU<Jllerque. -"-ppro\'acii.o do ptuucor. Pug·. ll. 

Ji::uiz Fclip,pe (Jlini,<:r'iJ <lrL •nrtrirtltrt) (O Sr,) 
Discurso-;: 

J\lontc-~;-io Í\':l ll'lt:t\Ol'E':~, netas Un chefe de eBCJUft. .. 
dm U<~rrcu ue .:liello. (Sos•i•o em ,\ <lu Jalho.) 
Pa~. ':.!2. 

Idem, idem. (Se>oêio em 7.) 1'•1':· :JI. 
Vin.;.çiHU do " llnperiu.l murinh~~r ... ) ». cs~~tsito 

em :!0.) P:>::;. :!::1. 

Martl:liho Canapos (0 Sr.)-:-Di•cgrao.a ~ 
lndicnçã .. di> mean, letra F. (Sessao elll 13 a .. 

Jglh ... ) Pags. 56 e 57. 
lr\.•m. idem. (Sessão em 13.) Pag~. 57 e 58 . 
Re•ponsllhilid~>des ai. fazenda pnhhca. (Acta -

18 .cJe Jnlho.) P~>gs. ·ss e· 87. 

Melra de Va•co:n.cello.- (.V'inistr.• 
dos negocio& do imperio) (O Sr. 1 l>.sc•~rsoa : 
Infn•c~ões de regula.nectoe 'lanitnrios. (Sess• 

em 4 de Julho.) Paga. 20 a 2'-l. 
Prolonga:uento da estr~>da de fP.rro D. Pe<1ro U

(Se••ão em 21.) Pags. 96 e 97. 
Taxas sobre d"fezas de theses-Intervenç.ão elei

t .. rulna provinci~> de Mato-Grosso. (Sesoio eJ& 
27.) Pags. 145 e 146. 

Nu:ne• Gonçalves (O Sr.) Discuraos: 
lnfr~>cc;ões de regul-amentos sn.citnrins. (Sessão 

cm 4 ele Jglho.) Pags. 17 ~ 2•1. · 
Adjll·hc>Lçõcs forçadas. (Sessao e:n 20 de Jglho.) 

Pa!'(e 88 u. 91). 
Idem idem. (Se•siio em 22.) P~>gs. 120 ,. 1.26. 
Id••m: idem. (Scssih em 23.) Pngs. 133 o.l31>; 

Obse:rva·ç'õe•· do ~r. presidente .obre o r.,.:. 
qUt>!'lln~otu ao Sr. Correio. ácerca. elo jntg&rn~nto· 

de umn causn pelo tribunal do c •mmcrcio do 
s~.na. Pag. 5. . . . _ 

Sobre. nito trazer a proposta relattva 4 em1sa"a. 
de 25.'100:00011 o artigo cos~uma_do contendo as 
puln·vrus-re,·o~ndas as dtspos1-;:ões em çon
trnrio. Png. 49. 

Ssbre RS emendas do 11Nj<:cto r~lativo a adj!Jdi
cações for.,adas. Pags. 6:> c Gti. 

Sobre o requerimento do Sr. Silveira d11. Motta. 
para. se o.diar n dia<'!ussão do pr .. jecto sobre.. 
adjudicações forçada• parn quando estwcr 
presente o Sr. presidente do con•olho. Pags-
93 c 9i 

Sobre uma reclamação do Sr.·ARonso Celso o. 
r~speito dos· ext:·actos do seu discurso de 22. 
publicados em vari"s jornne•. (Sessão em 23.) 

. Pag. 127. _ . . . • 
Stbre n discussao do prOJecto relt>tlVO a. adJudi

en\'õcs forçadas. Pag. 107. 
Sobro ns emendas no projecto relativo a adjl.ldi

ctOções forçud~>s. Pags. 142 e 143 . 

Parecere .. : 
DA COMMJSSÃO DB CONSTJTDUJi.O 

Sobre a licença pedid« !Jelo Sr. senador DiogO> 
Velho Cnvnlcnnti de Albuquerq11e. Pag. 1. 
DA OOli.XISSl.O DE EMI,BEZA.S PlUVJLEGJADAS 

Sobre a pretençüo do cidndüo J,.;,o Jo,é Fagun-· 
des de Rezencle c Silvn, ú ~UI'R•Itin. de juros.. 
Jmra um cn.pital de lOO,OOU:OOllfl uecessaria pnro. 
Yenúer a sua empreza de mincrnyiLo. Paó. 83. 

J)A OO:tl~liSSÃO DE Lt::GISL.\ÇÃ.O 

Sobre o JlfOjecto do senado u respeito da legiti
mação por subsequente mntrimonio dos filllos.. 
espurios. Png. 154. 

DA OOM.IIISSÃO DE N'KGOCIOS ECOI.KSIAST1C05 

Sobre cocg•>ttLS. Paga. 168 c 169. 

Pareceres em requerimentoa : 

DA OOM)(ISSÃO UE l"UWOCIOS BOUI.ESU .. STIQOS 

Sobre coogrnl\s nos vign.rios. 
.n.\ OO:.UIISSlO lUI IN8TUUOÇlO PUUJ.IQA. 

Sohr~ o projecto de lei t•>rnando e>ttensiYas ÍLS 
escolas de nuHinbu e 1nilit1Lr ns disposi\~Ões. 
do dec1·eto n. 2.Ut.tl db 22 <le Sctmnhro ue lN-;'5. 
}>ug~. 51 e 52. ApprovnçiLO. Pa.;. M. 

P.roject.o~ : 
D~ J'eoposta Lt fulla ilo throno. Appt'O'I'Ill'"o-. 

J.>ag. r,u, 
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INDICE 293 

))09 SU9. CA~'l'UO OAIUUnnA. 111 FAU:i'rO J)E A.G'VIAR \ 

Sobre hygiene pn blicn. Pags lG!l a 177 

Publi<-ações: 
Do a.viso elo ministcrio elo in1pPrio, dcclo.rn.nao 

que o n1csn1o ministerio ni•n pos~uc est.utis1ico. 
<ln P"pulnc,·ii.~, escrnvn.. C4 at ns indh·idnnçóe~ 
re•pteridns por ntn dos n1e1ul>ro- deRsn. on
gut)to. camnrn, c constantes do offido de 26 
do lllt:l. finrlo c do officio du c e:Ce de policia. 
SCJ!Jrc cstl• n ... snmpto. 

PLt• li<·udoM a pedido dn Sr, senador Cbdstittno 
01t• ni. Pugs. 50 t- 51. 

Do n iso do ~r. prcsi lente elo confl;clllo so 1 rc a 
ren1e-sa. ele cmubincs pn.rn Londrefi <1(• 1° cle 
Jnlho d., !881 <tté 30 de Abril nltiluu. Png. 59. 

R.edacções : \ 
Icd•cüçiw ela tnef'n. iPtrn. B. P''A'· 3. 
Ind•c•tc,:'.n da ntcsu le:a·a C .. Pug. 5. 
Inchcuç. Ln dn. tllCJO.Il. h~t.ru. D. P1\g'. 5. 
Inclic.n,• o da. mesa h•tra B. Apprcntudn Pa.p: 53. \ 
Dus Clllen·ln s u.ptH'ovadn.s en1 ~~~ tl i~cns~uio pelo 

sentLdo ú propo:.ini1o dn. cnn1nrn <los clcpurHdo~, 
rclutivu. l1. r..-1'urn1'1, dn pr·oc~sl'Oo dus cxe~...·uc;õcs 
civei~ c Cj•tnnlerciucs J>ng 53. 

Inclicuc·Ü.o ela nJCSII. lerrn F Pn!.!s. G"2 P. 63. 
Das enlentlns upprovarlns peJ .. senttcln en1 "2a dis

c s:o;ii..' U.•) JH"f)it':'cto dn. cnmnru c)oo:. clcpntnc:los 
n. ~ <I e IRS(~:. rPintivn lL refo 'lYlll cl.) proccli.:.o 
de exccn~,~õPS civcis c cotntuercincs. Pug 85. 

R.equ.e :·iment,os : 
llO Sl\. 'YIKlnA. D.\. SU.V~ 

Pe~lindo, ao ~ove no oue infurn1c qnnl n praxe 
C•btõ1.crvndn. no fóto d('lstn cUrte <lr-J•OÍ!i:. dn. publi
cncr.o da rt•flll'lJJG judiCiD.t'Íll ele l fJ-7J C IITIÍ.etHIT

Dietlt.C HO rt·gnl.nlento TJ. 8.:1R7 ele I a de Ja
neiro de 1882. no pr·epnr •• dotõ\ pl"<~C• s~.,s ins
tuurado~s por infracções dos regulo.tn~·ntv ... sa
nitu.rios. Pllg. 5. 

DO SR. ·coRREIA. 

Pa.rn. qno. pelo ministPrln do irnpcrio. se peçn. n.o 
~ .vcrn .. cópin. dos acto'\ pelos quuea hS prel"i
denu~s ,Jns pro,·wcin.s do Hio Grunde do -~ui ~ 
du. Bu.hia 111Undúrtiu vigorar cm o novo exerci
eh• ns t ... is do orc;nu1ent .. vntudas po.r1.t o n.ute
rior. Pug 5. Appa·uV"ndo. Pug. ü. 

DO l\leSMD SESUOI\ 

Po.rn que, pelos ,,;inisterios tln. jnsth·n c dn. ::!llCrrn• 
se pe.,tt uo go\'erno c6pin de qnncsflnc~r cnm
ntnni,cnçfws ~~~ cliefH rlc pulit:iu. da Jlrd\'in~·-ia. do 
Ct"nru, t•clutt\'US n•1 scn pr cccln11Ctllo 'n lll\"e5-

ti~u~:···o dus cunsus dn mr,rt•~ elo s,.\dnd,J Lco
cudiu Ln•·inno da Sih·n cln JJu batnlh".o, '~ hetn 
nssitn clus rc"'p•1Stus dudns pt~l .s mo-~sUJo"' mi
nisterios. Pag. JIJ. ~\PJ'l"ovudo. Pug-. LI!. 

DO SI\. !"~UNES GONÇAL\'l!:S 

Pnrn. que ~>C n<lio nté sc~nn•la-l'cirll n lli~c•1S&1.o 
elo. pr·opo::.i ii.o ,..oUre u Plolltl'·['iO. n nwnnt•cs 
netuH do chefe do cs•Jillldl'U Uurl'êu. elo 1\lcllu. c, 
Png. 1-:.!. . 

DO SI\ toolJ.\'IURA ll,\. !UOl''I'A 

Pnrn. q11e se pú~lll. a11 ,qovt•rno. pt~ln ministcn·io da 
just•,;n, ns segnintos in f'ornnt.,?3es : 

l.(t Cl'rpi(l. lln rt•qnerinHnlto nn t•cp csc•n1nt,~in Uc 
nlp;ttrt:-o t~itludiw:-; qno prHlil'ibl tl.llt•~ri ... n.,·r~u para 
c cu r n ~u, rtln. n<,cturnu. 

2.~'~ lnf· r 1111r,!iw ou pnrccoa· !lo ehero de policin. 
:_t,o Ct'lpitl t.lo n\'Íso do ntini~tul'io do. ju:-ti•;ll. 110 

chcf'-' llC p•dici:r. Png·. ''I. 

no sn, r.onn1-aA. 

I'nrn qnc, pelo Ui•oistodo tlo i111pnl'io. so JH't,H\ 

no govl•rno t·•~•pln de CJunlqnct· comn1nnicnc,·lto 

que hajllo recebido Jo• f<tctns occorrirlos na. 
scssíio extranriina.ria dn cnmnra. mtuaicipn.l da 
ciolllode de Loroaa do G do c<Jrronte mez. Pag. 
47. Approva\·ii.o. 

DO SR • .JUSQUEII\A 

Pnra '!lle se pc..-iio n.n p:overno, por intet•me<iio do 
tniniRtcrio do Ílllllcrio. ns scgttintes informa
ções: 

t.n Se Pxistem nn sccrP.tn.rio. flo imt,erio com
m·micat,•ões dn p•·c.;ld(l!n:.:in. <lõl. p ovincin da. 
E •hiu. t.Ícet·ca dos succe::'sos ilJ, gac~ hu.v1dos 
nna fre!!uezins de 1\tlnt·é e ParL,e, e cln.;;; •Jlte se 
lhe ... NCp;uir~i.n por cnns 1. das clei~·õel'l rle 14 de 
Jnnho p oKim pnssn.du; c, nu cusn n.ffirmntivo. 
que sejtu:- ta·an ... n~ilti~us no senudo a.; com
nHl•ncu<;ões ex.i8tcnt~s. 

2.a Q.11nl o n.ng nento rea.~iznU.o, on p1·opn"'to pela. 
COI~I11"Jiss ·o do o•·c;utnl!nto provinCial cln. Hnhia 
sob r~ os ilnpostos existentes Dl\ lei 'l,UC tinda. ou 
que finUou. Pl\g. 56. 

DO SR. COI\REJA. 

Porn (}UP., pelo n1in sterio da. jnsti.;a.. se peça o.o 
goveruo: 

1.° Cc'•pio. do qualquer commnnicnc.~t'i.·" que haj'l. 
rf'CCbl<.lll ÍlCerca d~>S Jntnenruvcis (n.ctPS que se 
deruo nn cidn,le Uc B •. tut•u.tti durante o mez 

· findo; .', 0 lnfut•J•n~:iLo da"' prnV"Jdencins to
nl~Hlus JHU:"u s'•prin1i-los. Pag. ü4. 

DH SU .• l~n"~CO DE SÁ 

Paro. que 11f)r intertnc(lio do 111inisterio ao im_pc
rio se pec,m !•o g·•vcrno n. sc~ninV .. infOt'nln\~ao: 
St; se nchu Clll eXf.!C•tc;ii.•\ quulqnPr elos diA(JO
siÇÕt•S q11e fict't.n·w dopend~ntf! ... ele npp1 C>\'O.t,•Ü.o 
"leg slu.ti'o. peln nrt. 3!11 elo rP"t~•tlu.meHtO de 
1 j de .Ja.neil'u de ; S-.;5. qnc deU novns c•stn.
tnt.os á.;, Fnt~ .. ldndt:s de• rlir•·it.•·: n ~c se tem 
cob1·.,dn p!.!la.Ls de:esas de thcse 1a.xn.s supcrio
l"c•s ús q11e cat.nvü.o u.nteriorurcntc 'l!Stn"Lolt;cidas. 
Pug. ü5. 

DO SR. OoUREIA 

Pn1•a. que. pelo mini!:lterio do i1n cri,'), se re<~n. ao 
gove1 no cóp nUns 1.1 timu.s cunHunnicHções que 
Louvor rc~coOi lo clnl'l prcsidCnleS dn J>uru.nt'i. e 
ele. Snntu Catlmrinn, reluth·ni'l t'1 qucstii.o ele Ji
nutes entre ns Juuli pt'O\.'Ín iu.s. Pug. üü. 

DO ~n. nA.nuos n.\.URE'ro 

Par~ qnc se olficic no mini ... t.crin da fn.zencln. 
pa.rn. qnj• SPjft.o I'Crnet• itl11s nn S •nud!) iufnr
nlll\!ÕC• idcnt•cns ús qn" têm <1<• •cr Pnvin<lns 
Ú. Clllli'II'U Clll C •nSPCJUClh"ill d" I'CiiUCrlm· nto do 
51'. dopntntlo Soares, upprnvudn 11n s• .. ssü.o de 
hontctn. P .. tg, 83. AJ•pruvudo .. Png; ü3. 

no sn. cnntHUA 

Pnrr que, pPln n1ini~tcrio cl fuzendn. se pec:n n.O 
A'"' cr·nn n sng-uint.e i ,f t•m>~ç1n: qllP pr .. \·iden
cintl su tcut t .. ,nmdo l'o.rn qno o ox-•·ollect.nr da. 
CltL·dc do l\l•~nhun.,.sü, .'T111io Ignnci~~ d.-1 Paivn.. 
cnt1·e com a tmp··J'tunclll do ulca.11ce cn1 qua 
flc••n parn c•nn1 n ftt~cndu. gc•·al. Puu·. SU • .Ap-
pr"''n•.~Üo. Pug 88. c=t 

no tu~o:s~IO sn. 

Plll'tt qnu. pc'o 111111i~1cd cln inl'·erin, PC pClQn. no 
gn''''l'll" 1t 8Cp;•1intc i•lfnrntn'.~;·to: So nut••rizou 
qnnl•tll l" dcsp"?.•l cnm 11 pnblic~lt.~iio tln. fl,•1JI~1'/.ct. 
Acrrcl••m··ca. de qne t.r11tu a. "''"C•:[to :1 11 • c.,pitnlo 
8 11 cl li ostututos da~ F'ucnldn1lc~s tlo d re.~to. 
111Uildadn~ t,I.J,.;el'\'111" pelo ducr~to n. D,:JI\0 de 17 
dt~ .Junuil·u nltimo. Pug. 88. Appruvn9ii.o. 
Pug. 88. 

)lU SI\, ~11~\'1!11\A. DA ftlOT'I'A 

Pnrn. so H.11iur n. dit\ClHISiiu do projncto Pflbt•c n.clju
tiicac;(~cs .L'ur•,·tu.ln~, pnru. (1unn~lo cttti\'cr pi-o-
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sente o Sr. presidente do eooselho. Pa.g. 93. 
Rejeiçiio. png. 97. 

UO sn. IGSACIO :i\IA.UTir.tio 

Pn.rn. que se fH·~iio no govct·no. pelo n1inisterio 
dn agricul:unt. con1lnercio c ubrns pu.blicns, 
as f'(•tinintes informnf,:tias : 

l.(l Se no CXCI'Cic:o fiuanccirn ultirno Ue 1884- a 
tr.H;-l foa esgotado n c1·edit · e.~pC'lcint do 
:~.000·00011 vot.ud •s na lei n. :l:~:~o de :l de 
;;ct~-mhro de 18/'l~. (tu•t.. IS <ln lei n. ·~.ü70 de 
'20 de \..luiutu·o de 1875) ~.! 

:!.o Pol" que n:'i.o :fnz o govct·no pl"f)SPguir os trn.
lla.lnos da constrtlcç:iin dn cstrncln. de. fe1·ro 
}). P<.!dro II no 8Cu prr,_J,·ngHIIIC~nto de Ituhirn 
do Ul,_lll po ,,. ni.Hil"Ú, Pngo. Hf.i. Apnt·ovnr.~ü.o. 
.Pug. !J7. 

DO sn. conm~IA 

Pnrn. 'lllC pclns diffcr<mtes n1inistcrios,~ se peÇO. 
no p:• '''N'"nO sc;.ruinto infoa·n.n,:ão: ~;c nlgnn1 ,H, 
t\l;.!:nns cm1•regndos ele C(llllluissiLO se tem cnn
Ct'di•lt: lice111;n. c cn1 que dutas: se us licenc,~a"' 
tésn ... u.lo !!Cm on com ,·encilnento~, c9 nestf~ 
cuS•l, e'' virt.ndc de que lei. Pu.g. 110. Ap
provução. Pag. 110. 

DO lUES!tlO SENROR 

Pnrn q:uc. pelo tuinistc:-io do impcrio. se peça no 
governo n. s~;.:nintc info_rmnc,·iin· SP. jl\ se teu. 
nrrf~cudndo u.lgtunn qunntw. pura pn~arnento ela 
propina ma.nrhlda cobJ"tl.l" peln nrt. 2·~0 dos e-. 
tntntos ela~ fucnldndcs de clil·~ito u qne se re
:t~r~ ..., decreto n. 9,3üU de 17 de .JnneiL·o ul
timo .. Pa.g. 145. 

Du :U:RS:Ko SENUOR 

Pura qllC. llOln ministerin ao inl" crio. se pe(,•:t 
ao g•.veruo C(•pÍtL dn rcpr .. scntaç:''"i.tl da congTt~
gac,••:n ela. fnculdn.dc de direito de ::;, Pnnl . 
relat.h•;t un nbono ele propina nus exanl~ 
vng""· P•g. 178. 

ftibeia•o da Luz (O ~l·.) ---Discursos : 

.Adjudicn•;ões fMça.dns. (Se.siio em 21 àe JuJho.; 
P~tgR. 97 !\ 103. 

Iueu<, idem. (Sessão e.n 27.) Pugs. 150 e 15·~. 

Sa.raiiva{Pt·esidentc elo co11sellw. O 5r.)--Dis
curst•S: 
.'\. emis•iio de 25,000:000!/. (Scssiio em 7 d<: 

Julho.) Pugs. 38 n !,8, 

Silveira Ma••t.ins (O Sr.) --- Di•cursos : 

.A.djudicn<:ões f<wc;nda.s. (Sessão ecu 27 de Julho~ 
Fags. l5:i c 151. 

Silveira da Mot.t.a (O Sr.)- Discursos: 

Os guurdns nocturno•. (S~ssi•o cm 8 ele Julho.) 
Pu:.ts. 4U o (.,1. 

Adjuilicu\'õcs for•;ndus. (Sessão cm 20.) Pngs. 
!!2 " 9:1. 

Idem. irlem. (Sessiio em 23) Pugs. 128 n .133. 

So•·teios 
DK DF.PllTAÇÕl:S 

Pn~n nprc•c·ntnl' n S. l\1 o Imp~rndo1· os nuto
gra1 h"a c.lc~ dcctetv do. ns~r·n1blóo f!Ol"'ul. auto
ricmndu o ~c1\'crno n Nilittir ató !i. 'llULnt.ia do 
25,{llJO,OOO/l cm moeda. C·•rrnn•o. 

Si'io sort.Hindns IIEi Srf3. Sfllil'Ca nr·nndit.o, Luiz Car
los. Afl"onsn ColBo. Ot~tn\'il\no. Castro Cnrrcira., 
Hen,.ique •l'A\'iln e de Lnma.re. Pn,:t. liü. 

Pnm fclicitnr a. S. M. o Imperador pelo nnni\'cr
snri•· nntnlicio do S. A. Imperial. 

Siio snrt~t'.•lu~ ns ~rt.~. lhrnnciq 1tfnrtin~, Hnrão de 
1\laxnort!. Lui10 VI'Jllu~o .• Jnn(llloirt\, Gl)nJCK do 

Amnra.l, Rnrros Bnrret<>, Cnst.•·o C;.1·roira. Hcu
riqua d'Aviln.. Soares Brnrulií.·'· Luiz Cnrlns. 
Bnrii.o cln. Estancin, Correin, Vicir::~.-dã Slh;a c 
Jngun.rihe. Png. l(i-!3. 

SubsUt.ut~ivos 

no Slt. conura,\ 

Sohre nu1rcns do nlercn.,}nri:,~. f•n prorlncto5. (.A 
2a pn.1·tt.1 do nrt. ·2n.) Pnp:. IKD. 

Infl·uc~!J)c~ de rcgnlarncntcs suuit11rios. (Scssii.o 
cm :1 de .Julho.) Ptl!!'· !1. 

Ncn;odos tlo C:cnrt't .. (Sessi'io ... m -1·.) I'a.p: .. 1/L. 
Jnfrncc,!i'l(h; c](~ rep:nlarnentos :-;anitnri.,s. (Sessão 

en1 IJ.) Pags. llt- n. 17 • 

·Visconde de Parana~u:-, (mittis-
tro do.~ ext7•,otgelro.o,·. U Sr.,- Discursos: . 

Julgnn1cnto do nmn. ca.u~n polu tdUnnnl do conl
nlercio, do Senn. (Scss».o ctn 3 de Julho.) 
PH~. G. 

.A. emis•lio de 25,0lJO:OOON. (Sessão cm S.) 
. Pa.~. 45. 
Nc!!uci .s de Botu~ntú. (Scssi""t · en1 15.) Png. 64. 
Qucsti\o de limites. (Sessão C li> 17 ) PnP;s. 83 

e 84. 
Adjndica.çõcs fnrça.da.s (Sessão cm 23) Png. 128 
!\·Iurca, de tnl'3rcndorius 01.1 pt•ocluctos. ( :CSS·IO e1n 

28.) Pa.:.r. I o2. 

'V ot.ações : 
ApprovtH,:ilo e n•iop1:iio pn1·n pnsMrem tl 3• dns 

prnpnsic,~õef' du. cnmnra dc.s dcpt1tados : 
N. G, cio csrrcntc nnno, nntori"'nnrlo o ~ovArno :-1. 

conceclcr an desembnrgndor dn relnc;iin ela Jt"'or
tule:;.m. Jnüo de Cnrvn1L1o F crnnnr1c~s Vi coira, unt 
anno de I.ccnçn. Cl•lll o rcspcct•vo orilennrlo. 
pnrn 1rntar ele suu. snudc onde lhe ~on vier. 

N. 7. do corrente n ·no,· conced~n,Jo \icPns•n ao 
àcsenll>argndor Jt•Ü.o Cuclbn Bu.stns. 

N. 8. do corrente nnnn, cnnccde"cl" licer•ça ao· 
de::F"nlbal·gnd,,r Bellarnlino Peregrino da Gama 
e Mel\o 

N. 4. do Cl')rrente nnnn, conccclcndo lic~nça n.o 
juiz de <li•·eito Fernnndo Alves de· Cnrvn ho. 

N. 5. cln corrente anno. concedendo liccn.:_m. a.o 
i1•i•, ele direito Frnncisco du. Cnnbn CaAtello 
Branco. 

O S ... PAES DE ME>DONÇA. (pela. ordem) reqncrelt 
-yer '!'hl1t-onte dis!len~n de. int.cr'"tici•') para :;t 

.~· da-cnss·,o dcsrns t•ropnstc,•ões. 
Con•ultnrlo n sena.do, consenti<> na. dispcn•n pe

dida. Pag. 14, 
Approvnr,,ão do rcouel'imento do Sr. Vi Pira da. Silva, 

pedindo qnc o i:nve•·no informe qunl n. praxe 
ohservncla. no f~ro dn côl'tC dPpnis dn pnhlica.t;iir• 
do. reformo. •udicio.rin. de 1871 o n.l"ltPrin n1CntP: 
no rcg;n\nmento n. s.:ll<7 de 19 d•· .lun••iro de 
18R.'l, no pr~po.rn dns proces"'ns inRtnn:uflns ~Ol."" 
infrucçii.n elos rep:n lnlllontns snnitn.rinR. Pn~. '!(.3. 

Apprn' aLyiin c ndt)p~~ão pn.rn SAI'(•1u diri:;ridns (t 
tillnce(iiO imporiul, ns proposic:õcs dn cnnHtrn 
do• S1·s. clcpntndos: 

N. (), C:(') cnrrento o.nnn, conccdenflo licPn':o ao 
dc•em'bargndor Joi1o de Car•·nlho Fernande~ 
\'ioiro. 

N. 7, <ln c .. rrPnte nnno, enncedcndn licença ao 
<lcsc•nhnrgndnr Jni'~o Coelho B stos .. 

N. 8, elo coJ•rcnte onno, conc:cdcndn liceriçn. uo 
Uc-setnlurrguclor Bc11nrminn Percg..-ino dn Gnnw. 
c Mcllo 

N. ó, dn eorrentc a.nnn. conccilcurln li••ençl\ ue> 
juiz de direit.o Fernando À 'v"s ii~ Carvalho. 

N 5. d01 corrente unno. concedendo licençn no 
jni · ele direitn Fmncisco <la. Clmhn Custe! lo 
Branco F'ng. ~8 • 

.Apprnvuçlio o nclopçii.o pUl":l. BCl" dirigirha. H. 
Hunct;üo in1p~rinl, n. propoRÍ\!ÜO •ln. c:unn.rn rto-. 
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cleputau.os n. 42, de 1883, couceileojc 2.S IDe

nOl'es Carlota. Maria José e Noemig., rel'8.rti-· 
dnmente. o monce-pio de 5elt f:t!lecirlo :nO o 
chefe u.e eSQu"dra reformado _~nto"i" Felix 
CÚl'ré:l de Mello. '·ag-. 3~. . 

1~ejei\'ii0 cía emenda cIo Sr. C:orl'"ia,", lJTopostCl 
elo poder executIvo. convertida ~n:. projecto 
·.le lei peb c"mar., ll05 deputado;, alltoris?ndo 
o go\"erno ;l. cm.l.ttir at~ a q ?;r:tia (li; 

25,000:000,9 em moeda COl'l'ente. P,,:,·. "'-9. 
Rejei,io, e ,"ai ser 11e"0Ivielo, " .'.a'''ar'' eloe 

deputauos a }Jl"uposíçiio da me~l11J. ,:amura n. 
Ij:) de l880, relev".ndo D . .Maria Luiz?' Pacheco 
Barbosa da jll'escrip\'i.io em que incorreu par". 
receber o meio soldo ele sen pai, ) majOl' "e·· 
f,)rmal1o dI) exerrlto :\f::tl1oel ~-\nt,oni'j P~J'b8('.O; 

desde" data do fallecimento deste. Pago :i6. 
Votação da indicação da me,a, letra F'e <la. 

emenda de Sr. Cruz Machado. Pago 59. 
Votação da proposiçií.o sobre o monte-pio dos ope

rarios do arsenal ele marinha da cOrte. Pago 115. 
Appl'Ovação em 3· discussão sem dehúte rül 

'1na! paSSOl\ em '2', e. assim emendada, adopç50 
para ser devolVida. '" cah1ara dos deputados. 
iúcio antes j, cOIDmissio de re<lacçiio, cl., 'pro' 
[105i<;3.0 da me'lma cam"ra o 10, cle 1883, ''''['
provando, com. enlendas. rilr~ ref;"ei" o rr..ODte
pio U0S opel'arios 0.0 arsenal de marinha (1a 
<';l,rte o regulamento orgunisado pela. direc~oria 

d', União Operaria. Pago !43. 

V0L"'f,<~O (10 pfOjccto sohre o.dj1ldica.'Iões f..H\~lb.s. 
?"g'l. 157 e [58. 




