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ClMA.Rl DOS SRS. DEPUT.lDOS. 

---~~ 

• -~cta do dia 3 de .Junho de 18')'9. 

PllESIDENCIA DO SR. YISCO:'!DE DE PRADOS. 

A's_Ü_Iwtas dn manhã feita a chamada,acham-se 
presentes os Srs. V!sconde de_Prados .. Ces?rio AI
vim Alves de AraUJO, Frederrco de Almetda, Ga
vião' Peixoto, 1\lartim Francisco, Horta de Araujo, 
:uanocl Carlos, Moreira de Barros, Ignacio 1\Iartins, 
Meirà de Vasconcellos, Viriato de Medeiros, José 

rr- • 

do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Do ministro da justiça, de 3:1. de 1tiaio findo, 
transmittindo, em additamento, cópia do officio da 

• • o·"' • • 

taurado por crime de responstlbi!idade ao ex-dele~ 
gado do termo do Pilar, capitão João Lopes Caval-
cante. · 

Do secretario do senado, de 30 de Maio ultimo, 
participando que o senado a.doptotl e vai dirigir á 
sancção imperial a resolução que autoriza o "'O· 
verno a man ar a m1 t1r a matricu a da escola mi- . 
litar os ex-guardas-marinha Antonio Gabriel di! 
Mo~es Rego e Alfredo C:mdido de Moraes Rego.-

_no mesmo, c igual data, co~nmunicnndo que 
constou 110 sen11do terem sido sancciona.das as re
soluções da assombléa geral que, autoriznndo a 
mandar admittir ã matricula do i. o anno da fa· 
culdnde de medicina da Côrte o estudante Henrique 
.Gome!!. Xllvier Junior, e declarando que-· a }Jensão · · 
de 6:000~ aunuaes. concedida á condessa de Porto 
Alegre, repartidaniente com suas fil)lt1S menores, 
é s~m preju!zo do meio soldo que lhes pos5a com· 

effectuou ultimamente na freguezia de Carapebús 
do município de ?\facahé.-A' commissão de po· 
deres. 

Dn mesa do collegio eleitoral da cidade deJaguary, 
de i6 de Maio ultimo, remcttendocópia authentica 
da eleição que alli se procedem pnra preencher a 
voga deixada pelo Sr. Affonso Cclsu, nomentli:r· 
senador do Imperio.-A' commissiio de poderes. · 
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2 Sessão em 4 de Junho de 1879. 

Da mesa do:collegio eleitoral da cidade de Lavras, 
remettendo a acta da eleição que alli se procedeu 
para preend1er a vaga deixada pelo Sr. Affonso 
Celso, nomeurlo senador do Imperio.-A' commissão 
de poderes. 

Hcqucrimeutos: 
Do engenheiro Emilio Stahlml;recher, pedindo 

que seja reconsiderado e de novo" remel.tido á res
pectiva commissão o projecto que concede a Agos
tinho Laperriere privilegio para fabricar acido 
sulplmrico.-A' commissão de commercio, indus-

. tria e artes. 
De -~ntonio Pinto Ferraz~ outros, pellindo l?ro-

.' • "h ... \ 

como prcjudiciaes á moralidade e costumes publi
cos. com as casas denominados de •Toloraneia•.
A~ ·commiss5o de saude publica. 

São lidos c mandados imprimir os seguintes 

Tendo a commissão de nwrinlla e·guerra exami
nado o requerimento c mais papeis, em que o te
nente do H. o butalbão de inftmtaria, Nelson Pereira 
do Nascimento, pede transferencia para a :1rma di 
artilharia, sem prejuizo de sua antiguidade de 
posto; e reconhecendo que nos termos desta ul
tima clausula o fm·or solicitM1o além de ferir dis
posições em -vigor, prejudic~ direitos a~quil'ido!, 
t! de are cr · t e c s l . a 
está no caso de ser attendidii. · 

S:~Ia das commissõcs, 29 de Maio de 1879.- Mello 
e Alvhn.-U . .lfoum.- Viriato dellledeiros. 

A commis·:5o de murinhn c guerra, a quem foi 
presenle o requerimento do tenente do :1.0. o ba
talhlio de infantaria, :Manoel Aphrodisio da Silva, 
pedindo transferencia para o corpo de estado maior 
de L" classe cu para a arma de urtillwria, cou
~ervando a sua antiguidade ; cousillerando, e1u 
vista das informações pre.;tadns pelo governo : 

i. o Que a prctenção llo supplicantc fJre direitos 
<tdquiritlos, sem v"n tagem :~lg-uma pat·a o servi co; 

2. o Que a clla se OJ1põe a disposiç~o do nrt. ~ ·' 
uo decreto n. 5673 de 27 de Junho de i87-i : · 

E' de parecer que o supplicuntc não cstâ no 
rn so do favor que solicita. 

Sala das eommis~ões, 28 de Maio de i879.-Mello 
t' Alvim.-bf. Moura.-Vil'iato de .Medeiros. 

:1..3 pal'te (at~ ás :2 horas). 

Eleição da mesa. 
A~ materitls designadas para o dia 3. 

2.:1 pm·tc (ús 2 horas ou antes). 

3.a discussiio du reforma constitucional. 

/ - -vv\f f'J\.IV'-

A.cta do dia 4 de Junho de 18')'9. 

PRESIDE:'\CIA DO Sll. VISCOXDE DE PRADOS. 

' . (. ( t' 
M presenles os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
A! vim, Alves de Araujo, l\Iartim Francisco, Viriato 
de Medeiros José Bonifacio Danin Americo o za 

n ra e, Martiuho Campos, Silveira Martins,· Li
barato Barroso, Barão da Estancia, Ignacio :Martins, 
Ribeiro de Menezes, Seraphico, Espindola, Joaquim 
Breves., Franco de Sú, Antonio de Siqueira, Soares 
Brandão, Almeida Couto, Prado Pimentel, Horta de 
Araujo, Ct~sta Azevedo, Zama, Almeida Bar1Joza, 
:Meira de Vas~oncellos, Paula Pessoa, lldefonso de 
Araujo, Theodorcto Souto, Alfonso Penna, 1\-Ianoel 
Pedro, José Basson, Sinval, Tavares Belfort, Luiz 
Felippe, Frederico de Almeida, Augusto França, 

· · i,, o ri 0 ues unio e e or 

Faltaram com participação os Srs. Leoncio de 
Carvalho, Lafayette, Ferreira de Moura, I3eltrão, 

· Aureliano Magalhães, Carlos Affonso, Diana, Espe
ridião, Fabio Reis~ Franco de Almeida, Francisco 
Sodré, Fidelis Botelho, Flores, .Toão Brigido, Gal· 
dino, Jeronymo Sodré, José !Iarianno, 1\Ianoel àe 
Magalhães, Pompeu, Souto, Theodorico; e sem ella 

~ ~ ~~ . ~ 

' . ' de Macedo, Bezerra Cavalcanti, Dulcão, Bezerra de 
Menezes, Rodolpho Dantas, Camargo, Carrão, Conto 
Magalhães, Corri\a Habcllo Costa Riheiro E ami· 
non as e e o, re erico Regó, Freilas, Freitas 
Coutinho, Frunça Carvalho, Felicio dos Santo!'i, 
Fernando Osorio, Florencio de Abreu, Gavião Pei· 
xoto, Hygino Silva, Jo3qnim Serra, Joaquim Ta· 
vares, Lourenço de Albuquerque, l\loreira Brandão, 
·1\Iello Franco, :Marcolino lloura, lllanoel Carlos, Mo· 
reira de Barros, Ruy Bnrboza, Rodrigues Junior, 
Saldanha Marinho, Sergio de Castro, Souza Lima, 
Souza Carvalho, Segismundo, Silveira de Souza e 
Theophilo Ottoni. 

Ao :l/2 dia niio havendo numero, o Sr. presidente 
declam niio haver sess5o. 

. O Sn. 1,0 sEcnETAmo dú conta do seguinte . 
EXPEDIE::\TE, 

Officio do ministro d:~agricultura, de 3 de Junho 
corrente, remettendo cópia do parecer da secção 
dos negocios do imperio d.o conselho de estaao, 
sobre a subvenção á compnnhia do Amazonas, 
eonferme foi solicitado pela camara nos officios 
n. (13{ de 29 de Maio ultimo.-A quem fez a re-
quisição. ' . 

O SR. Pl\ESIDEJ.'I"'rE dá para. ordem do dia 5 de 
lunho as ma terias designadas para a do dia 4. 
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Sessão em 5 de Junho de :1879. 3 

Sessão em~ de Junho de 1.8~9. 

PUESIDENCI.\ DO SU. VISCOXDE DE PIUlJOS. 

SU~Il\IARIO.-ExPEOIE:>TE.-Proj ecto.-Parcceres de commi~· · 
SãO,-ÜitõlCll DO DI.\. Pllll!EIIU P.A.RT&.-Elciçito da mcsa.-
1\~o~ific~<;ã~ m_inistcrial.-Discursns <lo; Sr~. Cansansão de 

Cansans:i.J de Sinimbíi (Presidente' do Conselho) e Atfo~sÓ 
Celso (~Iiuistro da Fazenda.). - Obscr~ações dos Srs. 
J_oaqnim ~ubur.~, Martiuho Camr!ls, Silveira 1\Iartins, pre
sulento c LCOIJCJ"dc Carvalho.-'-Dtscurs dos •. s o-
DI ac1o c 1 I'"C!ra ;f:trtins.-Obsenacões dos Srs. Presidente 
c Andr:Lde Pinto.-Discursos dos ~rs. Mattinho Campos, 
Joa'}uim Nabuco .e Libcrato Barroso. 

Ao meio-dia nbre-se a sessão. 

E' lida e appro,·adn a acta da sessão antecedente, 

O Sn. :l.• sEcnETAiliO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 

·Do Sr. Dr. Francisco Maria Sodré Pereira, de 5 
do corrente, dando scieneia á camara de que por 
decreto de 4, do corrente mez houve por bem Sua 

ag e o nipera or nomea -o para o carga e 
ministro e secretario de estado dos negocios do 
Imperio. -Inteirada. · · 

Do Sr. Dr. Antonio Moreira de Barros, de 5 do 
corrente, participando que por decreto de 4 do 
mesmo mez; houve por bem Sua Mag~~t~de o Im
perador-nomeal-o para o cargo de mm1stro e se· 
cretario de estado dos negocios de estrangeiros.
Inteirada. 

Do Ministerio da Gum·ra~ de 3 de Junho corrente, 
remettendo, inforniado, o requerimento ~m que o 
alferes do 2. o regimenl.o de cavallaria lig-eira 
Boaventura Maggessi de Castro Pereir;~~ pede ao 
corpo legislativo Iieen(;a para matricular-se na 
escola do Rio Grande do Sul. ' . 

o 

Do secretario do senado, de 3 de Junho, partici
pando que o senado adoptou e vai dirigir ú sancção . . , - -

' ~ 
dida a D. Eulaha· Barreto Leite, repartid·amente 
com suas filhas menores .-Inteirada. 

Do mesmo e de igual data, participando q'le 
constou ao senado ter sido sanccionada a r~solução 
que autoriza o governo a mandar admittirú matri
cula do 2. o anno da escola mi.itar os ex- guardas
marinha Antonio Gabriel de Moraes Rego e Al
fredo Candido de Moraes Itego.-Inteirada. 

Foi lido, juJn-auo ob'ecto de deliberacão· e man-
a o 1mprumr o seguinte 

PROJECTO. 

i879 N. 221. 

O 1.• tenente uo 4.0 batalhão de artilharia a pt! 
Francisco lloreira da Rocha pede ao podet· legisla
lativo transferencia para a arma de infantaria, ai
legando não ter o curso de su.a arma e estar assim 
impossibilitado de accesso .. . 

O governo informa que o supplicante elfectiva
niente não póde ter accesso da m·ma a que perten
ce por fal~ar-lhe as habilitações scientificas exigi-

, 

aos combates de 2i. de Maio de i866, iô de Junho e 3 
de Novembro de i867, 25 e 27 ue Dezemllro de 1868, 
i2 e 16 de A n-os to de !869 tendo sido lrtnnovido ao 
posto e :f.. o tenente por netos de bravur11 praticados 
neste ultimo combate. • 

A commissão de marinha e guerra considerando: 
L • Qu.e o supplicanto distinguiu-se por bons 

serviços de guerra, merecendo o posto que occu
pa por actos de bravura no campo de batalha; 

2. • Que se acha impossibilitado de ter aceesso 
na arma de artilharia, onde não convem que per
m~neQ~ por lhe faltar :~s precisas habilitações 

, 
3. • Qne o ~overno pela lei n. U(l.3 de H ~e 

Setemb~o de !86:1 só está autorizado a transferir 

posto; 
4.. o Que a pretenção do supplicante púde ser de· 

ferida com a clausula geral estabelectda para ou· 
tras autorizações identieas, é de parecer que se 
adopte o seguinte projecto: 

A assembléa ger:::I resolve : .. 
Art. 1. o E' o governo aotorizado a transferir. ' 

para a arma de infantaria o L• tenente do 4.0 ba-
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4 Sessão em 5 de Junho d~-1879. 

talhão de artilharia a pé Francisco :Moreira da 
Rocha~ ficando ellc o mais moderno da respe
ctiva classe. 

i. o Vic~·ptesidente. 

87 cedulas (8 em branco). 
Art. 2.o Ficam revogadas as disposições em 

contrario. • · 
Frederico d'Almeida..... 78 votos. 

2. o Vice-presidente . . Sala das commissiies em 28- de Maio de 1.879.
M. Moura.-Mello ~ Alvim.-Viriato de Jfede~1·os. 

Foram lidos e approrados sem debate os se-
guintes .. 

P.\RECERES : 

!879-x. 93 .. 

A commissão de marinha e guerra, para emittir 
. parecer sobre a pretenção de Pedro Francisco de 

Souza, ex-segundo sargento do exercito, r1ue re
quer o pagamento da quantia de 4,:51.2$, a que se 
j~lga com direito, precisa que a respeito seja 0U
Vldo o governo. 

Sala das commissões. 29 de .1.\Iaio de :1.879 .-Jfells 
Alvim.·-ilf. ~lfoura . ....:.. Viriato de Medeiros. 

A' commissão, de marinha e ·guerra, foi presel'!.te 
o requerimento do Antonio Augusto Sarmento, capi
tão de exercito, pedindo melhoramento cle reforma, 
addicionando-se-lhe ao tempo de serviço com que 
foi reformado cinco annos da campanha do Para
guay, é de parecer que se envie a petição do 
supplicante ao governo imperial, afim de dar sobre 
ella informações necessarias. 

Sala das commissões en'i 26 de Maio de !879. 
-Melloe Alvim.-lli. Moura.-Vi1·iato de Mede.ii·os. 

A commissão de marinha e guerra, para poder 
tomar em consideração o ·que pede Belarmino 
Accioly de Vasconcellos, alferes reformado do 
exercito, precisa que, sobre o assumpto; preste o 
governo as necessarias informações. 

Sala das com missões, 29 de Maio de :1.879. 
~Mello e Alvim.-llf. Moura.-Viriato de Medeiros. 

A ·commissão de marinha e guerrra é de parecer 
. que a petição do alferes honorario do exercito3 Leo
poldino Antonio do Rego, para ser contemplado no 
quadro do mesmo exercito, no posto de alferes, 
seja enyiada ao governo para dar a respeito as na
cessarias informações. 

Sala das commissões, 28 de Maio de :1.879 .-~lf~llo 
e Alvim.-M. Moum.-Viriato de Medei!·os. 

Sobre a pretenção de João Coelho de -·Umeida, 
official do corpo de fazenda da armada, pedindo 
que se lhe pague a dift'crença de seus vencimen
tos durante o tempo que esteve prisioneiro de 
guerra no Paraguay, por dever ser considerado 
como embarcado em paiz estr-angeiro; é a.com.-. 
missão de marinha e guerra de parecer que seja a 
respeito ouvido o governo .. 

Sala das commissões, 28 de Maio de :1.879.-Mello 
e Alvim.-M. Moura.-Viriato ~ Medeiros. 

PRI!IIEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

O SR. PRESIDE:XTE declara que vai se proceder á 
elei~ão da mesa. 

80 cedulas (6 em branco). 
Viseon~e de Prad~s...... 72 votos • . . 

:1. 

80 cedulas (9 em branco). 

Luiz Felippe................... 67 
Aragão.......................... :1. 
Ignacio Martins................ i 
Florencio de Abreu.. .. . • . .. .. . . :1. 
Camargo........................ :1. 

3.0 ,Vic~-pr~sidmt~ . 

77 cedul~s (:1.0 em branco). 

Almeida Barboza............... 94: 
Augusto França. . . . . . . . . . . . . . • . :1. 
Leoncio........................ 2 

:J..u .Secretario. . 
87 cedulas•(:J.7 em branco). 

Cesario Alvim ................ : . 68 
Affonso Penna ..... ;........... 2 

2. u Secretario 

79 cedulas (21. em branco). 

Alves de Araujo............... 52 
Jeronymo Sodré •..•..• :. . . . . • . . . - 6 

3. o e ~. • Secreta rios 

80 cedulas (U em branco). 

Po1npeu..................... . . 54: 
Beltrão .. . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . 52 
Ottoni......................... 7 
Paula Duarti.................. 7 
Epaminondas... .. • .. .. . . . .. .. . :1. 
Souza Carvalho................ i 
Affonso Penna ................ ~ i 

A i hora· da tarde, tendo-se terminado a eleição 
da mesa, entram no salão o Sr. presidente do con· 
l!elho e mais membros do ministerio, tomam assen· 
to no recinto, e o Sr. presidente dá a pala na ao 
Sr. presidente do conselho. 

MODIFICAÇÃO MINISTERIAL. 

O Sr. Cansa.nsão de Sinbnbli (presi
dente.. do _CP!Wl/.l.o) :~ '\Tenho, de conformidade com 
os nossos estylos parlamentãres~ expli~ai:' á camara 
dos Sr:>. deputados a ultima modificação minis· 
teria! por que acaba de passar o gabinete a que 
tenho a honra de presidir. 

· Tendo o meu ex-collega ministro ·do imperiO' 
. enTia«;lo á congregação dos lentes da escola. poly: 

organica, estabelecia regras para o ensino e firmava 
outras disposições, o director, que era então o
lente cathedratico mais anti o dos ue se achavam 
em exerci cio eft'ectivo, enten eu que não· dev1a dar 
logo execução a esse decreto, mas suhmettel-o ao 
exa~e da ~on~regação. O meu ex·colleg:a ministro 
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Séssão em 5 de Junho de 1879. 5 

ás ordens do governo, porque o dever daquelle 
f11nccionario era dar cumprimento ao que lhe 
ordenava o governo no uso de suas attribuições 
e não submetter o assumpto á deliberação da con
gregação. Por este motivo expediu o meu ex-collega 

v· - . ·-
mento do director da escola, como tambem orde
nando-lhe que passasse a directoria ao lente a 
quem de direito .pertencesse. Isto deu logar a que 
a congregação se reunisse para deliberar sobre · 
esta decisão do governo. . 

Na _?e~são de sall.bado ~a semat,ta passada, o. nobre 

factos, visto ter sido publicado o aviso por elle 
dirigido ao director da escola, defendeu-se de um 
modo com o qual os seus collegas·do ministerio 
não podiam inteiramente concordar. A maneira 
por que o nobre ex-ministro do imperio se exprimiu, 
referindo-se á camara vitalícia, não nos pareceu 

• rr rr • • ""' 

(Rumor nas g(lle'l'ias . O Sr. Jn·esidente 1·eclama .a 
atttmcão.) · · 

Prevaleço-me desta occasião, senhores, para dizer 
que e com mm o l)ezar que vejo esta e· ecer novas 
praticas nas relações das duas camarae. Nos paizes 
mais adiantados, gnde o systema representativo é 
com mais esmero cultivado, ha o respeito reci
proco entre uma e outra camara ; nem se fazem 
al!usões de uma para outra casa do parlamento. 
Isto é indispensavel para ue ossa haver harmo-
ma entre os ous ramos o mesmo po er. 

0 SR. !tfARTINHO C.-\.1\CPOS :-E' pena qu~ SÓ agora 
:;e conheça isto. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Esta nova 
prntica, que não reputo conveniente, bem que 
possa ser desculpada, quando exercida por um 
m0mbro do parlamento, é inadmissível dt'\ parte 
de um minís\ro de estado. 

O SI\. ?YIAnTINl!O C.\llPOs :-Ainda hem que 

0 SR. PRESIDEl\"TE DO CONSELHO :-Confessaria O 
meu erro si me julgasse culpado: mas tenho a 
consciencia de qnc uma cousa é falla·r das attri
bui~ões de um poder, outra é fallar das idéas e 
das tendencias desse poder. 

a contricção d~ v. Ex. Estamos de accôrdo. 
0 Sn, PRESIDE?I'TE DO CONSELIIe:- Interrogado no 

senado sobre o contlicto que se tinha suscitado 
na escola polytechnica, tivemos occasião do estu
dar especialmente a materia que produziu o con
flicto entre ~lla e o nobre ex-ministro do imperio. 

Então reconheci que a fôrma pôr que o nobre ex
ministro tinha solvzdo a questão não era a mais re
gular.Devo dçclar~r ~ ca'Çl'lara com toda. a franqueza: 

nobre ex-ministro, queixando-se do procedimento 
do director da escola polytechnica, talvez com de
masiada vehemencia, declarou-se obrigado a tomar 
alguma providencia a respeito do mesmo director, 
visto oppôr-se elle ás ordens do governo, procu
ran~o meios de ~razer embaraços á administra_ção. 

ta:va habilftado por lei para desembaraçar-se d~ 
uma autoridade que lhe punha obstaculos, c dis
se-lhe que em tar caso o devia demittir. 

O SR. MARTINHO CAMPos :-Não conhecia a lei 
sendo presidente do conselho l 

O Sa. PRESIDENTE DO coxsEr..Ho : - Suppuz que 
esse director interino . era de livre escolha do go
verno ; mas, tendo occasião de compulsar o regu
lamento da escola, vi que o director em exercício 
interino porvirtude da qualidade de lente cathe-

• • • <r • • • 

reito proprio, não depende da escolha do governo; 
e, portanto não póde ser por este demittido. · 

( C?·uzam-se apartes.) 
Quando me tiver explicado, os nobres deputa

dos farão os commentarios que lhes parecerem 
convenientes estou dando or or · 
explicacão dos factos ; estou narrando como as cou. 
sas se passaram. 

O principio pelo qual se guiava o nobre ex-mi
nistro, é verdadeiro; isto é, o director da escola 
polytechnica deve. ser pessoa de immediuta con
fiança do governo, visto que· é da sua livre escolha 
e nomea ão ... 

O Sn. MABTINHO CAMPos :-Como é o Sr. João 
Alfredo, em Pernambuco. 

plicaçã_o ~esse J?rincipio ao caso em. questão er; 
I~dmis~Ivel, VIsto que se tratava de um director, 
nao.da hvre escolha do governo, mas que exercia 
'' cargo por direito proprio. Sob este ponto dê 
vista não tinha applicação o principio, e era neces
sario solver 2 contlicto suscitado entre o governo e 

Nestas circumstancias, ·sr. presidente, desejando 
o ministerio tornar effectivo o principio, que aliás é 
reconhecido pelo proprio regulamento, isto é, que 
o _direc~or da escola é de liv,re nonie~ção. do governo~ 
so podm usar de dous meios, o pr1me1ró era exo
nerar o actual director effectivo da escola ... 

O Sn. MABTINl!O C.\iiiPOS : - Isso não é possível 
(Riso). 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -1\'Ias elle não ti- . 
à co r1 o e mo o a gum para o con tetO 

(apoiados), além de ser pessoa muitíssimo respei
tavel, com quem esteve o nobre ex-ministro no 
mais pleno accôrdo> durante a sua estada nesta 
cõrte. Era tornai-o victima de um conflicto que 
não tinha provocado, achando-se, além disto, 
ausente do Imperio, e não tendo o O'overno ... facul-
a e para cassar- e a tcen~a. ão sendo, pois, 

c11rial este recurso, e sendo principio incontesta
vel que o director da escola ·deve ser pessoa de 
immediata confiança do governo, o ministerio en
tendeu que solvia a questão nomeando um di
rect~r inte~ino, para substituir o effectivo, durante 
sua ausenc1a. ksta faculdade é expressa em todos 
os regulamentos da escola. · . 

Tive o trabalho de compulsar todos elles, desde o 
de !858 até ao ultimo, e em todos está previnida a *.. , . . •. 
director da escoia é pessoa da immediata confiança, 
de livre nomeação do governo, que, nos casos de 
impedimento duradouro, póde nomear pessoa ha
bilitada> sendo sómente nos casos de impedimento 
proTisorio ou temporario que essa· funcção cabe 
aos lentes da mesma. escol~. Ninguem poderá 

para o directorda escola. O Sr. Visconde do 1\io 
Branco tem liconça por um anno. 

Ora, nestas circumstancias o unieo modo de sol
ver a questão era o de que lançou mão o governo,. 
por meio de um decreto explicando o art. 2. o da 
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6 Sessão em 5 de JLmho de i879 .. 

le1 org-:m1ca dn escoln, e l)Cb nomeação interina 
para di1·ector de pessoa compt•tentissima, cercada 
de respeito e coasiueração, que p:'Jt!C bem servir 
emquanto estiver ausente o Sr. Visconde do Rio 
Branco. 

Podia, Sr. presidente, ter dndo este arbítrio ao 
nobre ex-ministro, mas tendo cl\c ado ltado outro 
mero, ·sena 1sto pol-o em' contradicç5o manifesta 
comsigo mesmo ; o ministerio preferiu tomar a 
si semelhante encargo. 

O nobre ex-ministro, com quem sempre mantive 
e manterei as melhores relações, porque en
contrei sempre ncllt) um cavalheiro muito distincto, 
talentoso e dedicado ao servi o mblico entendeu 
que, tendo procedido daquella fórma, não era con
veniente pedir sua exonerarão para solver o dcsac
côrdo em que se achava com os seus collegas. 
Neste Cflso, Sr. presidente, fui forçado,em virt.ude 
de meu dever, :1 propor á. Coroa a exonerarão do 
nobre ministro. 

Lainento o facto. or ue S. Ex. crno 
auxiliar no ministerio; mas, depois do conflicto que 
surgiu não era possivel continuarmos juntas. 

Feito isto,convidamos para seu successor o nobre 
(. ·l, l :sI , 

Sr. Dr. Sodré Pereira, conhecillo por seu talento 
e caracter, que, durante os trabalhos da presente 
legislatura, tem coadjuvado o mini~terio, por estar 
de perfeito accôrdo com o progrnmma do goTerno. 

Na mesma occnsião entendeu o ministerio que, 
. <~ehando-se vnga a pasta ele estrangeiros, era con· 

i· -a. 
O Sn. AI.~RTIXHO C.uiPOS :-Executando-se o lle

creto que creou os sete ministros. 
O Sn. l'HESIDENTE DO CONSELHO :-Foi chamado 

Rara occnpar est<1 pasta o nobre deputndo por 
:s. Paulo) a respeito ele cujo merecimento não 
tenho nccessilladc Je fallnr ü cmmra, que o co
nhece perfeitament<.>. 

Eis os motivos dc~la nova modilicatão minis
terial c t 
verno, nt•m o sou progT<~mma ; e C011tlo que a ca
mara, que uté hoje nos tem tlallo o seu pleno apoio, 
continuará n prestai-o, para dcsempmho dns medi
dos que constituem o nosso progrmuma. 

O Sr. Leoncio de Carvalbo (signaes 
I' ·- •• ·.:- • • • 

dente do con~!!lho ve-se que dous foram os mo
tivos da minha exoneração do cargo de ministro 
do imperio: L 0 ter eu declarado que uma das 
razões flOr que preferil·a effectuar por meio de de· . 
ereto a reforma da instruccão publiea, em vez de 
apresentai-a em pi'Ojecto; r&ra o receio de vel-a 
cahir no senado, cujo espirito ê naturalmente in
f&nso ás idéas liberaes •.. 

9 Sn. G.~LDINO DAS NEVES :-Foi um grande 

O Sn. LEONCIO DE CARVALHO:-... 2. • haver eu 
dispensado do exercicio da directoria interina da 
escola polytechnica o conselheiro fgnacio da Cunha 
Galvão, que occupava aquelle cargo na qualidade 
de lente mais antigo. Este acto pareceu aS~ Ex. 
illegal e injusto; · 

., , , . ... ·e u os 
daquella escola;o 7governo póde livremente de
mittir o director effectivo, mas nunca o director 
interino, que exercer o logar como lente mais an
tigo. 

Injusto, porque o ex-direc!or interino niio des
nttendera no aviso do ministerio do Imperio, li
mitara-se a consultar a congregação si devia ou 
niio cumprir o mesmo aviso e, tendo esta respon
dido peJ;:j atlirmath'a, pas~ara a executai-o. 

Disse mais o nobre presidente do conselho que 
teve de ro Jlir · ' · · - · -
remptoriamente recusei-me a pedil-n, e que la
mentava sine.eramente a q1inha sabida do gabinete, 
visto como lwvia. sernprt> encont1·ado em mim um 
prestimoso nuxilb.t·, um cav:~lheiro distincto, ta
lentoso e dedicado ú causa publica. 

Começarei a minha resposta por e;; te 2. o ponto, 
7 ~ CT 

hnas que me dirigiu, como iambem pai:_a quanto 
nntes tornar bem claro que, si na hypothese de 
que se trnla recusei- me a pedir demissão, foi por 
considernr que nessa hypothcse não podia faiel-o 
sem quebrn da minha dignidade e não porque qui
zesse conthluar no ministerio. 

Kão autorizo ninguem a duvidar da minha palavra. 
O SR. MARTINHO C.urpos:-Desta vez nflo duvido, 

m:~ tenlio duvidado de orrtrag, e com justo mo
tiyo. (~Ia out1·os apa1·tes e rnanifestações nas ga
lerias.) · 

collocado muito alto. 
O Sn. ~IAnTINHO C.urPo~ :-Para dizer a verdade 

não conheço alturas. 
O.Sil.. GALDINO DAS NEVES-: Quanto mais alto· 

se sobe maior é o tombo (Hilaridade). 
O Sn. LEONCIO DE CAnv.tLHO :-Os nlJbres mi

nistros hão de se recordar que em nossa ultima 
conferencia declarei-lhes que, apenas t~rminado o . . - . . 
do gabinete, cuj.1s vistas reconhecia estar contra
riando com· as minhas idéas francamente liberaes e 
espec.ialmente com a min.ha opinião ad rcrsa á vila· 
liciednde do senado. _ 

Demnis, Sr. presidente, os meus precedentes, 
mteriores e posteriores á minha entrada no gabi-

. ... ,· . o • 

procurei,nem desejei pasta deministro;minl;a unicn 
aspiraoão foi sempre uma cadeira entre os repre· 
sentantes do povo. 

Quando o nobre presitlente do conselho, que 
não me conhecia pessoalmente, mandou chanl3r-me 
c convidou•me para fazer parte do ministerio que 
S. Ex. tratava de or~aniznr, respondi-lhe pedindo 
que me dispensasse dessa tarefa, indiquei-lhe no· 
mes de pes~oas que melh~r poderia!fi desempe· 

convidar em nome de S. Ex. uma dessas pessoas. 
0 SR. PRESIDE.NTE DO CONS,ELHO:-E' exac!o. 
O SR. LEONCIO DE CARVALHO :-S. Ex., porém, 

pelo llom juizo que formava dos meus ·mereci-
mentos... · 

servo. 
O Sn. LEONCIO DE CAnYA.tHo : - . . . e que 

eu só anribuo á sua benevolencia, instou pela 
minha entrada no gabinete, e eu, unicamente em 
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Sessão em 5 de Junho de 1879. 7 

obedienci.l á vontade de um dos chefes do partido 
a que perten~o, acceitei o penoso cargo, do qual 
acabo do ser exonerado. . 

Durante o exercício desse cargo, por mais de uma 
vez declarei ao nobre presidente do conselho que, 
• ... r· . .. • • • • • 

nisterio) disse eu ao nobre presidente do conselho 
que precisava mostrar-me energico para com o 

· director interino da escola polytechnica, conse
lheiro Ignacio da Cunha Galvão, que, em vez de 
obeder.er immediatamenle, como lhe cumpria, ao 

no momento em que S. E~. me ~omnmnicasse ser 
issó pr-eciso a bem das su~s vistas politicas. Infeliz
mente, porém, na hypothese occorrida, conforme 
reconheceu o proprio 81·. presidente do conselho, 
fiquei inhibido de pedir demissão pelos motivos 
que passo a referir. 

mo~o"s distinctos e bem educados, porém ucÓn~ 
selhados por espiritos malevolos, que de tudo 
se aproveitam como arma politica, ouvindo o 
grito de alarma Iev:mtado na camara vitalicia pelo 
Sr. :B:~rão de Cotegipe e outros, que declararam 
que 9 ~onselheiro .. Galvão não devia d~r-_:;e por 

O Sn. FLORENCIO DE Anmw :-Não é com a ca
mm·a, é com a maioria !la camara. 

O Sn. LEONCTO DE CAnY.\LIIO :-Esses moços, sob 
a influencia do enthusiasmo na occasiiio em que 
Sua ~Iagestade assistin, na escola polyteclmica ás 
provas de um concurso,proromperam em saudações 
ao director dcmittido, pedindo a sua reintegração 
e n dolllissiío do ministro do imperio. 

de mu~os dirigiu-se ao 'senado, ondo reproduzm 
as mesmns mnnlfestações, recebendo de dous se
nadores n segurnn~n de que seus votos seriam sn
tisfoitos, nttcntn a JUStiça da sua causa. 

Chegndns as cousas a este ponto, comprehendem 
todos que cu não podia, sem quebra da minha di
gnidade, pedir uma demissão que me era intimada 
por um.modo tão inconveniente. Seria da minha 
parte um acto de fraqueza, conforme reconheceu o 

ro rio Sr. residente do c · 
O Sn. MARTINHo CA~IPos:-E podia o Sr. presi

dente do conselho prat!cal-o? (Apa1·tes). 
O Sn. LEoNcio DE CARVALHO :-Responderei agora 

:i primeira parte da exposição do nobre presidente 
do conselho . .Antes de provar a legalidade da de
missão do director interino da escola ol techni-
~. evo ec arar perante esta camara e todos os 
que me ouvem : o governo sancCionou esse meu 
acto, que o nobre presidente do conselho qualifica 
hoje de injusto eillegal (07~ I Oh/ _4partes). 

Na sexta-feira passada, ás duas horas da tarde, 
em uma dessas cadeiras {apont4ndo pata as do mi-

· , · , 's s· õe o 
decreto de :1.9 de Abril, reunira a congregação para 
consultai-a si convinha ou não dar· execucão ao 
referido aviso, erigindo assim o corpo docen'te da
quella escola em tribunt~,l de recurso das decisões 
do govérno. S. Ex.. respondeu-me : Pois .de
mitia-o; elle ex.er·ce cargo de c-onfiança. 

Sn. PnESIDENTE DO CONSELHO :-Eu não sabia 
que era investido pela lei (Oh 1 Oh!). Peço a pa
lavra. 

como a principio tencionara, m;s demittindo o di: 
rector interino da escola polytechnica. 

Nesse mesmo dia, á noite, na secretaria da agri
cultura, antes de abrir-se a conferencia de minis
tros, expuz o facto ao Sr. ministro da fazenda e 
comn~uníqueí -lhe que i~ exone1:ar o ~on~elh~.iro 

o ~ . • 

da escola J10lytechnica. 
S. Ex. ajlprovou a minha resolução. 
O SR. ~lAR'rlNHO CAMPOS:- Podéra não I V. Ex.. 

cahiu no laço, é o que estou vendo, e si escapasse 
desse, não se livraria do outro, j:í preparado no 
aviso sobre a secca (Fia outros apartes). 

O Sn. Lll.oNcro DE CARVALHO: -Poderia cahir, 
porque não devia suppôr fJUe se lembrassem de 
armar l~gos a quem sempre m:nlifestoa a melhor 

n a e e etx.ar o numster1o, CUJOS espmhos 
augmentaram-se·lhe depois da entrada do actual 
8!'. u:.inistro da fazenda. (Trocam-se va1jos apartes.) 

Mas, como dizia, o Sr. ministro da fazenda ap
provou a minha resolução, e tão interessado estava 
em que ella se realizasse que, aberta a confe encia, 

uan . • " rr • • 

nisterio n meu cargo, S. Ex. perguntou-me: E a 
demissão do conselheiro Gah-iio? 

Em vista dessa interroga<-ão, expu.z o facto em 
conferencia, acrescentando que esse acto não era 
materia de decreto e sim de aviso, que eu ia ex
pedir. 

Por esta fórma ficou todo o ministerio conhe
cedor do facto e da medida qqe_ ~u ia empregar, .. 
s~Il! que nenhum dos Jl!inistros impugnasse a le-

No sabbado immediato, publicado o referido avi
so, o nobre deputado por Minas Geraes interpel-
Jou-me sobre a legalidade desse acto. . 

o SR. l\LU\TINHO CAlliPos:-0 aviso de 26 ou o 
outro? 

o director interi:g.o da escola P.olytcchnica. 
o Sn. liARTINHO c.uu>os;-Pensei que ér:t aquelle 

sobre as despezas com a sêcca. · 
0 SR. LEONCIO DE CA.l\VALHO:-Nio, senhor; foi 

3quelle a cujo respeito V. Ex. interpcllou-me. 
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8 Sessão em 5 de Junho de 1879. 

tinha mais liberdade para machinar a sua queda 
do que os seus companheiros de gabinete. 

O Sa. LEoNcio DE CAIWALHO :- Respondendo á 
interpellação do nobre deputãdo p<i'F Minas Geraes, 
iratei de provar a legalidade do aviso impugnado. 
Ao te~~inar o meu . discurso, fUi felicitado· pelo 

O Sa. ~LmTINHO CAMPOs:- Eu vi. • 

ALGUNs Sns. DEPUTADos:·- E' verdade. 
O Sa. LEONCIO DE CAnV.,LHO :-... que pronun

eiou-se nestes termos: Não precisava aloncrar-se 
tanto na justificação do seu acto, cuja legalidade é 
mUI tva; em seu ogar, eu erta em1tt1 o o 1· 
rector sem allegar motivos, porque a iEso não é 
obrigado o ministro quando exonera· um empre
gado de confiança (Sensatão). 

O SR. ~fARTINHO CAliiPOS :-Elle é da marinha; 
mandava logo canhões (Hilaridade). 

. . 
tive tambem o prazer de ver 
·camara ... 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO:-... pelas expres
sivas manifestações que dirigiu-me, julgava muito 
legal a demissão do referido funccionario. 

O Sn. JOAQUI:II N.\.Buco :-E' sempre assim naves
p9ra. 

R. EO:'\'CIO DE .\.RVALRO:-~ ·ao, -sen 10r; lla 
de ser tambem hoje. 

O Sn. G.~LDIXO D.\s ~EVEs:- HaTemos de ver 
(Riso). 

(Ha outros apa1·tes .) 
O Sn. LEO:'\cro DE CAnVAUIO:-Por honra desta 

camara devo acreditar que o lia nfío se desdirá hoje 
da sua opiniiio de hontem. . 

O Sn. Fr.o_o&NCIO...D.E . .ÂBIUill' Qu.cl..Llmanhã ne-
gn· 10 uma urienc1n por C!nco minutos. 

O Sn. LF.o~c1o DE C.~nV.\Lno:-Na noite domes
mo snubadll, em desfmcho, Sua Ungestnde, discu
tindo I)S argumentos apresentntlos pro o contra o 
roferltlo aviso, declarou que n lcgalidndo desse neto 
nllo podia soffrcr n menor duvida, era questão do 

' . 
goroso dem ttln<lo, quando pouertn bnstnr uma 
ndvertencin. : · 

Ainda nes:~n occasião nenhum do:; ministros 
contesLou as razões expandidas porSua Mas-estade 
e por mim, reconhecendo todos a legaliaade do 
neto. · -. 

Não desejava, Sr. presidente, entrar nestes por
menores; mas, demittido por leviano, preciso, para 
minha defes~, de!llons~rar·que o nie!l acto, qua.li-

legar até mesmo pelo illustre cidadão que, collo
cado acima das convenieiicias e paixões parti. 
darias, não póde deixar de ser prudente, mode-
rado e fiel interprete das leis. · . 

Depois de todos estes factos que· acabo de referir, 
claro é qu{l, exceptuado o Sr. ministro da 'usti a 

nao ass1s m a con erenCia, nem ao espacho, 
nenhum dos outros póde fugir á responsabilidade. 
desse acto, que o nobre presidente do conselho 
qualifica hoje de illegal e injusto. 

prender-se ante os acontecimentos que passo 
agora a narrar. · 

Na segunda-feira pela manhã o Sr. conselheiro 
Souza Pitanga, a quem o Sr. conselheiro Ignacio 
Galvão, cumprindo o aviso impugnado, havia 
transferido o exercício da directoria, procurou-me . ... . . 
na escola. Nessa conferencia assegurou-me o 
mesmo Sr. conselheiro Pitanga que, confiando no 
espírito ordeiro e nos sentimentos favoraveis da 
escola em relação ao decreto do :19 de Abril, es
perava terminar o conflicto de modo digno para o 
governo e para a ~ongregação,e acre_ditava q~e ~sta, 

intenção de offender a: pessoa do ex-director inte· 
rino, mas unicarn.ente de cumprir a lei segundo a 
intelligencia que lhe dava, havia de conter-se nos 
limites da sua competencía, isto é, representar ' 
contra o acto, mas sem negar-lhe obediencia. 

Esta ~ssever~ção do novo director interino, um 
~ ' quillizou·me completamente, tanto assim que pas

sámos a combinar sobre o.s meios de reorganizar 
os recrulament s d lll • 

as bases contidas no decreto de :19 de Abril. Nessa 
occasião pedi a esse illustrado professor que, em 
companhia de outros collegas seus, se encafl'egasse 
dessa incumbencia, autorizando-o a propô r aquellas 
modificações que julgasse convenientes. Acei
tando tal incumbencia, o Sr. conselheiro Pitanga 

s ond • · 
maior prazer, quanto era certo que adheria since
ramente ás disposições do mencionado decreto. . 

Depois disto o mesmo conselheiro retirou-se di
zendo-me que ia á escola polytechnica afim de 
providenciar no sentido do que havíamos combi· 
nado. E eu, Sr. presidente, certo de que os nobres 
presidente do conselho e ministro da fazenda esta· 
vam de pleno accôrdo commigo pelo que ouvira de 
SS. EEx., procurei-os afim de hnbilitnl-os com as 
Pl'ecisas informações e documentos a res onderem 
as c urns ormu a as }lo r a guns sena ores. 

O Sr. ministro da fazenda declarou-me que co
nhecia perfeitamente a fJUestão e pretendia tomar -
a palavra na camara vitalicia em defesa do meu 
acto. · 

O Sr. presidente do con&elho disse-me que o pro
curasse no dia seguinte, antes da ses;ão do s 
para conversarmos so re o aisumpto. 

Voltando á casa, encontrei a seguinte coinmuni· 
ca~ão do noro director interino da escola polyte· 
chnica (lê): • Si V. Ex. quizcr, póde nomear, 
para a commissão que deve orgnnizar os noTos es
tatutos da escola, a mim e aos JJrs. Borja Castro e
Pauln Freitas. Tudo por ora 1:ai bem. i . 

Estavam as cousas neste pé, podendo-se com 
razão co~siderar terminado o contlicto, quando al
guns. amigos appa~eceram-me em ca~a para com· 

s a umnos 
da escola referiam publicamente que o Sr. minis
tro da fazenda mandara prevenir á congregação 
que o conflicto proTocado pelo ministro do imperio 
se resolveria com a retirada deste. 

Recusei acreditar semelhante facto, que, ·a ser 
exacto, comprehendem todos, traduziria mais ai-
guma co usa o que uma s1mp es eviandade do Sr. 
ministro da fazenda. 

No dia seguinte, porém, li com. Yerdatleira sor
preza n~ Jo1·nal do Comnwrcio as seguintes noticias, 
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publicadas, uma no começo da primeira columna 
editorial e outra na Gazetillm: 

«Consta que ainda não teve solução definitiva, mas 
provavelmente terá hoje, a fJUestão suscitada entre 
.o Sr. ministro do imperio e o director da escola 
polytechnica. 

c -

S ~ Ex., não se considerando ·por elle responsaveis 
os seus collegas de gabinete.» · · 

c Escola Po1yteclmica.-A's 12 1;2 horas achan
do-se os alumnos desta escola reunidos no salão 
do edificio, deliberaram unnnimemente ir ao se
nado agradec~r aos Srs. cons~lhc!ros Junque.ira e 

• ·.. o ' 

que elles con~id~ravam violentamente. desrespei
tada ·pela dem1ssao do seu venerando d1rcctor. 

c Sallindo incorporados foram ao senado, onde na 
presenca dos Srs. conselheiros Jungueira, Teix.eira 
Juniot· · e outros senadores., o bacliarel Agostinho 
dos Reis, alu_mn~ _do 3. o anno do cur~o espec~al . -
curso de agr.adecirriento: expondo a opinião da es
cola, que esta_ manifestação tin]Ja por f!_m unico 
• a reintegraçao do Sr. conselheiro Galvao ~ d 
mo o nen um era mg1 a contra o decteto de 19 
de Abril, que a mesma escola aceita, menos na 
parte que fere os direitos dos engenheiros nacionaes, 
e concluiu dando vivas aos Srs. conselheiros Jun
queira e Teixeira Junior e ao senado brazileiro. 

• Os Srs. conselheiros Janqueira c Teixeira Junior 
ag-radeceram esta es ontanea manife tacii -
Cl a e aca emica, declararam que deve ella con
fiar na justiça e victoria das boas causas, e con
cluindo elevaram vivas á mocidade da escola poly
technica, a Sua Magcstade o Imperador-e á consti
tuição. Retirandu-ae, os alumnos deram vivas 
calorosamente correspondidos no senado, ao con 
selheiro Galvão e á dignidade da.. escola polyte· 
chnica. · 

• De volta á escola o estudante Puulo de Frontin 
communicou quo constava qunsi officinlmente a 

·~ - ' • • ':s • i . om e que 
ficaria vingada e salva n honra e dlgnidndtl ela 
escola. Esta declararão foi calorosa P entbusias
tlcamente np;Jinudidà. • 

' A' sabida, os J~ntes o sccrefnrios da cscoln 
fornm todos vletorintloll-,notnndo-se principnhnente 
11 manifestaçiio Mtn nos Srs. Drs. Snldnnhn da 

, · i o r[n .. 11r n to, que 
juntes corresponderam dando viras á mocidade 
dn escola e á dignidade da congregnr;uo. 

• Aindn foram a casa do Sr. deputndo geral Dr. 
llartinhó Campos,. onde deram prolong-ados vivas 
a S. Ex. e deixaram uma manifestação eserip~, 
por não terem tido a felicidade de encontra.Jo. » 

Na terça·feira pela manhã, conforme o que fica
ra ajustado na v~pera, procurei o Sr. presidente 
<lo conselho, que pela primeit·a vez declarou-m 
cons1 erar 1 ega a emissão o director interino 
da escola polytechnica. Observei -lhe que na sexta
feira, expond~·lfle eu· o facto P!'ati~ado por aqu~l
le funccionano, S. Ex. me havia dito que o demit
tisse pois que clle exercia um cargo de confiança. 
O Sr~ presidente do conselho pediu-me então que 
apparecesse á noite ara em conferencia o os 
co egas 1scutir-se melhor o assumpto. 

Estando tambem com o Sr. minis~ro da fazenda, 
a quem ia levar os documentos precisos para a 
defesa do meu acto no senado, passei por segunda 

A.. i.-TO:UO H• 

deeepção ouvindo de S. Ex. um parecer diverso 
daque1lc ~que na v espera havia emi~tido_. _ . . . 

Na conferencia que realiz~u7se a nOite, como Ja 
era de esperar, os Srs. presidente do conse~h~-e 
ministro da fazenda apresentaram-se de opmwo 
mudada, qualificando de illegal o acto que ante-
riorme · · 

A esta nova C'pÍnião adheriu o Sr. ~i~istro da 
justiça, continuando, porém, -os Srs. mm1stros da 
gue.l"'·a e da marinha a sustentar a legalidade do 
meu procedimento; e .concordaram todos em que: 
si eu tivesse de ser exonE-rado por esse motivo, 
deveria seguir-se como _ponsequencia ~mmediat!l e 
ne• · · 'O' • • 

Por es:Sa occasião confessou o Sr. mi"qistro da fa
zenda ter mandado um recndo verbal á congrega
ção da e~;cola, mas no i~tuito ~e prestar-me um 
serviço acalmando os ammos agitados. _ . 

Assim: pois, na peior das hypotheses, a~D!-ltLmdo 
que os Srs. presidente._do conselh_o ~- m1mstro da 

nistros .. 
O SR. !\IARTINHo CAMPOS :-V. Ex. póde lambem 

apoiar-se no acto do novo ministro. do imperio. 
0 Sn. LEONCIO DZ CARVALHO :-Do que deixo 

exposto resultam a~ _seguintes deducções, que 
- \ : 

E' evidente que eu não fui, nem po~ia ser exo
nerado em razão de um facto de que f01 co·autor o 
Sr. pres"idente do conselho e que mereceu a appro
vação da Corôa, do ministerio e desta augusta· 
camara. 

E' tambem claro qu~, mes_mo qual}do.fos~e real 
(o que ninrruem acred1ta) a IgnorancJa de lez alle
gada pelos

0

Srs. presidente do conselho e ministro 
da f~zenda, ~omo desculpa_ de rr ll~verem auto~i-

sol uçüo legitima e constitucional era a rctir~da. do 
todo o gabinete o não a exonera~ão do ministro 
do imperio. . 

O verdadeiro motivo da minha exoneração_. dis
so·o n medo o Sr. presidente do conselho. foi ter 
cu manifestado idéns liberaes que inconuuodaram . . . 
difficultar n conciliação que SS. EEx. ullimam~nte 
resolvernmfazcru todo o transe com a c~mara. vtta
licin. Consideraram-me um emburoço a reahzaç~o 
de suas vistas, porque tive a coragem de sustentar 
que o senado precisava ser reformado. 

O Sn. B.\PTISTA PEnEinA:- Antes de V. Ex:. já o 
Sr. ministro da. fazenda o havia dito. 

O Sn. LEoNcLO DE cARvALao:-Mas nesse tempo, 
em que o Sr. ministro da jusl~ça chamava de rallta

. I e 
do conselho chegava ao ponto de ameaçai-os,_ o 
governo supp~n.ha~se 8:inda com forças para vencer 
a camara vitahcw. Mais tarde, porem, C·S Srs. pre
sidente .do conselho e ministro da fazenda senti
ram-se fracos o muito fracos para aceitarem a luta 
com o senado, cujas disposiç_ões energicas e reso-. . . • x. 
· Mudaram então de systema. As ameaças foram 

sutstituidas por excessivas condescendeneias, con
tra as quaes sempre pronuncisi-me, entendendo 
que um governo que se preza deve antes mQrrer 
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á5 portas do senado, do que procurar-lhe as boas O SR. PRESI~ENTE Do coNSELHo:-Hci de explicar 
&raç.,as por meios que revelem fraqueza e abandono os f::tctos. · 
ae princípios anteriormente sustentados. o Sn. LEoxc!o DE c.uwALHo :-o Sr. presidente 

Continuei, pois, nos meus discursos a manifes- do conselho, que me interrompe com o seu aparte, 
t~r-me, como sempre o havia feito, contra a vita- nunca deixou de dirigir-me as communicações ou 
liciedad~ daql)ella ~amara, e desta minh~ Jran- requisições que queria fazer che}.';ar aos estabele-
queza nao podm querx.ar-se o governo, pois que, ci 1 entos subord· d · · t · d · · 
entran•lo pura o gabinete de 5 de Janeiro, disse aos 1 1 ma· os ao mmls erw o Imperio. 

V. Ex. ignora os pormenores do facto; devo con
meu:; collcgas e depois declarei perante esta au- sideral-o um caracter serio e leal. 
gusta c:nn::m~, que não abandonava uma só das 
idéas que sustentara em opposição; realizada a re- 1 9 ~R. CARLOS AFFONso:- ~ão é mais do que o 
forma eleitoral, havia de pedir todas as outras re- mmistro da f<lzcnda, e estranho que se estejam tra
formas reclamadas pelo partido liberal, sendo a zcndo para a tribuna da camara verdadeiros me
primeira o senado temporario. xericos. (1Jfani{estações de desagrado nas galerias. O 

Eis o grande peccado que determinou a minha 81·. p1·esidente rec'lama attençào) V. Ex. é que não 
exoneraci.ío. tem l~aldade .. (Novas manifestações de desagrado nas 

Não nic considero, portanto, demittido pela Co- · galerzas. _ 
rôa ou pelo governo, mas sim. pelo senado, que, O SR. LEONCIO DE CARYA.LHO (com ene1·gia) :- Sr
conhecendo a sua força e :íbusando da influencia presidente, peço a V. Ex. que faça retirar essa ex
que adquiriu, não sei por que motivo, sobre o ani- )lressão, que me é offensiva. (Di1·igindo-se ao Sr. 
mo do Sr. presiUente do conselho, exigiu a minha Carlos Affonso.) O seu irmão concorreu para a roi-
exoneração. nha demissão: uso portanto do direito de defesa. 

, Ponha cobro ao Sr. ministro do imperio, que ( ilf · 
está fazendo. propaganda contra uma das mais 1 uztos apoiados !l{) 1·ecinto e prolongados apoiados 
hellas instituições do systema que nos rege .• Eis nas galerias· Trocam-se apartes.) ·· 
a.s imperiosas palavras com que o Sr. Teixeira O SR. BELFORT DuARTE:- Sr. presidente, peço a 
Junior, dirigindo-se ao Sr. presidente do conse- V. Ex. que mantenha a ordem. 
lho na camara Yitalicia, lavrou a minha sentença, O Sn. PRESIDENTE:_: E eu peço aos nobres de- · 
de que foram meros chancelleres a Corôa e o go- putudos que me auxiliem. · 
verno. 

O decreto da minha exoneração devia ser con- O Sn. LEONCIO DE CARVALHo:- Sr. presidente, 
cabido nos seguintes termos: • O senado, a bem de pela segunda vez [Jeço a V· Ex· que faça retirar 
sua.alliança com os Srs. presidente do conselho e aquella expressão, que me é injuriosa. 
ministro da fazenda, ha por bem exonerar o intrans- ALGUNs Sns. DEPUTADos:- Apoiado. Está no seu 
igente liberal Leoncio de Cnrvalho do cargo de direito. . 
ministro e secretario dos negociils do imperio. • VozEs:- Ordem! Ordem I (Trocam-se diversos 

O Sn. GALDINO DAS NEves:-Note que nesse diu apartes.) · 
passou a resposta á falia do throno no senado . O Sn. PRESIDENTE: -Os nobres deputados pedem 
sem discussão. ordem, mas permittam que a mesa empregue os 
, O SR. LEor<cro DE CA.nv ALHO : - Recebo, pois, meios que tem ao seu alcance. P~o ao nobre depu
com sincero prazer a minha exonera<;ão, porque tado por S. Paulo que interrompa o seu discurso 
ella demonstra n coherencia do meu caracter e, por um momento. 
fazendo-me cahir do gabinete de 5 d~ Janeiro, o Sn. LEoNCIO DE CAnvALIIO:- Sim, senhor 
levanta com a minha qu~da um dos mais demo- (S ) 
cratieos princípios da lwndeira liberal-a tempora- • enta-se • 
riedndc do senatlo. . O Sn. CESAUIO ALVIM (!. 0 secrttario): -De or-

O po~o ha de convencer-!'e de que, sem grando dcm do Sr. presidente, vou ler o art. 2!8 do re
amença para n~ liberdades, nãu ~c pótle manter gimento (lê): 
um senado que 4emitte ministros e faz da Corôa e «To !los os cidadãos e os estrangeiros t,;m o direi
do govemo in~trumenlos doccis dos seus capri- to tle assistir ú~ sessões,comtnnto q_ue Yenhnm desar
chos. mndos e guardem o maior silencto, sem dar o mais 

O e~r,irito publico hn de prltlicnmentc reconbe- pequeno signnl de lljlplauso ou roprontção do que 
eet· a~ maleficas consequencins de uma camar:t se pas:'ar na .cam(lra. • 
Yitalicia armada de um veto nhsoJuto e sem cor- O sn. PRESIDENTE :-Peço aos nobres deputados 
rectivo legal, ~ois que a lll'Olll'in fusão~ embora se. que não dêm apnrtes com tllnta ft•equenctn c ve· 
considere obngatorin, sómt~nte púde realizar-se liemencia. 
nos casos de emendo de projecto, que o senado 
ter1í o ,:ui dado ele r••jeitar in limine quando quizer Espero que o publico, conhecendo as disposições 
D.ullific:lr aqucllec<~rrectivo. regimentaes, saberá conter-se. · · 

Cumpre-me ainda assignalar o 1Jom serviço que Peco ao orador que ~ontinúe o seu discurso. 
me quiz prestnr o Sr. ministro da. fazenda mau- O Sn. LEONCIO DE CARVALHO:- Não continuarei, 
dando um recado á congregação da escola pQJyte- em quanto o nobre deputado por Minas Geraes não 
cl~nica, recado je que ori~i.naram-se .o.s boat~s da retirar a expressão com que offendeu-me. 

SII. ARLOS FONSO:- 1 O no re epu a O 
não a Iludiu a deslealdade e perfi.dio, referindo-se 
directam~nte ao éonselheiro Affonso Celso, retirarei 

O Sn. LEONCIO DE CARVALHO: -Exponho os factos, 
e si desses factos resultar para os que me ouvem 
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Sessão em 5 de Junho de 1879. H 

a convicção de que o Sr. ministro da fazenda foi 
desleal, não serei eu o culpado dessa consequencin 
(Apoiados da opposição). 

O Sn. PRESIDENTE: -O nobre deputado por Minas 
Gêraes já explicou-se. · 

o_ SR. LEONCIO DE CARVALHO:- Não ouvi expli
caçao alguma. Eu sento-me, Sr. presidente. 

O Sn. PRESIDENTE :-V. Ex. não está ainda con-
tente? . . 

·~-0 ·.,n. CARLos AFFONso: -Peço a palavra. 

Foi lida e approvada a acta da séssão antecedente. 
Leu-se o aviso expedido pelo ministerio do Imperio 
em 21 de Maio do corrente, mandando, na con
formidade da 2.a parte do art. 28 do decreto n. 
7~47 de 19 de Abril ultimo, fazer observar desde 

a as 1spostçoes os arts. ·: 6. a, 
ta parte, e 7.4 , 22 e 25 do mesmo decreto. O .2xm. 
Sr. presidente-declarou que convocara a congre-" 
gação para dar-lhe confiecimento do :rviso que 
acabava de ler, que importava alteração dos esta
t~tos que regem a escola, e para consultai-a si, em 
VI~ ta dCI ar.t. :1.48 dos mesmos estatutos, não tinha 

ecçues para sua execuçao. .Apresentando-se 
diversas indicações, e manifestando-se na discussão 

O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o nobre-de- ~iv~rgencias sobre os seguintes pontos :-Si assis-
putado por Minas-Geraes para uma explicação. tia a C!Jngre~ação e .d~reito de intervir na execução 

o s c · A . D · d 1 1 do avtso; st convma fazer uma representacão ao 
· R. ARLos FFONSO.- esisto a pa avra. governo a respeito e sobre os termos dessa represen-

0 Sn. LEONCIO ÍlE CARVALHO (voltandD á tribuna): tação. 

do conselho não decl<1rasse nesta casa que eu con- u.ar e ~e Jram qu~ .se consignasse na a c ta as suas 
tinuava a gozar da completa estima e confiança declaraço~s, a sabei . a do Dr. Saldanha .d~ Gama, 
que sempre lhe merecêra e a todos os seus col- !JUe r~speitosameJ?.t~ se ~epresente ao mm1stro do 
legas 1mpeno quanto a Illegahdade do decreto que re-

. _ formou os estatutos da escola sem ouvir a congrc- · 
O Sn. La~A. Du~TE :-Por essa declaraçao é que gação nem a assembléa geral; a do Dr. Americo 

V. Ex. devm retirar-se. que votava (leia execução do aviso, porém que a 
O Sn. LEoNcio DE CARVALHO:-Não, porque não congregação devia dizer que lamentava que me

reconheço no Sr. ministro da fazenda o direito de didas tão duvidosas quanto á proficuidade do eu-
despedir a qualquer dos seus collegas. sino, tenham sido mandadas eucutar immediata-

• rr - • • . -

acto, exonerando o director interino da escola po· e finalmente a do Sr. Dr. BclfortDuarteque
0
vÔtoÚ 

lytechnica, não foi injusto nem illegal. · a favor da representação ao governo, e que jul-
Não commetti injustiça, porque-aquelle funccio- gava que a congregação não podia votar sobre a 

nario, recebendo o aviso que mandou executar execução ou não execução do decreto de 19 de 
algumas disposições do decreto de 19 de Abril, em Abril ultimo. Nada .mais se tratou e o Exm. Sr.· 
ve? d~ limitar-se_ a dar co.nhecimento. do mesmo presidente _l~vantou a sessão ao ~eio ~ia., E para 

'O b ' f._ '" ~ ( 

todas as outras faculdaáes, consultou-a sobre si mesmo Exm Sr. e mais membros da congregação 
devia ou não dar cumprimento á ordem do govern:l, e por mim secretario da escola polytechnica .
insinuando-lhe geitosPmente a resposta negativa. Assignados. -Antonio José Fausto Gart•iga, Dr. 
De sorte que, si o corpo docente da escola, ao con- Ignaeio da Cunha Galvão,-presidente, Domingos de 
trario do que decidiu, resolvesse que não convinha Araujo e Silva, Dr. José de Saldanha da Gama, 
executar o aviso, o ex-director interino não o teria Joaquim ~lurtinho, Couty, Borja Castro, E. Pitan-
cumprido. Tudo isto consta da seguinte acta que ga, E- G. Moretra Maia, Americo de Barros, A. de 
com o nviso expedido passarei a ler : Pauh Freitas, Hollanda Cavalcanti, Au~usto 

Seeretaria da escola polytechnica.-Rio de Janeiro Telle;, Luiz Raphael Vieira Souto, José Murtrnho, 
em :=s de Maio de i879.-Sessão n. 6.-Aos • d' AI a J a · · · 1 
do mez de Maio de i879, sob a presidencia do Exm. Fabio Rego, André Rebouças, Manoel Joaquim 
Sr. conselheiro lgnacio da Cunha Galvão, director Teixeira Bastos Junio1', Viria to Belfort Duarte, 
interino da escola polytechnica, foi aberta n sessão Ezequiel C. Santos Junior, Americo Barboza e 
ás i O :1./~ horas ila manhã, achando-se presentes os Francisco Antonio de Almeida .. 
Srs. Drs. conselheiro Pitanga, Americo de Barros; 
conselheiro Araujo e. Silva, Saldanha da Gama, 
Paula Freitas J a uimMurtinho · nselh · a·:~. 
Hollanda Cavalcanti, Americo Barboza, Barboza d~ 
Oliveira, Vieira Souto, Huet Bacellar, Couty, Ter: 
xeira Bastos Junior, Belfort Duarte, Ezequiel dos 
Santos Junior, Jo.sé Murtinho, F.abio Rego, André 
Rebouças, Francisco Antonio de Almeida e en
genheiros Augusto Telles, Caminhoá e Timotheo. 

Está .conforme.- Antonio José Fausto Garriga, 
secretar10. , · 

2,"' Directoria, ininisterio dos negociúS do Impe
rio.-Rio de Janeiro, 30 de Maio de i8i9.-Aceuso 
o recebimdnto do officio de· 28 do corrente mez, 
com que V. S. me remetteu cópia da acta da ses· 
são da congregação dessa escola, na qual foi presente 
o aviso de 2:1. do mesmo mez, determinando que 
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Sessão em 5 de Junho de !879. 

. desde logo se executassem varias disposições do 
decreto n. 72~7 de i9 de Abril ultimo. 

Da r.: ferida aci.a consta que, daudo couheciwenío 
do citado aviso á dita congregação, consultou-a 
V. S. si, á vista do art. :IAS dos estatutos annexos 
ao.decreto n. 5600 de 25 de Abril de !874, não ti
nlla ella que oppôr objecções áquelle aviso do go
nrnq, e submetteu á votação nlguns quesitos ten
dentes a saber si se devia cumpril-o ou representar 
contra clle ; bem assim ter-se decidido que nem 
havia materia para representação ao governo. 

No alludido o:tncio procura V. S. justificar o seu 
procedimento, allegando que, na qualidade de 
membro da congregação, sempre manifestou o pa
recer de que os estatutos dessa escola só podem 
ser alterados ou por acto legislativo, .ou sob pro- · 
posta da congregação. . · 

Considerando que V. S. na consulta que fez á 
congregação, attribuiu-lho o direito de não execu-
tar o aviso de que se trata ~ · . 

Considerando que esse illegal procedimento de 
V. S. poderia ter occasionado desagradavel con
flicto entre o governo e a congreO'ação, si esta com 
loüvaí·el criteriu não se l'tCüühec,;sse incourptl· 
tente para obstar a exe·cuçiío do referido aviso ; 

Co-nsiderando finalmente que não é admissivel a 
justificativa allegad:t por V. S., porqmmto, si, em 
virtude de. opiniões anteriormente manifestadas, 
repugnava-llw fazer executar o aviso mencionado, 
deveria tambem repugnar-lhe, como director 
dessa escola, ser o primeiro a dar o exemplo do 
desrespeito a uma ordem do governo, de cuja con-
fiança era depositaria : . 

Declaro em resposta ao referido officio que fica 
V. S. exonerado do exercicio interino .da directo
ria dessa escola, devendo transferil-o a quem com-
petir na fórma da lei. · 

.Deus gu:trde a V. S.-Carlos Leoncio de Car·vallw. 
· -Sr. Ignacio da Cunha Galvão, director interino 

da escola polytechnica. · 
Não pratiquei uma illegalidade, Sr. presidente, 

porque: 
Si o art. 2. o dos estatutos da escola poly

tecbnica declara que o director é de livre nomea~ão 
do governo, sem distinguir entre director effectxvo 
e interino; 

Si em virtude do artigo ~.o n. i4: dos mesmos es
tatutos os actos do director são exclusivamente su
jeitos á inspecção do ministro do imperio ; 

Si, em face de taes disposições, não padece duvida 
_que o cargo de director é uma commissiio de con
fiança; 

Claro é que não se póde recusar ao governo 
o direito d~ retirar da directoria n quem quer que a 
esteJa exercendo. 

Nem se diga que o lente mais antigo, quando 
substitue o director, exerce um direito que lhe é 
conferido pela lei e que não depende da annuencia 
do governo. Semeltiante interpretação attribue ao 
legislador a mais grave inconsequencia e o maior 

. Com effeito, salta aos olhos' que ao goYerno, que 
livremente demitte o director efiectivo, não pollia 

• CT • • • 

da directoria interina o lente mais anÍigo, que 
de outro modo gozaria de mais regalias que o oi
rector effectivo e se imporia ao ministro embora 

Em tal hypothese, éontra os actos irregulares do 
director interino,o governo só teria recurso no poder 
judiciario, que assim viria tornar-se o arbii.ro 
em uma questão de confiança e de ordem pura
mente administrativa. 

Para tornar mais saliente o absurdo da doutrina 
que combato, figúrax:ei o cnso do poder judiciario 
julgar improcedente o processo instaurado contra 
o director interino. Voltaria elle ao exercicio do 
cargo, persistiria na sua desobodi~neia, ....Ç;.Qnti
nuundo a crear diffi.culdades ao governo, téi'ü""que 
este tivesse outro meio de remover os embaraços 
oppostos â sua administração a não ser exonerar 
sem motivo o director effectivo ou empenhar-se 
com elle pal_'a reassumir o .exerci cio do cargo. 

Finalmente, a consider11r-se illegal o meu acto 
por entender-se que não ha nos estatutos artigo ex
presso que o autorize, com maioria de razão deve 
reputar~se illegal a nomeação que acaba de fazer o 
governo de um director interino, pois que os 
mesmos estatutos, não só não cogitam dessa provi
dencia, como até parecem excluil-a dispondo que 
aos lentes compete a substituição do director. 

Oceupar·mc-hei <tgora uu aviso que dirigiu-me 
o Sr. ministro da fazenda a respeito das despezas 
com a sêcca, e no qual diversos senadores e depu
tadrs encontraram com muito fundamento uma 
grande desattenção para com o ex-ministro do im
perio. Eis o aviso : 

l\linisterio dos. negocios da fazenda.-Rio de Ja
neiro em 26 de Maio de :1879. 

Illm. e Exm. Sr. -As circumstancias do the
souro não permittem absolutamente que por mais 
tempo se continue a fazer despezas não orçadas 
em algumas províncias do norte, por conta d:~ verba 
-soccorros publicos,-tanto m:tis quanto por infor
mações que a<:abo de receber do empregado do 
thesouro em commissão no Ceará, verifica"se que, 
a pretexto de taes nuxilios, construem -se obras 
provinciaes e municipaes que ainda em condições· 
de prosperidade financeira não deviam ser feitas de 
umn -vez. Assim, pois, rogo a V. Ex. se digne ex
pedir suas ordens, prevenindo aos presidentes das 
mesmns provincins que de Julho em diante não é 
possível continuar o thesouro a fazer semelhantes 
supprimentos. -Deus Guarde a V. Ex. Affonso 
Celso de Assis Figueiredo.-A' S. Ex. o Sr. conse· 
lhelro Cnrlos Leoncio de Carvalho. 

Notarei tlesde jó. uma coinciuencin. Este nviso 
tem n dntn de !U do Maio, 11 mesma en1 que o 
ex-direclor interino da escola polyteehnicadecfnrou 
illegal n resolu~iio do mimsterio que mandava 
executar alguns artigos do decreto de 19 de Abrll. 

ReeAhendo o nviso que ncnb.o àe ler, a secre
taria não m'o enviou immedintnmente; commu· 
nicou·me apenas que o Sr. ministro da fazenda 
fizera-me algumas ponderações a respeito dane
cessidade de restringir as despezas com a sêcca, 
ponderações que eu acreditai virem ·em. fórma 
reservada e nunca suppuz que podessell). conter 
qualquer desattenção a minha essoa. . 

Grande, pois, foi a minha sorpreza, quando mais 
tarde encontrando-me com essa curiosa peça 
ojlicial~ -vi que o Sr. m!nistro da fazenda man-
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Sessão em 5 de Junho de 1879. 1.3 

sabia por informações de um empregado do the· 1 serviço publico si não quizer cassar 
souro. Sr. mi!listro da'fazen.da. 

o aviso do 

A:' v!sta disto declarei, conforme aconselhavam. O Sn. SILVEIRA. ~ÍAUTINS :-A esse aviso devia 
a dtgntdade e ~ bom senso, que não podia comprir ter recedido a demis ã · · 

, ao r. mmts ro a 
fazenda nos seguintes termos : 

• 3. ~ Directoria.- Ministerio. dos nego cios do 
Imperio.- Rio de Janeiro, 31 de Maio de 1.879.
Illm. e Exm. Sr.- Accuso o. recebimento do 
aviso de 26 de3te mez, em que Y. Ex. communi-
ca·me ue as cit·cumstancia. 7 

permittem que por mais tempo se continuem a 
fazer despezas não orçadas em algumas províncias 
do norte, por conta da verba- soccorros publicos 
-tanto mais que, por informa~ões que V. Ex. 
acabava de receber do empregado do mesmo the
souro em commissão no· Ceará, verificava-se ue, 
a retexto de taes au i i 
provinciaes e municipaes, que, ainda em condições 
de prosperidade financeira, não deviam ser feitas; 
e requisita gu~ o minister}o a meu cargo expeça 

a ro
v incia:; de lJ ue de Julho em diante o thesouro não 
continuarú a fazer supprimentos de fundos. 

• Em resposta, pondero a Y. Ex. que por varias 
vezes tenho recommendado aos presidentes das 
províncias do norte que, nas despezas que autori-
zarem or motivo da sêcca as u -
com . o por conta da verba....;. soccorros publicos e 
melhoramento do estado sanitario - e sim por 
creditos cspeciaes abertos para aquelle fim, se 
cinjam áquellas. que tiverem estrictamente simi
lhante caracter, não devendo como taes ser consis
deradas as. que se fazem com construcções de 
capellas e concertos de edificios provinciaes e 
municipaes e outras desta. natureza; e cabe-me 
})Of esta occasião declarar a Y. Ex. que não me é 
possível expedir ordens aos ditos presidentes no 

· - ais soccorros 
publicos de Julho em deante, por isso quA, sendo 
estes garantidos pela constituição da Imperio e 
nito tendo chegado ao meu conhecimento, pelos 
canaes competentes, que são os referidos presi
dentes, a noticia do estado prospero do norte pela 
terminação. da sêcca, fôra inopportuno tomnr ual-

· · a so u o so re o assumpto. 
• Deus guarde a V. Ex.- Ca,·los Leoneio de 

Cm'Valho.- A S. Ex. o Sr. conselheiro Affonso 
Celso de Assis Figueiredo. • 

Como todos vêem, o aviso do Sr. ministro da 
fazenda, tendo por unico fim magoar-me, aloon
çou tnmbem o presidente da província do Ceará e 
o Sr. presidente do conselho. 

De~considera completament~ o presidente do 
' , 

empregado do thesouro, que aq:uelle alto funccio-
nario desvia os dinheiros pubbcos dos fins a que 
são por lei destinados. Entretanto esse presidente 
assim desconsiderado é um. caracter distinctis· 
sim o, um cidadão de reconhecida probidade, ver
dadeir.o ~at~iota, que saerifieou o logar a que ti-

valiüsos serviços a uma província ae-ellada pelos 
horrores da fome e da peste. (Apoiaaos da deputa· 
ção cearense.) . 

Fere tambem o Sr. presidente do conselho, que 
sempre elogiou-o incansavel zelo daquelle delegado 
do governo, a uem deve ho'e demittlr a bem do 

O Sn. RoDRIGUES JuNIOR:- Elle não ha de con
tinuar na administração. · 

O Sn. LEoNcro DE Cinv.ALHO :-Não desejo ·mais 
abusar da paciencia desta camara. Concluirei com 
algumas palavras ao meu successor, cujos mereci
mentos reconheço e a recio. 

Sr. ministt·o do imperio, si não me retiraste 
a vossa estima e confiança ... 

0 Sn. FRANCISCO SODRÉ (ministro do impe.río):-
Sem duvida que não. · · 

O Sn.. LEONCIO DE Cuw ALHO:-•• si consentis ao 
ministro ue desce diri"'ir m · · · 
que so e ... 
· (> S~_. FRANCISCO SODRÉ (ministro do imperio): -
Pots nao... . 

O SR. LEOl'\CIO DE CA,nvú.no:- . . . quero fa· 
zer-vos um, um tão sómente, mns pelo qual em· 
penho alma e coração: -

Salvai a liberdade do .ensino I 
(Muito lmn, muito bem. Prolongados 

nas alerias Sr · 
é comp1·imentado por muitos Srs. deputados.) 

O Sr. Cansansi'i.o de Slniolbú (presi
sidente do consellw):-Sr. presidente, o que recom
menda uma assembléa, que é a expressão da von
tade nacional~ é a calma, a serenidade, com gue 
delibera (a.poiados); e o que caracterisa a civilisn
ção de um povo é o respeito que vota â soberania 
nacionnl. (Numerosos apoiados; n~t,ito ben~.) 

Esta camnrn, senhores, não é sómente uma· 
- . . . ' . e 

principio : a vontade Iiacimial. · 
(Nume1·osos apoiados ; muito bem.) 
O Sn. SILVEIRA MARTINs:- Illenos esta camara, 

que está condemnada. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - Qun} e r 

. e ão aciOna, r. presJ ente, 
é a expressão a soberania do paiz (muitos (lpoiadcs); 
ella deve ser acatada e respeitada. 

Por isso é que sustento queo r.ue caracteriza 
a civ1lisação de um povo é a sua calma, c .o res
peito que consagra a este grande principio. (.Nu· 
merososlapoiaclos; muito bem.) 

Senhores, sei que ba expansões; sei CJ,Ue ba mo· 
mentos em que o individuo niio se pode mesmo 
conte~ e manife~ta de. um m?do ma,is ou meJ?.OS 

desconhecer que o b.om sensÓ, a razão nacional só 
se manifesta quando se impõe silencio ás paixões. 
(Numeroso3 apoiados; muito bem.) 

O Sn. MARTINHO CAMPos:- Mas não toca a 
Y. Ex. a policia desta casa; governe lá o seu mi· 
nisterio. ' 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: ;_Pedi a palavra, 
Sr. presidente, para fazer algumas rectifieações 
ao .discurso que acabou de proferir o nobre ex-mi
nistro do imperio. Fallarei . de tres pontos : o ! :o 
em que S. Ex.. amrmou haver communieado · 
aos seus collegas a deliberação de demittir o 
di e · • o • 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 27/01/2015 16:00 - PÃ¡gina 12 de 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Sessão em 5 de Junho de 1879. 

.em que S. Ex. procurou apolar sua opinião e~ I O Sn. LEo:xcro DE CARVALHO dá outro aparte. 
uma entidade que nunca deve ser exposta as f 0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Mantenho O 
·discussões. . . 1 que disse no presupposto de que o nobre ex-mi-

o Sn VIRIA TO DE MEDEIROS:- ~luito bem. nistro estava autorizado a praticar esse acto ; á 
· • S vista do que nada tinha que observar-lhe. 

O . Sn. PR~SIDENTE no CONSELHO ~ · · · 0 3 · ' r· Confesso á camara que si mereço alguma cen-
presidente, e o que se refere ao caracter do no- sura é como já d1sse por não ter averiguada o 
bre ministro da fazenda.··· fundamento da autorização de que usou S. Ex. 

O Sn. LuLII.: DUARTE_:- Não precisa, porque., é o Sn. LEONCIO DE CARVALHO :-Com todo ores-
multo conhecido (Apotados ). peito que v. Ex. me merece, ha de pei:'mittir que 

o Sn. PRESIDEJ.IITE DO CONSELHO:-... e á parte não possa aceitar esta desculpa. 
que lhe attribue o nob;:e ex-ministro do imp~rio o Sn. PRESIDENTE DO cONELno :-Como não? ! 
nos actos da congregaçao da escola polytechmca. . 
p~çotimbre ufano-me de ser franco no meu O Sn. LEONCIO DE C.\.RVALHO :-V. Ex .. tllus-

mod~ de proc'eder. Si de alguma cousa me póde trad? e_expe!imen~ad~ comi?. é, tratan_do-sede ~m~ 
provir censura com sombra de justiça é de não ter dem1s~a_o, na o pod1a ligar tao pouca Importancia a 
logo examinado por mim mesmo a questã~ .que expos1çao do facto. 
deu motivo ao contlicto entre o nobre ex-mm1stro o Sn. PRESIDENTE DO coNSELHO :-Faço esta apre-
do imperio e aquella escola. . ciação que sujeito ao juizo do publico; tire cada 

E' diffi.cil áquelles que gerem os negociOs pu- qual as consequ~ucias. 
blicos examinar em cada ~aso. occurrente as Já fiz ver que a presumpção é que todo o mi
fontes de informação, a legislaç<to, o texto dos nistro, que expõe nos collegns um negocio, só o 
avisos, para saber si a opinião ·assentada pelo col- faz depois de sufficiente estudo e reflexão; os col
lecra tem ou não fundamento. Prcs!Hl1e-se que o legas têm unicamente de emittir o seu juizo sobre 
ministro no estudo dos negocios de sua pasta, os dados que lhes são offerecidos (Apõiados). 
procede com cuidado e criterio (Apoiad?s). Isto quanto á demissãó. 
. E' por estP. motivo que nas conf~rencws, quando Dednro <i. camara dos Srs. deputados que só de-
um ministro de Estado commumca aos colleg:as pois do v ui to que tomaram esses avisos, e especial
alguma resolução, esta, por via de regra, é ac~Ita mente depois da interpellação que se me fez no 
como producto de muito trabalho, estudo e sm- senado, é que fiz por mim mesmo um estudo da 
cera convicção. mataria, e que, examinando-a, reconheci que com 

Eis porque, Sr. pre~idente, q~ando o nobre ell'eito o acto do meu collega não tinha sido re-
ex-ministro do imperio commumcou-me nesta fl'ular. · 
<:asa o proposito de demittir o director da. esco!a o Note V. Ex. que ha. dous modos de encarar esta 
polytechnica, respondi-lhe :_si esse funcc.I~nano questão: o primeiro debaixo do ponto de vista da 
lhe causa embaraços, ou oppoe-se ao exerciCIO ~e confiança. · 
suas attribuições, deD?-itta-o; não ha out~a . .Provi- Sob este aspecto o regulamenlo é expres.so, por
dencia a tomar. Mas e claro que esta opm1ao cs· que diz : o direetor da escola pol vtechmca é da 
·tava subordinada á condição subentendida de livre nomeação do governo. • 
t~r o ministro do im:perio autoridade para pra- (Alguns Srs. deputados pedem a palavra.) 
twar o acto: · 1 l'dad d d 

O S L . 0 CARVAL'fO ._ 1\las v Ex p ~egundo ponto refere-se a ega I e a . e-n. EON~I DE • . · · · uussao. • 
~crescentava : e cargo de confian~a. Portanto senhores a verdade é esta :-tanto eu, 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-E ainda hoje COlllO O meu collego, 'o Sr. ministro da faZPnda, e 
sustento que é ; e isto está escripto em todos os todos outros, pénsavamos que o nobre ex-ministro 
regulamentos da escola. E' .o. pi·incipio ~dop- do imperio, expedindo. o nviso, ti.nha procedido de 
tado pará. as escolas de med1cma e de direito, conformidade com a lei, quando e certo que S. Ex. 
cujos directores são da lh·re nomeação do govcmo interpretou-a nltll e usou de uma autorização que 
e pessôas da sua confiança, incumbidas de fazer não tinha; por isso procurámos conciliar o prm
executilr os respectivos estatutos. cipio da confiança com a disposição do regula
. Não póde, port:mto, aproveitar ao n~bre ex- mento. expedindo um decreto de nomeação inte· 
ministro do imperio o facto de ter eu dito que o rina. Foi a solução que demos a este conflicto. 
logar é de confiança. · • A~rora tomarei em consideração o discurso do no-

Qunndo na conferencin de sexta-feira á noite, bre 0 ex-ministro com respeito ás praticas de go-
(peço a attel!ção do nob.re ex-ministro dõ. imperio verno. . 
para esta Circumstancia que . tem ~m s1 alg!lma Senbore~ si de ora em diante todas as opiniões 
gravidade) S. Ex. fallou desta materia, e repetmdo que se manifestarem nas conferencias ministerines 
o. que tinha dito sobre os embaraços oP.postos pelo e sobretudo nos despachos com a Corõ.a, ti.verem 
dtrector da escola, acrescentou que tmha usado de vir ao conhecimento do parlamento e facd con-
-de sua attribui ão demittindo-o e remettido os - ' · 
:avisos para a imprensa. O acto estava, pois, consu
·mado, e nada mais restava fazer desde gue o no
b_re ex-ministro declara~a ({Ue os ~visos ja haviam 

. o SR. LEONCIO DE CARVALHo:-Não, senhor, foram 
-entregues no dia seguinte. 

. E:slD NTE DO CONSELHO:- ISSe 
·.que o foram na sexta-feira á noite. 
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. Sessão em 5 de Junho de 1879. 

O Sn. LEO:'icto DE CARVAÚÚ) : -A culpa foi de 
V. Ex. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Por isso entendo 
que tal pratica seria allameute inconveniente e 
contrn ella desde já lavro o meu protesto ( Apoiad~s). 

O 3.• >onb me arece mais ""rave lOIS entendo 
que nenhum ministro do estado em um svstema 
como o nosso púde vir apadrinhar os seu·s actos 
eom a opinião da Corôa. (Muitos apoiados. muito 
bnn.) Somos indet>endentes como ministros; temos 
o direito de resolver as questões., ainda contrarian
do a ~pinião da Corôa, mas não de a invocarmos de 
ubltco em a oio de nossas >r rias idéas A oi'l· 

dos; muito bem). 
UMA. voz :- Esta é a verdadeira doutrina. 

' Senhores, vou referir o facto como se passou. 
Entravamos no senado, no dia de segunda-feira, 

e vieram dizer· nos qu-e a congregação dos lentes 
da escola polytechnica estava reunida e disposta 
a dirigir uma representação ao gov~rno contra a 

· illecralidade do aviso · ue mandava passar a 

(muitos apoiados), todos o estimam, todos o consi
der.am. como um. dos mais he!los talentos e um dos 
m~1s dignos servt~ores do Estado (Muitos ttpoiado~)
Nao m~ alongarei neste ponto para não offender .a 
modestw d? !li eu nobr~ am_igo. Creio que lhe basta,.. 
como a m~m, ~ consCiencta qu~ deve ter do juizO> 

I I . 
Agora peço tambem a V. Ex.. que me permitta 

tocar em outro ponto de que o meu nobre ex:-colle""& 
fez gra!l~e c~.Uedal ; retiro- me ~o aviso expedia~ 
pelo mimsteno da fazenda ao do Imperio chaman
do-lhe a a~teilção sobre certa ordem de despezas. 
que se fazem nas províncias do norte. 
_ , nã . em a m no r gravi a e e a ques-

tao, como _vou de.monstrar. O meu nobre collega da
fazenda nao podm exautorar um dos mais di(Tnos. 
funccion~rios, que tem o paiz, .o actu11l presidente 
do Ceara, ao qual temos dado sempre as maiores 
provas de confiança. · 

O Sn. LEox I D v L 
pelo officio do Sr. ministro da fazenda. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSEJ,HO :-Si ha exailto-
ra .ão foi do ro rio residente. u -
cio confessa o que vou dizer. O Sr. José Juli() 
t~m sido um dos mais dignos presidentes que tem 
tido o Imperi.~ (Apoiados). Não conheço brazileiro
que nestes ulttmos temoos tenha feito maiores sa-. 
crificios e mais assignalados serviços ao paiz. 

o .. s~ .. RoDRIGUES JUNIOR :-Applaudo IUUito a de-
directoria da escob o lente mais anttgo para o seu 
immediato. Tratando-se de um negocio sobre o UM Sn. DEPUTADO :-Deve demíttil-o. 

- qual tinhnmos de pronunciar-nos, entendi com o o Sn. PRESIDENTE DO coNsELHo:-Não tenho mo-
meu collega da fazenda que, antes de qualquer re- ti vos para dernittil-o; ao contrario, continuo a 
solução nossa, seria conveniente que na escola ne- prestar-lhe toda a confiança. · 
nhuma manifestação houvesse, afim de que a de- O facto é o seguinte, e os nobres deputados ou
cisão do governo não fosse attribuida ao influxo çam-me com attenção. Para que essas exagera~>ões~ 
das deliberatões da escola, nem ao prOJ?OSito de d r to - d - " • contrariai-as. Desejnvamos ter plena liberdade quan ° ~s ac s sao e sua nnture:a tao simples • 
.de acção. Per""untei ao meucolle(Ta si ha"tia meio .Em VIrtude das graves accusaçoes que se têm 

• • >=> • "' • • ~ Ito no sena c nt a as d 
·dia. Respon eu~me que éonbecia o lente que se provincias do. nort~, entendi com o meu c~llega d~ 
achava investido da directoria da escola e por in- f~zenda que convmha, pelo m~nos, verificar s1 
termedio delle podia conseguir que a congregação I ~mhatp. fundalJ!.ento essas suspeitas de dispen~ios 
deixasse d11 reunir-se. Acrescentei entiio: não . mdeb1tos, e entao procurou elle na sua repartição, 
escreva, mande pessoa de confiança dizer isto, 1 e~pr~gados de ·to~a a con.fiança~ dotados de zelo e 
para 9ue te.nhamos tempo ~e deliperar sobre a cr1ter!o, a quem .m~umbm o exame .das desw:~as 

. . ::; · _ inquestionavelm~nte grande confusão. Não só no-
O Sn. MINIST;RO DA FAZENDA :-Peço a attençao Ceará, mas em todas as províncias, até na minha, 

da camara para tsto. 
1 

têm-se feito despezas por conta de soccorros pu-
O Sn. LEONCIO DE CAnVALHO :-Esse procedi·/ blicos com. objectos que não são propriamente de 

mento é.que deu logar aos lJoatos que ci!'cularnm. soccorros publicos .. Esta é a verdade: Mas isto ~e-
O Sn. PRESIDENTE DO cn~sELRO :-Como, si 0 que par~ee reprehens1vel, parece esbanJ~mento de di: 

queriamos era impedir qualqUel' manifesttlÇ.ÜO '? ll~CI!O, tem a SU3. razao de ser, raza? 9Ue me for 
Quem levou o recado foi uma pessoa de toda a rxphcada. pelo prestde~te do ~eara. DIZia-me elle: 
confiança um empregado distincto que tem servido Com efie1to temos fe_!to mu.Ita~ despezas1 ~e~os-, ·, :- · . . effectuado obras que sao provmcmes e muntcrpaes, ·. 
duvido que esse funccionario insinuasse inexn;Li. mas en en o que· emas proce I o com acerto, 
dões. Esta é que fõl a intervenção que teve 0 porque,· em Jogar de- darmos ama simples esmola, 
nobre ministro da fazenda, a qual foi inteiramente ao nec.,ssitado, convertemos a esmola em producto 

b. d · de utilidade, em uma obra. Abi está a explicação 
com ma a commJge. · . do facto. Que havíamos de fazer'? Dar simptesmen-

( T1·ocam-se -vivos apartes entre o Sr. ministro te a esmola era desmoralisar a população e tirar-lhe-
da fazenda e o Sr. Leoncio de Carvalho.) · o habito do trabalho ; era um sacrificio sem resul-

Senhores, neste momento me .sinto acanhado a o; e me or, por anto, que a esmo a se converta 
para falla-r do caracter e das qualidades pessoaes do em alguma obra provincial ou municipal,_ que· 
nobre mmistro da fazenda. Em sua ausencia teria sempre fica. 
emittido francamente minha opinião sobre seu dis- E' v~da~e, ·pzré~, que. este methodo, em:pre
tincto mer~cimenlo. Todos o conhecem neste paiz gado nao so no t;eara, como em todas as pro-vin-
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se po e negar que sempre trai augmento ás des
.J?ezas publicas; porque, além de se pagar o jornal, 
e pree1so comprar o material. Por;isso a Rdminis
tração superior rccommendou que dessem sim tra
balho, mas não daquelle que exige compra de 
materiacs caros, porque com isso se augmentavam 
muito os eueor os do thesouro · 

. -·-----·-·--------·---· -~. . . 

jámais lhe faltarão o meu concurso dedicado, con
stante, infatigaveJ. (Apoiados e applausos principal· 
mente da deputação mineira.) . · 

E' por saber ser leal que conto amigos, que me 
não abandonam, e estão certos de que em caso al
gum serão por mim abandonados. (Apoiados e 

que temos toca o ao extremo do sacrificio. Creio, Perguntarei ainda ao Sr. ex:~ministro desde 
senhores, que da parte do ministerio possa haver quando lhe vieram as suspeitas ou tem as provas 
erros, mas diz-nos a eonsciencia que não temos de minha deslealdade? •. 
faltado ao nosso dever, indo em "Soccorro dos Não são passarias muitos dias, depois gue S. Ex., 
nossos concidadãos victimas da sêcca do norte sabendo da discussão levantada no senado, foi á 
(Apoiados e apa.rtes). · minha .. casa pedir-me que o. 9efendesse_! 

Si confirmam isto or u , • , , 
deste serviço sómente por ct~usa do espírito de eco- voltou S. Ex. a solicitar-me conselho, IJOS apuros 
nomia, do esforço para que as despezas não seja:m em que se via. · 
tão avultadas? (.Lipa,·tes). O pensamento que ditou Até então,' pois, não tinha o nobre ex-ministro 
a medida do nobre ministro da fazenda tem solidos provas, nem suspeitas de deslealdade, porque não 
fundamentos, porque é elle quem tem as chaves do seria dignamente ex:plicavel como, si as tivera, 
cofre, é elle quem sabe onde ha de ir buscar dinheiro 1 ia pedir-me aux:ilio e inspiração 1 

ara anar as de z - , · , · . ai 
portanto, não tem fundamento, e o presidente. do tarde essas provas? E' seu dever dizel-o, e conío 
Ceará é o proprio que isto reconhece em suas e porque :-eu o interrogo formalmente? 
cartas. 

• ., 1 zer cessar Jmme ta- · eo- -
tamente os soccorros ás J>rovincias d'1 norte. a congr oaçao. 

Senhores, entre diminuir as despezas adiando as sua casa. 
que não· são de ni.Jsolutn necessidade, e dar o soe- O Sa. AFFoNso CELSO (ministro da fazenda,) :
corro preciso para nlimentução dos que forem vi- Isso.já foi explicado pelo honrado Sr. pres·idente 
ctimas do flagello, hn melo termo, c o governo não do conselho. NãG foi minha a iniciativa à a idéa, e 
faltará ao seu dever. Não fiquem a}Jprehensivos os sim de S. Ex. 

s o nor e o mperro, e saibam (Signaes affirmativos do Sr.pt'esidente do conselho. 
que o governo sente como cada um dellcs os. males ilfani[estação das galerias e o Sr. presidente recloma 
de que sãovictlma!l nquellns provincins (Apoiados). energicarnente a attenção.) 
Eis a explicafiiiO que pretcndra· dar. s · d 

O meu nobre ex-collega está muito magoado. O R. LEONCIO D:t CA.RV.liHO :-E' generosi ade 
Dirigiu expressões n que podiamos responder com do Sr. presidente do conselho. 
acrimonia, mas cntenilo que é melhor deixar ao O SR. AFFONso CELso (ministt·o da fazmda, com 
tempo :1 liquidação de negocias desta natureza. As (orca) :-Generosidade! Não preciso, nem quero 
circumstancias niio pcrmitliam gue S. Ex. ficasse a êle ninguem; outros, sim, della carecem e 
por mais tempo no ministerio, ja pelo seu procedi- muito ! 

· : • · · .. · . · canse o quem reee· 
expressões em referencia ao senado. 'N'ão per ou- bendo, a meu lado, a noticia de que a congregnção 
tras razões. S. Ex., tendo de discutir o seu orça- ia reunir-se para formalmente desobedecer ao mi
mento no senado, se acharia embaraçado pelo nistro do imperio, não reconhecendo outro Len_te 
modo por que aqui se pronunciou. · I como dire.ctor senão ~o Sr_. conselheiro Galvão2 po!_l· 

derou-me a Q9nvemencta de QUI~ tal reunrao nao 
O Sr. Atronso Celso (ministro da {a- tivesse log~tr, para não se aggraTar a situa ão- e 

z · · · - r.., que meiOs po er-se-1a emp.re-
meu cargo, e por isso não ti're a l{onra e o prazer gar para esse fim. 
de ouvir o discurso do Sr. ex-ministro do im- 0 SR. LEOi.'\CIO DE CARVALHO :-Quem deu essa 
perio, que terminaTa quando aqui cheguei. informação ao nobre presidente do conselho? 

Fui, porém, informado ao entrar que S. Ex. 
contra mim formulára a accusação de deslealdade. O Sa. CANSANSÃO. DE SINUIBÚ (presidente do con
Accusação grave, Sr. presidente, que deve ser de setlto):- Uma pessoa que se apresentou no senado. 
prompto e completamente liquidada 1 . o SR. LEONCIO DE C.-tRVALHO:- E' generosidade 
~erguntard, antes de tudo, ao Sr.· ex-ministro, para com o Sr. ministro da ·razenda. 

onde, como e quando flli desleal 'f 
De uma accusação de desleal senhores O Sa. AFFONso CELso minist1·o da azenda : -
ra eu tspensar-me e produzir defesa (1lfuitos uma ana 1 a e a repetição; já disse que não 

aJ!.oiaàos). Não sou home1n no_vo e desconhecido ; quero, nem preciso da generosidade de quem quer 
t I I L - f d que seja. nao occupo es e ogar pe a pro eeçao ou avor e Eu peço licença ao nobre Sr. presidente do 

ninguem (Muitos apoiados). conselho para completar as explicações dadas. por 
o SR. LEONCIO DE c.~UV.\LHO :-Nem eu. v. Ex., referindo as circumstancias que omittiu, 
O SR. AFFoxso CELSO (11~i1~istt·o da azenda :- · porque em verdade eram desnecessarius. O n 

· ~ . e tspoe e a guma orça, e quer o pr~s1 ente o c~n~e ho vê que levantou-se contra 
Sr. ex-mtmst.ro saber por que 'l ·1 mtm uma argurçao grave. 

E' porque a qualidade; que ninguem me con- Não ha, felizmente, segredos em nossa vida; não 
testa, e da qual mais me ufano é a de ser leal aos occultarei cousa alguma. • 
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------·- --------

Sessão em 5 . de Junho de 1879. 47 

·Quem transmittiu-nos a noticia de que a con: 
grcgação tratava de reunil·-se, para o fim exposto, 
oi um cidadão bem conhecido; o Sr. Luiz Honorio 
Vieira Souto, apresentando-nos um bilhete a .~i 
dirigido por seu filho, membro da congregação. 

U. EONCIO DE -~RVALHO:- E não era SUS· 
peita essa -informação? · 

O Sn. AFFoNso CEJ:so (ministro da fazenda) :
Tendo relações pessoaes com o Sr. conselheiro 
Pitanga, lente considerado na es~ola polytechnica, 
a perguJ?.ta do Sr. presidente do co~selho respon~i 

da reunião. 
S. Ex. concordou, e então chamei o níeu offi

cial de gabinete, pessôa tambem muito conhecida, 
e de cujo criterio e lealdade pó de dar testemunho· 
o nobre ex-ministro da fazenda, hoje membro da 
opposição (o Sr.. Gas11ar l!fartins faz signal ap-.. . . ... . 
entenaer-se naquelle sentido com o Sr. conselhei;o 
Pitanga, convidando-o a influir para que não ti
vesse logar a conrrrerra ão. 

ra um passo camarar-10, e natureza toda con· 
fidencial. .. 

0 SR. LEONCIO DE CA.lWALHO;-Não é meio de 
governo. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda):
Oh, senhores, pois não estava em meo. direito diri-
· · , · , • c m o no re pres1 · ente 

âo conselho, ou antes em virtude de recommen
dação sua, e em particular a uma pessoa de minhas 
relações tambem particulares? I 

0 Sn. LEONCIO DE CARVALHO :-Eu era O chefe da 
repartição '(Apa1·tes). 

O Sn.AFFONso CELSO(ministro da {azenda):..:.:..Não 
procedi officialmente, mas em, .caracter privado, 
relativamente a um amigo. 

Nem odia diri ir-ine ara · · 
mmistro do imperio, nem cabia em tempo fazel-Q, 
pois dizia-se que a reunião se effectuaria dentro de 
uma hora. 

Portanto, o procedimento que tive, a convite do 
s.r. presidente do conselho, foi uma medida de 
prudencia:, toda amigavel, e exclusivamente inspi-
rada no dese·o de it · · 
collega (Jiúitos apoiados). 

Liquidado assim este incidente, apreciem-no a 
cilmara e o paiz, e vejam si ha ahi prova de des
lealdade, ou ao contrario prova de interesse para 
que se não comvlicasse mais a situação. 

Entrego-me, a discrição, ao juizo calmo e des
apaixonado dos bomens sensatos e reflestidos 
(Apoiados). . · · 

Passemos a outro ponto. 
Recebi altamente sorprehendido, Sr. presidente 

· · . " i · o o rmperio attn-. 
bue-me a autoria da crise, cuja solução veiu hoje 
ao conhecimento do paiz ! _ 

O Sn. LEONCIO DE CARV.~LHO:-Foi creada uni· 
camente por V. Ex. 

O Sn.~FONSO CELSO (ministro da fazenda):-Se-

meus illustres companheiros de miuisterio. · 
Appello para elles (Os Srs. mi1tistros confirmam). 

Não influi como pensa o nobre demissionario •.. 
O Sn. LEoNCIO DE CARvALHO:- Compl~tamente. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO.~ Não apoiado . 

.A.. 3.-TOMO li• . 

O Sn.AFFONso CELSO (ministro da Jazenda):-De 
modo algum, e de. novo peço permissão ao chefe 
do gabinete para recordar todas as circumstaneias 
desta historia, na parte que me diz respeito: · 

. O Sn.AFFONSÓ CELSO (minist1·o da fazenda)-Se· 
nhores, na conferencia de sex.ta feira-passada, se· 
riam 9 :l/2 para 10 horas da noite, tocando ao Sr. · 
ex-ministro d<J impe.rto.~L.vez de fallar, communi· 
cou-nos S. Ex. que havia dispensado o Sr. conse
lheiro Galvão do exercício interino de director da 

i a~ porque e eso e ecera, e 
que havia Já mandado o respectivo expediente para 
a Imprensa. 

Lembro-me de que nessa occasião o Sr. presi· 
dente do conselho perg-untou a S. Ex. si funda
va-se em lei, ao qu.e respondeu e Sr. ex-ministro 
affirmativamente. 

ra, sen ores, é claro que esta declaração ·de um 
collega, devia tranquillizar-nos a todos. Será pos
iivel, será curial, que em uma conferencia de mi-

. ·· .- · · -. - i, e 
algum delles diz ter-se fundado para praticar um 
neto de somenos iinportancia e da sua competencia? 
Vê-se que isto não. seria possível, e portanto 
nenhuma observação fizemos a S. Ex. 

Chamo a attenção da casa para este ponto: eu, 
assim como todos os meus collegas fomos infor

e o r. ex-mm1stro o Imperio, enten· 
dera praticar relativamente a escola polytechnica, 
depois de consummado o acto, e quando seu aviso 
já estava na imprensa para ser publicado, como foi, 
no dia seguinte. _ · 
· 0 SR. LEONCIO·DE CARVALHO:-E' inexacto; V. Ex. 
já o sabia ás 7 horas da noite. 

O SR. AFF•Nso CELSO (ministro da {azen_da):
V. Ex. es1á enganado, até porque nos reunimos de
ois de 8 horas. 
·O SR. LEONCIO DE CARVALHO:-Affirmo debaixo 

de minha palavra honrada (Applausos das galerias). 
Q Sn. AFFONSO CELSO (ministro dá {azellda): -

Ila engano da parte de V. Ex. . 
O Sn .. LEONCIO DE C.,\RVALHO :-Antes de abrir-se . . . 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) : -

Infelizmente·u-nobre-ex-ministro não está revestido 
da calma precisa para as deliberações desta casa ; 
tranquillise-se; accommode-se um pouco. S. Ex. 
a quem muito aprecio ... 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO :-Um amigo· tão 
dediCado como V. Ex . , realmente ! · . ·. 

0 Sn: AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :-
AmiO'o é muito· nunca lhe d i d" · ·-
derar-me tal; atfeiçoado, sim. · 

O Sn. LEo~cw DE CARVALHO ::_Tenho cartas de 
V. Ex. assignadas-seu amigo affectuoso. · 

O Sn. AFFONSO f:ELso (ministro~ fazendO,) :- _ . 
E' o tratamento usual entre aquelles que têm fre
quentes rela~ões, maxime de colleguismo .•. 

. , o , qne ono re ex-mmistro nao 
dispõe da calma in dispensava!, para reflectir que· 
ainda quando me houvesse communicado o seu actci --- -
11ntes da confere:.ncia, ás 7 horas da noite, ·era já 
facto consummado~ e do qual não poderia recuar •.. 
·O SR. LEol'iciO DE CARVALHO :-Recuar, não!. 
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18 sessão em 5 de Junho dé' 1879. 

o Sn. ÁFFGNSO CELSO ('ministro da fazenda):- E' irregular e ineonvepientissima a pratica, que 
•.. si porventura os eollegas reprovassem o seu se vai introduzindo, e contra a qual protesto, de ~ 
procedimento. . . correrem-se os reposteiros das conferencias mi· 

Appello para a camara; porventura estando Ja nisteriaes e patentear-se ao publico quanto alli se 
a imprensa, não a official, mas. 3: particular~ de passa (Apoiados e não apoiados). 
posse do aviso do nobre ex-mm1stro, podena o O gue pó_de ser revelad~ é t~o s.ómente . o. a.cto, 
seu acto ser nullificado, solicitando S. Ex. a de- · aE-eliber~çao, pela qu~I sao sohdanos os mm1stros, 
volnção das communicações que lhe remettera nao as dtscussoes ha.v1das, e nem o que se diz na 
para serem publicadas~·.! . . . . confiança e intimidade, sem as quaes é impossível 

Não; em tal caso haveria quebra de d1gmdade... ser ministro um dia (Apoiados). 
o Sn. LEONCIO DE CARVALHO:-Eupedi que de- Tratou-seemdespa.choligeiramentedoassnmpto, 

C·larassem si acha"am 0 acto leo"'al, declarando que e qualificando o Sr. ex-ministro do imperio de re-
, volucionario o acto do Sr. conselheiro Galvão, 

não recuava· · observei-lhe, gracejando, que revolucionaria não 
O Sn. AFFo:sso CELso (ministro da fazenda):- podia ser de modo algum, visto não estarem com· 

Não pediu tal declaração, nem se faUou na confe- lJ.romettidas. as comarcas g_ue o codigo exige para 
rencia em recuar ou não recuar. dar-se o cnme de. rebelhao. 

o Sn. LEONCIO DE CARVALHO dá outro aparte. Recolhemo-nos muito tarde. No domingo não 
O Sn. FEnREIRA DE MoURA. (ministro da. ma- troquei palavra sobr~ o incidente ~o.m pessoa ?I· 

gum.a, não conversei mesmo em pohtlCa coiDa nm-
·tin.Jw):- Não fomos consultados, fomos avisados. guem, á excepção do Sr. conselheiro Lopes Netto, 

O SR. LEONCIO DE C.ut'I'ALHO:-V. Ex. apertou- a quem fui fazer ama visita, durante a qual só 
me a mão aqui. fallámos em negocias do Rio da Prata. 

o Sn. FEnnEmA DE MounA (miníst1·o da ma- Na segunda-f~ira, houve no senado a discussão 
h ) • · d h · 1 d' - que o paiz conhece, o meu recado ao Sr. conse-

rin a :- .am a OJe susten o o que tsse: nao lheiro Pitanga, que já está perfeitamente explicado, 
applaudi o discurso de V. Ex. e mais 0 f!Ue passo a expô r. 

O Sn. AFFoxso CELso (ministro da fazenda):- No interesse de evitar difficuldades, e para que 
Preciso descer a todas as minuciosidades para que estivessemos prevenidos acerca .do que podesse 
a camara e o paiz conheçam a parte que tomei na acontecer, entendeu o Sr. presidente do conselho 

· crise, já que fui alvo de gravíssima ar~nição, que que deveríamos conversar á noite, e emprazou
eu jamais deYel'a espe!ar do ca_valhetro. a .quem me para. sua casa, e.ncarregando-me de ayi~~r ao 
sempre tratei com a maior cortezia e cordtahdade, Sr. mimstro da marmha, e de saber da opm1ao do 
e. a quem procurei sempre ajudar, como era pos· sr. ministro da justiça, que por achar-se enfermo 
SIVef. receiavamos não podesse comparecer. -

Direi, portanto, que no sabbado passei o dia na Expedi aviso ao Sr. ministro da marinha e á 
alfandega, nas capatazias, á bordo do brigue Ca· tarde dirigi-me á casa do Sr. ministro da justiça, 
çador~ e na typographia nacional, assisti~do ao a quem não encontrei~ porque, tendo melhorado, 
concurso a que alli se procede para preenchlmento viera á cidade. 
de algumas vag~s no thesouro. Sabendo, porém, que S. Ex. achava:se na ty-

Nãe fallei a pessoa alguma sobre o act_o do nobre poO'raphia nacional, corrigindo um discurso seu, 
ox·ministro, que vira confirmado nos JOrnaes da para ahi escrevi-lhe, prevenindo-o de 9.ne deve
mãnhã, e que só nessa occasião confrontei com o riamos reunir-nos em casa do Sr. presidente do 
regulamento da escola e pude apreciar em relação con:selho. . 
ás causas que o motivaram. Ahi chegando, disse. me S .Ex. que me mandara 

Havia despacho imperial á noite. C4eguei ao p~q~ desavisar, porqne o Sr. Marquez do Herval lhe 
de S. Christovão ás 9 i/2 horas e la encontrei Ja communicára ter chegado ao conhecimenlo do Sr. 
os meus· distinctos coUegas_, os Srs. ministros da ex-ministro do imperio, que o mesmo Sr. ~farquez 
marinha e guerra. Com,elles manifestei-me sobre dissera que ne2sa noite nos_renniria-mos par~ tratar 
o procedimento do nobre ex-ministro, dizendo· lhes de sua demissao,- boato que estou autoriZado a 
qae na minha opinião o seu acto não era justo, declarar pelo Sr. ministro dn guerra ser absoluta· 
nem legal. mente falso. · 

Os meus nobres collegas abundaram no mesmo Para não dar corpo a tão miseravel intriga, o 
pensamento; acrescentando o illustre Sr. ministro sr. presidente do ·conselho entendeu não_ fazer a 
da marinha. que o Sr. ex-ministro do imperio fôra ·-. . 'fi _ d . reumao. . 
infelicíssimo na JUStl caçao que pro uZira, nessa , o seu aviso em contrario, porém, não veiu as 
manhã, perante a camara dos Srs. deputados. minhas mãos, por ,ter sido deixado em minha casa, 

Minutos depois appareceu o Sr. ex-ministro do d'onde sahira á tarde, como disse. 
imperio, e em sua presença o Sr. ministro da ma- Compareceram tambem logo após os Srs. minis
rinha repetiu o juizo que formulara, dizendo-lhe tros da justiça, e marinha, que igualmente não re· 
até na linguagem familiar, usada entre collegas: ceberam o contraviso. 
-Voe~ hoje (of muito infeliz, e eu por VIZes agar· Conversamos um pouco, mas nenhuma delibe· 
rei-lhe na aba c c raçao . omou-se, pox: epen er tu o c~nfe. 

O Sn. FERREIRA DE Mo1JRA. (ministro da marinha): reneia que o Sr. pres1den~ do conselho de-r1~ ter 
-E' verdade. c: !lO di3: seguinte pela manhã com o Sr. ex-Ill.lmstro 

... . 
Do que se passou em despactfu imperial, não re· 
velarei senão e que me diz respeito pessoalmente, 
e ainda assim faço-o a contrao-osto e c::ó o 

Com effeito, o Sr. ministro do imperio enten;· 
deu-se com o Sr. presidente do conselho, dep~~ 
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Sessão em 5 de Junho de 1.879. i9 

conselho, como na vespera pedira-me que o defen-
desse. · · · 

Reunimo-nos á noite todos os ministros, expoz
se a questão, o Sr. ex-ministro do imperio justi
ficou-se çomo q1;1iz e entendeU:; retirou.:se Iogo 

assumir a responsabilidade de um acto, que não 
pratiearamos, e que se consnmára sem scíencia 
nossa. 

O Sn. LEONCIO DE CARVALHO:- Unanimemente 
não pó de ser; o .Sr. ministro da marinha não achou 
ille::-al. · 

SR. FERREIRA DE MoURA (ministro da marinll.a) : 
-M:as achei-o injusto, disse a V. Ex. que não podia 
justificar o seu acto. 

0 SR. LEONCIO DE CAnV.U.HO:-V. Ex.. disse-me 
que o que eu devia fazer era demíttil-o sem dar 
razões. -

... 
0 SR. AFFONSO CELSO (mi1~istro tia fazenda) :

Eu não preciso ponderar que nenhum dos meus 
col1egã.s de gabinete· é h amem qu-e se deíxe levar por 
in:tiuencia de -quem·quer que seja; e peço que digam 
si procurei influir de qualquer fórma na· resolução 
tomada.-Liinitei-me a dar o meu voto como ente i· 
pareceu-me que o aeto· do Sr. minfstro· do Imperio 
era illegal e inJusto .•.. 

0 SR. LEONCIO DE CARV.ALHO~-Na conferen-cia, 
antés nã{) • - · · 

· O SR. AFFONSO Gm.so (ministro àa fazenda):
V. E~. disse-nos que se tfnha fundado em lei, e 
na conferencia :de sexta-feira en não podia estar 
examinando a lei. 

0 SR. LEONCIO' DE CAnv ALHO dá apartes·. 
O SR. AFFoNso CEts~ {ministro da fazenda)~

Reputava illegal o acto do nobre ministro ·do 
imperio., porquanto o: Sr. conselheiro Galvão· exer
cia as funcções de. direetor da escola polytechnica, 
não. em virtude de uma nomeação do gove~no, mas 
em v.iJ:tude do regnlamento, e Jia sua qualidade de 
lente mais' anti a. 

Por- consequentlia, não podia ser· priv!ldo dessas 
funcções por um acto do goveroo. 

A.eha:va-o o ,injusto, primeiro porque não compre
hen!Io que possa ser q;uaUficadà de âesobediencia-a 
deliberação que tomaqualqner funccionariD publie9. 
sobre si âeve ou não cumprir uma ordem, em um 
paiz. cnjo codigo criminal coúsídera delicio a 
execução de ordens iUe'&'aes; e em segundo logar, 
porque· 9 procedimeiUO a.o Sr~ eonselheiro Galvão 
riaquella emergencia: era; pau,ado por pl!ocedi· 

. , ' . • - . • 5· 

tro na _raculdãde. de· direito de S. Paula, quando-o 
ministerio de·7 de Març.o expediu. novo regura
mento para as escolas d'e. direito.· 

0 SR. LEONCIO DE r..Al\VA.LHO : -Não apoiado·; 
representei, mas cumpri a ordem. o . • . 
conselheiro Galvão nem ao menos representou, 
consultou apenas{)S'seus ceilegas. 

VoZEs:-Então deve: ser:reintegrado.; 
(Muitas. e&p!Lrles, su.Yurr.o nas galerias:. Q 81'. 

presidéft.te peãe ordem e. attenfão). .. 

O Sn. AFFONSO CELso (ministro da fazenda):-Os 
nobres deputados não comprehendem o alcance do 

; acto do governo. 
, .No senado hoje perguntou-se-me. em que se 
, fu~dava o governo para nomear. um director. in-

antes de tudo fundava-se na Constituição o Estado, 
que confete ao poder executivo o direito de nomear 
certos empregad~: 

Tinha o governo o mesmo direita, que todos os 
governos têm tido, nomeando secretarias de pre
s.idencia interinos, inspcctores de thesourarias .. de 

o ' pregos, de sua competencia (Apal'tes). 
O Sr. conselheiro Galvão, no impedimento do 

dil'ec\or ou do director interino da escola., tem de 
preencher o seu logar ; os seus direitos não foram 
prejudicados. 

o. regu}amento da escola dispõe, que o director 
• • t:) , • 

fere-lhe a mcontestavel faculdade de nomeal·o-m-
terina> ou effectiva-mente, como julgar mais acer· 
tado. · 

es e que a nomeaçao e 1vre, nao se pó e negar 
ao poder exe~utivo o direito de faze l-a a titulo de
finitivo,. ou simplesmente provü,orio.-

O regulamento não· faz distincção entre di:rector 
effectivo ou interino, e pois deve-se applicar 
a regra geral de que os em}Jregos de ordem. admi
nistrativa odem ser indifferentemente rovidos 
por fnnccionarios interinos ou não. 

Na substituição momentanea, oceasional, do de· 
legado do governo, e:ffecti·VO ou não, consiste o 
direito do lente mais antigo, que de modo algum 
offenden o ministerio com a nomeação do Sr. Ra
poso. 

Fóra daqui só ha sophysma; expediente de op
posição, que quer á força·tirar_partido detrrdo para 
seus fins. 

que não subscrevi o aeto do meu ex-collega,assim 
como a parte Eple tomei na crise, . que terminou 
com a sua demissão. Si concorri para isso, a parte 
de responsabilidade que me- cabe é a mesma que 
perténce a·todos os demais ministros (Apoiados). 

~stá, portanto, a c_amara habilitada_ a julgar.,pnt~e 

de sua decisãoet 
Informaram-me lambem de que S. Ex .. procurou 

prender a recomposição ministerial a uih aTiso 
meu, expedido a-~6 de·Maio-. · 

Senhores, tanto esse aviso nada tem com a crise 
@e: acaba .de ser resolvida, q_ue o Sr. ex:-mi· 
nistto oo-Imperio; logo em segmda ao seu recebi· 
mento, fez-me a honra de declarar, que conf'or· 
mando-se com elle expedira as necessarias ordens. 

O Sn. LEoNCIO DB CA:llVÁT.Ho:-N-ão expedi, porque 
chegando á secrewia li com cuidado o. aviso e. vi 
que nelle e~va occulta. alguma cousa •. 

O Sa. .AFFONSO CELSO (mi1~istro da fazenda):
Ainda o.marv.ez. peço calma a v .. Ex., para apreciar 
bem. este faeto~ · 

R. ' ()NU[(} DE 
a'\JÍso. 

( Ho, outros apartes. ) 
O. SR. AFFONso CELso (miniStrtT da- (azenda-}:

Pois fez mal e faltou ao promettido. 
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20 Sessão em 5 de Junho de !879. 

Senhores, pelos motivos ex{lostos pelo nobre Sr, 
presidente do conselho, entendi mandar delegados 
do thesouro ao norte, para e-xaminar as repartições 
fiscaes, por onde fie têm feito tamanhas despezas 
com soccorros publicos. 

Um desses empregados dignos de toda a confian
ça, chegando ao Ceará informou-me de que a titulo 
de soccorros publicas faz1am -se alli obl'as provin
ciaes e municipaes não orçadas. 

Isto não podia continuar, não por que eu con
demnasse o procedimento dos presidentes de pro
vincias, que applicam os dinheiros destinados a 
soccorros a . coustrucção de obras, nas quaes o 
indigente ou neoessitado 'recebe· esse mesmo soe
corro, como salario do trabalho, que educa e ha
bilita, e não como esmóla, que humilha e perverte. 

Não podia continuar porque não é possivel que 
persistamos em fazer enormíssimas despezas de um 
dia para outro, sem orçamento préYio, sem tempo 
para preparar retmrsos. 

Sobre mim pesa · a responsabilidade dos paga
mentos, e não posso corresponder a ella, na igno
rancia dos saques que me hão de vir de um mo
mento para outro. 

Não é meu intento que os soccorros cessem ; 
estou prompto a concorrer para elles, em quanto 
forem iníeliziD.ente necessarios, comtaRto que não 
excedam os recursos do thesouro. · 

Preciso, em uma palavra, saber quanto hei de 
gastar em cadamez, e no que hei de gastaros já tão 
escassos dinheiros do Estado. 

Ora, para que·estes se não ªsgotem, é mister que 
us despezas se vão reduzindo.... · 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO: -V. Ex. diz isto 
agora. . . 

O Sn: AFFoNso CELso (ministro da fazenda)':
Foi' sempre este o meu pensamento, que por vezes 
exll.UZ aos co !legas do miii.isterio .. 

Nestas vistas, entendi devertransmittir ao conhe· 
cimento do Sr. ex-ministro do imperio as infor
mações que recebera, e pedir-lhe que, expedindo 
suas ordens , me auxiliasse a regularisar uma 
situação anormalíssima e perigosa. 

O que ha nisto de ofl'ensivo ou de desconsidera-
ção para com S. Ex. ? . 

E é de notar, Sr. presidente, que o aviso de 26 
·de Maio, é por assim dizer a reproducção de pro· 
videncias anteriormente tomadas pelo meu proprio 
accusador. 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO :-~ão, senhor. 
0 SR. AFFONSO CELSO (minist1·o da fazenda): 

-Tenho nqui o. aviso de U de Outubro de !878, 
em que o Sr. ex-ministro recommenda aos presi
d~n~es das provineias tlagelladas pela sêcca, que 
d1mmuam as despe:zas ... 

0 SB. LEONCIO DE CARVALHo:-Diminuam. 
O SR. ~FFONSO CE!:SO (ministro da fazenda): 

-:-· ·: e nao façam senao as que forem imiirescin
diVels. 

Ora c m 
~. Ex. que eu he solicite a reiteração dessas 
mes~as ord~ll-!l'te ai~da ~ais vê nisso um manejo 
d~stm~do a-pr1~al-o da ~sta, e pôl·o fóra do mi-

·.: --:;, 

c. Decididame!lte, si s: Ex. dispuzesse hoje de 
alguma seremdade de espirito não viria dizer aqui 

A.gorn revelarei outra circumstancia, uma vez 
que sou. 2ccusado ie deslealdade pelo nobre ex
ministro do imperío, que não me conhece. 

Senhores, este aviso sahiu do meu gabinete com 
a nota lançada por minha letra de 1·eservado, nota 
a que o meu offi.cial de gabinete acrescentou a de 
não se publique. Ante-l;tOntem, quando o. vi publi
cado, tratei de indagar, e a- secretaria respondeu-me 
que se o tinha pública do inadvertidamente. . 

Acaso o nobre ex-ministro do imperio pensa que 
tambem a secretaria de fazenda é capaz de uma. 
deslealdade ? Não ; foi um . descuido, que eu não· 
podia prever, e. muito estranhei come S. Ex. po
derá verificar, quando lhe approunr. 

Não se destinava, pois, o aviso á publicidade , 
era uma communicação toda confidencial, de mi-
nistro a ministro. · · 

0 Sn. LEONCIO DE CARVALHO:- Eu não sabia disto. 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da (aze'YI.da) :

Então, antes de vir fazer-me a sua a·ccusaç:ão, devi~ 
indagar das factos, sob pena de passar por lêviano 
e injusto. . . 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO dá Um aparte. 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {azenda):-

V _ Ex. ainda hontem esteye commigo; âinda 
hontem de manhã foi pedir-me conselho. Pois. podia 
eu acreditar que o holl).em que ia inspirar-se com- -
migo, sobre uma posição difficil e critica de sua 
vida, viesse accJisar-me 'de deslealdade? I 

0 SR. LEONCIO DE C.UlVA.LHO dá Um aparte. 
· 0 R. AFFONSO CELSO (ministt•o da {azenàa):-Si 
V. Ex. hontem pela manhã me julgava capaz de 
dirigil·o e aconselhai-o, como é que, antes de 
verificar todas as circumstancias de um facto, 
nelle se funda para accusar-me de deslealdade? l · 

O SR. LEoNcio DE CARVALHo : -V. Ex. devia 
logo-ter-me communicado que aquelle aviso era 
para ser reservado. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda :
Como, si não podia prever a accusação? Demais, 
seuhores, o aviso em si nada tem· de offensiv() 
ao nobre ex-ministro; appello para a camara. 
appello J?ara o publico que o leram. Apenas eu 
commumcava a S. Ex. um facto que suppunha 
ser por elle ignorado. 

0. SR. LEONCIO DE CAIWALHC: -Não; attribuia· 
me ignot:mcia no cumprimento de meus deveres, 
e vinha publicar isto pelos jornaes. 

O SR. AFFONSO;.GEz.so (ministro da fazenda):
Está enganado; não era essa a minha intenção. 
oS~. LEo:scio DE CA.Rv~LHo: -A intenção era 

magmfioa, mas o facto fo1 esse. 
OSR. AFFONSO CELSO (ministro da fa~enda):

Estou dando explk.ação, não a V. Ex., mas á ca
mara e ao paiz. Pelo modo por que V. Ex. se ex· 
prime, mostra-se suspeito e, portanto, incapaz de 
ul"ar.. -
. 0 SR. LEONCIO'DECARVALHo:-Incapilzdejulgar 
está V. Ex. (Rumo1· nas galerias). 

0 SR. PRESIDENTE :.:._Attenção ·1 

O Sn. LEoNCIO DE CAI\vALHO:-
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0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da (azenda):
Creio que não tenho sido B.ggressivo em cousa 
alguma ao nobre [deputado ... 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO :-Digo que V. Ex. 
é que está incB.paz de julgar. 

R. ONSO ELso (ministro da (azmda):-
Perdôe-me V. Ex. ; pelo modo ·por que se pr~
nuiicia, pela irritação e despeito ,de que se acha 
possuído, mostra-se suspeito, não póde julgar; foi 
o que eu disse erepito: , · 

Outra circumstancia, Sr. presidente, em que 
consta-me ter-se S. Ex. fundado ara -
e aver tramado a sua quéda ... 
O SR. LEONCIO n:E:'CARVALHo:-E' um favor muito 

grandeJ que devo a V. Ex.; é o ·melhor serviço 
que V. Ex. prestou-me. · 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {azenda):
Está enganndo. Eu repito o que lhe disse o mea. 

co ga a JUS Iça: • ese]ava v -o Illlnistro 
pel'petuamente, e sobretudo em meu logar. · 

o SR. LEONCIO" DE CARvALHO:'-Muito obrigado; 
· · ve Impe a or._ 

. 0 SR AFFONSO CELSO (ministro da fazenda): -
Isso não, até porque im.t prejudicar direitos d& 
terceiro (Riso). 
:- Mas, S. Ex., alludindo ao encerramento que 
aqui se_ deu por occasião da discussão do orçamento 
do mtnisterio do Im · v· 
uma prova da minha deslealdade. 
· Este facto já foi explicado, O ~encerramento foi 
·combinado nesta casa entre mim, o nobre ministre 
da marinba, e o nobre ministro da justiça, e a essa 
combinação não foi estranho o nobre ex-ministro 
·do imper1o. -

o-sa. LEONcro nE CARVALHo: ~·Perdão, eu não 
estava aqui. 

0 8~. AFFONSO CELSO .(minist~o da (azenha):-
. . . . . . ' ' 

mim e"os meus referidos eollegas, que no din se
. guinte seria encerrado o orçamento ào Imperio, en
carregando-se elles de entenderem-se com todos 
que'deviam cooperar para o facto. -

No dia seguinte, não podendo eu comparecer na 
camara, dirigi-me ao Sr. ministro da marinha, 

0 Sa. LEONCIO DE CARVALHO dâ um aparte. 
O Sa. AFFoNso CELso (ministro] da tazemb.1,):

Mas porque ficou combinàdo que V. Ex. &eria de 
tudo informado. 

E de mais, como é que o nobre ex-ministro do 
imperlo vem hoje accusnr-me por um facto, que no 
dia seguinte ao em que se deu, foi por S. EL ple
namente justificado~ S. Ex. veiu então á tribuna 
rtest r i ·-· · 

ciosamente. queria tirar. 
0 SR. LEONCIO DE CARVALHO:-:- V. Ex. deve 

estai' satisfeitO; 
O Sn. ·AFFoliso CELSO (ministro. da fazenda):

Estou triste, . creia. 

muito obrigado~ 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda):

Supponho que foram estes os factos adduzidos pelo 
nobre ex-m.inistro do imperio: Como S. Ex. pediu 
a palavra e prometteu voltar á discussão, si acres• 

cantar alguma cousa, dar-lhe-hei resposta. Noie a 
camara, que conservei-me nos restrictos limites 
da defesa. - · 

Acredito que aquelles que me conhecem, e o·s 
g:~e me ouvi~m, ou l~r~m, reputarão _altamente 

-
lealdade, que me fez o senlror ex-ministro do im-
perio (Muitos apoiados). _ 

Tranquillo em minha consciencia, vou sentar-me 
sem recQio de que dê peso alguem a semelhante 
arguição (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE : -A discussão fica adiada ela 

O Sr. doaquim.Nabuco (pela ordem): 
-:Sr .. presidente, V. E?>. comprehende . que nós . 
nao podemos ficar sob a Impressão das tristt>s expli
c~ções que aqui foram dadas (approvação das gale- .::::: 
rzas) ..• 

• R. PRESIDE~TE : - Attençâo ! Si as galerias 
contmuam a mamfestar-se, suspendo a sessão. 

O Sn. JOAQUIM NABuco :- ••• e a camàra d 
· · que se aça um pouco mais de luz neste de-

bate... _ . 
Quando vejo inscriptos homens como ·Martinho 

Campos, José Bonifacio e Silveira Martins, ~reio 
que correspondo á impaciência desta assembléa; 
propondo a prorogação da sessão por mais uma 
hora... -

0-SR. LEONCIO DE CARVAI.HO :-E o Sr. ministro 
da fazenda convidou-me. para a liquidação· de 
contas. 

o·sn. M.Aii.TINHO CAMPos.- A camara póde re
solver que a questão seja dada para a ordem do 
dia de amanhã. Ainda não conversamos com os 
novos. ministros. 

O Sn. JOAQUIM NABUco-:- •.. ou então requeiro, 
como _lembra. o nobre · deputado _por Minas, que a 

I e aman a. 
O Sa. PRESIDENTE :.:... o nobre deputado parece-me 

que estabeleceu uma alternativa .•• 
O Sn. JoAQUIM NABuco :-A mesa decidirá. Si v. Ex. quer dar a questão ·para a ordem do dia de 

amanh~... ., 
. IDENT :- ao posso 8 ·8 sem a TO· 

tação da camara. . · 
o_ Sa. JoAQUIM ~ABUCO :-Então peço a proro· 

gaçao da hora. 
O Sa. M.uTINHO CA.~Pos :-Peço a pálavra pela 

ordem. -
O Sa. PRESIDENTE :-Tem a palavra pela ordem 

o Sr.-:Martinho Campos. 

V. Ex. que consultaSse primeiramente a camara : 
si determina que · ~~:ontinue amanhã a discussão. 
Nós não ouvimos ainda os novos ministros .•. · 

UM Sa. DEPuTADO :-E' preciso ·votar-se a pi·oro· 
gação da hor11. . · · . 

O SR. MÃRTINHO C.UIPos :,-Si os nobres ministros 
a · em resis Ir a con muaçao a scussão, a 

maioria que rejeite o pedido, e então.reqüere:te·
mos a prorogação; O que me parece ·e~seneial é 
que continue. essa ~isçussão, porque nqs ouviril()s 
apenas os antigos mm1stros. Mas eu, por ·exemplo, 
me interesso mais por saber que -modificação houve· 
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Sessão em 5 de Junho de i879. 

na politica ; interessa-me muito mais isto do que a O SR •. PRESIDENtE :_:_Tem a palavra o Sr. Mar·· 
discussão lamentava! que ouvimos (Apoiados). tinbo Campos. -

En~~etanto~ si a ca~~ra ~ão deseja saber agora o Sn. }lmTINHO CAMPos :-cedo a palavra no Sr; 
a poht!ca d~ novo mm~ster10, neste cas~ votar-se- José Bonifacio. . . · 
ha o requenmento pedmdo a prorogaçao de hora. 

0 8 
E t~ 

1 8 , . n. PRESIDENTE:- n no tem a pa avra o r. 
ALGUNS SRS. DEPUTADOS :-E O que se deve VOtar. José Bonifacio. · 
Procede-se a votação sobre si deve continuar a 

discussão na ordem do dia seguinte, e a camara 
.resolve pela negativa. 

O Sr. Silveira lls...-rtins ·(pela ordem) :
Sr. presidente, comprehende V. Ex. e a call.lara 
que não é possivel que em uma hora possa o nobre 
ex-ministro do imperio responder ao Sr. ministro 
da fazenda (apoiados), 'e. que os oradores da camara. 
interponham a sun opin\ão e analysem a nova poli· 
tiea do ministerio (Muitos apo}ados). 

Portanto, si V. Ex:. Vt\i · submetter á votação a 
}lrorogação da hora, eu requeiro que ella seja pelo 
menos de tres horas. 

(M-uitos apoiados da camara e das galerias. O 
Sr. preside11te tange a catnpainlta e reclama attençào.) 

Postei a votos o requerimento é approvado. 
Continúa, portanto," a discussão. 
O Sn. PRESID:&."rrE dá a palavra ao Sr. Leoneio de 

Carvalho. 
0 8R. LEONCIO DE CARVALHO diz que não se acha 

presente o Sr. ministro da fazenda. 
.0 SR. PRESIDENTE:- Está presente O Sr. mi

nistro da marinha. Portanto, tem a palavra 
g Sr. Leoncio de Carvalho . 

O tir. Leoncio de . Carvalho •-Eu 
não tenho contas a liquidar eom o Sr. ministro da 
marinha. Temos amlios a mesma opinião, com a 
düferenca que S. Ex, cst.á no mimsterio e eu na 
opposição. 

O Sn. PRESIDENTE :-Si o nobre deputado não 
quer usar da palavra, cu dou-a a outro. 

O Sr. Leoncio de Carvalho : - Direi 
poucas palavras e serão um protesto contra o pro. 
eedimentodo St•. ministro da fazenda. O Sr. mi· 
nistro da fazenda que, com tanta altivez, me fez um 
cunvite para liquidação de contas, vê que a ea
mara vota prorogação de sessão para esse fim e 
retira-se I 

· (Entra 1w salão o Sr. mi11i8tro do& negocio& es-
Crc&ngeiros.) 

Tenho de desistir portanto da liquidação de 
contas, que ficará para ouwa 'oecasião. 

0 SR. MORElR.'- DE BARROS (ministro d8 estran• 
geiros ) : -Mas o seu discurso será publicado. 

O Sn. LEONCio DE CAB.VA.Llto ~-Quem me eonvi
d~u !oi o Sr. ministro ela fazep.da e quem convida 
tem ·obrigação de estar preseulé para ouvir o con
vidado. 

O Sr. José Bonit"acio observa que por 
maiores que sejam as considerações que deve aos 
nobres ministros,. não póde.deixar de estranbàr o 
seu procedimento, protestando em nome do governo 
parlamentar e da propria camara, contra a ausen
cia dos Srs. ministros. Si SS. EEx. entendiam, por 
qualquer motivo, não dever explicações no paiz, 
por que consentiram que se negasse o adiamento da 
discussão, e se aceitasse a prorogação da sessão 
p;r tres horas ? Será este facto arremedo do modo 
por que sahiu do gàbinete o nobre ex-ministro do 
1mperio? Será por um lado o protesto de que se 
quer discussão, de que se respeita a camara e se 
invoca o principio da representação nacional, e por 
outro lado o protesto de que neste paiz já não 
existe camura, jà não existe povo, já não existe o 
principio da soberania nacional 't 

A ~es\ão é de ordem politica e exigia a prc
senca do Sr. presidente do conselho, chefe do ga
binete. Mas si a razão é outra_, e as circumstaneias 
e o momento em.que se verifica a retirada accusam 
essa altivez desusada com que ha tempos se trata 
a soberania naeional, protesta ainda, como repre
sentante da nação~ sem deseonbecer todavia as 
qualidades pessoaes de cada um dos Srs. ministros. 

Não vê, porém, 0 ministro da fazenda, não vê o 
presidente do conselb:>. Vê um governo que abate 
ao mesmo tempo os princípios e os homens; os 
princípios, porque o seu procedimento não tem de;. 
fesa possivel; os homens, porque não era licilo aos 
que ficaram abandonar o seu collega, desde que 
no dia seguinte lavraram o decreto de uma nova 
nomeação. 

Como se expliea esse facto? .Cotoo se compre
hende essa nomeação esquipntica· e ex\ravagante, . 
quando se diz que foi iniquidade e injustiça aquella 
demissão? Como é illegal para o mimstro quesahe, 
aquillo que é legal para os ministros que ficam'! 
Como se comprebende que o mesmo facto possa 
servir para argumentar eom a lei e eom o des
prezo da propria lei ? Pois é crivei Qt!e n'am go. 
verno eons111ueional o presidente do eoaselho 
dissesse g,ue a questão podia ser considerada de 
doas modos, como questão de confiança e como 
preceito do direito, em frente á disposição~ressa 
da lei 't Como se póde comprehenaer a Uherdade 
por parte do governo diante da dispos~io expressa 
da propria lei 't 

81 o governo pudesse dizer que nio violava a 
lei, demiUindo o director da escola polyteebnfca, 
eomprehende-se que SS. EEx. se achassem no logar 
em que estão, mas quando aftlrmam que se violou 
a lei, e qoe foi este um dos moa.ivos por qae saeri· 
ficaram o seu collega, erigir este motivo em prip. .. 
cipio de.contlança ~outra :qei é a confis~ã~in~~ja 
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Sessão em 5 de Junho· de {879. 23 

do poder executivo, roas a sua doutrina, applicada o governo não :podia demittir o director dessa 
ao facto, é a doutrina do arbítrio e do absolutismo. escola. Póde encontrar na pratica actual, mas elles 
A attribuição do poder executivo não póde violar estão ligados ao vicio do proprio governo. Quando 
lei alguma, porque todos os poderes estão. s_uhor- a lei declara que os directores são de livre nomeação 
dinados á propria lei; e quando se diz « não ti- do governo, e que no seu impedimento exercesse 
nhamos o direito de demittir» e do ou o lad « · -. - s a - · ·o- -
mos demitlir o director •, colloca-se o dever diante vice-director, q1;1iz que as interinidades não 
do proprio direito, quando não é possível com- durassem muito. Neste paiz, porém, onde os em
prehender, que se colloque o dever fóra da lei. pregos são creados para os homens, e não os 
E' portanto a doutrina do absolutismo, pregada das homens para os empregos, deixa-se o logar vazo 
alturas do poder por uma camara liberal. indelinidaniente,porque· o homem que o exerce é de 

Si não comprehende esses motivos como razões r~al mer~cimento .. Da?i resulta que si o homem. é 
iU cient ra o act o-
nou um collega do ministerio, si rende homena- mento, está acima da lei, exclama. 
gem á sinceridade de todos, tem direito de pedir . I~to é o governo pessoal, ·:pregado pelo proprio 
explicações a cada um e a todos sobre os factos e governo, é o peior dos governos, porque, por 
sobre as circumstancias que os revestem. Não amor dos bons, pelas circumstancias e peles factos, 
accusa o-nobre ex-ministro do imperio de leviano, viola a lei, mostra que a lei para nada serve. 
mas ped~ explicações sobre os factos e suas cir- .Em que fi~ava exautorad? o Sr. Visconde do 

Principia pelo facto de ser Q nobre ministro do 
imperio impedido de manifestar-se na discussão do 
or9a_mento do seu ministerio. Pergunta ao nobre 

ao ministro da ma~inha o ireito de dàr explicações 
9;uando o ministro da fazenda, estava na casa, faci. 
l1tando-se uma confusão pela explicação por bi-
lhetes 'f . 
. Quanto ao aviso do ministro da fazenda, aceita a 
explicação de S. Ex. e do nobre ministro do 
i io. avi o ra e e va , vi r na 
frente a palavra -reservado-, e como deu-se um 
engano- naetypographia nacional, publicando~se a 
palavra -reservado 'f 

O aviso era reservado, mas não se fez declaração 
por escripto, e J.larece ~ue por engano foi para a 
typographia. D1sse S. Ex. que a questão não 
tmha importancia alguma. 

O aviso nada vale para o nobre ministro da 
fazenda, mas por nada -valer declarou que era 

Diante destas duas amrmativas contraditarias, é 
• preciso escolher aquella. que está de conformidade 

com os factos, o, de conformidade com os factos, 
o aviso diz que o presidente da província; no exer
cicio do seu cargo, fez despezas não autorizadas por 
lei, .qu~ o ministro, no exercicio da suprema fi~-

• da lei ao ponto do ministro da fazena.ã ser obrigado 
n declarar • si continuardes neste caminho, presi· 
den\e e ministro, não pagarei mais Jim vintem. • Si 
diante desse aviso é preciso acreditar que não houve 
premeditado -desaccõrdo, (Jne não llouve pensa· 
manto de exautorar ao collega e ao -presidente -da 
província, não comprehende o alcance desse acto. 
1\las,como se explica~ O presidente da província nãt 
cumpriu o seu dever, ó ministro, ~e estava collo· 
cado em osi o su erior foi demittido e o resi· 
dente continuou a. merecer a confiança de Sr. pre· 
sidente do conselho! Dar-se-ha caso que o ministre 
de. estado descesse a uma posição inferior á de ,pre· 
sidente de província, que o ministro· nesle 'paiz 
possa ser demittido a bem do- serviço publico, como 
qualquer subdelegado ? 

, 
antes de tudo devia demittir o presidente da pro· 
vincia, evitando G escandaloso oontlietG entre. o 
governo e o proprio delegado. 
· Voltando á ·questão da escola polytechnica, 
declara, com a franqueza que lhe é. habitual, ·que 

< 

O nobre presidente do conselho encarou a 
questão de um modo estreito, considerando a 
demissão acto de puni!;ãO. Mas não se trata disso, 
mas de uma circumstancia extraordinaria, de con
ciliar o governo com o seu director. 

O governo entendeu, porém, que a uestão era. 
mso uve , JU gou que o me10 :e conc1 1açao era 
conservar o director interino, e demittir o ministro 
do imperio~ Ora, quando o governo, perante os 
seus amigos, vem ·apresentar justificações desta 
natureza, póde-se dizer ·que o temp() de sua du,. 
ração será a mortalha que lhe lJ.a de roer a ptopria 
carne. · 

Outro motivo, apresentado pelo governo para 
a modificação ministerial~ foi o modo pelo qual· o. 
honr:ad~ ex-ministro do impe:rio tratou o senado 

Acredita que não só o governo se enganou quanto 
ao motivo, cGmo tambem o Sr. ex.-ministro do im-
perio. . · · 

Si o ~overno allegasse unicamente para o motivo 
da demtssão o avisG do nobre ex-ministr~do· im
perio, ficava c?mpletamef!te desarmado, porque 

, . "' ' . ou,ro motivo e o senado appareceu como uma 
solda, uma liga, entre os dons factos. Todas esaas 
correspondencias · explic:1m a razão por que não 
acredita que seja verdadeirG esse mot1vo. 

As }):llávras do Sr. ex• ministro do imperio não 
eram de natureza que pudesse alfectar a dignidade 
do senado. Sustentar que o senado tem-se deixado 
levar algumas vezes por espirito político, é razão 
para demittir-se um ministro? Onde iriam parar 
os ine· i e e te ta ti li er 
si semelhante doutrina prevalecesse. 

O nobre ex-ministro do imperio podl~ter mai$ .. 
~o~eraçã~ -~ ma~ o governo ,parlamentar pll;de _e;is.·. 
tus1 o mm1ster10. que respeita os seus prxnclpios, 
que serve á causa publica, é demittido simplesmenti 
porque apresenta suas idéas em rela ão ao senado j 

i . . i d i 
minis1ros uma pena correccional. 

Preparavam-se-os factos para a sabida do nobre' 
ministro do imperio. · · · ·, 

A principio o fiOverno coilstituiu dentro da 
eamara uma espec1e de tutela sem nomeação ·c!t 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 27/01/2015 16:00 - PÃ¡gina 22 de 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·24 Sessão em 5 de Junho d~ 1879. 
============================================~ 
ninguen1.· passou-se da tutela para os avisos reser
vados que não eram publicados; desses avisos pas
sou-se para avisos reservados que eram publi
cados; e chegou-se, finalmente, a macrna questão 
da demissão do jirector da escola polytechnica. 

E como o nobre ex.-ministro do imperio dissesse: 
• alto lã; é preciso que ponhamos os pingos nos i i, 
não aceito o convite para exonerar-me», os nobres 
ministros apresentaram os motivos que claramente 
dão a entender que a razão era outra. Não quer 
ferir intenções, mas repete. que os factos, no set~. 
encadeamento Iogico, assim o demonstram. 

O que a camara presenciou hoje'! O Si'. presi • 
dente do conselho affirmar que teve conhecimento 
da demissão, mas não prestou bastante attenção, 
como si o facto de não prestar attenção não estivesse 
4!Xcluido do codigo criminal e os ministros podes
:sem ignorar a lei escripta. O nobre ministro da fa
zenda disse que não teve perfeito eonhecimento, e 
que no dia seguinte pensou melhor, mas que o 
aviso já estava no Diario Otficial para ser publicado. 
Si assim foi, a solução era facil ; não publicar o 
aviso e conservar o ministro. Demittir-se o minis
tro, e fazer-se depois o mesmo que elle fez, é affir
mar ao publico que não se revelam as verdadeiras 
causas da modificação ministerial. 

Sendo duas as opiniões, e tão contradictorias, é 
manifesta a causa da demissão do Sr. ex-ministro 
do Imperio. Ainda ha pouco viu, Jlelo modo por 
que o Sr. ministro da fazenda reprehendia S. Ex. 
por não ter empregado delicadeza de maneiras 
para com elle, qu'3 o nobre ministro procurava 
uar a entender que o seu ex.-coUega era um ver
dadeiro fardo no· ministerio. 

O que admira em tudo isto é o seguinte: trata-se 
não só da questão da escola polytechnica, mas 
tambem do decreto da liberdade de ensino. Este 
deereto o Sr. mini5tro da fazenda disse que não 
aceitava, mas entra para o ministerio e o aceita 
sem prot~star contra elle. . _ . 

Ora, dtante destas contradu;oes, a camara com· 
prehende qual o papel verdadeiro é o de S. Ex., que 
no fim de contas constrangeu· se até certo ponto, e 
no espectaculo que a camara acaba de presenciar 
S. Ex. representou um papel insignificante. 

~ O Sr. Silveira Martins (attenção) :
Sr. presidente, não vejo perante a camara dos 
Srs. deputados o novo ministerio; e não é isso uma 
pura cortezia, é um dever para com.a representa
çiit nacional (muitos apoiadõs) e um dever sagrado 
para aqnelles que, como nós, professam a .doutrina 
liberal, porque o ministerio não é . mais do que 
uma commissão do parlamento (Muitos apoiadQs). 

A camnra vê hoje o reverso da medalha que ha 
poucos dias lhe !oi apresentada, quando concedeu 
administrativamente um privilegio que a camara 
acabava de rejeitar em V· àiscussão (Muitos 
apoiados). . _ 

Neste momento a camarn consagra a sessao a 
ouvir as explicações da recomposição ministerial e 
o que projecta.~. · 

0 SR. MARTINHO CAMPOS :-Ainda não nos disse· 

0 SR. SILVEIRA MARTINS:-... fazer O minis· 
te~o reeomposto; no entanto este retira-se com o 

(muitosapoiados), cujos direitos deve representar, 
e de cujo apoio deve viver; e. prova evidente· 
mente ue em vez · 

blica e o partido liberal, só se sustenta pela in· 
tluencia ~ o poder discricionario da Corôa, que 
compromette em vez de resguardar (:Muitos apoia-
dos). · .• 

Não ha muitos annos, eram quasi oito horas da 
n!>ite e em emergellCia semelhant~ achava-se aqui 
amda perante a camara o Sr. VIsconde do Rio
Branco; tenlw vergonha de confessai-o, mas, 
Sr. presidente, sei fazer justiça a quem a merece 
(muito bem); é nosso adversario, mas aquelle 
distincto homem de Estado soube sempre render 
as devidas homena~~ns ao princi_l?~o _parlamentar, 
em nome de qce dizia governar (Multosapoiados). 
Apezar de urgido por outros deveres, como então 
particularmente manifestou-nos, conservou-se no 
·seu posto, por considerar o primeiro dos deveres 
do ministerio dar satisfação e contas aos repre· 
sentantes· da nação; hoje um ministeriQ que se 
intitula liberal, recusa dar explica«:ões, foge da 
camara a quem pede recursos, não lhe dá satisfa
ção, retira-se e entrega ao desprezo o parlamento 
e o paiz (Muitos apoiados). 

Levantt-i·me tão sómente para lavrar este pro
testo contra a pratica que se acaba de iniciar com 
tanta deshonra para a actual camara dos depu
tados, que si continuar a apoiar este ministerio 
fará consagrar pela historia com a maior justiça a 
inscripção que lhe será aberta na Iouza de-camara 
dos servis I (.Apoiados). 

VozEs :-Muito bem, muito bem! . 
(Applausos da.s galerias. Vivas. O oraào1· é cont-

primentado.) . . · •. 
Suspende·se a sessão ás 5 horas e ã minutos~ 
A's 5 horas e i O minutos o Sr. L o vice-presi

dente occupa a cadeira da presidencia e -declara 
que vai levantar a ·sessão. 

Os· Sns. ANDRADE PINTO, l\IARTINHO -CAMPos E 
OUTROS SENHORES reclamam.-

(C,-usam·se muitos apal'tes, sussurl'o.) 
O SR .. PRESIDENTE reclama attenção e ordem, 

declarando que si o silencio ·não se fizer levantará 
a sessão, como é seu dever. . 

O Sn. Ãl'DIUDE PINTO pede a palavra {pela ordem). 
0 SR. PRESIDENTE·:- Attenção I 0 regimento diz 

o seguinte no art. 220 (lê): . 
« Quando a inquietação do publico ou dos "depu

tados não poder conter-se pelas admoestações do 
presidente, poderá este suspender ou levantar a 
sessão, bem como nos. casos dos arts. 212, 213, it6, 
217 e 219.» · 

0 SR. ANDRADE PINTO :- Peço a palavra pela 
ordem. · 

0 Sn. PRESIDENTE :~ Attent,:ão, . 
0 Sn. ANDRADE PINTO :- Y. EX. não JlÓde cha· 

mar a minha attenção quando estou pedmdo a pa-
lavra pela ordem . . . . .. 

c)~· SR. PRESIDENTE :-0 nobre deputado não. óde 

mterrompendo, quan o estou dando explicações 
relativas.ao regimento. . ·. 
tribuna, qualquer das Srs. deputados pedem a pa· 
lavra pela ordem. 
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Sessão em 5 de Junho de 1879. -25 

O Sn. PRESÍDEN'fE:- Attenc;ão! Si os nobres de
putados continuam a interron!pcr-me, usarei do 
recurso que o regimento mo otrerece no artigo que 
acabo de ler. • · 

0 SR. MARTIHHO CAMPOS dá um aparte. 
• PRE !DENTE: - no re epu a o nao po e 

dirigir-me pl1rases dessa ordem ... 
O Sn. lfAnriNHO CAMPos:- V. Ex. não as me

rece ; sou o primeiro a confessar. 
O Sn. PRESIDEXT!i:: -0 lagar em que me acho 

não é um poste, e v .. ~x. sabe, como toda a Ca-
' . . . . - i ' 

na quat. não me consfjrvarei um instante desde 
que não tivt:r a convicção de que, para a manu-· 
tençâo da ordem de nossos trabalhos, eu possa 
encontrar um auxiliar em cada um dos meus cal
legas ( Nunte1·osos apoiados). 

Tem a alavra ela ordem o Sr. Andrade Pinto. 

O !!!;r. ~drade Pinto (pela otdem): 
diz que é jus~amente pelo a~Ligo do regin~ento 

direito de pedir que, em comprimento desse regi
mento, si ainda· vigora, continue a sessão. · 
· O regimento diz expressamente que suspender
se-ha a sessão quando houver tumulto. quando 

· esse lumulto não puder ser contido (apoiadas); en
tão o presi~e~te ~ornará um dos alvitres indicados 

A sessão foi suspensa, não sabe si regular ou ir
regularmente, pela pessoa que antes ·de S. Ex. 
estava abi presidindo. Depois disto, tomando S. Ex.· 
a cadeira presidencial, e quando mais não havia 
oualquer interrupção, quiz que a sessãG não pro
seguiss~:~. 

E reclamou o orador d3 seu logar, usando de 
_ um direito seu ( Apoiados) • . 

0 Sn, PRESIDE:'I"TE:-Attenção! 

quer nem. quê o apÔienit 
O Sn. PRESIDE'STE diz qne está, ao contrario, 

procunmdo estabelecer a orLl~m para que o nobre 
deputado possa fallar. 

O Sn. ANDUA.DE PrNTO não se queixa; 'p!jd~ apenas . . ~ .. ' 

chame tnmbem á ordem a maioria. 
Reclamou contra a suspensão da sessão e S. Ex. 

.negou-lhe o direito de plldir a llalavra pela ordem. 
O Sn. PRESIDE!\"TE diz que não nc,.ou a palavra 

no nobre deputado, tanto quo estú f;1Ôando ; o que 
o nobre_deputado não poâia fazer era ínterrom-
}lBl·o. . 

O Sn. ANDRADE PINTO observa que para pedir a 
palavra pela o1·dem pó do in terrompcr a s. · Ex. , 

· i 1 a 1ca; porque o pe Ir 
a palavra pela ordem não importa uma inter-
rupção (Apoiados). · .· 
· E, dos que rendem maior homenagem as: Ex. 
sentado nessa cadeira... · 

0 Sn. PUES!DENTE diz muito obrigado. 

·o principio d~ autoridade da· camara; e, segundo 
uma vez já disse aqui em aparte, prefere a tyrannia 
de.mn á tyra.nnia de muitos (Apoiados). · 

Aléru disto, S. Ex. sabe que particularmente lhe 
tl'ibuta estima ; e não Jhe tributa essa estima de 

A. &.-TU:UO 11, 

l10je, mas de ha muito; e não costuma fazer estas 
declarações para produzirem effeito. 

Por conse(ruencia, repete, esquece~-se S. Ex. 
de que era o primus inter pares para chamar o 
orador á ordem, o que é sempz·e desagradavel. 

7 ;, . -

A casa está em· silencio; vê comr1ieto silencio 
uas gàlerias e em todas <JS direc~ões. Como le
vantar- se a sessão ? 

{Ha algum, SUSSUI'l'O.) 

O Sn. FilESIDEXTE reclama altenção .. . . - ~ . { ~. 

esses apartes,quc se lan~am aqu,i todos os dias,necü· · 
sando a Jlopulução de não querer o debate pel<Js 
interl'UllÇues que fnz. Não; a popuiação do Rio de 
Janeiro o c1n:e faz é mostr3r interesse pelos de
bates; e no clia em que a popular;iio da mais illus
trada· eillade do Imperio não mostrasse interesse 

,. ' - . .. 

. - oc. • 
Dava .uma· explicação regimental e, conio qual· 

quer outro· membro da camara, tinha o diteito de 
ser ouvido, ·muito mais quando a da:ra no desem
penho do logar em que a camara o co!Iocou 
(Apoi:dos}. Port.anto, não. podia v~r nisso motivo 
para mconunodar-se seu nobre am1go (Apoiaàos). 

D:í. a ·pala;·ra ao Sr. Martinhs Campos. 

OS•-~Aiartlnbo Ca:anpos (signaes·de at-
- .- • :s' · • - • is i n mua-

çãÔ da sessão,porque qu1zesse fazer uso da palavra. 
Tra.tavam()s de compl'imentar o novo nli:nisterio 
(riso!, mns esle nosso hospede eradiu-se (flila
t•idade). Desejo que V. Ex.. Sr. presidente, nos 
iuforme si alterou a ordem do dia ou deve conti
nuar esta ceremonia, e formalidade hoje"sem im-

·. , o uã , serça s mmis ros. 
Si trata•se da rec·omposi~o do ministerio, caso 

previsto por muitos . pre~edei?-tes no nosso. r~gi
menta, esta ceremonm nao se1 por que cont1nua : 
o ministerio evadiu-se, sahi1il, não ~xiste (Hilari
dcule). 

O Sn. FnA~ç.~ ç ... RY.UHO:-Abiit, exct>ssit, tt'asit, 
erupit I • 

0 SR. PRESIDENTE:- Attenção I 
n. • AliTINHO AMPOS :- estns etroumstan

Cias, faço. appello para a nobre maioria : que pap~l 
elJa representa~ .Não faço appell.> no grupo dos · 
incontentaveis, mas :10 grupo dos contentes, que 

.são os ~a maiori.t~,_e ao ~r-ç.po ~os contentados, cujo 
chef~ e o Sr. m1mstro aa JUStiça (Rtso). 

V. Ex._, Sr. presidente. ha de dar-me Iicen{.>a para 
acompanhar o meu illusire amigo, depu fado pelo Rio 
Grande do Sul, e lembrar á maioria, entre cujos 
membros sentam,se muitos que aqui comnosca ba· 
talharam contru os conservadores, que um fact!> 
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igual, uma semelhante de::;áttenção, tão criminosa, 1 · 51. p1 esidente! ~~ qualidade de despeitado üU qe 
tão desrespeitosa para com a ca.mara dos deputa- descontente e mluhs~a, p:tas com toda a certe~a n~10 
d9s. nunca neste paiz foi praticada (A.poiados). m~..r.e~eJ?.llo pelos prmc1p10s do. gr_ande rabmo ~e 

. E' · - ·rr Gr:maaa, declaro a·v. Ex. que a VIsta da dc:;erç:.~o 
U!.t Sn. D~>~UTADo.-. lacto vn ,em nos annaes que os nobrds ministros acabam de fazer, á -vista da 

parlamentare~. scena que nunca presenciamos neste parlamento 
(H a outros ltpartes;) (muitos apoiados), não tenho pela minha parte 

1 n. PRESIDENTE: - encao. uem tem a i ue- isc ir na au encia os rs. mm1s ros. 
palana é o Sr. Mai·tinho Camrios. U~rA voz:-Não ha mais ministeri~. 

O Sn. MART!NHO CAMPOs:- E' realmente facto o Sn. MAnTrNHo CAMPOS :-Si alguns ministros, 
virgem nos mmaes parlamentares. os dous que , na phrase espirituosa do nobre 

.Si as cxplica~ões ministeriaes que se dm·am e deputado por Pernambuco, foram qualificados 
quefo~Em <\e ~e~~~~~c!~~}e~o~posição mini~ter!_a~ de ainda não haptizados_ (riso), estivessem pre-

iim despeitado. 
· O SR. 1!IARTI:><HO CAllPOs:- Despeitado por .que é 
porque não tenho recebido o que V. Es. tem 
reeebido? 

O Sn. LOURENÇO DE ALBUQ"CERQUE : -Por muitas 
razões. 

O SR. ~!AR-:INHo CAMPos:-Declare-as. 
Contentados são os favorecidos por contratos e 

patronato (Apoiados). 
O Sn. PEDRO LUiz :-O Sr. l\lárlinho Campos 

é muito conhecido (Apoia-dos). • 
O SR. L(mnExço DE ALBUQUERQUE dá um aparte. 
O Sn. MARTINRO CAMPos:-Engana-se o nobre 

deput::~do; nunca aspirei. 

O Su. }1.\nTINHO CA:.\IPos : - O· que suppõe 
o ncbre deputado, o illustre sobrinho do Sr. pre
sidente do conselho? Qual é o motivo do me\1 des
contentnmento? E' o mesmo que tem dirigido toda 
a minha vida nesta camara. 

O nobre deputndo não póde comprehender que 
· · · · - é umn 

cadeira de senador que nunca ambicionei (bmvos, 
muito bem) ; si fizesse caso della, podia ter o seu 
honrado tio debaixo dos pés, como outro ieve(mui
to bmn. muito ben~); o outro proc.edeu com toda a 
dignidade, CQ!ll toda jl nohreza,fezpo.que devia a si, 
.\ S1tn provii1cia e ao partido, concpistOu-a, della 
h:J de fazer nso muito digno, mus fOI-lhe offerecida 
estando debaixo de seus pés. . 
S~rá esse o metl descontentam~nto? 

I 

como quizer, que·não me achará na retaguarda dos 
ministros sorgentos. (Risu e apartes. O 81·. presi
dentr reclama attrmr:ào.) 

llespeitado?! Dêspeilados são os solicitantes 
(muitos apoiados); não podem ser aquelles c\uo uun
ça pediram n'!m a.o presidentu. do c<?nsello, nem 

tetição indeferida. {Riso). Fiqu~ cerio disto o nobre 
deputado, e digo-lhe mais que no poder dos reis da 
terra não ha cousa que me possa tentar; hn no podo r 
do povo. (Apoiados; mttito bem. Bravo das galel'itll,) 

' . ~ -. 
vindes? O que qnereis? (Hilaridade). 

O honrado ministro do imperio inida a sua car
reira j:í condemnado por seus collegas (Riso). 

Dentro desta casâ,. dcpo:s de começada a sessãe, 
vi uma deliberação escripta dos professores da 
escola polytechnica que_ se me disse ser unani~ne, 

0 SR. MARTINHO CAMPOS : -A lei, e foi isto 
perfeitamente demonstrado pelo nobre deputado 
porS. Paulo, a lei, facultando ao governo a no
meaç~o de um director paru a escola polytechnica, 
não lhe facalta nomeação de um vice-director; ella 
declara positivamente no artigo 2.0 dos estatutos de 
!874 que o directõr da escola polytecltnica sel'á de 
livre 1w1near:ão do governo, e ~s suas falta.~ e i·1npe • 
dimentos sei-á· substitltido pelo lente cathdraticomais , 
a i em exer i io. » · 

Estes ~statutos foram feitos por uma autC:::oização 
legislativa, são verdadeira lei; a ~rgumen.!~ç~o q-ue 
ouviu-se hoje dos nobres ministros, mesmJ a do ·. 
honrado ex-ministro do imperio é um puro sophis· 
ma (Apoiados). 

Mas, Sr. presidente, não foi senão para fazer 
es e protes o con ra a ausenCJa os no res mm1s-
tros que me levantei, porque V. Ex. comprehende 
que com relar:ão á crise não me levante! senão para 
applaudir o que se tem passado e esta passando; 
o que c-xpoz o Sr. presidente do conselho, e o que 
previ sempre desde o dia em qu~ tive a _infelici· 
da de de faltar com S. Ex. quando tratava de 
organizar o seu ministerio, e a quem já conhacia 
dos ministerios anteriores (Apartes). 
. O que C!J. p~deria ~tão excellente realista é qu~ me 

vantara; suas queixas contra o ex-ministro do im
perio Viso); desejaria sabe~ o que sa passou entre 
uma augusta e outra quast augusta personagem 
(Risadas). · 

Desejaria que o Illm. e Exm. Sr. conselheiro 
S~nimbú, como o no?re deputado {para ~ Sr. Le?"J~-

nomeou, mo dissesse si seu augusto amo (riso), no 
menos ec,m algum siA"nal da physionomin não lhe 
fez nlgiUTia oxt•robra~io aobrc o bon1 acerto na esco
lha dos minis&roa (lll~t~dGI), 
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Sessão em 5 de Junho de 1879. 27 

Desejaria que S. Ex. me dissesse que contas deu .. 
de si. · 

S. Ex., da náo com que largou do porto, já 
não tem nem metade do costado (riso), e é muito 
natural que lhe observasse, que criticasse do 
con~tructor da náo Continúa o 1·iso . E' muito 
natural que qualquer de nós que tivesse encar· 
regado a aiguem de uma construcção de náo e no 
principio da viagem visse que ella ia-se desfazendo, 
arguisse os erros ou imperícia do constructor, e da 
La.! náo- do Sr. Sinimbú só/ restará em breve a 
quilha, que aliás é o peior (hilaridade) ; pouco mais 
resta "á. 

O meu honrado amigo, deputado pelo Rio ,Grand-e 
do Sul, que era com toda a certeza o que dava 
côr ao ministerio e deu-lhe a popularidade ·de 
que gozou durante muitos mezes (apoiados), por 
maior que fosse a sua lealdatie e forç:~. de vontade 
(e posso_ dar testemunho della), se descontentou 
om a lO" 

amigos, e a apezar de todo o seu talento foi sacri· 
ficado pela lealdade do Sr. presidente do conselho 
(A.poiados) . .. 

O SR. SILVElM :MARTINS faz signal negativo. 
O Sn. MARnNHo CAMPos:- Os factos são publicos 

para que eu o dcàmonstre: os papeis, os borrões. do 
ajuste relativo á reforma constitucional vieram a 
este recinto. 
~ idéa pela q~.al o meu nobre amigo pu&"nava, foi 

COJ!.selho, e o que é mais, com a regia approvação. 
O SR. SILVEIRA MARTINS :- Com a regia appro-

. vação, não. · 
0 SR. MARTINHO CAMPOS:- Pois pareceu ficar 

isso apurado da discussão. • 
Toda a gente sabe que Sua Ma gesta de, como quasi 

tod9s os brazileiros, tem a religião voltairiana 
• muita tolerancia. Figurou na Europa o na j\.rne
riea como um livre "ensador e o Sr. presidente do 
conse o sacr1 eou- e o me or t1 u o e r6com
mendaçãu, porque não é_ de liberal o priYilegio de 
voto e privilegio por motivo ele religião. 

• Ao meu nobre amirro, deputado pl'lo Rio Grande 
do Sul, tinha precedido .no alijamento o nobre de· 
put:~do pelo RIO de Janeiro, que tão brilhantes e 
incontestaveis provas deixou, no ministerio da ma-
rm a, o seu tn entoa mmtstrativo e do seu es· 
pirito de justiç.a (Apoiados). Para aquelles que 
tinlu~m a fortuna de o conhecer de perto, como 
eu, S. Ex. não excedeu a nossa espectntivn ; mas 
S. Ex. uão levará a mal que lhe dign que ex· 
cedeu a espectntiva d.e todo o publico, dese,mpe· 
nhando aquelle logar como os amigos esperavam, 
mas n5o como o publico suppunha, por não ter tido 
aiada occusião de o apreciar em todos os sentidos. 

Pnrecia que o sacnficio de dous .collegas seria 
• , o 

. . ' 
vivia do nome do Sr. gl}neral Osorio e do cre "to 
que ~quelles seus dous collegas fizeram nos pri
meiros .mezes de administração e que deu força ao 
ministEirio. Sacrificados estes dous, párecia que o 
Sr. presidente do conselho não teria mais papoul:Js 
a ~e.cepar e ~starit~ co1;1tente; mas o honrado ex-

Sr. presidente do conselho. E> s~crifiçado,_portanto, 
e nos acabamos de ·ouvtr essa tflste his:oria. ·No que 
acho que o nobre deputado poc S. Paulo não tem 
razão _é em queixar-se do Sr. ministro da fazenda. 
E' Terdade que, si o Sr~ ministro da fazenda não 

o julgava habiiitado para o cargo, não tinha direito 
de o rebaixar; o que tinha era o direito de rec1:1~ar 
a entrada para o ministerio sem a sabida do hon
rado ministro. 

Não tinha o direito de o solicitar a pedir" a de-
missão. ~las r · 
aceitou o S1·. ministro da fazenda em uma recom
posição ministerial e que vive hoje á sombra do in
contestavel talento e presti1no do Sr. ministro da 
fazenda, ha de permittir que lhe perg-unte : quém 
é hoje presidente do conselllo '! E' o Sr. conselheiro 
Sinimbú? Não, de certo; a presidencia do conse-lh . - o • 

(AJJOiados). 
No que não acho, pois, razão ao nobre ex-ministro 

do imperio é em queix.ar-se do Sr. ministro da ra-. · 
zénda. O uni co re~ponsavel é o Sr. presidente do 
conselho. 

De tudo quanto ouvimos, é evidente que o r ,~· . . . 
luções do. se11 colle,;a do imperio sobre a eseofa 
polytechmca. 

Applaudiu,. nen~ podia deixar de applaudir; 
~ . o governo ~ . •x., o 

. arbítrio. O que não é aceitayel em nenhum fõro, 
nem juizo, é allcgação da ignorancia da lei. O que 
não aproveita a nenhum outro criminoso não póde 
aprov~itar ::o Sr. presidente d(} ctmselho em ma
teria tão simples e elementar~ que qu:.1lquer alumoo 
da escola central lhe podia ensinar. · 

r. x-mm1s ro o·Impeno Oi porem sacn
ficado com a maior facilidade. Ainda não vimos 
neste paiz um presiJente de conselho que tenha 
um amm· tão entranhado c tào terno :pelos seus 
comTJanheiros (Riso). Nos rastos rla nossa historia 
administrativa, não ha memoria de-um amor tãó 
estremecido como o de S. Ex:. 

Não louvei o procedimento do nobre ex-ministro 
do imperio, nem me enthl.lsiasmei pela fiberdade 

·de não aprende~ ; mas isto não ,justifica o com-

novos ministros, o que receio é que o Sr. presidente 
do conselho lhes tenha vestido camisa de onze vams, 
como se diz -vulgarmente em cerlos casos. 

Temo que a ·camisa seja muito comprida para 
elles. 

O Sr. presidente do ·conselho devia saller, devia 
' . .· . .. 

custa, qu~ a stmples autorização do rei para orga.
nizar o ministerio, si lhe dá a confiança da coo:ôa, 
não tem grande valor, si ao n1esmo tempo não ob
tem a abolição disto que se chama ·camaras 
(Apoiados). S. Ex. vive no senado de braços cru
U\dos, cabeça baixa e olhos no c.hiio, ouvindo todos 
os dias accusações de erros e .illegalidades inron
testados e levantando-se uma Tez ou outra sim
plesmente para ser réo confesso. 

valente. 
O Sa. MARrrNHO CAlllPos: -S. Ex. não j usüfica 

nenhum acto da sua administra~.ão no senado. M. 
illegalidades são numerosas e repetidas.., -S • .Ex., 
devia mafs á -maioria que o sustenta, pot•qtie em
b~ra S. Ex. tenha ~ondemnado a camara, como. 

-poder, S. Ex .. não ""ive senão do voto da.eamart 
dos deputados. Era pois do seu dever rigoroso, de. 
sua utilidade m-esmo, por(Jue S. Ex. .tambem 
segue a cartilha do rabbinG de Granada, l}lrocur..
dar força moral á camara, da qual vive. 
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Sessão em· 5 de Junho de--1879. 

• Na nova organização ministeriul ·não posso. d!J-- 1 que o senado q~iz~r, mas ao men!ls !IJ!.C voltemos 
vid~r d~~ exee!!e!1t~s rr!!~Hd:dc~ dos nob .. res ~!::::.!s- ~C? ü~ssc~ cc~:.~:.~~~~tes ~em os prlnc1p1cs n ab6n-
tros · mas e.sta camara não os conhece mnda. de1ra com que fomos ele1tos. 

Entre os membros da maioria ha parlamentares 
mais antigos c de posi"ção parlamentar mais sa
li ente. 

Não posso duvidar de que qualquer dus nossos 
colleg:as venha a ter ainda· uma grande posição 
aqui: :Mas o qÜe tambem é possível é que o Sr. 
presidente do conselho . s~ enga_ne, supl)ondo q~e 
vai achar nos novos mnustros mstrumentos ma1s 
faceis e mnis doceis do que o Sr. ex-ministro do 
imperio. 

O Sr. ministro da fazenda imputou a demissão 
do Sr. ex-ministro do imperio ao seu desastre ora
.torio e ataques ao sep.ado ; mas permitta que_ lhe 
ditl'a que o senado nno tem parte nenhuma ntsto. 
Pàl-te tem o govel"no por seus de5acertos e arbi-
trarie-dacles · . · 

Sou adversario do partido em maioria no senado 
ba mais_annos do que o nobre . .ex-ministro, mas.não. 
po<:-~o negar, embora isto prejudique a popularida
de do m~u p~rtidn,-f!tte é o s.:n2.do que ~e está re
commendando á estima da n11çiio, é alli que podem 
encontrar embara~os os arbitrios sem numero do 
governo. ,.,. 

Ao pàsso que o g-overno não faz senão- arbitra~ 
riedades, quebrando a forc;a moral do partido, di
minue a autoridade da camara c :mgmenta o po
der pessoal do ministerio. · . . _ 

Em vista desta cireumstancia, não tendo a.cçao 
sobre o senado, o podêr deste augmenta ; m~s 
culpado não é o senado, elle está prestando ao pmz 
serviços que a cama1·a devia prestar, porque a ca
mara deyia ::xerccr a fisealisarão que lhe com-
pete (Apa1·tçs). _ • _ 

Espero que 11 tempo possa_ dar_ razao aos nobres 
deputados, afim de que me ·conven0am que estou 
~&ro. -

De\"eriamos entrar no exame do papel que vão re
presentar os nobres ministros novos. Elles deviam 
pedir licença ao nobre presidente do conselho ou ao 
ministro da fazenda, porque á vista da discussão de 
hoje parece que qualquer ministro não poderá pu
blicar um a\·iso sem mandai-o á revisão do nobre 
presidente dó conselho ou do nobre ministro da 
fazenda: Seria portanto sem objecto convidar nos 
ministro novos, si presentes fossem, :1. dizerem 
para que foram chamados. Pediria, por- exemplo, 
ao nobre ministro do imperio e pedirei n:J, primeiru 
occasião, que nos diga <Juem é o director interi-
no da escola polytechnica (Riso). · 

O. corpo de professores reclamou contra a no
mellçilo nova que o govemo ac:tba de fazer. O go
verno fazendo esta nomeação, deu ganho de causa 
ao nobre ex-ministro (apoiados) ; fez: o mesmo 
que condemnou. . 
- Desejava que o novo ministro dissesse que pro
videnCias -va1 .tomar ·contra a escola. :Mas vê a 
camara que debalde insistirei nesta interpellação na · 
ausenc.ia do ministerio (apoiados) e sento-me, convi
dando a illustre maioria ar~ reflectirsohre os fa to · 

a ausenc1a ca cu a a os ministros; lembre-se 
ella de que sustentnmos a b:mdeira de um partido 
desrle os tempos da indepeBfleneia. B~~de a maio-. ... , ... . . 

(Apoiad~s; muito bem.) 

O Sr. doaquinl Nabueo:-A esta hora, 
senhores~ não tentarei dizer senão poucas palavras 
para considerar a recente crise sob um aspecto 
que parece-me merécer toda a attenção. Quando 
es}Jalhou-se a noticia que o ministerio estava em 
crise, pode-se dizer sem exagerar, todos sentiram 
grande contentamento_ (Apoiados). 

Parecia que a crise ia dar Iogar a uma nova 
organização, abrir· caminho ás novas idéas, p_er
mittir que se salvasse a integridade dos principias 
liberaes, ao mesmo tempo que daria satisfação aos 
justos descontentamentos que contra essa politica 
mutilada se tem manifestado nesta caniara (Apoia
dos). Havia motivos de toda a ordem p3ra que se 
aproveitasse a occasião, e para que não compare
cesse, ainda uma vez mais, reorganizado o minis
teria que violou os nossos principias, e que sacri
ficou o programma do- :partido : .sim, senlions, 
havia nec.essídade de dar satisfação á consciencia 
nacional ultrajada pelo voto que consagra a inele
gibilidade dos acatnolicos (apoiados); voto que en
vergonha a civilisação deste vaiz, o seu adianta
mento moral, perante a' Europa e pe~=ante o mundo 
(apoiados); havia necessidade de crear-se .uma 
organização ministerial que permlttisse á camara 
desdizer-se -desse voto, repudiar esse voto, e ao 
mesmo tempo o que deu em favor de.;;sa reforma 
constitucional que mutila o vo!o dos cidadãos bra
zilcfros e· os direitos da constituinte (apoiados) ; - · 
havia necessidade de acabar com as difficuldades, 
sempre crescentes, oppostas á marcha deste gabi
nete, e finaln:.ente a necessidade de tirar á questão 

· dG banco nacional o caracter de questão politica 
(.Muitos apoiados). 

o Sn. HoR.T.\ DE ARAUJO:- Si fosse com qual-
quer outro ministro, estaria já alija·do. _ · 

(Ha out1·os apar(es.) 
O Sn. JoAQum NABuco :-Quando digo que a 

questão do banco_ nacional dllvia deixar de ser 
questão politica, quero dizc·r tfUe em qualquer paiz 
onde os dous ramos do poder legislativo tomam 
a peito as suas attribuições, desde qlile a camara 
·dos deput3dos chamasse a si o direito de conhecer 
de um processo em ondamcnto, c por despncho do 
tribunlll competente já mlllldado no senado, este 
não abdic~ria 11 }Jrerogativa de julgar um dos seus 
membros, si essa prerogativa lhe tivesse sempre 
pertencido, e então dar-se-ia um contlicto ine
vita\rcl entre as duas camaras. E quem·nos diz, 
senhores, que -0 mesmo não acontecerá neste paiz? 

Mas em vez desta mudança, que poderin d11r 80 
partido toda a Iiberdade'de acção, e que deixaria 
esta camara resgatar a palavra empenhada dq 
partido, que a tornaria legitimamente popular, s1 
ell~ fizesse as leis liberaes que a ~l?inião recla!fi~, 
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incompativel com os seus collegas, e preenchendo- · 
se o logur que cst:rva yago, para vir o miuistcrirr· 
hoje offerecer, . com o seu comparecimento nesta 
camara, o espeetaculo que o partido e o paiz têm· 
já presenciado por tres vezes (Apoiados). 

Parece que lla alguern no "'abinete ue se de-

Diario Olficial,tem essa importancic1! então· ha uma 
censura parhmcntar no gabinete, como· disse em 
aparte ao nobre ministro da marinha, que revê os 
discursos dos ministros, que elimina delles o que 
não convem ao governo J 

E o ue disse o · 9 
o esses ac os, com estas scenas; como os 

espectadores romanos com os comicos no theatro, 
quando podiam dizer: saltavit' et placuit, saltou 
e agradou! .. _ 
. Mas, senhores, o que está·na impressão da ca

mara, devo diiel-o, é que qualqu('r que tenha sido 
a eJoquencia aqui desenvolvida tanto elo nobre 

pu a o por . au o como pelo nobre deputado 
pelo Rio Grande do Sul, como pelo nobre deput.'ldo 
por Minas Geraes, acima de.sta eloquenciu, abafan
do-a, comprimindo-a, está o profundo espanto com 
que esta camara vê que as. cadeiras do governo 
foram desertadas no dia da apresentação do minis~ 
ter i o. 

uaes oram os motivos allegados para a retirada 
do nobre ex-ministro do imperio? Ha uma pratica 
ingleza, C- O nobre presidente do COnselho que . . ...... 

o Sn: ~IAuTINHo CAMPos : -Que não conhece, ou 
quando cqnhece é para os poder evitar. 

O Sn. JoAQUIM NABuco: - ... deve conhecei-a, 
e é que sempre que ha um ·ministro de estado dC
misswnario, é elle quem em primeiro . logar Tem 
dar os motivos or ue não ôde continuar no 
ga mete. uan oba pouco, por motivo-da questão 
do Orie:p.te, lord Derby entendeu não poder con
tinuar a fazer parte do gabinete DiRrneli, foi o pri
meiro a expôr os motivos da sua retirada, e o chefe 
do gabinete ao responder-lhe começou dizendo que 
tinha respeitado o privilegio 9_ue tem sempre o mi
nistro demissionario de exP.hcar por si mesmo as 
razões do seu acto. -

Quaesquer "tiue fassem os motivos da demissão, 
a camara viu hoje o n9br~ presiuente do conselho 

o ' ... .- .... 
o nobre ministro da fuzenda deu no senado expli· 
cações, das quaes o nobre ex-ministro ainda não 
está de posse para responder. · · 

1\las, senhores, quaes foram o~ motivos allegados 
pelo nobre presidente· do conselho para esta de
missão~ Devo dizer que essa demissão honra o no· 

· · · i , qu com a suam-
sistencia em não ped1l-a, S. Ex. não ·se engane; 
não foi o prindpio da temporariedade do senado 
que S. Ex. reivindicou, porque, como bem disse o 
nobre deputado por Minas, o senado foi um pre
texto, S. Ex. salvou um outro pr.-incipio,que é caro 
a todos os liberaes, a todos os . amigos do systema 
representativo, o principio dn solidariedade minis
terial ! 

Os motivos foram dons : que o nobre ex-minis-
• • .. .. rr .. .. 

má interpretação da lei, aproveitando-se da igno
ranr.ia da lei de dous de seus collegas, creado para 
o ministerio um embaraço de ordem administra
tiva sem sabida ; e _que em um discurso q.ue fez· 
em resposta ao nobre deputado por Minas, :s. Ex. 
torno~-s~ incompativcl com. o ~e.nado, por atacar 

Quanto a este ultimo, senhores, para que ns pa· 
lavrns de um ministro produzissem esse resultado, 
era preciso que outras fos~m as condições· do 
nosso systema. Então os discursos proferidos·nesta 
crunura, ainda qnaudo ni:io fossem publicados no 

Disse que não tinha querido mandar seu decreto 
para· o senado,- q;ue não tinha querido. fazer as 
suas innovações sob a fó'tma de lei, ·porque não as 
queria ver queimar nas fogueiras da inquisição do 
senado. Ora, o senado, com a sua força, ·com a · con
sciencia q~ tem do seu poder, pó de perfeitamente 
su orta as · · , · 
vantarem na camara contra elle,mesmo que partam 
de ministros ; o senado não podia ter medo das me- ··· · 
taphoras do nobre ex-ministro do imperio, como. -~-. 
não tem medo dos epigrammas do nobre ministro 
da justiça. Quando o senado Yiu-se algum tempo 
ameaçado pelo Sr. presidente do conselho, o-u pór 
a uelles · -
attendia a susceptibilidade do senado. 

A politica do gabinete em relação ao senado mu
dou, passou de um eriodo a outro, e hoje o abi-

o na o, e cap r- e o 
favor por tal modo que sacrifica-lhe, sem que elle o 
tenha pedido, o Sr. ex-ministro do imperio, só por 
não ter-se S. Ex. associado ao na11Wro, como lá se 
tem dito, que o nobre ministro da fazenda está agora 
terido com o illustre chefe da maioria! . 

O nobre ex-ministro do imperio fez bei:n emne-
- . · · e 1ssao, porque . x .. estava au-

torizado a tomar a decisão que tomou pela adhesão 
do nobre presidente do conselho, do nobre ministro 
da fazenda, do nob~ ministro ·da marinha, e do 

·nobre ministro da guerra. 
Em taes condições o acto era de todos ; si SS_. 

EEx. ignoravam a lei,. deviam carregar com as 
consequencias ; não havia mais ministros, havia o 
gabine-te, e o gabinete é solidario, écollectivamente 
responsavel. · . . . 

nem nas reconvenções a que assistimos. Mas a ca
mara viu que o governo nomeando um director in· 
terino para a escola polytechnica, reconhece11 pra
ticamente a le~talhlade do acto pelo qunl o nobre 
ex-ministro foi demittido, e que foi qualificado de 
illegal pelos nobres ministros. Que j llSáificação 

• • • • e'< i · 
gabinete com o seu acto 'f que melhor reivindira
ção do direito que lhe assistia de não querer de
mittir-se só por uma medida que era de todos 'f 

Senhores, tive occnsião de oppor-me ao nobre ex
ministro do imperio·quando S. Ex. fazia parte do 
"'abinete: o que eu pedia então a S. Ex. era que 
aésse autonomia~ liberdade,ás faculdades do Estaâe. 
S. 'Ex. acaba ae ver por esse contlicto que deve 
Ian1:entar ~ ilecessi~de .de libertar-se o ensino sa-

o • 
ponto da minha opposição era o rec~io da inv:as.1o 
da igreja do Estado, com os recursos .officiaes, com 
o auxilio dos contribuintes, com o monopolio do 
art. 5.0

, no ensino superior. Mas, si divergimos 
nesses pontos, ainda que se tenha querido explorar 
as minlla~ palavras. contra S. Ex., hoje SOIBOS ,, 
opposição posso dizer que clln acolhe de braços 
abertos o nobre ex·minfstro. S. Ex. mesmo disse · 
hoje, como quosentindo dilatar-se o seu coração de 
liberal: aqui respira-se·melhor. Pois bem, S. Ex. 
que é moço deve realmente sentir sua alma ex-
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pandir-so ao ~ontacto dos enthusiasmos que a sua 
demissão des}J'erta (apoiados); mas o que deve cau
sar-lhe maiJr prazer é a liberdad~ que adquiriu, a 
custo de;;ia demissão, par:~ o seu pensa._rnmto e as 
suas i~~s, e apezar,do,...nobro · ministro aa.justiça 
ter-nos chama.do/.'âe incontentaveis, de ter dito que 

· recresentamo's íi'ô partido as func1~ões do má o h u
mõr no .organismo humano, S. Êx., deixando ~~o 
poder com todas as possibilidades que elle lhe offe
recia para séntat·-se nestes baneos, S. Ex. ha de 
vet· que somos nós os que guardamos o seu pro
gramma, os que respondemos perante-o ~aiz pelas 
idéas que S. Ex. teve que abandonar para fazer 
parte do gabinete (Apoiados). E por isso, meu 
caro collega, nós que somos moços, aínda que isso 
•peze aos t(Ue já não podem sel-o (riso), tenhamos 
sem{)re diante dos olhos o exemplo que se contem 
ness11. pagina de Plutarco quando nos descreve Ale
xandre, antes de partir ptara as suas longínquas con
quistas da Asia, dividindo as suas províncias, ci
dades e riquezas entre os seus amigos, e respon
dendo a um delles que lhe.perguntou: •Mas o que 
reservas para ti ?:.-·A esperança ! • Guardemos nós 
a esperança, e a vez das nossas idéas ha de chegar. 

(Muito hem, 1nuito bem. O m·ador é applaud"ido 
calotosamente.) · 

a minha vrovincia e hy~othecava (} meu. 'V<I\1) ao 
ministerio, que não trahmdo a causa do partido a 
que pertenço, olhasse com desvelo, com ·solicitude 

· c ssar1o para a sorte e meus mfe-
llzes comprovincianos. 

~oi es.tn razão, Sr. presidente, que me ~conselhou 

Esperava a solução da crise ministerial, quando 
-H no Diario Official de 3 do corrente mez, o aviso 
do illustre Sr. ministro da fazenda dirigido ao 
nobre ex- ministro d<l im i)eri(}, r~la tivamente ás des
pez8s feitas na provinda do Ceará e nas outras 
províncias do norte flagelladas pela sêrca. 

Perguntei a mim mesmo si era verdade que 
tinha c!wgado para o Ceará a occasião de ser 
abandonado pelo governo ; ·e diante de uma 
hypothese desta ordem, a minl1a resolução foi im
medintamente tomada ; qualquer que seja o 
governo, si desviar os olhos da pro vineia do Ceará, 
far-lhe-hei opposição com todos os recursos de 
minha intellígeneía e de minha palavra. 

Já vê, portanto. a camara que a leitura do aviso 
do Sr. ministro da fazenda gerou no meu espírito 
apprehensões muito tristes, e immediatamente 
tomei a resolu~ão de provocar as mais claras e as 
mats explicitas dectaraç<íes da pnrte do Sr. presi
dente do conselho. 

Essas apprehensões, Sr. presidentf:', ·c!'ésceram, 
contristaram ainda mais o meu coração de cearen
se, vendo em alguns jornaes, que se publicam 
diariamente nesta cõrte, o aviso que o nobre 
ex-ministro do impetio expediu em resposta 39 
aviso do illust.re Sr. ministro da fazenda. Pare-
een:do-me que uma resolução desta <lrdem não 
podia ~er tomuuas~m accôrdo uos nobres ministros~ 
eu enxerguei n~ resposta do nobre ex-ministro 
do imperio a fileclaraçiig de que o ministerio tinha 
condemnaqo a minha província, e que S. Ex. não 
tinha concordado, tinha resistido a essa triste de-
liberação do ministerio. · 

Si agsim foi) eu. não pos,i;Q deixar de apphn:ulir 
ao 'nobre ex-ministro do imperio e, em nome dos 
meus comprovincianos, dizer-lhe que procedeu 
muito bem. · 

Esperava, Sr. presidente, que dfls explicações 
do nobre presidente do conselho e de seus illustres 
collegas nascesse a luz, não só em relação .á crise 
ministerial que teve o desfecho que nós \()dos 
conhecemos, como tambem em relação á questão 
que {>reocupa mais o meu espirito. A respeito da 
soluçno dd crise, retirando-se o nobre ex-ministro 
do imperio, eu esperava que boje estivesse sentado 
na cadeirn de professor da congregação do escola 
polytechnica o illustre Sr. Dr. r~nacio da Cunha 
Galviio (Apoiados). 

Sou do numero daquelles que não aceitam a Ie
A"nlidade do acto do nobre· ex-ministro do imperio, 
illustrc dcputndo peln provincln do S. Paulo; no 
caso de S. Ex. eu teria proee1lido de outro modo; 
mas 1lesde que n ille.::alidade da demissão do 
Sr. conselheiro lgnacio da Cunha Gnlvão foi mo
tiv-o da crise ministerial e determinou a retirada 

. . . ' , . 
presidente, o que me tinl1a trazido a esta tribuna. 
o que tinha determinado em meu espiritv ~ :-o:-so
Jucão de envolver-me no debate Jativ .. .; - · 
caçoes da crise ministerial, era o ,.,,.,;, Jo nobre 
winistro da fazenda e a resiJC>:;ta, itOJe publicada, 
do. nobre ex-ministro do imperio, a qual não . . . . . ·..,· 
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dinrios desta côrte a publicarnm ; ni"10 sei a razão 
por que. 

O Sn. LEONCIO DE CARVALHO : -Foi remettida. 
O Sn. LIDERA TO BARRozo :-0 illustre Sr. presi

ãente do comelho dignou-se dar-nos explicações, 
explicações que foram repetidas pelo nobre mi-
n i:::tro dn fazenda. · · 

Não me é licito, Sr. presidente, duvidar da sin
ceridade com que· se enunciaram o_illustre Sr. 
presidente do conselho e o i.llustre ministro da 
fazenda; mas V. Ex. comprebende que lenho ne-

. cessidadede justificar perante a camara dos Srs. 
deputados e perante o publico que me ouve. que 
não eram infundadas os apprehcnsões do meu es
pírito, que justamente eu devia receiar pela sorte 
de minha província; não comprehendendo, como 
ainda n5o posso comprehender perfeitamente, os 
mo ti vos pór que foi expedido o aviso do nobre 
ministro da fazenda e a resposta do nobre ministro 
do imperio. . 

Pareceu-me, Sr. presidente, que havia nas,de· 
clarações positivas do aviso do nobre ministro da 
fazenda, não só a resolução do governo imperial 
de negar ás populações indigentes do norte, fla
gelladas pela sêcca, os :JUxilios a que tem inau
ferivcl direito pe:a có'nstituiçüo po!itica do Impe
rio, como uma censura á maneir<l porque se tem 
havido a adminiStraçiio na distribuição dos di
nheiros publicos, applicados aos soccorros ás 
victimas da sêcca. 

Devo declarar, Sr. presidente, que, longe de 
minha província, eu não tenho a minima respon
sabilidade na maneira por que a administracão en-. 
tendeu fazer a distribuição dos súccorros pÚillicos. 
Era minha opinifto, e por ella insisti muitas vezes 
perante os illustres cavalheiros que fazi~m parte 
aó ministerio presidido pelo Sr. Duque de Caxias, 
c perante o actual ministerio; era minha opinião 
que o governo, :tcudindo ás populações tlagella
das pei:t sêcca, d<>via empregai· as em trabalhos de 
reconhecida utilidade publica. Emb'Jra a doutrina 
constitucional seja que os soccorros publicos são 
gratuitos; embora a doutrina constitucional seja 
que o g-overno não tem o.dircito de vender os soc
corros publicas á popula~iio q:ue delles necessita, 
eu pensava que o emprehend1mento de trabalhos 
dfl ~allidade :publica encerrava um grande princi
pio de morahd:1de (apoiados), e um grante prin
cipio d11 economia (Apoiados). . 

UM Sn. DEPUTAno:-E o proprio governo reco
nheceu esse principio. 

O Sn. LIBERA TO BARRoso :-Acreditava eu Sr. 
pres1 en e, nao po 1a mxar e acre 1tar que o 
dispendio dos dinheiros J,l'llblicos nu provincin do 
Ceap1 e nas outras provinci~s flagelladas pela sêcca, 

As declarações feitas · pelo honrado presMente 
do consel~o tiz~ram·m.e c?nhecer que as minhas 

duvidar da sorte dos meus 
ci:mos (Apoiados). 

S. Ex. acaba de dizer cláramente que não pre
tende supprimir os soccorros publicos, que o fim 
do governo é manter a mais severa fiscalização-, 
estabelecer um systeina- para que se despenda exa
ctamfnte aquillo que for necessario, exactamente 
aquillo que exigirem as tristes circumstancias das 
provincias do norte. . 

Não sei, Sr. presidentt>, si estas declarações, que 
eu ace;to, poderão tranquillisar a susceptibilidade 
do honrado cavalheiro, que preside neste mo-

-mento a minha pro"incia. Os meus illustres col:. 
le(J"as, que conhecem maisdeperto o Sr. Dr. J<>sé 
Julio, declaram que elle não será mais presidente, 
logo que receba as communicações expedidas em 
virtude do aviso do nobre ministro da fazenãa. 

ó Sn. LEONCIO DE CAnvAr.Ho :-Diante daquelle 
officio elle ha de pt dir a sua exoneração. 

ó Sn.. LmEnATO BAunozo :- Em ma teria de sus
ceptibilidade de consciencia, em materia de àeli
cadeza e de dignidade, de homem pulitico, eu só 
me constituo .iniz da minha propria . consciencia ; 
sou o unico juiz de-mim mesmo. 

Mas, si não desisti da palavra depois das expli
cações dadas pelG no !.Ire. presidente do conselho e 
pelo nobre ministro da fazenda, foi porque entendi 
que devia ainda dirigir-me ::o meu illustre collega 
actual ministro do imperio, afim de perguntar a 
S. Ex. si o aviso expedido pelo nobre ex·mínistro 
do imperio e publicado hoje tinha alguma signifi
tação depois da modificação ministerial. 

Desejava saber si S. Ex. aceitava esta resposta, 
e t:~mbem que respondesse a algumas perguntas 
que ti::.lham por fim esclarecer mais o meu espírito, 
tranquilisar mais a minha con~ciencia, desva
necer as minhasaprehensões; porqueV. Ex. com
prehende, Sr. presidente, que deve ser para mim 
e psra os meus honrados collegas representantes 
da província do Ceará, negocio muito grave, ques
tão de alta confiança, a maneira porque o governo 
imperial encara a s1tuação das provincias do norte .. 

(Apoiados da deputf!Ção d6 Ceará.) 
Mas; V. Ex. é testemunha, os nobres ministros' 

niío se achum presentes ;, e não podendo obter de 
SS. EEx. a resposta que esperava, eu me reser
varei para obtel-a em outras occasiões. Hei de· 
acompanhar a marcha do governo em relàfão á 
provincia do <.:eará ·e ás provincias do norte, e pro· 
ceder segundo os ditames da minha consciencia. 
(Muito bem). · 

V. Ex. comprehende perfeitamente, Sr. presi
. dente,que depois ele uma sessão tão agitada a fadiga 
domina a todos, ~ que não é o humilde ·orador ue 

dec arei ao começar· este,discurso, .o momento em, 
que pela primeira vez me ievanto nesta tribuna;. 
é para: mi.m um momento muito dolor.oso. · ·· 

en o-me1 r. pres1 en , azen o: · o 
voto de mmha 1ntelligencia, porqué é o v.oto: de 
minha convicção política; é o voto de minha v.on'-. ... ' .-

, os esforços de minha -vida publica; é o voto do meu 
coração, porque é o voto dos unic('ls sentimentos: 
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que me têm fortalecido durante a minha viua de 
homem político, vida cheia de contrariedades e 
desgostos quando se tem· dedicação e leaJdade ao 
seu partido. 1 

• 

Salve-se o partido liberal, ~alve-se a idéa li· 
beral; salvem os nobres ministros a· situação li· 
beral; e si não podem salval·:l, consultem a sua 
conseiencia e procedam como fõr de seu de\rer. 

.Muito bem, nwito bem. O orador e com]Jrimentado 
por muitos Srs. deputados.) . 

A discussão é encerrada por não haver mais 
quem pedisse a palavra. . 

0 SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 6:. 

f.a pa1·~e (ate ás 2 horas). 

Discussão das materias designadas para o dia 2. 

2.a parte (ás 2 horas ou antes). 

a.a discussão do projêcto da reforma constitu-
cional. · · 

Levantou-se a sessão ás 6 i/2 horas da tard~. 

J'\:1'\:AP'~ 

Sessão em G de .Junho"de 1.87D. 

PRESIDENClA DO sn. VISCONDE DE PRADOS. 

SU~ARIO.-EiPEDIENTE.-Redacções.-Obscrrações e rcque
rtmento dos Srs. Baptista Pereira e Leoncio de Carvalho.
Observaç.ões do Sr. Martim Fraucisco.-OlJservar:ües c reque· 
rimento dos Srs. Leoncio de Carvalho, Zama, Presidente, e 
Bezerra Cavalcanti.-!• P.lars DA CIRDE:u: DO nu.-Discussão 
do projecto n. !O B de 1879.-3• discussão do projecto n. !87 
de f.879. -2a PAliTE DA ORDEll DO DIA.-3• disCUSsãO da reforma 
constitueionai.-Discurso do Sr. Sil'l'cira Martins. 

A's H horas da manhã feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Visconde de Prados_, Cesario AI
vim, Beltrão, Prado _Pimentel, França Carvalho.· 
Galdino, Gavião Peixoto, Frederico de Almeida; 
Pompeu, Barão da Estancia, Manoél Eustaquio, 
Jeronymo Sodré, Silveira de Souza, Tavares 
Belfort, Lourenço de Albuquerque, Espindola, 
José Mariano, Augusto França, Joaquim Breves, 
Souza Andrade, Antonio de Siqueira, Luiz Fe· 
li_ppe, Theodomiro, Horta de Araujo, Martim Fr.m·
Clseo, Affonso Penna, Barão Homem de Mello, 
José Caetano, Freitas, Sinval, Amcrieo, Danin, 
Barros Pimente1, Malheiros, Seraphico, Segis
mundo, Almeida Barboza, Ribeiro de lfenezes, 
Mar-iano da Silva, Ignaeio 1\lartins, Almeida Couto, 
Candido de Oliveira, _Hygino Silva, Pedro Luiz, 
Bu~cão, lldefonso. de ~ranjo, Baptista Pereira, Joa-

asson. 
Compareceram depois da chamada os Srs. Sercrio 

de Castro, Meira de Vasconcellos, Corrêa Rabel1o, 
· , , i n s 

de !lello, Franco de Sá, Belfort Duarte, Monte, Be
.zerra Cavalcami, Saldanha Marinho, Viriato de· 
:l!ledeiros :M · • cr · 
Paula Pessoa, Souto,- Ologario, Fidelis Botelho, 
Joaquim Nabuco, Ferreira de Moura e Fabio Reis. 

Com arcceram d o· 

Manoel Carlos, Andrnde Pinto, Aragão e Mello, 
Leoncio de Carvalho, Camargo, Marcolino Moura_, 
Prisco Paraíso, Manoel de Magalhães, Esperidião, 
Costa Ribeiro, Carlos Affonso, .Aureliano Maga
lhães, Fernando Osorio, Lima Dnarte, Souza Lima, 
Freitas Coutinho, Macedo, Azambuja Meirelles e 
Felicio dos Santos. 

Faltaram com participação os.Srs. Costa Azeve
do, Diana, Frederico Hego, Franco de Almeida, 
Flôres, João Brigido, José Bonifacio, .Mello Franco 
e !leU o e AI vim ; e sem ella os· Srs. Antonio Car
los, Buarque de Macedo, Bezerra de l.VIenezes, Car
rão, Couto Magalhães c Liberato Barroso. 

Ao meio-dia abee-se a sessão. 
E' lida e approvada a neta d~ sessão antecedente. 
0 SR. i. 0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios : 
Do presidente do collegio eleitoral da cidade de 

Alfenas, na província de-Minas Geraes, remettendo 
cópia da ac~a da eleição ·que alli se procedeu para 
preencher a vaga deixada pelo Se. deputado Affonso 
Celso nomeado senador do Imperio.-A' commis
são de poderes. 

. Do presidente da mesa do collegio eleitoral da 
cidade de ?!Iarianna, remettendo a anthentica da 
eleição para prenchimento da vaga deixada pelo 
Sr. deputado Affonso Celso.-A' commissão de 
poderes. 

Da mesa do collegio eleitoral do municipio da 
Campanha remettendo Ctípia das actas da eleição a 
que se procedeu naquel!e lugar para preencher a 
vaga de~ada pelo Sr. deputado Affonso Celso, no
meado senador do lmperio.- A' commissão de 
podetes. 

· Do presidente do collegio.eleitoral da cidade de 
Uberaba remettendo cópia das actas da eleição que 
um se procedeu para preencher a vaga 'deixada pelo 
Sr. deputado Affonso Celso, nomeado senador do 
Imperio.-:-A' commissão de poderes. 

Requerimento. do Dr. Alexandre de Mello Mo
raes, pedindo decretação de um mtxilio pecunia
J'io para a publica~ão da chroniea geral e minuciosa 
do Imperio do Brazil desde· a sua descoberta, obri· 
gnndo-se a dar certo numero de exemplares da 
mesma obra,eorrcspondente ao subsidio que rece· 
bcr .-A' commissiio de Ol'Çámento. 

São lidas e mandadas iinpritnii a~ seguíntes: 
REDACÇÕES 

Art. 2, I) Esta pensão serà paga da data do res· 
peetivo decreto de concessão. 

Art. 3. • Revo am-se as dis osi ões em con·-
trario. 

Paço da Camara dos Deputados em 2 de lunho de~ 
!879.-Rodolpho E. de Souz!t Da-1ztas.-J • • U. de 
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__,.,wglt'á-:"pri~eira vista ein. globo ; parec~u-me que 
o requerimento do nobre deputado tinha sido ap · 

_provado. Mas o nobre deputado por S. Paulo~ o 
Sr. Martim Francisco, pediu a verificação da vo
tação, e a camara levantou-se quasi em peso; por 

· llonsequencia não posso -tornar a verificar. 

O Sr. ZaDla (pelaordem):-0 nobre ex:
ministri do imperio não póde ser censurado por 
pedir a rectificação de uma votação em momento 
em que se deu neste recinto o tumulto que obrigou 
V. Ex. a levantar os trabalhos. Votando a camara 
como entendeu conveniente naquella occasião, 
estou certo de que ella não terá escrupulo de con
tinuar a manifestar-se da mesma fórma, dando 
satisfa~ão ás duvidas dó nobre ex-ministro, que 
certamente verificará pelos seus proprios olhos 
que a eamara continua firme no seu posto, resol
vida a carregar com a responsabilidade dos seus 
actos, porque- cada um dos membros_ da maioria 
tem um motivo nobre que dirige o seu procedi
inento (Muitos apoiados ) • 

Quando um deputado procede nesta casa, impel· 
lido por um motivo de ordem elevada, este dept~;· 
tado deixa de ser um homem para passar a consti
tuir um direito; e assim,pois,não ha tumultos popu
lares, não ha vociferações que o possam fazer arre
dar da posição q_ue elle deve occupar (Apo·iados). 
A nossa for{'a nao resulta da nossa mdividualidade, 
resulta da soberania popular de que somos repre
sentantes .. Somos os delegados do povo que ainda 
não nos cassou a procuração que nos deu; e nestas 
condições o pr()prio povo, honrando-se a si, tem 
obrigação de respeitar 3S decisões da camara, legal
mente eleita pelo mesmo povo, que póde punil-a 
quando chegar a reeleição.· Estll é o papel do de
putado; este é o papel da população. O nosso, ha
vemos de cumpril-o fielmente e espero que o 
brioso povo do Rio de Janeiro sabera cumprir o 
seu com aqueUa dignidade de que é capaz (apoiados) 
recordando-se de ~ue é elle uma porcão do povo 
brazileiro e que nos representamos uma grande 
massa da população que nos honrou com o seu 
mandato (M'Uitos apoiados). 

Peço a V. Ex. que se digne .attender ao pedido 
do nobre ex-ministro para recUllcação da votatão 
(Muito bem). 

O Sn. PRESJ'oENTE : - Antes de tudo devo ser 
guarda fiel do regimento, guarda das formalidades 
fegaes que dirigem os trabalhos dosta cnmara. O 
requerimento do nobre deputado não foi apresen
tado na oecasião competente, foi depois de entrar· 
mos na i.' parte da ordem do dia; eu não devo 
violar o regimento, aceitando-o. .. : 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO ela ordem :-Sr. 
pres1 en e, com to o o respeito ..• 

0 Sn·. PRESIDENTE : -V. Ex. não póde fallar 
duas .vezes pela ordem : não tem a alavrn. . 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO diz 'que obedece 
(Senta-se). _ · . 

gunda, terceira e quantas vezes forem necessnrias 
(apoiados), apez~1r de toda e qualquer _()ressão que 
sobre ella queiram exercer (Apoiados). 

Peço a V. Ex. não só que aceite o requerimenté 
que já estava apoiado,como consinta na verificação 
da votação (Apoiados). . 

O Sn. PRESIDENTE : - O requerimento não foi 
apresentado dentro dos tres primeiros quartos de 
hora, e eu não posso violar o regimento. · .. -

UM Sn. DEPUTADO:- Estava aceito. 
0 SR. LEONCIO DE CARVA.LHO: -Peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE : - Não póde fallar segunda 

vez pela ordem. 
0 SR. LEONCIO DE C.-\RVALUO:-E' sobre outro 

assumpto. 
O Sn. PRESIDENTE :-Não póde fallnr duas vezes 

pela ordem.· 
0 SR. JOAQUIM NABUCO:-Durante uma· sessão? 
U~t Sn. DEPUTADo :-E' sobre o mesmo objecto. 
0 SR. GALDINO DAS NEVES:-V. Ex. é caipora; 

ainda rolha (Riso). 
Entra em 3. a discussão o projecto n. :1.87 ele !879, 

e a emenda a elle ~presen tada pelo Sr. Ignacio 
Martins. · 
. O Sn. JoAQUIM NABuco (pela ordem) pergunta si 

não é tempo de entrar-se na 2.a parte da ordem do 
dia. 

O Sn. PRESIDENTE:- Vai-se entrar já; estou á 
espera desta votação. . 

·Não havendo quem pedisse a palavra, fica en
cerrada a discussão, e é approvado o projecto, bem 
como ·a emenda, para irem á commissão de redac-
ção. . . 

O projecto e a emenda silo os seguintes: 

PROJECTO N. i87. 

A assembléa geral resolve : . 
Art. t..o E' dispensada do pagamento dos im

postos de transmissão a santn casa de caridade do 
Curvello, para o fim de adquirir uma propriodatle 
ou situa~ão destinada á construcção ou collocação 
de um hospital. 

Art. i.° Ficam revogadas ns disposições em 
contrario. 

EMENDAS, 

A assembléa geral resolve : 

da amortizaçiio, 
contrario. 

em 

Continua a 3.n discussão 'do projecto da reforma 
constitucional. · 

O Sr. Silveira Martins diz que és~ a 
~ais do]orosa impre~sã~ que. toma .n pal~esta 

' um voto symbolico, si não se tratasse de wo ii~· 
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portante mataria a respeito da qual tem o orado'r 
tomado compromisso pessoal. 

Está porém compromettido com o paiz, com sua 
província e com sua propria consciencia para le· 
vantar a voz em favor do grande pl'incipio da li· 
herdade de consciencia espingardeada pelo minis
! crio liberal. Mas não entrará em materia sem pri· 
!!leiro protestar contra aquillo que vê e contra o 
queouve. . . 

Quizera que os nobres ministros, elevando-se ao 
sentimento da patrm, deixassem de parte a moral 
do Rabbino de Granada para fazerem o sacrificio 
das pastas em que hão de ver um dia a liberdade 
do paiz, a honr.l e a gloria do partido . que dizem 
representar. · 

Observa que o nobre ministr.o da justiça não se 
lembrava que retratava fielmente o poder publico 
do Imperio, que é o ministerio; porque consul
tando os reconditos da consciencia não vê que á 
idéa liberal repugna que um governo exista con
tra a opinião dos povos, contra a doutrina, que 
sempre prégou na o'pposição : não vê que os no
bres ministros que devem sacrificar no altar do 
patriotismo. o seu egoísmo pessoal a essa fortuna 
passa~eira, si fortuna se póde chamar percorrer as 
ruas Qe.carro com ordenanças atraz, por entre as 
vaias da população. . 

Ninguem mais do que o orador protesta com 
mais energia contra estas manifestações . a que. o 
g-overno actual deu fóros de opinião publica e o 
direito de intêrvir na governação do Estado. 

. Diz que o povo tem uma logica instinctiva que 
vai mais do que a logica .scientifica. . . 

Não póde o governo praticar actos irregulares 
que não se veja ferido pelo mesmo principio qu~ 
fundamenta com esses actos. 

Deram-se honteitl explicações sobre a recom
posição ministerial e dellas se ficou sabendo que 
sahiu um ministro porque teve uma maiJifestação 
publica de estudantes na praça. 

Observa porém que si foi este o principio que 
fez cahir um ministro e subir outros, porque razão 
pergunta o povo admirado, eontinúa o resto do 
ministerio que não só foi cumplice nc> acts prati· 
cado pelo ministro decahido, mas é hoja censurado 
pela população da mesma maneira por que foi 
aquelle ~ . 

Taes manifestações porém se tem sempre dado 
neste _paiz sem que por isso tenha tido Jogar asa

. hida de ministro algum, nem que algum amigo ou 
·- -· · --·- -adversario-tenha desse facto tirado argumento para 

reclamar a retirada deste ou daqucne ministerio. 
. Entende, pois, q?-e. não .é um fund~~ento serio, e 

dor não foi isso que deu causa a retirada do no
bre ex-mimstro do imperio, e tão pouco o cortêjo 
ao senado. · 

. e o ora o i 1 • an a ImparCia-
lidade. ~orque diverge da apreciação vulgar em 
relação a demissão e á no~~ção do .novo director. 

executivo e é o que se dá em todas :JS outras re
partições. 

Observa que na modificação ministerial o que 
ha de real e apparente é a dupla e contraria influ
encia do Sr. presidente do conselho e do nobre 
ministro da fazenda : e tanto é isso verdade que a 
pasta de estrangeiros, até então conservada vaga, 
foi immediatamente supprida no momento em que 
se teve de substituir' o nobre ex:-mlnístro do im
perio. 

E' assim que ó nobre ex-ministro do imperio foi 
substitui do por um cidadão que póde parecer adbeso 
á influencia política do nobre ministro da fazenda, 
e o nobre presidente do conselho immediatamente 
tirou do seu lado outro para lançar na concha da 
balpnça. . 

E portanto uma crise adiada, um vive de um 
elemento, o outro não vive, não pôde viver desse 
elemento. .. 

O nobre · ministro da fazenda que .levantou-se 
do seio do partido, lutador de todos os tempos, não 
podia deixar aquillo que deve fazer a sua gforia 
para viver de outra vida, para viver da celeste 
attitude. · 

Entrará agora na discussão da reforma consti
tucional e declara ·que .. sempre esteve de accôrdo 
com o nobre presidente do conselho para realizal-"a 
pGr meio da reforma constitucional. . 

A questão, porém, era entre reforma e não re
forma, e então podia fazer-se semelhante exigon
cia ; mas a questão entre o nobr.e presidente do 
conselho e a Corôa era apenas de fórma, e tudo 
aconselhava a fazel-a por meio da constituinte, que 
não só era exigida pela maioria do partido contra· 
rio, como tambem por muitos cidadãos do partido 
lilleral. 

Discorda do digno representante por S. Paulo 
quando disse que. a Coroa é uma intelligencia, mas 
não póde se1· uma vontade. 

São duas cousas que se ;;ncontram : n lntelli· 
gencia é o conhecimento, e este sem a liberdade, 
sem a vontnde, seria a maior de todas as tyrannias. 

A Corôa não é uma vontade predominante no 
systema eonsti\ucional, mas é umn vontade e póde 
ser uma von&ade muUo proflcua. 

Não externou uma proposioão propria, veiu 
apenas refutar uma censurn feita no setudo..-ao 
Sr. presidente do conselho de so haver sujeitado 
á imperial resolução. · 

Disse o orador uessa occnsiio que o poder .. legis· · 
lativõ tem ties ramos-camara iios deputados, se· 
nado e a Corôa, que snncciona a lei. 
Toma~do . o ministerio. nquella deliberação, em 

Observa que a reforma constitucional estabelece 
condições para o voto, e nem podia deixar de fazel-:o. 

Diz que o voto não tem sido qualificado ~~vida-
men e nes a casa, orque se p 1 
se põe em contraposicãO um direito ou uma funcção. 

Entende, porém, que uma funcção publica é . . . . -· .. 
tuisse, seria en.t1·e um direito e um direito. 

Observa, porém, que a questão é outra; aquelles 
ue uerem o· suffra io universal uerem-o o r-

que entendem que ·o voto ê um. direito, roas: um 
direito absoluto, natural ; e a Cuncção um direito 
~itioo. · · 

ua quer que seJa o prmmp1o, ua q qu 
seja o systema de governo, o rei, o dictador, o pre
sidentet aão q~ creações da sociedade, ou l'or ella~ 
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aceitos-; porque, :~inda que sejam impostos pela dêrrotas que os carthaginezes nos têm infligido. • 
· força, essa força é social e implica necessariamente S. Ex. será um dia a gloria do partido liberal, 
a aceitação da sociedade. que tem sustentado nesta tribun~ com tanto bri
. Si o voto, pois, é um direito politico, é claro lhantismo .. recordnndo cada vez que se levanta a 
que a sociedade, que o confere, tem o direito de gloriosa memoria de seu illustre pai. 
regulamentai-o. E' assim que a sociedade tem um Não sabe si o homem como affirmou S. Ex:., e 
fim. O fim de uma deve ser o fim de toda a sode- aventam os embryologistas, foi em algum tempo 
dade politica: é o desenvolvimento physico, moral peixe, mas sabe perfeitamente o que elle é hoje : 
e intellectual dos cidadãos, e para garantia deste animal classificado na zoologia, <;ujas funcções o 
fim ella tem o direito de crear os meios que a sujeitam á lei cammum. Como todos os animaes 
levem pouco a p0uco a esse çlestino. tem _qualidades de raca e pódc ser aperfeiçoa de 

Cada sociedade deve ter o regimen apropriado phys1eamente. · . 
ás condições especiaes em que se acha, ás condi- Com um teri:'itorio de 300,000 leguas quadr~das 
ções de seus concidadãos. E dahi vem que um paiz e 10,a 1:1,000 .. 000 de babitantes,desiguaes na intelli
que seria bem governado por uma republica, não 

1 
gencià, differentes nas raças, o povo brazileiro pó do 

pódEl sel-o por _uma mona~chia, o vice-versa. 1 ser aperfeiçoado physica !3 moralmente. Aos gover-
. Nao ha duvida que existe tambem para os go- · nos mcumbe esse aperfeiçoamento. 
vernos um ideal que os dirige a seus fins, e seria I Não ha duvida que os povos que se civilisam 
o ideal supremo que todos os cidadãos podem ter, I produztlm na sua prole um ccrebro m'lis capaz de 
si tivessem a capacidade })ara exercer esse grande desenvolvimento do que o do selvagem, que proce
direito, para influir na governação do paii. de de pms acanhados. E' sabido que os defeitos. se 

E por ser esse o fim a que deve o paiz attingir, transmHtem de pais a filhos. 
não se segue dahi que. se comece pelo fim. 1 :A primitiva raça brazileira não é tão má como 

Relativamente porém ao Brazil, deve-se consi-j dizem os que lamentam que os bollzndezes não 
derar que a constituição no art. 1.0 diz que o Im- houvessem ficado com o Recife, que os francezes 
perio do Brazil é a associação de to~ os os cidadãos I não tivessem occupado o Rio de Janeiro. Não; a 
brazileiros,e que em ·outro artigo a mesma consti- nossa raça foi ·vencedora nesses tempos, porque 
tuição diz qu.e os poderes são delegações da nação. j tinha qualidades superiores á raça. vencida. O pu
. Força é. pois procurar estender quanto possível, nhado de homens que fez a volta do mundo, que 
compatível com a sorte do Estado, esse direito .de ganhou batalhas esplendidas, conqaistou grande 
voto, porque será mais tarde uma mentira, si os parte da Asia e veiu fundar este Impcrio, que 
cidadãos aptos não podem concorrer para o gover- ainda póde ser uma nação immens~, si mudar de 
no 'dô p_aiz. · habitos de governo, não. era de uma raça má ; 

·Não será uma realidade que os poderes são de- tinha grandes qualidades e grandes condições. 
legação da nação, porque serão .apenas a delega- Porém de um lado temos a língua desconhecida 
ção de uma minima parte della. que não nos ajuda ; do outro nina condição· pcior 

E' po"rtanto um direito parlamentar exigir a -as instituições. E' o phantnsma da raça, que im
condição de saber ler e escrever para o exercício pede a expansão das forças, quo ella tem em si 
do voto. latentes e de que era dever do ~overno proeurnr 

Não tem pois exemplo algum em :votar por esta desembnrarar-se, abrindo o cnmmho ao progr~J::so 
m~did3, porque entende que a constituinte a póde e no desenvolvimento do seu pniz. 
julgar em separado. No entanto tem visto fazer·se apolag-la, e ostcn· 

Será porém justo exigir desde logo, tirar direitos tnr·sc nvnr1•za mnis insensntn do titulo de chlndiio 
adquiridos para aquolles que têm estado no gozo e brnzilciro I Cnda um devo orgulbar.-so com n sua 
no exercício deste direito por tantos annos ~ terra, tnnto os I]UC nnscoram em um grnndo pniz 

Quanto á condi~ãodo censo, observa que pela lei cuja grandeza lhes serve, como os (JUO nuscorom 
actual é clle de ~006 para o eleitor e a refornltl em uma pequena tert'tl, porque trnbnlhnm poro o 
mnrcn o minimo di! ~OOr$. Este principio tem seu ongraniiecimento n Pl'IISJICridndo. Porl'•m o 
causado impressão no animo dos Jibcraes e entende verdadeiro amor dn patrin niio est:i em fnzer· usnrn 
poi~ que se pódc perfeitamente hnrmonisnr, snl· com o titulo, com os prorogntlvns do dlrí'ito do 
vando·se as .convicções do todos c ns aspirações do cidadão brnzilelro. · 
partido. O avaro não goza n for&unn porque tem os 

Entra em seguida em largos do~envolvimentos milhões cerrados nos cofres, mos o herdeiro, si 
combatendo as idéns apresentados pr.lo Sr. ministro atirar os capitnes á circulnção, nnimnrit o commer· 
da justiça relativo mente á constituição dos Estados- cio e as industrias dando vida e valor ao ue té 

m os que o ora or repu a sem app ~eaçao as entao Bn a vaia. O nosso patriotismo não deve 
condições do paiz. consistir em g-uardar como uma precillsidade o ti-

Diz que a reforma do senado, tornando-o tem- tulo de cidadão bi'azileiro, mas em conferil-o a . . ~ . 
' t) . ' está convencido· da sua urgente necessidade. com as letras, com as artes, por todos os inodos 

Passa a tratar do ponto que con~dep~ mp.is car- no acrescentamento ena prosperidade da patrin. 

mana, como em relação ás conveniencias dÓ paiz e 
aos direitos do poder civil. 

Dizia ha oucos dias o seu, . bre · a i 0'0 re r -
_sentante de Pernambuoo, a qu'em podia applicar 
as palavras de Tito Livio sobre o jovem Scipião, 
Afric~no, s~lvando-o na batalha de Tecino a vida . 
para para salvar a honra de sua patria e vingar as 

' . nacional para não estender o direita de cidadão 
brazileiro a todos os estrangeiros que quizessem 
fazer parte da nossa nacionalidade, ueria ao menos 
que se con er1sse ao par amento 6 Irelto e con
ceder a um estrangeiro distincto pelos serviços 
que prestasse ao Brazil a grande naturalisaçilo. 

- · · ve s eu·a 
Reni c a Orfila. EnÍre nós 
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o Barão de MelgaÇo, tantas vezes presidiu a pro
. vincia de Mato-Grosso; que tão bem a conhece, 
f!UC tantos servi~os lhe tem prestado, não a póde 
representar na camara dos deputados. 

Não fo.i possivel, entretanto, que em uma re
fórma constitucional, trnando-se de eleição, se 
podesse admittir uma reforma tão simples, tão 
clara, tão justa. . - · 

Porém si isto repugna á justiça humana~ como 
niio repugnará recusar ao cidadão brazileiro nato. 
os uireitos que a constituição confere quando diz 
que os cargos serão dados pelos talentos, pelo 
mcrito c pelas virtudes de cada cidadão, e quando 
diz que a lei é igual para todos ? Onde está a igual~ 
dade desta lei, que priva o cidadão.de seus direitos 
por não professar a religião do Estado? O que 
sabe o Estado de religião, para impol-a a cada ci
dadão? Onde estn a igualdade, a justiça, c sobre~ 
tudo o liberalismo do governo, que ataca a liber
dade de consciencia? Onde está o liberalismo da 
camara dos deputados, que pratica tão gTande at-
tentado, tão grande iniquidade ? · 

Diz-se que a reforma é jnsta, mas que é inop
portuna. Si a idéa é justa, não póde ser inoppor
tun:l, porque o povo brazileiro não é tão intole~ 
rante qne faça uma revolução por se incluir na 
constituiç~o o reconhecimento do direito de seus 
concidadãos. lia pelo contrario toda a opporturii
dade, e erm e cegueira do governo que adia seme
lhante reforma. 

Cita a opinião do Sr. Visconde de Bom Retiro no 
consel110 de Estado, que de'Clarou que a intolerancia 
religiosa no v.aiz é tal que póde-se dizer existir a 
verdadeira liberdade de coriscieneia. 

NITo quiz dizer S. Ex que o paiz é completa
xnente indiffercnto em materia religiósa, por isso 
mesmo que tem uma religião do Estado? O privi
legio dispensa do trabalho e do estudo, c por 
isso o clero catholico em quasi tedas as nações é 
um clero ignorante. 

Todas as religiões são humanas, ainda que 
tenham a sua revelaç5o ; sú a religião catholie:t é 
verdadeiramente divinu, porque faz do seu fun· 
dador um Deus. A religião protestante, }lorém, é 
inteiramente diver:-;a da rcli~ião catholica ; esta so 
funda ua t't\, :1 outr3 na cl'itica, uma na ignorancia, 
otttra nas luzes. A religião protestante funda ... se 
no livre ex:tme de cadn individuo, c os povos pro· 
tcstantcs progl'idem mais nas scieucins e na::. leti·as 
do qne os povos catholicos. . 

A relig-ião cathoolica acba-se em luta nbei·ta com 
n ~eit)JlCi:l, llOI''ltli! pnl'te do prin<:ipio llc flUe a 
igrcj:1 n5n erra, c a infallibilidadc do papa é dogma 
para to<los os catholicos. 

ligião catholica· apostolica romana. O Syllabus 
aliás con(}emna todas as liberdades que consigna a 
nossa religião, . 

Não se diga que aqU:elle acto da sa.nta ·sé seja 
sómenle a sociedade religiosa. A i:reja tanto ex
iste ~ara a socieãade civil como para asociedade 
religiosa, e tanto que se diz catholica, isto é, uni
versal ; a igreja falla em nome de Deus, e Deus 
não reconhece senão creaturas. Não se póde por
tanto fazer, senhores, instituiçõos. Os Estados
Umdos reconheceram que a sociedade polit~ca l'-Ó 
póde reger interesses humanos; a sna constituição 
deixou a cada um a liberdade de ganhar o céo 
pelo caminho que escolhesse. 

Expõe o que exige a religião catholica, e como 
ella todos os dias se afasta de todas as sciencias, 
e portanto, do movimento du sociedade e da civili
sa~ão. 

A constituivão do Imperio, fazendo 3 religião 
catholica apostolica romana a religião do Estado, 
entrou em luta com a sciencia e com o progresso 
da sociedade. Põe o cidadão em conflicto con
stante com os dever~s religiosos que lhe são im
postos por um· poder que reside fóra do paiz. O 
papa define um dogma e o governo civil nega -lhe 
o placet. Os bispos, pela força de sua consciencia 
e do seu dever, publicam e cumprem a bulia, e 
são punidospelo governo: dá-se assim um con
flicto entre a consciencia de um individuo e a lei 
do paiz. Refere-se á prisão dos bispos dePernam· 
buco e do Pará, e diz que a luta não cessou, ~orque 
a igreja não póde capitular, não póde transtgir. 

De outro lado o poder ecclesiastico fórma uma 
hicrarchia formidavel ; o papa em Roma, os prela
dos nas dioceset:, os vigarios nas freguezias, e todos 
regidos pela lei da infalibilidade e pelo principio 
da ebdicncia passiva, A igreja casada com o Es
tado~ a familia perturbada porque o casamento é 
instituiç:io religiosa encravada na sociedade civil, 
o llaptismo, e até o sepultamento dependem ·4os 
padres. Onde cslt't a liberdade de consciencia e de 
Cl'enças de lladn um 1 

Dizem quo para reformar o art. :>.o basta uma 
lei orclinarin, mns tnl niio púde sor, porqu11 a 
reforma qne ontAllllt! com os dit·eitos pollticos rio. 
cidadiio oxigorerormn cunsUtucional. 

Pedia portanto uma coma justa pnra o cjdndiio, 
uma cousa !In Ii1nior convoniencia pnrn o governo 
civil, porqut' este. 11uer queira, quer niio, cst:i 
com·m·tido em instrumento ilu sociednde reUgiosu 
c ha fie queret· nwntel-n, porque n a·eligiiio catho· 
li~:u or~anisnda como estu é o 1nelhor molde de 
nu sol u tis mo f{ I lO existi!. 

:A camara, I'c lresentante dn idea liberaJ não 
po e, sem contrudicção, tleixar que semelhante ar
tigo continue por mais tempo na constituição do 
Imperio, principalmente qunndo se trata de reforma . . ~ . . 

para dar valor ás ricas terras que possue I Tem: 
se gasto milbares de contos com colonos e ainda 
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se lembram de importarem colonos polacos por
que são catholicos. 

O partido liberal, que não tolerou o governo da 
" · , ~i ara p is ser expe 1 o 

por elle. Fez uma revolução pela lei· de 3 de Do· 
zembro, e quando voltou a,o-poder sustentou essa 
lei, sem reparar que o _.seu domínio era precario c 
que dahi a dous dias havia de ser ferido por ella. 
Voltou ainda. de--novo ao poder no fim de ihnnos. 

Não era por assim dizer o liberalismo; era um · 
., e s sem I eas assen a as, sem 

crenças politicas definidas, sem fim e sem pror.o
sito, mas q_ue tomaram a responsabilidade dos 
erros admimstrativos que se tinham praticado. 
· O resultado todos o sabem. 

No fim de cinco annos cahir:un para levantar:se 
dez annos depois e repetir fatalmeute o mesmo 
• c n eci en . uas1 que se v:u cone mr que as 
instituições actuaes não podem fazer a felicidade 
de nossa patria. Espet·a ainda, porém, alg-uma 

,.. . .. -
dos nobres ministros. 

O systema constitucional é o systema de equilí
brio e precisa portanto de do.ns partidos que. se 
contrabalancem. Talvez pelo molde cathalico que 
se acha casado com o Imperio, · os homens sejam 
apenas o metal, que serve para fundir sempre a 

Si ê assim, desapparece o equilíbrio e a todos 
perguntará si isto é uma formula em que variam 
os homens, ou si ha uma só formula constante. 
Si o governo não varia, si o systema é o mesmo, a 
conclusão é que a unidade do svstema retlecte a 
responsabilidade da constante. Governam os con
servadores e fazem reformas liberaes ; governam 
os liberaos c fazem reformas conser\radoras. 

Os liberaes que estiveram cinco annos no poder, 
nada fizeram, agora voltam com um catalorro do 
re ormas. 1 nao po em executar todas ellas desde 
já_, porque n~o r~alizam a que se ?isc!lte, conforn~c 
as ~uas, asp1rnçues, e as convemenc1as e necessi
dades do nosso paiz. 

Si para. a eolonisação existe o inconveniente da 
lingua, não se acrescente este inconveniente no 
.embara o das instituições c se uebre ar· s 1 • 
pre esse em araço de crenças, que entre nós 
não vale nada, porq11e o povo brazileiro é inJilfe· 
rent-e ás questões religiosas. 

. Enga.nam-se os que dizem que os colonos . não 
fazem questão disto. -··· ·· ·- .. ··· -

Os colonos protestantes sabem que nesta patria 
não existem direitos .para elles iguaes aos dos 
outros cidadãos, e que seus filhos seriío tambem 
desherdados. A populaçtio precisa de sangue novo, 
viril,_ como o que lbe pôde dar a raç11 germaniea. 

. . ' e • mento de numero, como si a liberdade da con-
sciencia não fosse um direito eterno da humani· 
dade, existem exemplos do que enuncia. 

Assim, está no parlamento brazileiro, 110nrado, · 
mas triste, por ter de defender a liberdade do ge- · 
nero humano. · 

· - a aca o 1cos no raz1, porque a con· 
st!tu}9ã~ prohibe. que el!es ~ejam eleitos? A ques· 
11:ao Ja mte~essa a Europa, como 1az erer um ar· 
tigo ào Datly-News, que cita. 

Na Turquia, regida pelo Alcorão, existe a liber· 
dade de crenças, e o Brazil riva os seus cidadãos 
de direitos or ue ens · 

Pedindo que se apa~ue tão grande nodoa para 
causa da liberdade nesta . terra da America, não 
julgava pedir muit,?, porque fundava-se nos inte· 
esses a sua provmcia, nas gran es convl3mencias 

do seu paiz, e defendia a causa dô genero humano. 
Entretanto acha-se incluído naquelle · anathema 

lançado pelo nobre ministro da justiça aos • incon
tcntaveis • sem ter mostrado mau humor. Na qua
lidade •de membro do conselho de ministros, sus
tentou sempre o que entendeu ser o interesse da 
jus iça e as convemenc1as o par I o, e armonia 
com as c~nveniencias ~~ patria. Aclla-se,todavia, 
entre os incontentaveis, -porque a reforma da 
constitúição não lhe satis-faz. 

Antes de fazer semelhante allusão, V. Ex. devia 
consultar a sua conscicncia e ver que devia pêdir 
mais. Não lhe faz cargo por ter assignado o manifesto 
repu 1cano, porque c cs e que não batalhou acti
vamente pela idéa, era um republicano platonico, 
e não cstav!l inl~ib.id~ de pr~star o conclfr~o ~a 

o • 
beral, que é compattvel com essa grande fõrma de 
governo, que ha de ser no futuro a de todos os 
povos do mundo. · 

Já o declarou; si dependess:e de se constituir um 
organismo J.?ara a Sl}a p3;tria, não i~ia ~edir empres
tad~ um re~, ~onstttuma um. pa1z hvre com ci. 

tisfaz completamente ás aspirações da llberdade, s.i 
fõr sinceramente praticada, e não defraudada em 
proveito de ft~milia, em proveito de camarilha. 

· Neste caso cahirá, como cahem fatalmente todas 
as injustiças do mundo. Está, portanto, em anta
~~nismo com o no.bre presidente do conselho, que 
-msse que era premso ser perverso, ter coração mal 
formado, para sor republicano no Brazil. 

Acha que não tem razão o nobre presidente do 
conselho e o ina com o n . · · · 
mas não comprehen~e como é que S. Ex., no dia 
soguinte :iquelle em que atirava á camarn, tac~ 
proposições, abraçasse e felicitasse cor~ialmente o 
seu collega llelo discurso que acabava de proferir. 
Lembrou-se então de uns "Versinhos que lhe foram 
deferidos llclo seu snudoso amigo Theophilo Bene-
dicto Ottoni o "faii · · · 

São versos do padre Silverie, e citando-os pede 
ú camara que não dê apreço :i phrnse porque é 
um vate de aldêa, quo servia-se da linguan-cm 
chula, porém considere sómente a idéa que é de 
pr~;~fundu sabedoria e digna do um Rabbino de 
Granada. 

Disputaram dous juizes de nma festa Jogar de 
. prefei·enciu na r.abeceir:.~ du mesa do banquete, e 
quando o vignrio 11·ouxo os reconciliados, um pela 
n"!ão direita e oull·o pela esquerda, houve nem • 

Os juizes desta· festa 
Nunca podem ficar mal. 

Foi este o mote que gerou o padre Silverio e que 
o orador repete á cainara. . 

A discussão ficou adiada ela ho'ra. 
0 SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 7: 
Apresentação de projectos, requerimentos e 

indicações. 
Discussão de requerimentos adiados. 
Le"\' antou -se n sessão ás 5 i/~ horas da tarde. 
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Acta de ')'de Junho de 187'9. 

PRESID 

A's H horas da manhã,feita a chamada,acbam-se 
presentes os Srs. Viscondé de Prados, Cesario 
Alvim, .Alves de Araujo, Martim Francisco, Ta
yares Belfort, Gosta Ribeir.o, Horta de Araujo, 
Meira de yasconcellos, Paula Pessoa, Gavilo P~i-

' • .j ' 

n:il:leiro de Menezes, Pompeu, Seraphlco, Camargo, 
Felicio dos. Santoi, · Rodrigues Junior, Mello e 
Alvim, França Carlfalho, Frederico de Almeida, 
Igna~io Martins, Aureliano de M:agalhães, Affonso 
Pcnna, Antonio dé Siqueira, Thet:~doreto Souto, 
Barr9s Pimentel, Co.rrêa Rabello, ~ama, Barão 

' , 
roso .. Barão da Estancia, Souza Andrade, Augusto 
!.l'rança e Olegario. 

delis Botelho_. :r.Iarianno da Silva, Macedo, Fabio 
Reis, Sinval, Franklin Doria, Jeronymo Sodré, Luiz 
Felippe, José Marianno, Monte, Leoncio de Car
valR.o e Viria to de Medeiros. 

Faltaram com participaçã·o os Srs. Lafayette, 
Ferreira de. Moura, Americo, Beltriio Costa Aze-

, ia a, spen 1ao, re erico Rego, Franco 
àe Almeida, Flores, Fernando Osorio, Galdino, 
João Brlgido, José Bonifacio, Mello Franco, Ma
lhriros, Souto, Theodomiro ; e sem ella os Srs. Sil
veira Martins, Almeida Barboza, Almeida Couto, 
Azambuja MeireJies, Andrade Pinto, Aragão e 
Mello, Antonio Carlos, Buarque de Macedo, Belfort 
~arte, Bezerra Cavalcanti, Bulcão, Baptista Pe
reira, Bezerra de Menezes, Rodolpbo Dantas, Carrão, 
Carlos Affonso, Candido de Oliveira, Couto Ma-

- , · , · , · e o, 
Freitas, Franco de Sá, Freitas Coutinho, Florencio 
de Abreu, Hygino Silva, Ildefonso de Araujo, Joa
quim Serra, Joaquim Breves, Joaquim Tavares, 
Joaquim Nabuco, José Basson, José Caetano, Lima 
Duarte, Lourenço de Albuquerque_, Moreira Bran
dão, Martinho Campos, 1\larcolino Moura, Manoel 

EXPEDIENTE. 

omcios: 
Do secretario do senado, de 9 de Junho corrente, 

comniunicando que constou 'ao senado, ter sido 
sanccionada a resolução da assembléa geral appro
vando a aposentadoria concedida a José Vieira do 
Couto, no Jogar de patrão·mór do orto 
- n eira a. 

Do pt·esidente da provincia do Rio de Janeiro, de 
6 do corrente, remettendo cópia da acta da eleição 
de eleitores g~raes a que ultimamente se procedeu 
na parocbia de S. José do Barreto, termo de Macahé. 
-A' commissão de poderes. 

· o éo e~to "e e1tora a cidade de 
Ayruoca, remettendo cóp1a authentica da neta da 

eleição n que se procedeu para preencher ·a vaga 
deixada ~elo Sr. Affonso Celso, nomeado senador 

0 SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 9 de 
Junho: 

V pa1·te (até ás 2 horas) . 

:J..a discussão do projecto n. H8 que propõe a 
revogação do art. :1.3 do regulamento de U de No
vembro de :1.873. 

:J..a discussão do projecto sobre licença ao des
embargador Marcos Antonio Rodri~ues de Soilza. 

wras ou antes • 

3.3 discussão do projecto da reforma constitu
cional. 

Sessão· em 9 de Junho de 18'l'9. 

SIDENCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA, 1.8 VICE• 
PRESIDENTE. 

SUMMARIO .-EXPEDIENTE.- Projecto -Parecer de commissilo. 
-Approvaçilo de redac~ões.- Observa~ões dos Srs. Martinho 
Campos, Presidente c Jgoacio :Martins.- In\erpcllação do 
Sr. Tavares Bclfort. - Observações das Srs. Martinbo 
Campos e Lafayoetto (ministro da justiçn).-PniiiEIIU. PARTE 
DJ. onolix o e nu. -Discursos dos Srs. :Martinho Campos e La
fayctte (ministro da justica) .-Discussão do projecto n. !59 A 
do !.8i9.-Discursos dos Srs. Martinho Campos, Larayetto 
(ministro da justiça), Silveira .Martins e Jeron · 
- · " os projoctos ns. • e !.07.-Emcnda.-Se-
GUNDA PARTII: DJ. ORDE!II DO DIA. -3.n diSCUSSãO da rerorma 
constltuclonal.-Discarso do ir. Zama.-Eneerramonto e 
"7olil.çãe nominal. 

A's 11 horas da manhií, feita a chamada, acham-se 
presontt~S os Srs. Frederico de Almeida, Cesarig 
Alvim Alves de Ar · · · 
colino Moura, Prisco Paraizo. José Caetano, llanoel 
Carlos, Baptista Pereira, Horta de Araujo 'J.'avares 
BelCort, Meira de Vasconcellos, Viriuto de it'edeiros, 
Joaquim Serra, Almeida Couto, lgnacio Martins, 
Bnnrque de Macedo, Barros Pimentel, Barão da 
Estancia;Costn Ribeiro; Libera to B3rroso; Saldanha 
Marinho, Prado Pimentel, Augusto França, TJeon
cio de Cnrvalho, Lafayette, Souza Cnrvalbo, Fran
klin Dori~ Freitas Coutinho, Souza, Andrade, 
Sinval, Freitas, Danin, Costa Azevede, Jeron o 

, · , ro ça rva 10, o r gucs 
Junior, Camargo, Galdino, Paula Pessoa e Bulciio. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Zamn, 
Antonio de Sigueira, lldefonso de ArauJo. Olega
rio, llloreira Brandão, José Mnrianno, F"idelis Bo
telho, Barão de Villa Bella. Lourenço de Albu-
uer ue Li · 
avalcanti, Americo, Espindola, Mello e Alvim, : 

Malheiros, Macedo, Silveira Martins, Manoel Eus
taquie, Hyrrino Silva, Pompeu, "Monte, Pedro Luiz, 
Manoel Pedro, Felicio dos Santos, 'I'heophilo Ottoni, 
Aureliano · de Magalhães, Sergio do Castro, Barão 
Homem dE" Mello,Mariflnno da Silva, Franco de Sá, 
Belfort , 
Joaquim Tavares, Beltrão, Joaquim Breves e Souza 
u~. . 
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Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. Vem á mesa, é julgado objecto de deliberação c 
Thcodomiro, Candidó de Oliveira, Corrêa Rabello, mandado imprimir o seguinti · 
Silmira de Souz~, Ribeiro de Menezes, Frederico 

I . ..,.-

Rinto, Co~to, S~gis~mndo, Fernondo Oso~io:.. Mar- A' commissão de pensões e ordenados foi pro
tn~ho ~ompos, Epannno~das de ~-ello, J9~e Ba~son, 1 sente o requerimcnto,devidamente informado pelo 
Jo.lqUI}U Nabuco Soares Brandao, Du1z Fehppe, .... overno imperial em que 0 i o te L d • 
An~~~~w C:1rlo$, Carlos Affo~s.~, Bezerra de Menezes, ruada João Clião 'Pereira Arouêa p~d~ ~u~ ~~e 
F eu mra de Mouro e Espendi.to. sejam abonados os vencimentos de piloto embarcado 

Faltaram com participaçiio os· Srs. Almeida Bar- em navio de guerra corres Jondent :; · 
oza, 1ana, •a 10 ms, •ranco e me1 n, ores, e1~ que esteve pnsioneiro do gov~l'no da repu-

João Erigido, José Bonifacio, l\lello Franco, Manoel bhca do Para~uay. . . 
de Magalhães e Visconde de Pra~os ; c sem ella os A comm1ssao~ considerando que o peticionaria 
Srs.: Azambtlja 1\Ieirelles, Affonso Penna, Carrãf), estava em serv1ço do governo im!_)erial quando a 
Couto Magalhães e Gavião Peixoto. :1.2 de Novembr~ de H:Hig, seguiu a sorte do vapor 

.Jfa.rquez de Olmda, nesse dia aprisionado por 
Ao meio-dia abre-se a sessão. ordem do ex-dictador da uella · · 

parecer que R_üJa alton_9ida a p~etcnç:ão do suppli
E' lida c approvada a acta da sessão antecedente. cante, c por Isso Jlropoe o segumtc projc~to: . 
O Sn. ·L" sECRETAnro dá conta do seguinte A assembléa geral resolve: 

EXPEDIENTE • 

Officios: 

Art. i. • E' o governo autorizado a abonar ao 
:1.." tenente da armada João Clião Pereira Arouca 
os vencimentos de piloto embarcadn em nav1o de 
guerra, correspondentes ao tempo em que esteve 
prisioneiro d9 governo do Paraguay. 

corr~nt~, A~t. 2. • F1cam revogadas as disposições em con-

de Mato-Grosso, acompanhando a representação da 
camara municipal da villa de Nossa Senhora da 
Conceicão do Alto Paraguay Diamantino, pedindo 
ao poder legislativo que, attenta a exiguidade das 
rendas municipaes, passe a fazei: parte destas o 
imposto geral de transmissão de propriedade.-A' 
commissão de fazenda. 

Do ministerio da guerra, de 6 do corrente, remet
tendo, informado, o requerimento em que o 2.• te-

~ '. . . 
• < 

nes pede ao corpo lep;islaLivo licença parase m'a
triculur no~-" anuo da ·escola militar.-A' com
missão _de instr~cção publica. 

Do. mesmo e de icrual data, restituindo, compe
tentemente informndo, o requerimento em que Julio 
Ferreira de Castro Escobar pede pagamento dos 
venmmen os que mxou e perce Jet· urante a 
guerra do Par:rguay .-A quem fez a requisição. 

Do secretario (lo senado, de 7 do corrente, 
communicando que constou 30 senado ter sido 
sanccionada a resolução da assemhléa geral (JU!l 
approva a pensão de cincocuta mi! réis n1ensaes 
concediua, sem 11rejuizo do meio-soldo, 11 n. Joa
quina Rosa tio Nascimento Audrade.-Inteirada. 

Dn mesa do collegio eleitoral da cidade ue S. João 
d'EI-Rei reme tendo có i · - rr • 

a que alli se procedeu para Jlrcencher a vaga dei
xada pelo Sr. deputado Affonso Celso, nomeado se· 
n.ador do Jmperio.-A' commissão de poderes. 

Da mesa eleitoral de Santa Barbara, na _provín
cia de Minas Geraes, remetLendo copia das actas da 
ele_i(;ãO de um deputado para preencher 3 varra 

. e o r. <e pu .nl o onso t.Aelso, nomeado 
senador do Imperio.-A' commi~são de poderes. 

Da mesa eleitoral da cidade llo Turvo, em Minas 
Get·aes, enviando cópia tia acta da eleição para um 
deputado geral para preencher a vaga deiud~. p~lo 
Sr. deputado Affonso Celso, nomeado SE'!:ad·1r do ,·\-' . ;-

Sala das commissões, 4 de Junho de :1879.
Theophilo. Ottoni.-José Luiz de Almeida Couto.
[. Serr;~,phzco. 

E' lido e approvado sem debate o seguinte 

PAREC-ER: 

A's commissões de marinha e guerra e fazenda a 
que foi presente o requerimento de D. Gertrudes 

. ... . · · er cnce amm,pe-
~mdo que se decrete que ficam com direito de con
tllluar a receber o monte-pio do marinha as irmãs 
do official, embora venham ellas a casar poslerior
men_!:e, é .de par~cer que se peça ao gover~o infol'· 
maçoes a respCJto. · 

Sala das commissões em 9 de Junho d 
1 t! o e .t ve1n.- . e Allmquerque.-..: Barros p;. 
?lwntel.- M. llloum.- Viriatodc .llfedeiros. 

São lidas e approvadas sem debate as redacções 
dos projcctos ns. 52 A e :1.99, publicndos no Diario 
Official de 7 do corrente, sobre o contrato cele
brado pelo governo imperial com a • Amazon 
Steam Navigation Company; Limited •, c sob•·e a 
}l~usã? concedida ao cidadão fruncez Charles 
DJCOrJO. 

em tres çommissões os seguintes Srs. deputados: 
Prado P1mentel p~ra a commissão de resposta á 
falia do throno, Arng'ão e 1\Iello para a de consti· 
tuição c Jloderes, Ant!)nio Carlos para a de orça· 
mento, e ~paminondas para a de justiça civil. 

O Sr. 1\larU : 
-Sr. presidente, a nomeação; que V. Ex. aca a 
de f:tzer, de um memi.Jro para a commissão de rcs
pos ta á falia do throno não me parece curial. 

O SR. JoAQUJ!II NAnuco: -Apoiado. 
O Sn. MARTINHO CAMPos:-E' uma comm1ssao 

qu~ se reputou sem re politica. Eu ensei de 
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regimento; mas :1 cumara dec.idiu outra cous·a, de
cidiu que a commissiio de resposta á falia do thro
no fosso dus poucas de eleição ... 

R. OAQU!l\I NAUUCO: -Apoiado. 
O Sn. ~hnTINuo CAMPOS :-... porque, dizia-se, 

era uma commissãode conliança. 
. Sei que V. Ex. vai tal vez· aehar 110 regimento 

• uma disposição littoral que autoriza o gue acaba de 
fazer; mus não me parece que, tendo o regimento, 

• ~ • l ' .- . 

gido para clla eleição, a substituição se deva hoje 
fazer· pela reg-ra geral. 

Declaro a V. Ex. e ú camara que, quando se fez 
esta exccpção, eu entendi que a commissão de res
posta á falia do throno era verdeiramente a unica 
para a qual eu daria ao governo e ao presidente, 

.. ... . . . 
' mear, ellc mesmo : escolhesse quem o cantasse a 

seu g_osto (Riso). Fui desta opinião; c quanto ás 
outras commissães, eu uizera todas sen~ oxce ão 
·e nen mma, e nomeação a camara, ou por sor
teio, como em alguns parlamentos se faz, sorteiari
do-se todos os membros da casa pelas diversas 
~ommissões. · 

A camara, porém, deliberou de modo diverso. 
Parece-me, pois, curial que se proceda a escrutínio 
para a elei ão da va..,.a existente na com issã e 

. resposta a a a o throno. 
O Sn. PRESIDENTE :-Devo uma explicação ao 

oobre deputado. - · 
-O regimento preceitúa, é verdade, que certas 

cernmissões, como as de marinha e guerra, res-
posta á falla do throno e orçamento, sejam eleitas 
pela camara. • 

Entre!anto, é o mesmo regimento quem dispõe 
que para a substituição de qualquer membro de 
COllllfli' ã ;- • ' 
caia. 
- O Sn. MAnTIN!lO CA~IPos : - De impedimentos 
passageiros. 

0 SR. PRESIDENTE :.:....Foi em Vii'ttuie desta dispo
sição que fiz a nomeação ; todavia, como o nobre 
deputado Jio-a uma certa im ortan ·a · -~ 

O Sn. MARTINIIO CAMPOS :-Sim,· senhor, muito 
grantle. 
. 0 SR. PRESIDENTE:- ... não ponho duvida al
guma em declinar para a casa, que é sempre com
Jwtentc para interpretar o regimento e não o 
presidente. - _ 

O 8n. ~hHTJNIIO C,\1\ll'os:-Paraos cusos futut·os 
V. Ex. tem raziio; par<~ qs presentes, não. 

O Sn. PRESIDENTE (para o Sr. Martinho Campos) : 
-0 nobre deputado insiste no seu pedido? 

pela deliberaçãoque _ _y. Ex. tomar. 

. O St•. Ta.vare!!§ Belfurt (pela ordem) 
Sr. presidente, pedi a palavra para annunciar a 
camnra uma interpellação ao nobre Sr. ministro 
do imperio sobre os seguintes pontos (Lê). _ · 

INT.ERPELLA.ÇÃO. 

Envio á mesa a minha interpellação para os con
venientes fins. 

:1..0 ·si o decreto n. 7'l.M, de :1.9 de Abril do cor-

liberdade de ensino superior. -
. . i . a· 

2.0 Si o mesmo decreto attendeu, devida e pro-. " : .. · . -
envolvimento da instrucção pu-blica no Imperro. 

3.0 Si o governo tinha competencia para expedir 
este decreto. . 

~-o Si o aviso de 21 de Maio ultimo, mandando 
pôr ~esde já em execução algumas das disposições 

competen.cia dó 'poder executivo, ou si infringe 
tambem attribuições do poder legislativo. 

Rio, 9 de Junho de :1.879.-Tavares Bel{ort. 

O Sr. Ca:m.argo (pela ordem):- Sr. pre
sidente, a minha província pelas aspirações pro
prias do seu patriotismo, da sua independencia, do 
seu amor e culto á liberdade, continúa a reclamar 
pela elegibilidade dos acatholicos. 

V. Ex. sabe ue des a t · 
idéa ~-estando iilscripto para fallar na 3.• discussão 
do projecto de reforma constitucional, hei de insis
tir por ella, e ao lado dos meus illustres compa
nheiros de opposição, hei de envidar todos os meus 
esforços para livrarmos esta camara da humilha
ção de ser por elta sacrifieada semelhante idéa. 

• . pa-
lavra humilhação.) 

Ao pedir a palavra neste momento só tenho em 
vista apresentar á camara dS representnções das 
camarns municipaes da cidade do Jaguarão, da 
villa do Arroio Grande e da cidade da Cachoeira, 
que reclamam pela realização desta idéa. 

E' o dever que cumpro enviando á mesa as re
feridas representações, para que tenham o conve
niente destino. 

on muamatn a vzvas1·ecla11UJ,Cões sobre a pala-
vra ltumilhat:ão.) • 

Vêm á mesa e ~~o remettid(ls á commissão de po-
0 Sn. PliEStDENTE:-E a disp;sição do regimento deres tres representações, da camara municipal da 

a qHe alludi. eidade de Jaguarão, do partido liberal do município 
o ~n. IGNACIO .M.u~nis-s :-E que mostra que da C~cho~ira, e da camara ~upicipal ~a villa de 

0 do. Sul., sobre concessão de poderes para a reforma 
Diz o art. 50: • Si faltar algum membro dos do art. 95 da constituição, q ual)to a elegibilidade 

eleitos ou nomeados vara qualquer commissão. ou ilos acatholicos. _ . · 
tiver longo impedimento, o presidente nomeará 
otttro que o substitua. • · 

Ora, V. 'Ex. ilOlll@:Jndo um membro da com-
missão de·conformida 0'. •• 

o seu dever. 
A. 6.-TOMO Il, 

o Sr. Mart.inlto Cantpos:- Sr. pre
sid~nte, ha mui~os dias que a _camara e a população_ 
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<fcsde a inruncln, desde os bancos escolares,. a popu- ainda que, a reclamação não seja justa. O c1ue eu 
lação .. do Rio de Jnneiro, não estamos habituados pe~o é que, a 'pretexto de ofTonsas quo não com-
ao espcctaculo que presenciamos ha dius. metti, não me impeçam do fnllar. 

selheiros. 
O Sn. 1\IAnmmo CAllPos :-Tem S. Ex:. toda a 

razão; eu penso tombem nssim, é obra dos máos 
conselheiros de Sun Magestnde o Imperador 
(Apoiados). Mn~. SI', presidente, o governo se dá 
em cs eeLnculo (IOr~cgnlnrlo á bayoneta callada as 

·,. • • • -o apoia os . im, 
faiJo dlnnlt1 do lcfltcmnnhns, fallo humilhado de 
vergonha (lOin dlgnillúdo do governo deste paiz ; 
humilhado dn vot·gonha pela eivilisação do nosso 
pniz (A}Ioimfor), 

Pois nilo tontlcs justlçn, não tendes administra
ção, nno tcntli'S DOll meios legaes recursos para 
· cessi aes escaram uçnr 
uma POJ,>U oçilo 1á boyonetn callada? (Apoiados e 
não apouulor). . 

• • ' J. 6 o 

laria para J.lisor o povo á pata. (Apoiados e recla· 
mações.) Nilo estamos em Buenos-'Ayres, nadá de 
mazhorcos. (1lpartes, 1'cclamatães" e susurr.o.) 

0 Sn. MARTINRO CAliPOS: -Eu peço a V. Ex. 
que peça ú mniorlo quo me deixe fallar, que não 
faca a ul no recinto o ue não dese ·a • 
nas ruas. 

O Sn. I'RESIDEl\'TE: -Eu peço não só á maioria 
como á minoria, · 

O Sn. MARTINIIo C.urros:-0 que eu peço é que não 
se dê aqui no recinto oquillo que censuramos lá 
tóra. 

O Sn. JoAQUIM NAJJuco ::-Apoiado; ouçam e res
pondam. 

O Sn. Sou n·-
n p:1lavrn. 

C. Sn. )fA.n'riNIIO C.\Ml'OS: - V. Ex. póde fallar 
quanto tJUIZilf1 tllreiLo que n::o me assiste a mim, 
por(JUO SOU dn lllJIIO:tiçlío. 

O Sn. JoAQUIM NADUCo E OUTRO$ Sns. DEPUTADos: 
- Eatamo!l coactos. 

0UTRUII 81111, llKI'IlTADOS:-Não apoiado. 
O Sn. loAQIJIN NAnUco:-Então deixem fallar. 
(Trocrtm·l~ m11iloa npartcs, vivos pi·otestos entre o 

Sr. Souto~ outras S1·s. deputados. O Sr. presidente 
c/1ama ú ordt'fll r~petidas vezes. · 

O Sa. MAIITINUO C.AMPOs:-Si o nobre deputado 
o Sr. Souto CJIICr CJI!O ou ceda da palavra, eu estou 
prompto, 

( o • 

O Sn. MAnTINIIO C.\MflOs:-Note V. Ex; que a 
desordem niio sabe dos bancos dos não conten
tados. 

0 Sn. GALDINO DAS NEYES: -Apoiado. 0 máo 
humor não eslá do cti, 

0 SR. SOUTO: -E' 
l'ectprocamenle. 

O Sn. l\hRTINIIO CAMPOS :-Eu peço .aos nobres 
deputados que me digam quaes foram as minhas 
palavras que suscitar&m estas reclamações (Apoia· 
dos). 

Decla~o aQs nobres deputados que si algu~a pa-

resse quo as opiniões d'e V. Ex. inspiram á 
camara. 

0 Sn. FLOUENCIO DE ÁDltEU:-Até a palavra nos 
querem tirar (Apoiados). • 

UM Sn. DEPU!Aoo:-Pols seja1n comedidos. 

O Sn. PRESIDENTE:- Eu peço a attcnção da 
camara. Deste modo não é possível continuar a 
discussão. · 

O Sn. 1\IARTINHo CAMPOS :-En peço a V. Ex. que 
i~forme á camnra si foi.~ mesa.. que pediu ~ exer-

sitio, cercados de tropa por toda a parte, e eu de
sejo saber si este exercito está ás ordens de V. Ex. 

··-
guma que ver com a policia das ruas ; só tem que 
vêr com o que diz res13eito á casa. Com r~speito 
~o recinto, n mesa tomou providencias. · 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS:-Entiío V, Et. gnran· 
te· nos que estamos em perfeito scgurnnçn? 

O Sn. PRESIDENTE: - Creio 
tem a convicção disso. 

O Sn. MAnTINHo CAMPos:-Niio, senhor, cu r;ou 
muito medroso ; nunca me vi mettido em uma 
alhada destas (Hilaridado Qt'l'al). 

Declaro mais a V. Ex. que ~~ tenho toda ãis]lli· 
sição para se.rvir á patrla Jlor todos as !armas, não 
tenho vocação- para o martyrlo (t·is11); niío tenho 
vocação para o martyrio como os nobres ministros 
que, não encontrando moUros em que se poss:n;a 
firmar fazem O'abolice de mm·t rio de criO' s l c 
não exi~!em (Apartes). E' umo gi1bolice esta os
tentação de força, é uma jaclancia ridicula (Recla
mações). 

A população não se engano, cHa sabe que cnlr(;l 
os defeitos politicos do actual imperante, que não 
são poucos_, niio está o gostar~ do ve~· san~ue derra-

' ... ...._ 
da ver esta cidade inuti mgnte agitada, constante
mente pcrturbad3, sobresaltada a população por 
phanlasias de politiqueiros (Apm·tes). Não ha 
nada que comprometta a ord()m publica no Rio de 
Janeiro. 

Para que este inutil movimento de forças? 
. (Apartes). Quan~o dig-o que sou medroso, estou 
zombando do ministerio. Não te-nho medo, tenho a 
consciencia dos meus deveres; não tenho armas - . . . .. 
verno tem LOOO praças de cavnllarin, infántaria de 
linha, batalhão naval, imperiaes marinheiros, ur
banos e permamntes occupando as ruas e praças 
das vizinhanças desta casa, o até o paço imperial, 
que esta população guardou na infancin, na orphaa
dade do Imperador (apoiados), c contra uem é di~ .O'. 

E' para garantir um presidenl.e de conselho, que 
diz que occupa a sua pasta na sua qualidade. de 
~lUlico (recla11!ações), que quer !a7.er crer á popu
lação que será mantido um ministro impopular e 
desprestigiado pela força armada, que sahe do paçe~ 
!mpet:ial ; presidente ~e ~onselho que entende ~e 
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com os seus collegas, que um a um vai atirando 
aos lobos (Apartes). . 
. Si_ o que estou diz~n~o á camara é uma apr..e-

justiças do Imperio, o Sr. ministro da justiça, que 
nos informe; queira S. Ex; . tomar a palavra e 
dizer-nos si entra · tambem na moral do rabino 
de Granada ·simular as revoluções (apoiados e 
apartes), perigos publicas, para tomar poderes mais 
exte}lsos, para que _o despotismo sej~ autorizado. 

. . .. . - ' . . 
vi nos jornaes de hoje o que eu não sabia, que 
S. Ex. ora Ill.embro da internacional (riso), que 
perturba e agita as massas da velha Europa. E' a 
internacional que nos ameaça? 

Não. vejo, Sr. presidente, censura razoavel, na 
posição que S. Ex. occupa no. goTerno; vejo apenas 

não querer dizer-não sou mais republicano ; 
porque si é ainda republicano, a alguem atraiçoou, . . . ,· 

· é tão republicano como eu ... 
Respeitado pela mudança po!itica de {868, S.Ex. 

não teve paciencia para esperar, perdeu a fé nas 
instituições, e riós o.utros mais habituados a estas 
cousas, confiamos ainda, "Qorque si de facto o Sr. 
};), . ~edro_ li tem excedido muitas ~as _su~s_atLri-

usurpação de um homem, S. Ex:. não teve pa
ciencia e tornou-se republicano. Mas não foi repu
blicano incontentavel ; foi contentado e agora, como 
chefe da justiça e da policia, venha S. Ex. dizer
nos si para reprimir pequenos motins e assuadas 
ou descontentamentos passageiros o governo pre
. C!isa de todo este apparato de força com que ha dias 
s.e aterra a população. • 

Tomos cavallaria pela rua, tropa cercando a 
casa, o povo perseguido. S. Ex. que se ue ou a ui 
apregoou a po 1 wa o om umor, 1ga-nos s1 
isto é mesmo bom humor (Risos). 

Então é o bom humor das mashorcas do tempo 
de Rosas'? (Apartes, enão apoiados.) 

Todo esse apparato de força é bom humor'? 
O Sn. _CARLos An·oNso_:-:-E V. Ex. acha que é 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS:-Perdôe-me V. Ex.; O 
codigo criminal contem medidas mais que suffi
cientes. 

0 Sn. JoAQUIJI[ NABUCO :-Apoiado. 
O Sn. MABTINHO CAMPos :-Nós temos leis, cxc

cutem-n'as; ainda que esses pequenos motins e 
assuadas que têm havido fossem mais graves, que 
neces~idade tiriha o governo de tanto apparato ? 

Si ha perigo'·maior, faça-nos, ~ois, o nobre mi
.nistro da justiça a graça de nos mformar quaes os 
perigos que corre a o::dem publica. O nobre mi
nistro que parece ter tomado tão grandes provi· 
dencias militares, diga-nos: E' isto só 130r causa 
dos Srs. ministros 't é tambem. por causa da ca.-

ordem publica 'l 
. Já tivemos governos que foram até chamados 
governos demonios ; mas nunca vi disto aqui ; a 
unica providencia uma vez tomada e muito ~stra
nhada então por nós liberaes, foi o governo, o Sr. 
Visconde de Muritiba,dobrar as guarda~ da camara, 

quantos se elevaram.'! .•• 

.0 Sn. BELFORTDUARTE :-Nós i:wsreputamosper
feltamente seguros . 

OSn.MAnnN 
estes soldados ahi á chuva? V. Ex. sabe quantas 
camisas tem cada um delles ? Duas ! (Riso). Isto é 
uma crueldade , uma barbaridade I (Continúa a 
hilaridade). · · · · 

0 Sn. PRESIDENTE :-Atlenção! 
O Sn. MARTINHO CAMPos :-E' indi(l'no 

que an am de calças, fazer-se este barulho, 
aterrar-se esta populatão pacifica c commercial 
(Apartes). 

V. Ex. talvez saiba que a baixa do cambio está 
sendo attribuida ás forças do governo (Apa1·tes). 

Si os nobres ministros não têm a coraO'em e o • • • ... o 
• • . •b a as 

a!!_ contingencias da su_a posição renunciem a ella, 
nao faltam no seu partido homens mais resolutos. 

O Sn. MARTINHO CAMPos:- Desgr.açadamente 
aquelle que me dá o aparte já mo~rou á população 
do Rio de Janeiro de que é capaz. 

O .s~. 1\IARTIM FnANe1sco:-P~ço a palavra. V. Ex. 
ouv1ra a resposta no mesmo troco, e sempre. 

. . ;- ao po e -a no 
mesmo troco, porque eu nunca persegui a popu
lação desta cidade á bala (Apartes). 

8_!. presidente, não ha vantagens sociaes, posições 
soc1aes pelas quaes eu sacrificasse a vida do mí
nimo dos brazileiros. . 

O Sn: MAnrr~ FnANCis~o _:-Cada vez que tiver 
a autondade hm de repnnur a turbulencia. . 

0 Sn. 1\IARTINHO CAMPOS :-A melhor maneira é 

Sn. MARTUI FRANCISCO E OUTROS SENHORES - dão 
~partes. 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS :-Peço a VV .. EExs. 
qv,~me deixem fallar, é o unico respiro que nos 
rem. 

um aparte? 
O Sn. MA.RTINHO CÃ...:Pos :-Não senhor, isso é 

com o Sr ._presidente d.a camara e não commigo. 
O Sn. JERONYliiO SoonÉ :-Pergunto a V. Ex., 

Sr. presidente, o que está em discussão? 
O Sn. PRESIDENTE:-0 nobre deputado pediu a 

palavra para l}.egocio urgente e está na hora do ex
pediente. 

R. RTINHO MPOS:- e IZmente esta na 
mesa V. Ex., Sr. presidente. O nobre deputado 
póde ensinar-me em tudo menos em me dirigi r 
nesta casa. O aparte pois de S. Ex. era para 
querer que V. Ex. me tirasse a palavra; beijo-lhe 
as mãos, mas não me julgo desàpossado della 
(Apartes). 

Mas, Sr. presidente, si os nobres ministros não 
têm o patriotismo, a coragem e a resignação ne
cessaria para manterem-se na posição que occu
pam, desde que encontram alg\lllS ligeiros espi
nhos, abandonem() cargo; na fracção do seu par
ti~o que os apoia hão de encontrar quem os sub-

DO que se queixàm os nobres· ministros? 

·. 
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Queixam-se ue muito menos que os reis da 
Jnglntcrra s~trre~am por. vezes !leste ~ocu~~· EJ~cs 
nos nossos dms t~m soffrtdo mUito mats ; LCID. tt.do 

lutamento ridículas, por inefficazes, para conter as 
manífesta~~ões de desa,!:'raào. · 

as cnrruagen.> quebradas pela população, o mmts· 
tros que, como o Duque de Wollington, me parece 
que não cstavnm na Inglaterra, na Europa, no 
mundo inteiro em posição não digo .superior, 
mas muilo inferior it de que no conceito publico 
goza o Sr. João do Sinimbú, nos~o presidente do 
conselho. · • . 

O Duque de Wellington, ainda em :1.830 vm·sc 
obri.,.ado n dizer ao rei que não tinha meios de 
garantir n pessoa real contra a~ manifest~ções ~a 
populaciío de Londres, c convidou-o a nao abrtr 
em pessoa o parlamento e a fazel-o por uma com
missão. o Duque de Wellington a quem certamente não 
faltou coragem nos campos de botalha, entendeu 
que nestas guerras civis das lutas políticas a glori_a 
unica era nlio derramar o sangue de seus conci
dadãos. 

O Sn~ Pll'ESrDENTE:-Peço ao nobre deputado que 
formule o seu requerimento ou guc quer que seja, 

. porque a hora do expediente está passada. · 
O SR. MAnTINHo CAMPos:-Não ha duvida; per· 

dôe-me V. Ex., vou terminar. · 
A gloria unica, portanto, para_ esse grande hçmem · 

de Estado era resolve.r as questoes occorrentes sen1 
derramamento de sangue, sem perturbação da 
ordem publica. 
. Esse grande guerreiro recuou diante de de
monstrações populares; sua impopularidade como 
ministro era tão grande como grande tinha sido e 
era a sua fama como miEwr em toda a Europa. 

Esse ministro que se tinha sentado êom os mais 
poderosos reis da Europa, que tinha contrabalan
çado por sua espada o poder de Alexandre da Rus
sia; o vencedor de Napoleão, o vencedor do senhor . 
do 

1
mundo; esse grande ministro, diante das 

demonstrações do voto manifestado ue seus conci-
dadãos, curvoua cabeça e respeitou as leis de In
glaterra, as leis de Inglaterra que tinham élevàdo 
o seu paíz ao gráo de' poder que .o . habilitara á vi
ctoria de Warterloo. 

0 SR. BELFORT "4ibuAIITE:-Apoiado ; é UIU bello 
exemplo. · . 

O Sn. :!túRTINHO CA:Mros:-E' um magnífico ex-
emplo; · . . · 

Comparemos este exemplo com a farça ridícula 
que se está representando no Rio de .Janeiro 
(Apoiados e não apoiados/. · 

(C1·uzam-se diversos apartes. 

O SR. MA.RTINHO CAMPOS:- Peço, pois, Sr. ·Ilresi
~ente, repito, ao nobre p1inistro da justiça que 

publica e o· gOverno, que cÍiga si ha a1gumu cons
piração republicana· ou petroleira (riso). si a in
ternacional tem a ui ai o-uns re rese · • -
VI enc1as tao serms tomadas, aterrando n popula
ção nacional e estrangeira, devem ter uma causa 
major, ma.!s seria, ao que .uma recepcão menos 

bres ministros e a. S. Ex. 
Os meios que SS. EEx. empregam são efficacis-

. simos para aterrar a o ula ão da . ' ' 
p yt_nCJas, e espa _ar a respaito do nosso paiz 
noticias qesagradavets no exterior ; mas são abso-

Si porventura o minísterio não está actualmcn· 
t~ no maior ·aul;"c da sua popularidade, consa que 
nao quero avengunr, o que os nobret) mini:;tr·os 
J}O(~em f~zer por si, para o que têm agentes, têm 
~ews ; mda.guem da fO<f't;a de su~ popularidade ; 
sr a populandadc dos nobres mimstros nüo os ha
bilita a transitarem tranquiJJos nas ruas do Rio de 
Janeiro, ll viverem entre seus concidadãos sem es
tarem rodeados. de um exercito, SS. EEx. permit
tam que lhes d1ga : e:;se c:xe:rcito não os garantirit 
cont~a as deruonstrações do desagrado. publieo 
(Apotados). . 

Cumpr1l, Sr. presidente, q:ue as éousas sérias 
s~jam tratadas com mais sertedade ; que o Sr. Si· 
mmbú, que, organizando ministerios, póde satis
fazer caprichos e velleidades como ll!e parece, 
quando se trata da ordem publica e de questões 
qu~ inte_rcs~am vitaJmenle ~'\ n:H;ão, proceda com 
m:us crJterw e mms rellexao. Não se· aterra im· 
punemente uma grande popu1ação, uma grande 
cidade ;. não se prejudicam enormemente todos os 
i~teresses publicos e particulares, porque um mi
nrstro túme que lhe digam-morra ou viva.. • · 

O.Sn. BEtFonT DuARTE:- Não apoiado não ha 
esse proposito (Apoiados). · '. . . 
.o Sn. MAnTINHa CAMPos:_:-... porque um mi

nrstro teme que a populaçao não faça ao vel-o 
uma cara alegre. · 
• P~ço ~o nobre ministr<! da justiça, repito, nos 
que1ra mformar quaes sao actualmente os perirros 
public!>s na cô~e do Rio de Janeiro, na capital

0
do 

Imperw! que_poe o governo em alarma, porque a 
populaçao nao tem outra apprehensão senão vêr 
os sustos do governo; pe~o a S. Ex. 1JUe nos diga 
o que aterra a S. Ex. e a seus companheiros. 

Por que estas providencias? · 
Foi a camara dos deputados quem as tomou? 

Foi a minha primeira ·pergunta ao .nosso illustre 
presidente: foi S. Ex. que reclamou a força que 
sitia o edificio da camara? . 

0 SR .. PRESIDENTE :-Já respondi DO nobre depU·. 
ta do. 

VozEs:..:..Respondcu que não. 
O. SR. ·PRESIDENTE;:- Respondi que não, que a·· 

policia da mesa circumscreve-se ao edificio em que 
a camara funcciona. 

O Sn. l\IAnTINHo GA~Il'os: -Sim, senl10r · o 
fiquei contentis~imo com a resposta de V. Ex. 
EUa honra a V. Ex., honr!l a camara dos depu

lO e anerro 

estamos aqui vendo as vaias~ 
O SI\. GALDINO DAs NEvEs: -Por que o general 

Osorio não recebe · · · 
O Sn.. M:AllTI:rqno C.utPos: -Consta-me que o 

general Osorio passa por toda a parte sein receber 
vaias, conservando a o ula ão · · · 
c 1apeu na mão .. 

(Cruzam-se alguns apa.rtcs,) 
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()SR. PRESIDENTE:- Attenção I Peço ao nobre 
deputado que faça por terminar o seu discurso. 

O Sn. MARTINIIO CAMPOs : -Sim, senhor. 
Peço, pois, a V. Ex. que obtenha que o no

bre ministro da justiça dê explicações, porque 
nós da camnra 'não contamos ,mais com usos e 
esty l()s parlamentares (Ap_oüulos e não apóiados) . · 

· ·O nobre presidente do conselho ao retirar-se do 
· senado no dia que para aqui veiu, pediu· licença 
para isso ; o nobre ministro da fllZeiida pediu tam
bem licença, mas á menor observação de um se
nador -Então ficamos sem nenhum ministro ? -
co usa. que aliág não choro quando elles se auscn
tam (riso), o nobre ministro da fazenda parlamen
tar como é, e não ministro de palacío, respondeu 
immediatamenté:-Eu, aqui fico,desistode ir para. a 
camara dos deputados. 

Aqui porém comnosco foi o inverso. Dado o 
triste recado que ouvimos ac chefe do gabinete, 
balbuciando e tremendo (reclamações), gaguejando 
(apartes), dado este triste recado, e ouvidas· as in
criveis explicações que nos~ deram não }louve o 
direito de ·dirigir uma pergunta a um ministro, 
porque os que eram antigos fugiram (apartes}, 
retiraram-se do recinto sem terem a mínima cor
tezia co':?- a camara dos deputados. 

(Apartes e contestações.) 
Dous neophitos que. ainda atrapalhados como 

novatos (riso) nãp jUlgaram que si pudesse tratar 
assim a. camara foram chamados e recolhidos Ma
linha proxima (Riso). 

0 SR. MAnTIM FRANCISCO :-São dá mesma força 
de V. Ex. 

O SR. MARTINHÓ'CAM:Pos :-De muito maior(isto 
é que admira) e sobretudo tem um escudeiro da 
ordem de V; Ex., ao lado. · 

Não precisam por conseguinte ostentar me:aos 
preço e desrespeito á camara dos. d'Olputados (Di-. 
versos apartes). 

Não é preciso ter uma: grande lição da histor1a 
parlamentar para saber que aquelle que fal!a a 
uma grande assembléa e procura attraliir um voto 
diverso daquelle que receia se dê, está no seu pleno 
direito, segue as melhores praticas procurando 
tornar até odiosa e de~prezivel a opinião que com
bate (Apartes).· Não ha nisto injuria pessoal nem-
á camara nem a seus membros; · · · 

Peço pois a V·.. Ex., Sr. presidente, .até mesmo 
porque V. Ex. é testemunha da liberdade de fallnr 

. que hoje se me tem dado, que intervenha com o 
nobre ministro da justiça. Não veja S. Ex. na 

m m ao uma 1mper meneia · e um 
incuravel descontente n1as o éco de toda esta po
pulação que !nquire por qlle pertubação passa o 

• rr 

Queira o nobre ministro da justiça informar-me. 
Eu desejo ouvir as informações dadas em: J?Ublíco 
a iado or ue o cara · · · a • 

aulicos é que as informações dadas aos soberanos. 
são todas sem lealdade, todas tendentes á segu
rançl!- dos min!stros e não ao . bem geral da nação 

ás amenidades com que S. Ex. saturou o seu 
discurso em relação: ao ministro da justiça (Muito 
bem, 1nuito bem). . . 

Sr. presidente, a camara dos Srs. deputados é 
testemunha de que desde sexta-feira se agglo
mera em torno. deste edificio uma certa qualidade 
de gente, elemento commum a todas as grandes 
cidades. · · 

(Ha apartes.) 
O Sn. JosÉ CAETANO:-Não é por certo a popu

lação da côrte: ella não é solidaria nos excessos . 
que se têm ·dado na praça publica. Protesto em 
nome della_ contra tão injusta imputação. 

O Sn. LAFAYETTE (ministro da justiça):- Aquelle 
ajuntamento tem procurado desrespeitar não só os 
ministros de Esta:lo como a diversos membros da 
camara dos Srs. deputados qumdo entram ou 
quando sabem (Apoiados e não apoiados). . 

O Sn. JosÉ CAETANo:...:.. Menos a opposição: a 
opposição não tem sido insultada. . 

O Sn. LAF .-\YETTE (ministro da justica) .; .:.... Esse 
ajuntamento é por eonsequencia uma reunião illi
cita. Diante deste facto, o !>Overno ordenou ao 
chefe de policia que fizesse dispersai-o; si porven
tura persistisse em desrespeitar os membros do 
governo e camara. O nobre deputado sabe como 
se dispersam os ajuntamentos illicitos. Não ha 
outro meio. senão o do emprego da força publir.a, 
isto é, da força de policia e da militar. Em conse- . 
quencia, o chefe de policia tomou as suas provi
dencias, fazendo reunir nas imrnediações desta casa 
a força que julgou neeessaria para dispersar o 
ajuntamento e ainda para prevenir a superveniencia· 
de tumultos que podassem tomar maiores pro-
porções. Nada maisha do que isto. · 

Direi entretanto ao nobre deputado que o go
verno está perfeitamente tranquillo, qúe não nu
tre receio algum dê perturbação da erdein pu
blica ; que tem plena confiança no bom senso e 
nos habitos de ordem da população da capital do 
lmperio (apoiados), .que nada receia das agitações 
do elemento de qut} ha pouco fallei, e que é vi· 
ctima sem duvida d~ homens intelligentes, mas 
pouco escrupulosos. • "". 

Direi finalmente ao nobre deputado, si não o 
conhe.cesse, pudéra, pela maneira que S. Ex. se 
acaba de exprimir, crêr que S. Ex. tinha- solid~rie
dade ... (Vivas reclamações e protestos). 

VozEs:-E' hypothetico (Continuam os protestos). 
O Sn. 1AFAYETTE (ministro da_ justica):- O go

verno, senhores, tem a coragem e a~ energia ne~ 
· · o em aparo s 

e manter a dígriidade do poder publico. · 
Acredito que as i~f~rmações que aéabo de }lr~- · 

h~ perigo algwp, ha apenas medidas de policia 
para impedir a reproducção das scenas desagrada-
vais de sexta feira e de sabbado. . · 

Devo ar.rescentar ainda: o Sr~ presidente da 
r.amara, á vista das manifestações das galerias na 
sessão de sexta feira, entendeu-se com o chefe de p . . ' 

0 SR. MARTINHO CAMPOS :-_V. Ex. já se está . 
apadrinhando com o presidente da camara. . • 

O SR. LAFAYETTE (ministre da;ustir.a): -Não 
preciso de· apadrinhar-me com pessoaâ_lguma •. 
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Como o nobre deputado sabe, o gov:erno não tem 
jurisdicção no edificio em que funeciona n camara 
doii Srs. deputados. 

A policia da camara dos Srs. deputados está a 
cargo da mesa; ao governo só compete fornecer a 
força de que possa carecer a mesma mesa· para 
fazer reinar a ordem nas galerias (Muito bem). 

0 Sn. MARTINHO lÀMPos:-Póde ser que V. ·Ex:. 
precise ; a camara não precisa (.Apozados ~ não 
apoiados). 

O Sn. LAFA.YETTE (ministro dajustiJ!a)::-Scnbo
res, o g()verno sente-se forte na sua postçao. 

Em quanto tiver o apoio da· maioria da camnra 
dos Srs. deputados e a confiança da Corôa, hade
cumprir os seus deveres (Muitos apoiados). Decla· 
ro ao nobre deputado· que os "insultos, os doestos, 
as ironias, por mais crueis, .Por mais pungentes 
que sejam, não hão do desvJar·nos da linha,que 
nos impõe a fiel execução dos nossos deveres 
(Muitos apoiados; muito bem). 

O Sn. PRESIDENTE : - Esta discussão não póde 
continuar, porctue está passada a hora. Entra-se na 
ordem do dia. · 

presentantes da Corôa (apoiados, não apoiados 6 re· 
clamacões), é bom que SS. EEx. não esqueçam que 
a constituicão nos dá o mesmo tratamento de-
augustos-, "tratamento que SS. EEx. não têm. 

VozEs:- São representantes da ·c11mara (Apar· 
te.<~). · · • · 

O Sn. 1\-IARTINHO CAMPos:- Dizem os nobres de· 
putados que são representantes da camara, mas de 
que camara? Daquelln que não tem ·autoridade 
para votar cousa alguma'! (lleclamaçiies e protestos). 

0 Sn. lL\RTIM FRANCISCO :-Não tem O direito de 
dizer isto (l(a outros apartes). 

O Sn. 1\fARTINHO CAMPos:....;.. Quem reduz a· eamara 
a esta posicão '! Sou eu ou vós que fallaes em nome 
de um poder que usurpa todos os poderes da nação, 
até que esta carnara queira reivuidicar o seu di· 
reito ? O que digo é a linguagem dos vossos mi· 
nistros. · 

0 Sn. RUY BARBOZA :-Mal della si V. Ex. os 
quizesse reivindicar (Ha outros muitos apartes). 
· O Sn. MARTÍNHO CAMPOs .-Não fn~o aqui senão 
aprender. Comprehende-se que grande será a vai
dade de um individuo, é precisô que seja louco on 

· PRIMEIRA PARTE DA OIUlEM oo DIA. .idiota para querer competir em sabedoria eom 
o Sr. Martinho campoi!l (pela or· uma nssembléa; não tenlio esta pretenção; sn um 

dem) :-V. E:x. conhece as disposições ao regi- ministro a poderia ter; não é para um simples 
mento; quando eu me sentei ja tinha passado a mortal.· ~ 
l1ora. O nobre ministro não só não t.eni privilegio (Contiuuam os apartes.) 
algum, como tem expressamente a prohibição de Peço a v .. Ex. que aceite a minha reclamação ; 
ficar sem resposta. V. Ex. r~cÇlrde.se. de. qu~? o nobre ministro aa justiça devia ter ·pedido ur-· 
quando deu a palnvra ao _Sr. m1m~tro da JUStiça Ja gencia (Protesto8), mas elle conhece as regras do 
estava passa~a a bom. Nao ha s~nao que louvar a Rabbino de Granada, conhece demais, é muito sa
V. Ex. por Jsso, porque estes.~ao os estflo~ desta ··J1ido nellas. Levantei-me na hora propria, e o nobre 
c da outra camara. E~ ?Ccaswes grav~s ~o em· ministro levantou-se fóra do tempo e de hora 
ba~aç_a a ho:a que o numstro ~ê expheaço~s que (Apoi(UUJS e 1làO ajJOiados). Só por ter maioria não r 

llle sa~ :pedrdas sobre ~ssu_mpto 1m porta~ te. St o no· podia fnllar sem obter urgencia; por ser ministro. 
b~e m1~1str~ d~u ex.phcaçol's, e quem o m~rpellou não estava dispensado das regras de cava1beiris
D,30 esta sat1sfe}to co~ ellas •. e _quer novas IJ!.fOrJ!ia· mo; devia pedir urgencia para prestar as informa
çucs,_q!ler rectdicm· mexactldues, V. Ex. nao pode ções pedidas, não podia proceder por machiave: 
proh1li1r-me de fallnr. lismo, para. em virtude desta regra, furtar-se a 

O Sn. PRESIDE!o.'TE:-ü nobre deputado não tem discussão e ·a replica l(Apartes). 
raz~o. Os ministros. ~o colloca~os, pelo pr'?prio Appello para a camara e para o publico que 
rcg!_ment~, em condzçoe~ cxcepc10naes (Apoaâdo8 nos vê •.• 
e nao apolados). 

O nobre deputado, que é parlamentnr an\igD, tem O Sn. ZA.MA:- Não póde ·appellar para as gale· 
preqencJado interrompe.r-sc rr.equenteme~te aqui a rias, é contra o regimento. . · 
d1scussao P!lro. um mm.1stro vtr eommun~nr q11al· (Ha outros protestos.) 
quer facto Importante a cnmara. Estes sao os cs· . 
tylos. Quando o nobre deputado pediu explicações, O Sn •• MARTUiHo,C.UIPOS:- ... que esta demo-
era muito natural que o ministro tlvesse logo a pa· crncln mo4erna va1 se assemelhando, quer D;OS dar 
lavra pnr,!l responder· mas isto não qu~r dizer que ~ !I}esma ltberd!de que a communa !le PariS deu 

O ministro é apenas um agente do poder éxecu
tivo, a camara constitue um dos poderes do Es
tado. Não é possível dar aos ministros rivile ios 

_que os co oquem actma da camnra dos deputados, 
~ como os mmistros são1 aut~s de ~~do, "hoje, ·r~- . 

. . " 
pelo proprio nobre deputado, os ministros podem 
rallar sempre que quizorem. 

_o Sn. SILVEIRA. MARTINs:- Peço a palavra pela 
, .... '),· -·- ._ ... . 

O Sn. P~SIDE~T~ ;--E.' sobre a orqem do d1d 
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O Sn. SILVEIRA MARTINS :-E' para protestar j· Peço,pois,queogbvernooualguemporelleno.s 
contra a pratica agora estabelecida por V. Ex: inform~ si ~stá nos termos de ser approvada e~ta 

(Trocam-se muitos apartes ) resol~çao, ~~ os esMutos da escola polytecbmca 
. : . . . perm1ttem 1sto. · 

o Sn. PRESIDENTE: -O Incidente esta term1· o Sn. ZAMA:-Si permitissem não era preciso 
nado. uma resolução. 

0 SR. JOAQUIM NADUCO E OUTROS SENHOREs:- 0 SR MARTINHO CAl\IPOS:-Então eu peço li.Oi no• 
Pela ordem· bres ministros que nQs digam por qu~ razão na Çll-

0 Sn. PRESIDENTE:-Vai-se ler o projecto da pital do Imper1o, uma escola que eXIste ha mmto 
ordem de 'dia. tempo e que .lot reor~anizada ha pouco, está nas 

YozEs:-Protestamos. condições de precisar Ja de sangue novo, por que 
razão essa escola que tem um corpo de professores 

O Sn. PRESIDENTE: -Os nobres deputvdos quei· tão briHumte, vai ver os direitos de alguns delles 
ram mandar seu protesto. Attenção I preteridos. 

O ·sr. J_.o sEcRETARio lê o projecto n. 159 A de 1879 Por isto digo e repito; não se cubram os nobr~s 
autorizando o governo a transferir o lente Dr. Apri- ministros com a sympathia e prestigio do Sr. Apri· 
gio Guimarães para a escola polytechnica da Cõrte. gio Guimarães. 

o Sr. Uartinho Campos :-Desejaria 
que os nobres ministros· me informassem si os 
estatutos da escola pulytechnica, já que os negocios 
da instrucção publica estão dando :pretexto aos . 
dcspo!ismo_s que se estão pratic~ndo, a~ violepcias 
inauditas que estamos presenciando, permlltem 
esta resolução. 

O ·nobre ministro da justiça ou o do imperio, que 
está presentê, rele:v.e-a~amenidades que tive para· 
com o reptiblicano · converso e contentado, mas 
cumpram seu dever, informem _si esta resolução. 

· é do ·governo, si o governo a apota. 
Os nobres ministros não se cubram com a grande 

sympathia e respeito que a todos nós merece o Dr. 
Aprigio Guimarães (Apoiados). · 

O governo imperial nestes tristes dias que atra
vessamos tem-se mostrado absolutamente incapaz 
o insufficiente até para consummar as nrbitra
riedadf:s que pratica em tudo aquillo em que põe 
mão. Lei não ha; mas-os nobres ministros têm ex-· 
pcrimentado que esta terra, que lhes parecia de ca· 
da veres~ já vai tenrlo homens. Q exemplo que a--@a· 
gistratura deu de resistir aos celebres decr~tos por 
meio dos quaes o nobre ministro da justiça procu
rava juizes que suppunha mais favoraveis ap seu 
collega (não ayoiados); essa resistencia que o tri
bunal da relação offereceu tem despertado em 
todo o Imperio a consciencia dos direitos do ci • 
dadão, e o paiz espera que outros exemplos irão 
apparecendo. . . . 

Assim, os nobres ministros estão encontrando no 
res{leitavel corpo docente da ·escola polytechnica 
res1stencia a seus arbitrios e despot1smos pug· 
nando aquélles ·dignos professores pelos direitos 
que n lei organica da escola lhes confere. . 

, . , i a JUS IÇa; O 
que pensa a respeito deste projecto. 

(H a 11m aparte). · 
s no res ministros actuaes eram tão ignorantes 

nn lei como o nobre ex-ministro do imperio e em 
se undo Jogar ·sustentam a mesma doutrina. Ora, o . . . . . . 

punha 
cano. 

O Sn. ZAl\IA :-A cadeira está vaga e o mereci· 
mento do Sr. Aprigio Guimarães autoriza o go
verno e a camara a fazer isto. 

O Sn. 1\IARTINHO CAMPos:- Os nobres mhiístros 
que nos informem si esta resolu~ão vai ser execu- _ 
tada sem sujeitar a cidade do Rio de Janeiro ao 
mesmo espectaculo que nós ainda estamos presen
aiando. 

O Sn. ZAM.\:-A população desta cidade do Rio 
de Janeiro ha de receber de braços abertos um ho· 
mem dos merecimentos do Sr. Aprigio Guimarães. 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS:- Bem digo que O ar· 
guinento é appellar para o prestigio e sympathias 
. que rodeiam o nome do illustre pernambucano •.. 

UM.-\. .voz: -Porque· o requereu. 
0 Sn. MARTINHO CAMPOS : -Não é bastante; os 

nobres ministros nos digam e informem si já é 
tal o máo estado da escola reorganizada ha tão pouco 
tempo, que seja preciso ir pedir á faculdade de 
direito do Recife um professor. JSão os tem no seu 
seio? (Apartes). -

Eu não sei, Sr. presidente; as ultimas palavras 
do Sr. ministro da justiça continham uma allusão 
bem clara á minha pessoa, mas não pude bem com
prehendel·a. 

Pnrece que S. Ex:. fez-me a honra de adll}.i.ttir
por hypotf1cse que eu não era enpaz de metter-me 
nas demontrações que tem ha"Yido. 

Pois eu devo declarar ao nobre ministro, em pri· 
meiro logar que ·desconheço privilegias pessoaes; 
não quero ficar acima do mJnlmo dos brazileiros, 
guero a elle ser equiparado (Apoiados; muito btm). 
Quando nm dos meus concidadãos não gozar de 
um direit 11 ir · · -
direito (Apoiados; muito bem, apartes ) • _ . 

Em segundo logar, S. Ex. se engana perfeita-
mente, suppondo·me inca de tomar arte nestas 
emens raçues ; ao contrano, os que tem dado' de· 

monstrações contra o governo~ tem vindo depois 
de Il)im •. 

Um. voz : -Insultando os ministros 't 
O Sa . .MARTINHó CAMPo ·:-u-·-""'·--

nha opinião. · _ _ 
(Apal'tes: o $-r! Jlresidente reclama attençilO); 
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Emqua1.to tiver aqui uma cadeira terei muita 
ltonra em representar neste recinto essas opiniões, 
m~s não a tendo declara ao illustre republicano 
que teria muita l10nra em ~s representar no meio 
tlaquelle certo elemento que S. Ex. parece mc-
nospresar. · . 

(Crusam-se muit~s aprtrtes, que abafam a t:oz do 
.rador. O S1·. Jlresidente reclama attenção e ordem). 

Sr. presidente, declaro que estimaria muito ver 
o governo do meu paiz cercado de tal prestigio 
:pelos beneficios, legalidade, moderação e pelo bom 
ltumor do seu comportamento, que não excitasse 
em toda.a parte onde a população o encontrasse e 
visse, senão a9ue1Je sentimento que mesmo nestes 
dias de roamfestações tem encontrado o general 
Osorio, svmpatbia e respeito de toda a popula
ção ; mas, nas circumstancias actuaes, em relação 
a muitos dos Srs. ministros, ba uma cousa peior 
do que as demonstrações das ruas, Sr. ministro 
da justiça, é a consciencia que toda n população 
tem de que os minis1ros são dignos do que re
cebem. 

(C1·uzam-se muitos apartes, o Sr. presidente r·e-
clama attenção e ordem.) · 

O Sr. Lat'ayet.t.e (ministro da justiça):
Sr; presidente, o governo não se oppõe á passagem 
do proj ecto que se acba em discussão. E' co usam uito 
simples. · 
· O Sr. Dr. Aprigio deseja ser removido dn cadeira 
de economia política do Recife para a cadeira da 
mesma disciplina na escola polytecbnica. O go
verno não o podia fazer, porque a lei -lh'o tollJ.ia. 
Neste estado de co usas, o Sr. Aprigio pede .dis
pen:'a da disposição prohibiti"va da lei para poder 
ser nomeado. 

Nada pois de mais simples. 
: A pergunta do nobre deputado-si este projecto 
offende o re~ulamento da escola polytechnica-é 
uma pergunta~ue (lhe direi com toda a rranqueza) 
acho incompatrvel com :t intelligencia de S. Ex ... : 

O SR. MA.RTINHO C.UIPos dá um aparte. 
O Sn. LA.iWETTE (ministre da justica): - ••• 

porque o nobre deputado bem comprehende que, 
si os estat11tos permittissem ao governo remover o 
Sr. Aprigio para a escola polytechnica, niio tinha 
nquelle illustrado professor necessidade de pt>dir 
dispensa dus es~tutos (n.poüulcs). 

O Sn. MARTINHO CAMPos:- H a necessidade delh 
lá't 

O Sn. BELFORT DUARTE:- A eamara vai votar. 
( H a. outros apartes.) 
0 Sn. PRESIDENTE:- Attençâo! 
O SR. LAFAYETTE (ministro da justica):- Eu não 

devo tomar em considera ~o c • • • 
ementes, as IrOnias pungentes com que o nobre 

deputado continúa a feril· ao ministerío e princi· 
pa!mente ao ministro d~ justiça. Di!ei a S. Ex. 

~9 que se apoderou de S~ Ex ... 
0 SR. MARTIN~O CAMPOS :""":"Não é tiio forte como 

dando a- campanha contra nós, cu me tranquilliso, 
}Jorque ha trinta annos que o nobre deputado com· 
manda batalhas politicas e as tem perdido todas. 
(Apoiados ; muito bem ; 1·iso; c1·uzam-se alguns 
apartes e o S1·. presidente reclama a attenção.) 

O Sr. Silveira ltlart.ins comer-a· pe
dindo permissão no Sr. presidente. já que S. Ex • 
negou-lhe a pâlavra. quando a perliu peln ordem; 
parn aproveitar a occasião afim de protestar contrn 
a pratica que S. Ex. inaugurou. 

O SR. MARTINHO CAMPos diz que para os minis
tros não ha regimento, o que é lamentavel. 

O Sn. PRESIDENTE declara que já encontrou este 
precedente na casa. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS diz. que não apoindo; 
que o Sr. presidente não encontrou tal precedente 
nn casa; e ainda ha poucos dias serviu-se desse . 
expediente o Sr. Leoncio de Car.Vnlbo, no tempo 
em que ·era ministro S. Ex., para responder a. 
um discurso que havia sido feito por parte ãn 
.opposição ... 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO:- Pedi urgencin. 
O SR. SILVEIRA. MARTINS:-..• pediu urgencia, e 

a pedio marcando hora. . • . 
O Sn. PRESIDENTE:~ Eu preciso explicar-me : 

foi porque tratava-se de um objecto determinado 
na ordem do dia ; era uma interpellação sobre ma
teria urgente, como disse o interpeiJante. 

O Sn. SrL VEIRA. MARTINs diz que era justamente 
da- que se tratava hoje. 

Pede ao honrado presidente que queir11 descul
par-lhe: os princípios e as praticas harmonisnm-se 
perfeitamente. Os ministros podem responder 
immediatamente, si estão. comprehendidas dentro 
da hora, mas, si excedem da hora, têm de requerer 
prorog~ção, comõ qualquer deputatlo. 

O Sn. PRESIDEl!."TE.:- Bem. Lembro no nobre 
deputado que não é da pratica nem do l'ilgimcnto 
discutirem-se nn 3, 11 discussão de um projr•cto 
questões de ordem, já passodas. 

(Cruzam-se alguns apãrt~s.} 
0 Sn. PRESIDENTE: -Attenção ! 
Sn. SILVEIRA 1\Lmm;s pede· desculpa no Sr. pre

sidenta; não tem S. Ex. ainda o direito c'!e fnu•r 
n~ ora.dor estn observnçiio, porque, princit•inndo n 
discutir, comeca o orador por protestur contra 
prnticas falsas e erroneas, que S. Ex. estabell'co 
na casa, n5o contra o orador, porém contra todos, 
niio contra n opposiçiio, porém contra o systemn 

Diz que si só vencem batalhas aquelles que de
pois da victoria são acclamados generaes e têm o 
exercici 
tado p()r Minas nunca venceu batalha ; porém, si 
vencer batalhas é destruir o elemento, estrngal-o, 
desprezai-o, a sua vida parlamentar é cheia de tro-

. · 1 • o m:nor ma 
a nossa situaçiío é que clla não tenha o seu apoio 
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cheio de prestigio pelo talento, pela coherencia, tem tambem applicação ás artes e ás industrws, e 
pela probidade que ornamentam toda a sua vida. por isso foi tamiJem encravada na escola polyte-

Declara o orador que como ministro não teve o clmica. O que representa a · escola polytecbnica? 
apoio do nobre deputado por Minas, que foi o maior- E' nesse corpo de ~ciencias naturaes, de sciencias 
de todos os pezares da sua Tida não ter sidu apoiudo physicas e mathematicas em que os lentes se sub
pelo seu nobre amigo, com quem con'Viveu nu op- stitucm uns aos outros. Coma é, pois, que um lente. 
posição, e de quem não se separou nestes dez 1 de. direito ha de.entrar P?ra? escol~ polytechnicu 
annos. . . . . · I apenas graduado em scwnc1as soCiaes, e sem ser 
· O Sn •. MA.nTINIIo CAMPOS diz que nunca se se- graduado-em sciencias naturaés? 
parou "de S. Ex.. e de um de seus collegas do mi- O Sn. Pmsco PAn.uzo :-Não vai examinar. 
uisterio. A!firma. que S. Ex. salJe que foi sempre O SR. StLVEmA MARTINs responde a este aparte 
um dos mats dediCados ~~s se::s adnuradores, como dizendo que tem de examinar em physica, em chi
parlamentar e -como pohttco. mica, em pratica de laboratorio, em calculo diffe~ 
. O Sn. SILVJ!!IRA.}fARTINS sente oppôr-se ao pro- ·rencial e integral, ou se ha de abrir uma exccpção 
]ecto que se discute, porque conhece o iU nstre pro- em cada escola? 
fessor da faculdade do Recife, de cuja passagem: O SR. Pmsco PARAxso: -Não entram no con-
par~ a escola polytec.hnica faz objeeto Q mesmo curso essas materias. 
proJecto. 

Porém acima dos amigos estlío os principios li-- O Sn. SILVEIRAMAhTINs responde que a lei exige 
beraes que devem reger 0 go'Verno, que se diz libe- para os concurso!; que os professores· sejam habili-

· ral, e a camara que se diz representante do partido tados com a instl'ucção gerai. da escola ; e dis-
liberal. · pensando-se a lei, perturba-se o organismo da 

Ora, a primeira condição. do governo represen- escola e prejudicam-se os direitos daquelles que 
tativo c dos princípios liheraes é a separação e in- se dedicaram a esse curso. · 
depen.dencia dos poderes; e o que é isto senão uma O Sn. PRisco PAnAiso : - O curso da escol:l é · 
intervenção a:lministrativa indebit~que faz o par- dividido~em differentcs secções ; cada lente tem a 
lamento invadir a jurisdicção do executivo"! . sua secçao. 

Demais, qual é o outro principio para o provi- o Sn. SILVEIRA ll.mTINs diz que isto importa, 
mento das cadeiras? Segundo as leis, o regula- pois 0 lente não só é obrigado a examinar, mas. 
mento e os estatutos das faculdades; é o concurso, t d · d 1 
Porque é o merecimento verificado. no conctt.rso para ser concorreu e a uma ca elra a esco a, pro-
que dá 0 direito. . cisa estar babililado com o curso da escol3. 

Uu Sn. DEPUTADO diz que elle é I ente de eco- (Tt·ocam-se dif{erentes apartes.) 
nomia no Rêcife. · · · · O pro.fessor desta cadeira anteriormente era o 

o. Sh. Sii. VEIR.-\ lÍ.&.iráNs :..:.Que éonquislou por nobre .Visconde do Rio Branco; m!ls antes niio tinba 
a escola o mesmo organismo; ern uma escola mi-

um concurso. litar, ~ rsta disciplina era uma materia accessoria, 
O Sn. JERONYliiO SonR.É :-Logo. .. . desclassifi~mda do corpo geral dos estudos. Hoje não 
o sa. SILVEIRA MARTINs sustenta que isso nuo é a mesma co usa, por isso se admirou que o nobro 

é razão para que não venha entrar em um con- ministro da justiça 'Viesse dizer que isto era umn 
curso para a escola polytecbnica e, onde geralmente cousa muito simples. 
bojo os concurrentcs têm os mesmos direitos que O Sn. LAFA l"ETTE (ministro da justica):- Não bn 
elle, c apezar do seu merecimento podem tel-o duas economias politicas. • 
superior. · O Sn. SILVEIRA M.utTINs diz quo não ba- duas 

UM Sn. DEPUTADO:-EU c entrou em concurso, e é economias politicas, mas hn du11s fncnldadcs diffe· 
lente de uma faculdade. . · rentes com organismos diversos; e deste modo . 
o 811. SILVEIRA MARTINS pergunta 0 que importn vai f'C perturbnr compllltnmente o orgnnismo da 

isso, o diz que elle conquistou o lognr de lente de escoln e o direito dos profe~sores. 
uma rnculdade, e não conquistou 0 de lente de O Dr. Aprigio Guimarães c um talento <lc pri· 
todas as faculdudes; e si encontrou concurrentcs meira ordem ; o Ol'lldor não desejava sómenle vol·o 
nn facnldnde do Recife que lhe eram inferiores, na nn fucultlndc; desejava vel-o representando o sen 
do Bio,de Janeiro púde encontrar outros de tauto pniz nestn enmnrn ; mns nüo lho }>Me dnr o sou 

voto nesta uestüo or ue clle mesmo roflectindo 
Sustenta que as mús praticas niio autorizam as 

repetições, principalmente quando os partidos se 
alternam no governo, e ns camnras conservndoras 
e • , · n eram 
na oppressão, e devem renlizar no governo. Não hn, 
pois, senão um preceqeJ!te e l}ffi m1io pr~ce~e~te 

r • 

ma :- o 01 os pt•JDclpios do partido liberal, 
violei a lei, }lnrn favorecer um liberal. 

membro dn commissão de instrucção publica, que 
nssignou o projecto em discussão, P,evo responaer 
no nobre dêputndo pelo Rio Grande do Sul.· . · 
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grandes p:tizes a remoção de professores da mes· 
ma categori!l, /de nma faculdade partJ outra. 

O Su~ G.\LDINO D.\s NEVE~ dá um ~parte. _ 
O Sn . .JEnONTMo SoonÉ :-0 nobre deputauo com· 

pre!Jende quil em qualquer das minhas assnc-
r:~çues... · ' 

O SR. G.\LDINO DAS.NEVES dá um aparte. 
0 SR. J.Eno:.wMo SonnÉ:- Os npartes do nobre 

deputado não hão de desviar-me do curso de mi· 
iihas idéas. Deixe·me continuar ... 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:- Não llCQito :i lição. 
V. Ex. é quem mais perturba as discussõ~s com 
:~n:~rtes . . . 

O Sn. JEnoNYMO Sollm;; :-Q nobre deputado devia 
saber que entre os eorpos mesmo de organização 
hcterogenea se dão destas remoções na Europa. 
Do collegio de França ou da Sorbonnn são remo
\'idos os profes~ores para as faculdades ue Paris, 
Nancy ou !tlontpcllier. -

O Su .. StLVEmA MAnnNs dá um aparte. 

pód~m concorrer não só aquelles qne fõrem enge
nhe_Iros como outros liUaesquer graduados (Muitos 
apowdos). Logo, formando uma ser.ção á pnrte dif· 
f~rente das outras, nada tem que vêr com as scien
ctas_ naturn~s •. ma~hem~ticas .ou positiv~s (Jfuitos 
apotados ). St e asstm, s1 cadmt·a igual já foi rerrida 
por nm bacllarel, de alta illustr:~ciio e venerarão no 
magisterio, como o Sr. conselheiro Ãutran 
(Muitos apoiados). Si o Sr. Dr. Thomaz Alves reo·e 
igual cade~ra na escola militar (apoiados), com q~e 
proced~n~w, em que se fun~a. o nobre. deputado, 
para ex•~pr que esta camara reJeite o projecto t · 

9 Su. ~~~yEmA MARTINs:- Niie exijo, dou a 
mlllha opm1ao. 

O Sn. JEno:'lniO SoouÉ: -Mas V. Ex. está vendo 
que não tam razão, porque o concurse é pcrmit
tido aos bachareis, aos medicos, a todos que têm 
títulos ~c qualquer prqcedencia, logo ve V. Ex.que 
nada. pode o,b.>tar aqmllo que o .Projecto pretende 
(Apozados). Coasegumtementc ve que não ha rnzão 
:.Jlgun:ta de ser, ~o.s tres pontos pelos quaes impu~na 
o projecto '(Apotados). • 

. Como membro da commissão, creio ter esclare
Cido a camara como me cumpria (muito lmn), e ella 
assim esclarecida procederá conforme entender em 
sua sabedoria (Muito bem). 

VozEs:-Elucidou perfeitamente a questão. 
~ntra e!n. discussão ~passa ti 2.• com dispensa 

de mterst1ciO a requcranento do Sr. José 1\larianno 
o l)l'Ojecto n. H8 revogando o art. i3 do regula~ 
mento n. fii6:L de :l8i3 expedido para execucrro 
da lei de :l8 de Junho. 

.O SR. JEUONYMO SonuÉ:- Estou mostrando, que 
entre os corpos docentes de organização diversa, 
como os de 8orbonna a o collegio de Francn, dão-se 
remo~ões ele professores para as faculdades de me
dicina de Montpelietu e outras. Appello para o no
lJre dbputado por :Minas~ cuja illustraç~o sou o pri. 
mciro a reconhecer, e que bem instmido é nesta 
materia. Demais é fora de duvidR que ao poder le
gislativo compete, visto como não se acha em lei, 
autorizar ao ex:ccuti"o, para fazer tae~ remoções, 
quando assim convier ao bem do serviro publico 
(Jfuitos apoiados). · Encerrada a discussão é approvado o projecto 

~;• pont.o. o nobre deputado pela província do depois de verificada n votacão; a reque1 imento dÓ 
Rio Grande do Snl reclama em nome dos princi· Sr. Ba11tista Pereira. • 
}1ios liberaes concursos para as cadeiras do Entra em 1. a discussão o projecto 11. 20i. 

, professorado, principias que sou o primeiro a E' approvade sem debate. 
aceitar. Si se tr·atas~e da nomeação pura e ·simples, 
eu estaria ao lado do nobre deputado, uar-lhe·hia A pedido do Sr. Olegario entra em 2.a discussão 
õ ·meu voto contestando semelhante faculdade, mas e é. approvado sam debate com uma emenda se
o illustre professor de que se trata tem trcs con· gulllte 
cursos na matel'ia (n~oiados) e todos reconhecem, 1 
ClUe possue elle a U\:1.101' ailtidãol í!luslraçõo e illlel·~ EMENDA. ADDlTlVA AO l'ltOJECTO. N. 207 .. 
h$'encia para o exercicio do mngislerio (Apoiados). . 
Nmguem supponha quo com n no~sa actual o1·ga· Autortze·sc o governp a conceder tnmbem ao 
nização dos corpos docentes do ensino superior se desemll!lrgndor d:~ reln~no do i\Iaranhão, João Cae-· 
}lóde contestar a vnlillnde do~ exames ou concursos tano LrsiJon, um nnno de licença com ordenado 
feitos na Bahia o Pernambuco~ ou S. llnulo. par~ trnlal' do S!:!-U saude onde lhe for mais con
. O SR. SlL\'EtnA lriA.liTlNS ·-É sccr.iio do cngo- velll~nte.-;-.üagao e .f{ello.- .Vanoel C«l'los.-
nharia. • • • Sergto de Castro.- Da11m.- Americo. 

(Ha OUII'OS apa1·t~s.) SEGUND.\ 1'.\RTE D.\. ORDRM DO DU .• 

O Sn. JERONYMo SonRli::- V. Ex. vui ouvir· me. 
Está consoguintemr.nte proYa~o uo n camnrn Co~tinua n 3.a discussão do projecto do reforma 

ou o po cr og1s a v o, concc en o ~emelbnnt~ nu· · 
to~iza,ç~o ao goveruo, niio offende nenhum dos Ye~ à nicsn, é lida, posta a votos a não apoiada n 
~rmc1pros .cnrdeas que o nobre depulndo.Ã}Uiz en· secumte 

O Sn. OLEG~tuo :-Antes os respeita. 
EMENDA. 

O Sn. lERONYMO ,Sonnt : - Anles os ·respeita. Ao artigo unico· do projecto acrescente-se: 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 27/01/2015 16:02 - PÃ¡gina 13 de 19

------- ~ -----

Sessão em 9 de Junho de 1.879 .. 

. E. para que se. supprima o § 3. • que nega a ele
.g~ptl!dade aos czdadãos que não professnm a reli
gw.o do Estado. 

S: R: - S:~la. dns sessões em 9 de Junho de -1879. 
-S1lvmra ll!al'tzns.-Jo,tq-ubn Nabvco.-Pedro Luiz. 
·-.Manoel Pedro.-Segismundo.-Tavares Bel{ort. 

. -:Guldino das Net·es.-A. E. de Cam(u·go.-Flm·eJL· 
cw de Aàrf!'l.t.-Saldanlta Jl.farinlw.-Costa Azevedo. 
-ll!artinlw Campos.-Horta de Amujo.-Fi!licio àos 
San~os.-Baptista Pe~·eira~-Joaquim Bteves. 

O sr·. F~liclo d~s Sant.os (peta ortfem): 
- Sr. presidente, prdt a palavra simplesmente 
par:~ requerer a V. Ex. que ponha em discussão 
tt eme~da qu~ _tive a .honra de 3})resenl.llr á easrr e 
que foi por mzm retlrnda em segunda discussão. 
Faço-o,porque desejo o Ilronnnciamento da camara 
~obre l\ ~déa aven~ada nessa emenda e. q\le me pa
rece mmto preferJve! ao censo pecuntario estabe
leeido no projecto do governo. · 

O Sn.. PRESIDENTE: -O nobre deputado qu:eira 
m:md:wuma outra emeud~. porque uguell:~. a que 
~e refer~, tendo sido retirada, não e$tá mais entre 
os papms. 
. O. Sn. FELICIO nos SAN'TOS : -:-Bem, reprodu· 

ztrez a emend:t. 

. ·o Sr. zama (attenção):- Sr. pr~-sid<mte, 
foram t~ntos 9s oradores que desde logo se inscre
veram para a :La discussão deste projer.to, que não 
ousei pedir a V. Ex. que me incluísse entre ~Bes· 
na 2.11 discussão, pcrém, havendo eu pedido â 
palavra, fiquei t~o abaixo na ordem da inscripção 
que e encerramento vniu tolher-me o dir<lit~ dé 
emittir por minha vez a minha opinião. · 

E, Sr. presidente, abster-me-ia de externai-a 
si se Lt·atasse de trazer mais alguma luz ao dehate' 
porqu~ estou inteiramente connncido de que não J 
das mmhss plllanas que ha de result11r esclnreci
m~nto ~lgum · pa~a a camara dos -srs. dell\ltad{}s 
(nuo apozados), po1s neste debate se huo empenha· 
do os mais notaveis oraôores, e cumpre confe3sal
o por honra da camara, elle se tem mantid<1 Mn 
uma altura tnl, quo se póde dizer sem receio de 
errar que o juizo da ·representacão nacional está 
perfeitamente formado. • 

0 SR. BULCÃO E OUTROS S.ENHOREs:- Apoiado. 
O Sn. ZA!ll.\ :-Mas, como a honrada opposir;ão 

pelo org~o do nobre deputado pelo alto Amazonas, 
o meu tllustre amigo o Sr. Saldanha Mnrinh<J · . - - ' ,, . 
elo nobre ex-ministro do imperio declararam que 
desejavam e exigiam que neste debate se empe
nhnssem todos, que todas as o iniões fossem ouvi· 
as, ven 10 am em por mm 1a vez pec 1r um 

momento de nttençã.o á. camüra dos Srs. dçputn
dos. 

ene~gia. E' pz_:eciso antes de tudo que apreciemos 
as crrcumstancras em que nos achamos, e ·as con
d!ções po\!licas du paiz que halJit~mos P::tra qu~ 
nao nos dctxemos. levar por falsas tdéas hberaes, 
q!!e a_ época qnc:a~ravessnmos niio.comporta e que 
na o sao compauveLs com ns nccesszdades doste paiz . 

Si se tl'atasse por qnnlquer fórma de e~buli.ar 
o. povo de çuaesque~ de seus direit~s politico~, 
crvts, ou ~ocwes, a m~nlta honra, a mmha dígm
da.de, a mmha lealdade punham -me na obrigação 
d~ a.chnr·me ao lado dos direitos do povo, porque, 
nao me enYergonho de confessar, só a este devo 
a ~umil~!e e 'pe<tuenn posição qui\ ho.ie c.ccupo neste 
fWIZ. St durante 20 annos tive assento na assem
llléll: provincial :da minha provin~ia, si hoje tenho 
aqut uma cadetra, deva· e~clustvamente ao povo 
ila Bahra, esse grande favor, esta inestimav~l 
bonra (.4poiados). 

Porlanto, não sncrifzcarei, em eircumstancia al
guma os direitos do povo. 

Mas, Sr. presidente, não se trata hoje du esbulho 
desses direitos, trata-se de uma reforma de alto al
cance para a sociedade bra.zileira. Trata-se. de 
tr~nsformar fls\a camara 8m espelho fiel da opi· 
mao publica. Nestas condições não ha logar ilara 
pequenos escrupulos. O homem deve encarar as 
questões do a\~ .. de modo qne do seu procedimento 
re~ul!e a; med1da que a totalidade da nação julga 
hoJe mdt~pensavel p!Jra :1. salvação do systemo. re-
presentatlYo. . 

Tem-se procurado aqui Miar ao coração das 
massas . populares, que são sempre dispostas a 
appluudtr aquelles que se mostram favoraveis aos 
seus interesses. E' p1·eciso que nós fallemos tam
bem á cabeça do povo, que tem sempre um grande · 
fundo. de bom senso, quo sempre se atba disposto 
a ouvir a verdade (tUando 11 e.x.posta com sinceri
dade e com convicçãó, muito embora o orgão desta 
ver~nde sej~ um _deputado obscuro, um. sertanejs 
bahtano (nno apotaclos),mas filho. do povo, sahido 
do meio delle, com elle criado e por eU e elevado :i. 
posi~tão que hoje oocupa. 

Senhores, não pertenço ao nu.mero desses espi· 
ritos fortes que olham sobranceiros e pouco caso 
fazem do conceito que por\'Cntnrn dellell"possnm 
formar ns m11ssas populares. E) verdade que me 
preoccupo pouco com o juizo que de mim possam 
formar os podero~os do dia ; mas confesso, im. 
porta-me tudo o conceito do povo. Ha em mim 
uma frnquezu, e não _me envergonho de a con·-
fess~r, si fraqueza é isto, n popularidade sedm-mo, 
fascma·me. 

Mas, n Jlopulnridalle CJ.UC me fascina, que me se
duz, niio é a qne resulta do enthusiasmo momen-. 
laneo; é n que s~ obtem por ur_n pr~cedimento 
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cotBer\OU·Se na r.:gi:io acrea das theorias. Não 1 nada é possivel ao partide liberal fazer no futuro 
me animo a r~sponder a S. E:c, porque sou o 1 de proveitoso ao Jlaiz (Apoiados). Desde que-se ac-

• primeiro a reconhecer, a medir com · exactidão a ctlsa a representação nacional de viciosa em sua 
lHnnensa distancia que me. separa do illustre ora- origem, é p1·eciso escoimal-a deste vicio, dar-lhe 
dor paulistano ; mas, entendo que, assim como ·a força moral indispensavel para que as medidas 
aos principes da tet·ra, os reprcscnt;mtes da naç5o do pouer legislativo tenham o necessario prestigio 
têm obrigação de dizer com franqueza as suas afim de produzirem todos os effeitos e terem todo o 
opiniões, assim lambem os príncipes do talento desenvoivimento necessario. Istp só se póde conse
dovem ou vil-as sem que taxem de atrevidos guirpela eleição directa (Apoiados)-: Considerando 
arJUOllcs que porventura ouzem contestai-os. a eleição directa como uma necessidade da unção, 
·Vou apresentar afgumas considerações, que, si t-.na minha vida publica hei de sempre concorrer com 

n:io destruirem completamente as proposições do i o ebulo pequenino de.que disponho para recon
nohre deputado, pelo menos justificarfto a di ver- 1 struir o edificio social que se vai solapando, e estou 
gencia em que me acho com S. Ex. 1 firmemente disposto a não embaraçar aquelles que 

Senhores, pretendo occupar o menos tempo que I quizerem fazer a reforma por qualquer modo que 
1ne for possível esta tribuna; e pois a camara me seja; ainda quando fosse necessario para effectual-a. 
Jlermittir;í que não trate senão muito ligeiramente \ um golpe de Estado; o meu apoio não faltaria aos 
dt~s questões constitucionaes, fJUe aliás têm sido a , que quizessem beneficiar o paiz com esta medida, 
these da maioria dos discurs_qs que têm ·ido aqui I ainda que por um meio pouco regular. Censu
llronunciados. . i rém-me embora, digam que não é isto de liberal: 

Tem -se perguntado si a reforma eleitoral se 1 des~e que estou convencido de que sem a eleição 
deve fazer por uma assembléa ~onstitninte ou por / directa não se póde dar um passo, roeu procedi
uma lei ordinaria ; si a . constituinte deve ter r mento não pó de ser outro senão auxiliar a reforma 
poderes restrictos ou i Ilimitados; si nella têm I eleitoral neste sentido (Apoiados). 
~ute~·vençã_9 o senado, e finalmcn_te si está sujeita O Sn. ButcÃG :-Está fallando com muito patrio-
a dissoluçao. Os doutores da le1, os mestres do 1 tismo 
direito publico têm dis:!utido proficientemente se- I · 
roclhantes pontos. Ao querer sustentar qualquer O Sn. ZAMA. :--:-0 nobre deputado por S. Paulo 

, destas opiniões, eu não faria mais do que renro- parece q!le se esqueceu um pouco do estad<? _do 
<luzir argumentos. Confesso á casa que n&. as- nosso pmz; parece que se deslembr~u do vtcta
sembléa legislativa provincial da Bahia sustentei m~n~~ do nosso systema _represenla.Ltvo, q!le na 
a opinião de que. a reforma eleitoral se podia fazer opm.l3o geral, sem .e?.tcepçao ~e um so, provem. ex
por uma lei ordmaria; e sustentei ~a apoiado na clus1vam~nte do regtmen eleitoral sob o qual VJ_vc
opinião do respeitavel e illustrado conselheiro Na- mos, regunen que dem~nda U~{l reforma radical 
Imco tão cedo roubado ú nossa· patria. Mas desde e profunda, s.cm a qualimposstvel termos governo 
<rue 'por parte de alguns illustres co-religionarios representativo. , 
c amigos, surgiram escrupulos com relação ao modo Com effeit~, o que p~demos esperal'lde uma re
de effectuar ·a reforma; desde que se julgou que forma que nao seJa radi.cal, quando vemos que dn 
uma assembléa c~nstituinte daria aind~ um meio eleição de províncias passamos _para a .lei dos circu
de arredar susceptibilidades deadversarws nossos, los de um deputado, que da lei dos circulos passa
com assento no senado, aliás partida rios da eleir.ão mos para a lei dos districtos, que da lei dos districtos 
directa, julguei que não devia fazer questão· uo passamos para a I~i do terço_; e qual o resultado 
moda por que sel)lelhantc medida fosse realizada. de ~od~s estas medidas por nos e por nossos a~vor
E, pois. quer se trv:esse de fazer a reforn~a por lei s:ll'los_mtentadas para melhorarem o esta~o eleitora! 
orclinarw, quer se ttYesse de fazer por mew.da con- do pa1z ~ .o resultado, senhores, que obtivemos fo1 
stitnifl'~'. roo•·ria no meu posto apoiando a:Juclles, um e umco; todas essas reformas passaram por 
cujo intc ... u t; ilntar o paiz com esta r_eforma. P}'OVas su~mentes e deram sempre o mesll?-o quo-

Quanto aos utitros pontos_. ilesejana que os po- mente, o trmmp~o do governo, sempre o trmmpho 
deres da constituinte fossem latos, de maneira que do governo (Apo1ados). . 
aquelles_que recebessem 'poderes ~speçiae~, quando U~1 SR. DEPUTADo :-Si quizermos mudar de fi-
se reumssem, podessem. tratar nao so des!a, como gur3, devemos quebrar 0 molde. . 
do outras medidas que JUlgassem con,·ementes ao · 0 8 z S h . · 
bem publico. . . _R. • ~A : - an ores, nos temo~ n.a. nossa 

Entendo que na assemhléa constllumte 0 se· constttutçao consagrados os bons Pri}lCipJOs ou 
nado não põde ter intervenc~o, or ue desde ue an.tes os dogmas de ~odos os governos hvres, quer 

irecto: porque entendo que sem esta reforma 
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me admira, porque não conheço en1 materia elei- deste eleitorado, que afinal de contas não re
wral senão dous modos de fazer eleição: ou ella presenta as massas popuinres. 
se faz pelo suffr:Jgio universal, o direito de todos, · Senhores, a constituição do Imperio condemnou 
ou ella se faz pelo sulfragio dos capazes. a população do Brazil a uma degradação civica, 

O que eu não comprehendo, Sr. presidente, é v. porque, senhores, a que se reduz o direito de fazer ~ 
!luutrina do nobre deputado por S. Paulo, a dou- eleitores, esse direito, que, na phrase de Broglie, é 
trina do voto generalisado. Si S. Ex. julga uma . o mais estupido de todos os direitos que têm sido 
grande injustiça o que nó~ desr•jamos, a renda de i' dados á creatura human'l, p01·que faz vergonha ~o 
1008, e a condição de saber ler e escrever para que legislador que o deu, e aos povos que o aceitaram? 
o cidadão possa dar o seu voto; si S. Ex. quer '/ (Apartes). · · 
que votem todos que t~rn renda de 200~, não será O que eu quero dizer é que nunca o povo con
injusto na sua theoria, pela qual os que tiverem I correu realmente pura a eleiç5o de seus represen
ronda inferior a esta ultima ficam exclui dos? tantes, quer para as províncias, quer para o sen::~do, 

Não comprehendo para exclusão do direito de I quer para esta camara; que a constituição dando
voto outro motivo que não seja a capaci~ade do lhe este poder quíz apenas ter um responsavel das 
votante. . . tt:op_elias que porventura praticassem os agentes 

Não basta, Sr. presidente, que o individuo teii.lia- do poder e levando á conta da pópulação o mal que 
sómente. a indep~ndençia. que sa presume provir poryen~ura viesse do systema eh~itoral que nos tt:m 
do rendimento, e pree~so-tambem que elle ·tenha reo-tdo. . · 
um tal ou qual gráo de illustr::~ção para bem poder Com a eleição directa queremos dar a cada 
apreciar as condições do paiz, em cujos negocios é um dos cidadãos que tiverem a capacidade neces
ehamado a intervir. saria, a responsabilidade do ~eu acto, a inten·cn-

Si os nobres deputados por S. Paulo e Pernam- ção legitima dos negocias do seu paiz. 
huco querem que sejam chamados a votar todos Nao fazem hem os que dizem que nós que
aquelles que têm votado hoje, não para deputados remos esbulhar as massas dos direitos políticos, no 
geraes, não para membros de assembléus proviu- gozo doi quaes têm vivido até agora ; não, não 
ciaes, não para senadores do Imperio, mas sim- hao-esbulho, pelo, contrario na reforma, que pre
plesmente para eleitores, devo dizer aos nobres ·tendemos, sli queremos dar estes dil:eitos aos que 
deputados qae qualquer _que seja a reforma que devem exercei-os; mas que até hoje têm estado 
sobre estas buses tenhamos de fazer, seu resultado impossíbitados de semelhante exercido. 
será nullo, porque temos na pratica o que possa Senhores, dizem qne a lei é pouco liberal, que ~: 
ser a eloição com semelhantes condições. restringe o voto. lato é, queremos transformar 

Senhores, o paiz tem presenciado muitas vezes um eleitorado de vinte e tres mil e tantos homens 
o que são as eleições de vere:Jdores de camaras que compõe. o eleitorado brazileiro do Pará 
mun!cipaes, de juizes de paz, etc., feitas pelo sy- ao Rio Grande do Sul e elevai-o a 400 ou 5ôO. 
stema apregoado pelos nobres deputados por S. mil, e dizem que queremos restringir o voto l 
Paulo. e Pernambuc~. . · Senhores, o que queremos é collocar diante 

Alu, se~ore~, _nao se en unc~a a V()~tade _popu- dos go\·eruos um corpo eleitoral imponente· e im
lar : !lesta~ elezçoes se· ~nuncm a. !JOlencw das possi vel de ser corrompido pelas promessas, afagos, 
a~tóndades ~ubalternas,.as persegmç_oes dos man- pelas violenciasdo poder. 
does de aldeza, emfimas ot·dens quasz sempre ema- · · ll d" . 
nad~s daquelles que se dizem de posse do poder. O que quer~mos e co ocar Iante d~s . deputado::; 

Sr. Pl'esidente, é preciso gue nós digamos·.uma um corpo eleitoral, perante o qual re~ponaamcon-: 
verdude ao povo deste paiz. Póde esta verdade stantemente pelos s~us actos. . . 
desagradar-lhe, mas tomo sobre os hombros a ta-l O que queremos e que cada um de nos pense ua 

• refa odiosa, si odiosa é de dizel·a com a maior sua reeleição, que deve correr-por conta..Uo .eleito-
franqueza. . ' \ rado e não por conta d~ govér':lo ou do parlido a 

Senhores, a n-ossa constituição por mais liberal I que est~ pertencer ·(multos. al?olado~); o q~e _que
que pat·cça, demonstra de quando em vez 0 vicio . romos .e collocar o_deputudo vts·a·V?S do mmtstr?, 
da sua ungem, o vicio de uma constituição outor· j como zgual para 1gual, sem a menor dependenc1a 
gada. . . · . _ · . 1 deste nem antes, nem llepois rla c!ei~ão (Apoiados). 

· E~se. d1re1~0 _da~o aos votantes_de t~zerem ele1· \ o Sn. GALDtNO D.\s NEYES dá um aparte. 
tores, e um d1retto merte, sem acçao; o povo nunc.a · , . , 
interveiu na organização do poder Jerrislali,·o deste ! O. Sn. Z.utA :-E exaclamente, . se!lllO.rcli: o 
paiz "' . . 1 apax te do nob1 c dep atado que, maiS J ustrtlca a 

SR. JoAQtiM: N.~uco dá um apa:te: _ quando fôr nece~sario, contra as .e~igencias ·do 
O Sn. ZAbiA: -·Digo eu, a const1tmçao outor- poder, porque dtante do um eleitorado destes~ 

gada rcy_ela o vicio da sua ori rrem · o mon r h ' · · - · . · 

cnrroJ(lu ao llOVO do l.ltln fú, a um povo novo na rio do goyerno, para passarem a ser· empregadas 
que r~ceJJJu a naouarcblll1 do sor o fubricante como meio de salvação publica (Muitos apoiados). 
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O Sn. G.4.LDINO nAs NETEs:-Havcmos de ver. 
O Sn. Z.urA:-Demais, Sr. presidente, ha de ~ 

fazer uma mudança notavel nas relações da ca· 
.. mnra para com o goyeruo. A camara não serà con· 

siderada crcatura do governo, como se tem dito 
nqu-i ; a camara terá uma vida propria; e aquelles 
que forem encarregados de diri~ír as pasta~, com
})rehemler5o f;~cilmcntc que não passam de com
mis::arios da camara, que lhes poderá cassar os 
lJOderes~ quand'J assim julgar conyeuiente. 

O SR. ~bcEoo:-Tudo se sophisma, mas cada um 
cumpra 'Com a seu dever. . 

O Sn. ZA~B.:- ~~ís, Sr. presidente, seremos 
ouvidos e trat:11los com outra considcraÇflo, porque 
o ministerio ha de tambem comprehender que a 
camara lan~ará llara longe de si a responsabilidade 
dos actos, nos qmas não fôr solidarin, em que não 
tiver sido convenientemente óuvida, em que não 
tiver a responsabilidade que legalmente lhe toca. 

~las, senhores, cs~a eleição não póde ser completa 
§implesmente com a inclusão daqtwlles que soube
rem ler c escrever e-que tiverem a renda de ltOO~. 
Outras condições suo necessarias 11ara que possamos 
:lltingir o resultado que desejamos. 

Entre estas coudi«,:õcs, senhores, eomprehendo 
t:onlO uma <las de primeira ordem. como sendo 
·n.t•ees~idadc inueclinavcl que a ~leii;ão seja feita 
por crrculos de um deputado (mMtos apoiados) de 

••· .· maneira que aquelle que tiver legitimas raizes 'Da 
~· ·' circum~cripção .por onde !or candidato, possa facil· 
· · · mente lutar c~ntra os. prr~tas pqli~i~os, que por

. ventu~ o q':u~erem e~clurr, au~rhados pela ·in· 
fluencm offi.cwl, que nno ha de facilmente resi,.,.nar 
o seu papel (Apoiatks). o 

Eu quero, ~en.hores, que catla parochia consti
tua um collegw, de modo que o eleitor não seja 
obrigado a longas jornadas para poder dar o voto 
ao candidato que apoia. 

, Quem conhece as grandes disl.mcias, rlo interior 
do paiz, comprchende facilinente que tinha obri
gação de reclamar por medidas desta erdem. 

Demais, eu enchergo na clei~,ão directa feita como 
·a pre~e~do uma grtmtie vantag-em, que é a de. 
suppr1mrr as lutas .1rmadas nas pnrocbias pnra a 
organização do eleitorado. . 

O eleitorado existirii. porm:mcnlemcnte, cadn um 
dos. partidos terá os seus repre~cntantcs legítimos 

. mars ou menos numerosQS, conforme a força de 
que dispuzerem; estes liscaliznrâo os outros, e 
dtllti. re:>u!ta uma vantagem niio menor, como n 
d~sappariç3o das actas em brnnco c f:11Jrkadas 
fora do lt'mpo Jeg~tl, E':<tn cl1aga ver,.ouhos:J. que 
corróe os nos~os costumes llOliticos (Apoiudos). 

A grande d•IDc.uldatle sobn•tmlo reside no modo 
por !Jile tenl!~rnos de. dl'cret1r 3 qualificnçiio 
(Apo1czdos). Nao ha lm boa, por Ulelhor ue st•'a 
1en.~"\ a, rc 1.g1 a o YO af a aqm, que n<~o ependa 

mmt9 e mmto do modo IlOf(JUe vni ser. execu-
tada (Apoiados). · · 

ile l~Mi admiram·sc da previdencia dos Je,.,.isl~do
r~s daquclle tern~o (apoiados), é uma lei esplen
dtda.; mas na pratica a ue licou clla reduzida ? 

poza os • · 
!'or iggo di:io que og parLidos politicos deste 

P.aiZ, conservadores e liberae~, quo proclamam ~o r 

condições não é do interesse de ambos que por 
todas as fórmas legaes se esforce cada um na me
dida de· suas forças por uma exccn~ão regular da 
lei que fôr decretada '! • 

Eu, Sr. presidente, não costumo dP.sconíbr 
sempre dos homens, pelo contrario, devo esperar 
que aqnelles que têm presenciado as scenas dolo· 
ro~as que se têm dado neste Jlaiz, não hão de 
de1xar de concorrer com todas as forças pnra que 
em uma nova fórma de eleições, o voto do cidadão 
seja realmente manifestado, e que cada um de nú~ 
em snas circumscripções se esforcará scrian1cnte 
para que não sejam excluidos aquelles que nos 
termos da lei têm o direito de ser incluídos 
na lista dos eleitores. br:~zileiros. 

o~ nobre~ deputados da opposição proclàmaram 
aqm que nos tmltamos arnado a bandeira da re
forma para ha>tear nas ameias do liberalismo a 
reforma da bandeira. · . -- · -· -

1rlas, pergunto aos nobres deputados, onde é qu0 
reformamos a nossa bandeira'! O que é que procla· 
mamos durante dez annos? A e.leição dírecta 
dizem elles. !Ias a eleição directa com o censo con: 
stitucionaL E o que exigimos hoje para o eleitor? O 
ecnso que a constituição j;i exige 11ara o eleitor 
actnal, isto é, ~oosooo de renda. 

Não alteramos, portanto, em r.ousa nenlmma as 
condi~ões do eleitor brazileiro com a reforma IJQC 
vamos fazer. -

OSn. G.4.LDINO DAS NEVEs:.....;.Então para quca 
constituinte? . 

o Sn. ZAlf..\.:-Si nós quizcssemos encarar a 
questão por outro lado, cu diria ainda: não refor
mamos a nossa bandeira, porque o censo de 100$ 
em prata, do :182\., traduzindo em 200$ pela lei do 
18í6, -va!e be~n hoje os 4:00~ que n{is exigimos para 
ser consulendo apto a eleitor o ri~adão~rnzileil'O. 

O Sn. G.unixo nA:- NErRs:-Mas para essa tra-
ducçlio Diio lJOuve constituinte. · ·· · 

O Sn. ZA!IU:-Eu j:í disse ao .nobre dcpuwdo c ti 
cam3ra que ·a constituinte era. um meio de apa«tw 
escrupul?S de alguns de nOSSOS amigos, C de fC• 
m0ver dilliculdadcs ·por parte ·dos nossos adver· 
sario~, c parque nós, que temos um objectivo 
d.efimdo, havemos de parar na cseolha dos meios, 
quando nós o que queremos é chegar ao fim 't 

Senllores, aquelles que sustentam que nós despre
zamos as doutrinas li beracs e queremo.- nrrorar 
uma aristocracia de dinheiro, exigindo o censo de 
4-~0!S pnl'a o eleitor, permittirão que lhes diga que 
~ao conheceJ~l as condít·ões do pniz que habiinm. 
Ncst:l terrn nuo ha homem n"nhum que, querendo 
trabalhnl', não g-anhe :ms:J33 por mez (Apoiados). 

E, senlwr..es, si ba alguns que não. tem esse ren
dimento, quo niio .querem trabalhar, para esses . - . -
SoCied!)de SÓ tem Obrigações de dar 'direitos, e 
garantms, ao· que concQrrem para o bem commum 
e o indolente. o recr · · ' 
trnbalho, não é membro util da sociedade (Apoiados). 

O Sn. GALDINO nAs NEVES :.;_As mesas classifi· 
cndoras é ue huo de fazer as cont.1s. 

O Sn. ZAM.\. :--Quando eu aprendi logica, OU\'i 
dizor quo com n!Jusos não se argumenta (Apoiados). 

Devo cs~rnr ~r bonrn dos homenll oliUe&.~ 
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deixe de fazer executar lealmente a lei, que os re
presentantes da. nação julgarem dever decretar com 
rel~~3o a esta m8teria. _ 

Creio que com relat;ão ao censo tenho dito o que 
está na consiencia nacional ; acrescento, porem, 
para mim o censo que se acha no projecto não 
tem a menor importaneia, eu não faria mesmo 
(jUestão se se eliminasse essa clausula, comtante 
one se conservasse a de saber ler e escrever. 
· Est.e é o grande eixo em que ha de rodar a reforma 
que pretendemos decretar. E nem se diga que tam
bem nesta materia innovamos. A e:xigencia' de 
saber· ler e escrever encontra-se na lei de !8~6, 
que determinou às funcções que devem e podem 
exercer nos collegios eleitoraes os eleitores que a 
clles concorrem. Assim o eleitor é chamado para 

- cscrutador e secretario, tem o direito·de lavrar o 
seu protesto, é obrigado a assignar as actas da 
installação rios collegios, e essas funcções não po
deriam ser impostas pelo legislador aos analpha
])etos. Dir-.se-ha: mas a c0nstiluição não tem uma 
disposic_:ão exç.-&ssa a este respeito. E' verdade ; 
mas tambem não ba com relação ao deputado prQ~ 
vincial, ao deputado geral e senador, e ninguem 
ainda se lembrou de dizer que os analphabetos 
põdiam exercer semelhantes runcções. . 

Entendo contra a opinião, aliás sempre por mim 
re!'peitada, do nobre deputado pelo Rio Grande do 
Sul,ex.--ministro da fazenda, que não ba a menoreozi
veniencia em se marcar um prazo, para que depois 
dclle se possa então exigir que os que sabem lere 
esc:reve1· eoncorram . á eleição. 

Em primeiro logar devo ponderar a'> nobre de
putado ·qüe entre a eleição da constituinte e ~ da 
nova camara; haverá pelo menos um prazo de· dons 
:mnos e nesse prazo,· os :que tiverem direito a essa 
reg:tlia po~m vencer a reslri<'ção legal, e achar-se 
no primeiro dia da eleição directa habilitados a 
exercerem as funeções de eleitor. Mas, aceito o. 
alvitre do nobre dliputado pelo Rio Grande do Sul, 
o que succederia ~ · 

Succederia ·que na primeira P-leição votariam 
muitos analphabetos; e os que passado o prazo não 
tivessem adquirido a instrucção necessaria vara 
continuarem a ser eleitores, sentiriam despeito por 
se verem ex.eluidos, depois de haverem exercido 
aquelltls funcções. Não ha necessidnde de excluir 
mais tarde os. que uma vez foram julgados capazes 
de exercer o direi Lo do voto. 

Mns; senhore!1, na clausula de suber ier o es- ~ 
crever vejo duas grandes vanlagens : uma para ó 
povo e outra para o governo. Parn ó povo, na ne~ 
c s ·idad o i ta · I· inst uccão um direito 
poli~ico ·que nunca podertt ter sem ella; para o 
governo, na necessidflde de .facilitar ao povo os 
meio_s.de obter a instrucçã<? .. indispeB~avcl afim_de 

c.. .o ( • 
qué o cidadão brazHeiro c<iniprehenda o vai11r real 
do Jireito do vo.to; e se esforce por conquistDI·o; 

· rr om · a a necessidade 
~p010 nacional promovendo, ·por todos os meios, a 
instrucçào· primaria gratuita que a nossn consti • 
tuição g:mnt~ a todos os braztleiros. 

es e qne t1vermos mser1p o na nossa el te\
toral esta clausula, niío precisamos mais do que 
êortnr nas despezas inuteis, para augmentar a nrba . . . . . 
nlnrgaremos o circulo dos· eleitores brazileiros po- . 
dendo mesmo nutrir n esperança de que dentro de 
um razo tulvez não muito remoto rande nu-

mero de cidadãos augmentem o corpo eleitoral que ·~ 
já por esta lei tem de ser elevado. : ~ 

Não sou inimigo do suffra~io uni-rers:~l; pelo 
contr~rio. Considêro o suffragzo uniTersal como o 
ideal da doutrina Iib~ral; mas não comprehenqó 
que elle possa ser posto em_ pratica, seniio em tini 
paiz em que cada cidadão tiver coriseiencià -~dos 
seus direitos e:seus deveres. · · 

.Não conheço na face da terra paiZ::.algum, aiJ}d·a
mesmo na culta Earopa, que po:>sa reéeber o suf
fragio universal como comprehendo que póde 
e deve ser concedido. ' · · . · 

0 Sn. GALDINO DA.S NEVES:....;.Uma terea parte da 
Fran~a é ::malphabeta e lá t'.xiste o suifragio uni..: 
versa!. . · · 

O Sn. ZAliiA : - O argumento. do nobre deputado 
prova sómente contra S. Ex. O suffragio uniTersal 
em paizes ainda niio adiantados, .ou bem preparados 
para recebei-o, torna-se um instrumento do ceza
rismo; dá u.m Napolelio lll, dá Sedan, traz o ani
quillamento de uma nação, que só póde ser reér
gn!d~ pelo patriotismo de alguns grandes. homens 

·que surgirem no meio do perigo. Si · não. fosse 
Thicr~ e outros, não seria·_o suffragio universal · 
suffi.ctentc para sal\'nr a naçao 'fr:mceza. . . 

Amda outro ponto qu~ tem servido· de arieíe 
contr.1 n6s outros que ap9iamos o gabinete e que 
temos a pret~nção de. sermos bons Iiberaes (Apoia~ 
dos). E eu, Sr. presidente, snpJ!unha, vindo:tomar " 
assento nesta casn, depois de vinte annos de" ·vida 
publica, vivendo sempre de arinn. ao h ombro de
pois de treze annos de opposiçlio, di:!jlois de-durante 
todo· esse tempo, ter combatido em defesa. das idéas 
liberaes (apoiados) suppunhi que seria consideràdo 
fiel !:oldado desta bandeira •.•. 

VOZES:·- E é! 
O SI\. ZAliiA :-•••• mas vejo que o meu libera~ 

lismo é combatido por aquelles que supponho me~ 
nos adiantados do que eu. Este ponto é a elegili
dude dos aca1holicos. ~ ~ · · 

Pertenço, á escola dos que éntendem que~ as 
crentas religiosas não tiram, nem dão direitos · 
politicos, mas nas condições-- em que estamos, 
aceito sem repugnnncia a questão de opportu- . 
nidade que foi levantada por amigos qu! consr- . 
dero e cu3o cri te rio ·apreeiô. . . · . -

Demais, abrindo a constituição do Imperio vejo · 
no§ 3." do art. 95, entre as exee~ões, a seguinte: 
• Aquelles que não professam a religião do Estado • . 
Si a religião do Estado é determinada no art. $;o 
da cons!itui~ão, o l3. 0 do art. 9~ não é senão 
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sentir-se apoiada pela ópiniito nacional (Apoiados). O l O Sn. ZAMA: - Os cidadãos de que falla o nobre 
recurso é remover as diJficuldadcs, seguindo o ca- 1 deputado uma.unica causa têm feito, é concorrer 
miuho reeto do dever, as difficuldades só emba- para fazer eleitores, os eleitores, como o nobre de-
raçam aos que i,:rocuram a curva e não sabem utado sabe não ã · • - · 
·• n ar. s perigos, que rnmtas vezes não passam por que desempenham o mandato que lhes foi 
de perigos illusorios. . , conferido, assim como em geral não àiio os depu-

Ainda que muito sem methodo (não apoiados) tados contas do modo por que desempenham o man
tenho procurado expôr as "Vantagens que descubro dato a estes eleitore.s, formados pelas massas po-
'!la eleição ·direcw, por circulas de um deputado e pulares. _..-- · . 
com eleitores com a capacidade eainstruceão pre- Mas, nós vivemos em urp.p·aiz em qr1e ninguem 
cisas para comprehenderom as func ões · uo são tem o direi -

a a os a exercer. nesta terra do Brazil o sangue azul dos fidalgos 
Entre essas vantagens esqueci-me de assignalar (Apoiados). Todos nós sahimo3 da mesmu origem, 

uma que em minha opinião é tambem grande para todos nós somos homens do povo, e bem poucos 
todos os partidos politicos. podem con.tar illustres avós, nomes gloriosos para 
· Pelo modo por que estão organizados os partidos com elles se ampararem. 
no nosso paiz não ha provincia em que não seja ne- Quando õ. paiz é constituído por esta fÓrina, 
cessar i o organizar uma cha a com o nome de •cl . · · · · 

• " t> •· • a reforma que pretendemos, senão libertar os ci-
correrá por conta de cada um daquelles que tive- d d- 1 b · · d d d · 
rem adquirido por justos titulos os elementos ne- ·a aos a orlosos e mongera os as ea ems em 
cessarlos nas circumscripções onde tiverem de se que elles tem-se visto atados até hoje. 
apresentar como candidatos. o governo não poderá Devo dizer, Sr. presidente, e me ·presumo ser 
mais proteg(\r afilhados; os chefes politicosnão po- conhecedor do paiz que habitol quo reputo que 

.. do;rão preteri~ dir~itos, não se levarão por s~mpa- em vez ~a maioria da nação.conslderarum e~bulho 
1:) 

0:+ ·refa e-nós e 0 governo nos sentiremo; ao abrig~ a concorrer para eleitores, agradecer-nos- a ·o 
. dessas pêas que nos prendem um ao outro, e que livrarmol-os da influencia do subdelegado, da 
muitas vezes nos obrigam a considerações que não pressão do commandante ·superior, das ameaças 
teriam os si porventura 0 systema eleitoral fosse dos _donos da terra, e, finalmente de todos e~tes · . 
tal qual eu desejo que seja e como em breve será. meios· que servem para coagir e abater os cidadãos 

brazileiros nas épocas eleitoraes. 
• O Sn . .AluGÃo ButcÃo :-Havemos de ter a dis- · · 
eiplina dqs partidos, ~ não ·a tyrannia dos par- tafoe~g:sp!~~~~~~~~e~~~!~s~~z~o~e~~b~~:;~~; 
tidos. . . ·. · · · b d . na. sua anca a ... 
. O Sn. ZANA :-Ninguem admira mais o talento 

i . i us re epu a opor . aulo do que. o 
,humilde bahiano que neste momento occupa a tri
buna e a attenção desta au~usta cam:ara. Confl!sso, 
pgrém, que procurei no esplendoroso discurso por 
S. Ex. Ptonunclado o alcance real parn o nosso 
paiz, e não o encontrei (Apoiados e não apoiados). 
. Vi do um la 

figtll'ar o povo onerado de impostos de sangue e 
de dinheiro, condemnado a carregar a arma e a 
fazer a guerra, como si o povo tivesse de ser trans
formado em pariá inutil na- nossa sociedade. O 
nobre deputado se lembrou até de invocar os recor
dações da guerra do"Paraguay, que para honra do 
paiz inteiro, póde-se dizer, não foi feita simples
mente pelas massas populni'es, porque para ella 
concorreram todas as classes dn nossa sociedade. 

UM Sn. DEPUT O :-
prova distõ. 

0 Sn. GALDINO DAs· NEVES :-Mas, em grande 
maioria pelo pm·o não se pódo negar isto. Estas po
bres classes que hoje se quer arredar das urnas, 
COfl<'Orreran~ Il\llis ~o ql?-e ninguem ; pelo menos na 
mmha provmc1a foi ass1m. 

n. ..AMA :- o ouvumos o nobre deputado 
quo 6 tão bom liberal como eu, que é sincera
mente nmante de seu paiz, parece que nós que
remo!\ oxclulr cidndi.ios da formnçiio do corpo 
\egisln\\vo .• , 

.o Sn. G.\LDI~o DA~ NEYXM :-E nesta.}Jar~ todos 

toda ·a ~ttençüo.' 
o·sn.. Z.11."MA .... o que nós precisamos fazer é 

aquillo que o pai do nobre deputado exigia como 
condição ind1spensnvel da reforma eleitoral, isto 
é, separar os cidadãos que votam, da uelles que 
im edem de votar ri ar i · · 
ras e o Interior dos capangas, tratai-os como entes 
nocivos á sociedade. 
Pe~o a attenção do nobre deputado c da casa . 

para estas palavras do Sr. conselheiro Nabuco. . . 

Em scs$ão de 20 de ~overeiro de 1873, dizia no 
sGnado o· conselheiro N abuco (U): 

·c Senhor~s. não ha reforma possivel, si não fôr 
traçada uma linha sanitarin bem marcada, e bem 
distincta que separe os cidadãos quo votam, 

· r, por mo o que 
durante a eleição, no recinto sagrado dos templos, 
para a liberdade daguelles, possam ser exercidas 
contra estes as !rovidencias .de ordem publica; que 
a nossa civilisa~o e a sociedade reclamam. Não 
h a reforma possível, 'si os capoeiras da cidade, e os 
capangas do interior não forem haridos como i-
a s,- i m q a quer par , em qu -

quer tempo,. durante a eleição e fóra delln, pela 
policia e pelo povo~ como são. pérseguidos os pi· 
ratas do afto mar por qualquer pavilhão.' 

O Sn. Si>AQUUl NA.Duco:~Apoiado. 

O Sa. Z..uu:-ora, Sr •. president!l, a 
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grande numero, é aos capoeir1.1.s das cidades e aos colas de instrue ão rimaria no res ectivo muni ... . . . 
ClplO. 

Sala das sessões. 9 de Junho de i879. ~Felicio 0 Sn. JOA9U!>I NADUCO dá Um ap~rte. 

~ O Sa. ZAl\t;\ _: - Logo, ado!Jtando o censo que 
adaptamos, m~o reformamos ·a nossa bandeira ; 
ex~gin~o essa. condição ~xigimos o que está na con
sCien~ta naciOnal,; somos· amparados pelo vulto 

dos Santos. -
O SR. PREsmrw.•rE declara que vai submetter. ao ... ·. 

apoiamento essa emenda, a qual, embora tivesse _. 
sidç> apresentaja na 2. a discussão, foi retirada por 

r 

do seu tumulo para nos dar um app auso, e esta 
popo.laçi\o nos dias em que tiver de exercer o sa · 
grado direito de voto, não verá em torno de si ~s 
navalhas dos Bijús, nem os caceteiros do interior, 
que embaraçam os homens respeitaveis que vão :.ís 

O Sr. Felieio dO$ Santos (Prla ordem):· 
-Não sou lido no regimento, mas acredito que a 
decisão, que V. Ex. acaba de proferir a respeito 
da Ipinha emenda,. não está no espírito do mesmo 
regtmento... . · urnas lcyados por ~m interesse patriotico. 

' ' direito de dizer ao neto de José Bonifácio, que t;mto 
tem excedido aos seus antepassados em ·talento e· 
illustração~ ue n.íio deve ficar á uem lles 

R. ,A.NDIDO DE ÜLlVEIUA:-Completamen.te de 
accôrdo. · . 

O SR. FELICIO Dos SANTOs:..;. ••. or uan 
rro tsmo e que por órma alguma deve embaraçar os 

seus amigos, iJUe pretendem dar o unico remedio 
po~sivel aos males cruciantes, que devoram a nos.sa 
patria (.llfuitos apoiados). S. Ex;, .deYe este sacrificio 
a seu partido, deve este sacri.ficio ás idéas que por
ventura hoje nutre de profunda convicção; e espe-

pre en e-se que uma emenda rejeitada em 2.a 
discussão deve ser de novo submettida a apoia· 
mento, quando proposta em 3. a discussão, porque 
~ ~ma idéa ql!_e cah~u, uma fdéa que a camara re'

. Jeitou, mas nao asstm quando a emenda não foi 
rejeitada. '·· 

ro que elle saberá fazel~o com c· - · 
gran eza e espuito que o caracteris~ em todos 
os actos de sua. vida publicá~ · · 

Nas condições, que atravessa o partido liber:~l é· 
necessario .que lodos es ·seus membros tenham pa_. 

. triotismo, que desçam das regiões das theorias para 
a observação severa dos factos. que se passam ante 
seus olhos. 

Quanto ao mais, senhores, sómenüí posso dizer 
ao nobre presidente do conselho que vejo senta.do 
na sua cadeira ; quaesquer que sejam os embara-. 
:.' . . . ; () -
l'romisso que tomon perante o seu partido e pe
rante a. nação, não desanime (muitos apoiados): 
confie no seu partido, abr;1ce-se lealmente com elle 
e fique certo de que aos apupos de hoje, succe
derão os applausos dn população sensata .jmuitos 
apoiados) e ~aquell~s -que. têm. locado a chaga. 

. ' s • 
UM Sn. DEPUTADO:-E a gratidão do :pniz in· 

teiro (Apoiados). 
O Sn: ZAMA:-·E um dia a historÜI" que não se 

deixa levar pelas paix.ões, a bisloria que faz justil,;a 
a to.dos os homens de merecimento e probidade 
(apoiaâos), deverá reservar ao eonselheiró Joi.io 
Lms Vieira Cansansão de Sinlmbll, uma pag!na 
brilhante, que retfistrarà o sett·notne como aguelle, 
sob cu·a admirustrn ão ·co e · • 
renasCimento do sysloma representativo neste paiz, 
a liberdade lia eleição, o direito do povo intervir 
francamente nas deliberações da '!lac;ão. (Apoiados ; 
muito bem, muito bem. O orador 1·ecebe felicitações 
dos Srs. ministros e de grande numero de Srs. iepu-
tados.) ·· 

EMENDA.. 

· Substitua-se no período 2. o· as palavras tiverem 
por bem de raiz ..•• até o fim pelas seguintes: 

E a arem i · 
para cada município pela camara munic~pal, se· 
guindo os tramites ordinarios, e por ella percebido 
e applicado exclusivamente para o -cllSteio de es~ 

A, 8.-TOlllO llo 

. O SR. F'ELimo nos SANTos :- Desculpe-me o meu 
nobre amigo. " ·· ... ·· 

Tratanc;lo-se de uma emenda que a pedido do seu· i: 
autor foi !'etirada para ser tomada em considera«}âo ~~, ~
na.a.a discussão, parece-me inteiramente inutil o · 
apoiamento. • . 

A camara não reje~tou a idéa, ·concordou no 
adiamento della para a 3. a discussão. -

• .- · n a nao. eXIs mats. 1., 
O nobre deputado pediu tl a camara consentiu ·na 
retirada della que ticou como não subsistente nos· 
nossos trabalhos (a~oiados) e conseguintemente'só, 
póde ser aceita depms de apoiada. · · 

O Sn. FELICIO DOS ·SANTos ·-QnnndQ Pe~il'ei'a--
emeuda em :2." dtsc sã ~ · - . · 
ca ido a ~alavra nessa occas1ào, não desejava vel-a 
cahir sem ser fundamentada. 

Eis a razão pJr que adiei o julgamento da minha 
emenda para a a.a discussão; não tenhGrpodido 
ainda ter· a palavra e, receiando que a discussão 
esteja encerrada antes que possa justilleal-a, apre· 
sentei-a de novo. . 

o SR. PR~SIDE:'ITE :-voú submettel-a no apoia-
mento. . 

O.~n. S<!_UZA CARVALHO requer o encerramento· 

O Sn. PRESIDENTE-procede á votação, retirando~se 
por·esta occasião os Srs. presidente·doconsefbo e 
ministro da fazenda, e é approvado o requerunento~ 

O Sn. 1\l'AnTINHO CAMPOs (pela ordetnJ :-sr. pre· 
sidente, reclamo que se considere nao vallidá a 
vo.ta iio feita na resen a · · - , . . . ; · 

· O Sn. ZAMA :-Não pó de à:ceitar o· réquerlmento ·. 
do nobre deputado que importa uma iDJuiia:áca
marn. · · · · ·: 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 27/01/2015 16:02 - PÃ¡gina 1 de 25

58 Sessão em 10 de. Junho de i879. 

O Sn. ?tfAIÓ'INHO CAMPOS :-Não fiz nem fnço re
querimento ·á camara, mas ao prcsiuente ua ca
mara ; e faço-o em .cúmprimento do regimento, 
porque não ~e pó1kvotar em prescnoa dos Srs. mi
nistros. Não ha_,injuria, e si ha é o rcgimente 
quem a faz, não· sou eu. · 

Eis o que queria de V. Ex., e me é iudiíferente 
o despacho. · . 

o Sn. PRESIDENTE manda levantar-se os Srs. uc
putados que votaram contra, attendendo assim as 
obser"açues do Sr. Martinbo Campos. 

O Su. 1\fARTINno CAMPOs diz que não é a 1ft )3IRa 
cousa, mas em fim aceita o expediente. 

(Trocam alguns apm·t~s.) 
O Sn. Z.mA requer e a camara concede votação 

nominaL · 
Procedendo-se á vota~ão responderam sim os 

Srs. Americo, Danin, Franco de Sá, Paula Duarte, 
Serra, Simal, Doria, .José Basson, Freitas, :Rodri
gues Junior, Paula Pessoa, Virialo de ~[edeiros, 
Souza Andrade, Liberato Barroso,Theodoreto Souto·. 

·'Pompeu; Amaro Bezerrn, Moreira, Aragão, Meira 
de Vasconcellos, Manoel Carlos, Souza li:arvalhG, 
Epaminondns, Costa Ribeiro, Antonio de Siqueir11, 

. Soares Brandão, Seraphieo, Tavares, José :Marianno, 
Luiz Felippe, Buarque de Macedo, Beltrão, Espc
ridião, ?rlenezcs, Lourenço de Albuquerque, .:t\la· 

·' rianno da Silva, Esrlindola,'Bariío da Est~ncia.Prado 
.;:Pimentel, Barros Pimentel, Zama, Prísco, Bulcão, 

Ildefonso de Araujo, Jeronymo Sodré, 1\Torira , 
Couto, Ml}rcolino Moura, Ruy, Souto, Rodolpht 
Dantas, Augusto França, B.:zerra de hleuezes, Fre
derico Rego. Macedo, Souza Lima, José Caetano, 
F1·eitas Coutinho, Felicio dos Santos, A.ureliane 
Magalhães, Candido ·de Oliveira, Carlos Affonso, 
Fidelis Botelho, Correia Rebello, Hvgino, Jgnacio 
Martins, Cesario Alvim, Lima Duárte, Lafayette, 
1tfanoel Eustnquio, Theophilo Ottol}i, Antonio Car-

. los,· Bprão Homem de 1\fello, Olegario, Segismundo, 
Malbeiros, Alves de Araujo, Ser~io de Castro, 
Silveira de Souza, 1\Iello e Alvim e Osorio ; ao todo 
Si votos. 

Responderam rui?, os Srs. Saldanha Ma ri 
, , anoe Pedro, 

B 1riio de Villa BeiJa, Joaquim Nabuco, França 
Gsrvalho,Andrade PinLo, DaJJLista Pereira, Joaquim 
Breves, Pedro Luiz, Galdino, · Martinllo Campos, 
Camargo, Florencio de Aureu e Silveira Martins : 
ao todo :1.6 "Votos. 

O Sn. PRBSÍDENTE dá para a ordem do dia !O : 

L a pm·te (até ~ ho1·as). 

Discussão de parecer da eommissão das assem
l:Jléas provinciaes sobre a lei provincial do Riíl 
Grande do Sul e e~ de li aio' de HS77 • . 

2. • part~ ((Js 2 horas ou antes). 

Discmsi"o {\as emendas do senado sobre os pro
j cctos de leis ·de fixação de forças de. mar e de 
terra. 

Levanta. se a se:Ssão ~s 3 3/li da tarde. 

Sessão em 10 de .Junho de 1.8~'9. 

Pl\F.SIDENCIA. .DO SR. Fll.EOEniCO DE ALMEIDA, VICE· 
PRESIDENTE. 

SUM~iAR!O.- EXPED!llNTE.- Pareceres.- Rcqucrími'nlo do 
Sr. José Caatano.-Redacções.-Ob:>ervaçõws e projecto <lo 
Sr. Li!Jcrato Barroso.- Observações c projccto do Sr. Sal
danha Marinho.-Ln l'AnTE o.\. onoEll no ou.-Prímeira dis
cuss;io do projocto n. Si A de i8i9.-0lJsorvaçücs do Sr. Si!~ 
nir::t de Souza·.-Discursos ,dos Srs. Horta. de Araujo e Mello 
c AIYim;-Primcira discussão do proje<:to n. 2H de {Si!l -~ 
Requerinlcnto c emenda. ~o Sr. Malheiros .-Di-,cnr~os dos 
Srs. Joaquim Nabuco e Jose Cactano.-:-E1nenda substitutiva 
do Sr. José Caetano.-RO<)UCrimento do Sr. José c:.etano.
Discursos dos Srs. Silvotra Martins, José Caetano, i\I:t· 
ll~eiros, :Fclicioodos S<mtos.- Primeira discusSlio do projecto 
n. 212.-Discurso do Sr. Alfonso ·Penua.~ 2.a· P.1nrs liA 
Ol\Dj,N no IHA.- Discussão uuica das emendas do Senado 
soiJre a (Ltar.âo das forcas de mar e de terra..- Discursos dos 
Srs. FeTicia • dos..$nntos, ~!a.rcolino Moura e )l:l.rtinho Cam
pos;- Coótinua.<;ão da discussão do projccto .n. 2!2.-Dis
t'Ursos dos St·s. Antonio de Siqueira, J o só Caetano c Corre a. 
RalJcllo.-Encexrrunento da. discussiio·.-·Charnada.-Prímcira 
disc.ussãa do projecto appravalldo o regulamento da pr:1ça do 

· mcrcado.-Discursos dos Srs. Mnrtinho Campos, ThcodurctO 
Souto e ministr.o do !mperio. · 

A's H horas da manhã feita. a chamada aclHlm-
se presentes os Srs. Frederico dé Almeida, Alves 
de Ar:mjo, Cesario Alvim, .Mello e Alvim, Viria to 
de :!vledeiros, Ma~oel Carlos, Hortn de Araujo, I!!
nacio Martins, Liberalo Borroso, Prado Piment~e~l. __ 
AI · , , onymo Sodré, 
Se1·aphico, Barão Homem du Mello, Rodrigues Ju
nior, AugusLo Fran<,:a, Martim Francisco, Gavião 
Peixoto, Franklim Doria, :&leira- de Vasconcellos, 
Barros Pimentel, Soal'I'S Brandão, Joaquim Na
buco, TlJeodomiro, Anlonio de Siqueira, José Cae
tano, José Basson, Mareolino Moura, Espindola, 
Marianno da Silva, Monte, Ferreira de Moura, José 
Marianno, Ribeiro de Menezes, Leoncio de Car
vnlho, Fidelis Botelho, .Affonso Penna, c Costa 
Ribeiro. 

Americo, Luiz "FeHppe, Barão de Villa Bella, sn: 
veira Martins, Florencio de .Abreu, Freitas Couti" 
nho. Felicio . dos Santos, Corrêa Rabello, Fabio 
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Vem á riiesa, é lida e mandada imprimir a se·· Reis, Saldanha Marinho, Andrade Pinto, }{anoel 
Pedro, FernandoOsorio, Pompeu, Joaquim Tavares, 
Silveira de Souza, Pedro Luiz, MarLinho Campos; 
Manoel de Magalhães, Costa Azevedo, Baptista 
l1ereira, Rodoljlho Dantas, Lima Duarte, Moreira 
Drnndão, França Carvalho, Belfort Duarte, Beltrão, 
Souza Lima e. Macedo. 

guinte · 

. Faltarnru com particip:1Ção os Srs. Almeida 
-Barboza, Antonio Carlos, Aragão e Mello, Buarque 
de Macedo, Diana, Esper:dião, Franco de Sá, 
Fr"nco de Almeida, Flores, João Brigido, José 
Bonifacio, ll1ello Franco, Souto e Visconde de 
Prados; e sef!I ellà os Srs. Bulcãci, Bezerra 'de 
Menezes, Can·ão, -Carlos Affonso, Candidó de Oli
vmra, Couto Magalhães, Joaquim Breves, Ruy Bar-
iloza e Tavares llelfort. .. · ··· · · 

Ao meio dia abre-se a scssiío. 
E' lida e approvada a. acta da sessão ant~eedente · 

- O Sa. L• sEcnET.mzo dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE·. 

Officio de minbtro da agricultuta. de 10 de 
Junho. de :1.879 reiilettendo, em confm·midade com 
o que preceitúa o art. 20 do aeto addicional, um 
exemplar do Dtario OJ!icial em quo vem publicada 
a consulta da secção dos negocias do conselho de 
Estado, sobre as leis provinciaes de S. Po~ulo pro
mulgadas em i877, relativas .ao ministerio da 
ngricultur:~.- N commissão de assembléas pro
vinciacs. 

RerJuerimcnto de José de Oliveira Coutinho, 
apontador do ar;;enal de marinha da Côrte, . pe
dindo solução de un1 seu . requerimento que ~e 
acha na commissão de ·pensões fe ordenados. 
-A' comini~são de pens~es e ordenados. 

Foi lido e approvado sem debate o s,~guinte 

PA.llECEI\ : . --· 
.A-- com missão ·de pensões e ordenados, tendo 

examinado o requerimento e mais documentos do 
brigadtliro Antonio Joaquim AlvaresPinto de AI· 
meida, pedindo uma pensão em attenção aos ser· 
viços que· prestou du.rante a guerra contra o 
Paragu:ry; comquanto jnlglle, vaJtosos os doeu· 
mentos apresentados pelo suppJicante, e serem 
dignos de toda a consideração os serviços por elle 
prestados, é de pa~ecer que sejam remettidos ao 
governo pa_!a .resolver o que. for de justiça,. por 

tivo o conceder mercês pecuniarias;, . 
Sala das commissões .em iO de Junho de !879. 

Almeida otcto - l · · 

Vem á mesa, é lido e appr~vado sein 'debate, o 
seguinte . · . · 

REQUEl\IMEI\'TO. 

Requeiro que por .intermedio do ministerio da 
o · :~ :o o ras pu . teas, se peça 

no governo cópias da· petição e ·memorial de_ Elias 
José Nunes da Silva e outros, e da informação du . , : ·-
explóração do rio Xiniú. 

S. R.-J. Caetano. ·· · 

Redacr;ão para 3.a discussão da projtcto 1~. :1.08 
• sobre sociedgdes anOJ~ym~ts. · · 

As commissões de justiça civil e fazenda, n que 
foram remettidos o projecto n. lOS, deste anno, 
sobre sociedades anonymas e as _emendas e artigos 
substitutivo; approvados em segunda discussão,para 
o fim de redigir o mesmo projecto para a terceira 
discussi:io; com as alterações determin~das pelús 
ditas emendas e substitutivos, vêm cumprir o 
seu dever. · 

Foram appi·ovadas as emendas e artigos súbsti
tutivoneguintes : 

« Substitutivo do art. 2. o 

• A individualidade das companhias ou socieda
des anonymas será determinada ou por uma deno
minação particular, ou pela designação do seu 
objecto. . ·· · 
· Não lhes é permittido ter firmu,· ou razão 

social. . 
§ L o Os socio.s só _se obrigam pela q11ota de capi· 

tal das acções. que· su,bserevem ou que lhes são 
cedidas. _ · 
. § ~.o São da exclusiva comvetencía. do juizo 

commercial as questões rehltivas. ã existencia das 
companhias, aos direitos e obrigações <los ·soei os 
entre si ou entre elles e a sociedade, .á parLilha,. 
dissolução e liquidação. 

• Substitutivo do art. 3. o 

• As sociedades anonymas ·não se podem ·consti
tuir definitivamente, senão depois de subscripto ,. 
integralmente o capital social, pelo menos por sete 
socios, e de . cffeclivamente depositada a decinw .. 
'parte em dinheiro do valor de éada acção em algum .. 
banco ou em mão de homom abonado, á · escollia" 
.da maioria dos subscriptores. · · 

§ :1..0 As sociedruJes anea:Hilas-ou companhias se 
:Stituem:- . . 

:1.. o Ou por cscriptura publica, assignada por 
todos os subscriptores, a qual deve conter: 

I A <leclaraçãode vontade de formarem a com-
p:mhia; . .,.. . 

ll As· regras ou estatutos pelas .quaes se tenham 
de reger; 

Ill A transcripção do conhecimento do deposito 
da decima parte do capital sociaL 

2. 0 Ou por deliberação da assembléa o-eral, to~ 
mada por maioria absoluta de votos, sen~o apre
sentados e lidos os est:lt~tos prev!am~n.te assigna· 

m.ento de deposito da decim:I parte do capital. . . 
§ 2. 0 . As sociedades anonymas 'devidamente 

constituidas· não . oderão entrar em fun -
pratrcar va 1 amente aétó algum senão depois de 
feito na junta eommercial o registro,·verbo ad 
verbum: .. 

. e u os a some a o, com a . 
llesignação do objecto da em preza. Esta_ designação · · 
deve ser differente da de· outra sociedade. Si for . . . -· . .. . 
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3.o Da cet·tidão do deposito da decimà parte do os administi'adores em exorcicio e os liscaes dcsi-
capital. gnarão o su~stítuto provisorio. 

11. o Da acta da inslallação da assembléa geral e Compr.te a assembléa geral fazer a nomeação de-
nomeação dos administradores. ··· · finitíva, na primeira reunião que séguir-so. 

u :"1: • - w o . .. 

antecedente e ante~ das companhias entrarem em posição dos estatutos em contrario: . · 
funcções, serão publicados nas folhas publicas do L" Os administradores se reputam revestidos de 
termo ou município, ou do logar mais pro:ximo, os poderes para praticarem todos os actos do gestão, 
estatutos ou a escriptura puulica ·de constituição relativos ao fim ou objecto da sociedade, e para 
da sociedade, com declaração da data.do registro. reprE>sental-a em juizo activa e passivamente. 
-.Emenda. Ao art. 5. 0 acrescente-se: Os funda- 2. o Não podem os administr;tdores: 

~- · · s i • i - a) transigir, renunciar direitos, hypothecar· ou 
sados pelas pet·dns é damnos resultantes da inobser- empenhar bens sociaes; . 
vancia das prescripções desta lei relativas :ís b) contrahir obrigações e alienar bens e direitos, 
condições e constituição das compánhias. excepto si estes actos se incluem nas operações que 

Emenda ao art. 6. • S~o sujeitos ao registro e fazem o objecto da sociedade. 
publicidade do art. 3.0

, §§ 2 e 3, sob pena de não !; 3 o d · · t d - t h obri-
valerem contra terceiros os actos relativos: li_ .o, 8 a n~m~s ~a ores nao. COI}- ra em 

4. 0 A dissolução antes do seu termo. 
5. 0 Ao modo de liquidação. 
A falta do registro e publicidade não póde ser 

opposta pelos socios a têrceiros. . 
Paragrapho unico. E' nulla, de pleno direito, a 

com anhia ue fôr constituída sem os re uisitos e 
as formalidades do art. 3. o e § :1.. o 

c Substitutivo do art. 7. o : 

c O capital social divide-se em acções e estas se 
podem subdividir em fracções iguaes, as quaes, 
·reunidas em numero sufficiente , conferem · os 
mesmos direitos quo a acção. · 

§ Lo As acções serão.nominativas atG o seu in
tegral pagamento, realizado o qual se poderá con
verter em titul~s ao portador por via de endosso, 

exerciciO, sao o rigados a caucionar a responsabi
lidade da sua gestão com o numero de acções que 
se houver fixaJo nos estatutos. 

A caução se fará por termo no livro do registro, 
sendo as acções, si forem ao portador, depositadas 
na · caixa da sociedade ou em pode.r de pessoa 
desiO'nada ela assembléa eral. 

A dita caução póde ser .prestada, em.favor do 
administrador, por qualquer accionisLa. · 

' Substitu.tivo do art. :1.2. 
' Os administradores slio responsaveis :. 
(a) á sociedade, pela negligencia, culpa ou dólu, 

com que se houvereni no desempenho do man-
dato; · 

(b) á sociedade e aos terceiros prejudicados, pelo 
excesso do mandato ; 

~ ... . . . ,. 

posteriores, os quaes serão solidariamente obri- obrigado a ·fazer o necessario aviso aos outros ml· 
gados. . . . ministradores, devendo disso lavrar-se. declaruçiio 

A responsabilidade do cedente prescreverá no na acta da sessão. 
praz_g d~ dons annos, a contar da publicação da · No :caso, de que se trata, a deliberaçiio será 
.cessao. · tomada pelos demais administradores e pE!los fis· 
. § 3. 0 • Haverá DI:! séde das companhias um ~~~r<f caes; á maioria de votos. 

do reg1stro rubncado, numerado e sellaí;lo,'nos · Iticluindo noprojectoas emendas, as commissões 
termos do art. 13 do co digo commercial, .. para 0 o offerecem, redigido para 3. a discussão, pela fôrma 
fim de nelle se lançar: · · seguinte : ~ 

Lo n ""\rt. :1..0 As companhias ou sociedades anony-
do numero de suas acções;· mas, qua quer que seja o m ou o ~ecto a que se 

·2. 0 A dcdarac;.""io das entradas de capital reali- decstinam,. pódem estabelecer-se sem autorização 
zadas · · · . do governo. · 

3." 'As tr:msferencias dasaccões com suas dàtas, *Lo Não comprehendem-se nesta disposiçãoos 
assignadas pelo cedente e cessionario, ou por seus bancos de emissão, os quaes só poderão organi-
procuradores; zar-se por acto legislativo. 

~ o Art. 2.0 As com anhias oli sociedades anon mas . 
tador _ sao etermma as ou por uma· enominaçao parti-

E cular ou pela designação. do seu objecto. · 
menda ao art. H. O período que começa pelas Nãô lhes é permittido ter firma ou rnzão so-

palavras ·~lles representam..... supprima-se e · 1 
~ t ~-rcscen em-se os paragraphos seguintes: § :1. .o Os s.ocios só se obrigam pela quota de 

§ L o Salvo disposi0ào em contrario nos esta tu- capital das ac~ões que subscrevem ou que lhe ::;ão 
tos, em caso de vaga de Jogar de administrador, cedidas. · · 
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2." Siío da exclusiva c 
commorci:Jl ns questões relattvns á oxístencia aos interessados pelns perdas e damnos resultantes 
das companhias, aos direitos o obrigações dos da inobservdncia das prescripções de.sta lei reJa- · 
socios entre si ou entré elles e a sociedade, á dis· tivas ás condições e constitUição das companhias . 
solução, liquidacão e partilha. (arts. 2 e 3). . 

Art. 3. 0 As sõciedades anonymas não se podem .#Art. 6." São sujeitos ao registro e ~ubliciElade 
. ·definitivamente constituir, senão depois de sub· do art. 3.0

, ~§ 2.o. e 3.o, sob p~na de não nlerem 
scri to o ca i a s íal t , 
depositada em algum banco ou em mão de nlgum ' á It - d tat t 
homem abonado, á escolha da maioria dos sub· :~..o a eraçao os es u os; 

d 2. o ao augmeBto do capital; 
scriptores, a decima parte em dinheiro do valor e 3.o á continuação dv. sociedade depois do seu 
cada acção. · termo ; 

·Para a formação das sociedades anonymas é ~.o á dissolução antes do seu termo; 
e~senciv.l, peJo menos, o concurso de sete so· 5.o ao modo de liquidação. 

o os os su scnptores, eveven o conter: . companhia ou socié.la.de anonyma que fõr con· 
A declaração da vontade de formarem a com· stituida sem os requesitos e as formalidades do 

panbin; art 3 o Ri o 
As regras ou estatutos, pelos quaes se tenham de • · ~ ~ · · 

rerrer. Art. 7. 0 O capital social divide-se em acções, 
1. transcripção do conhecimento ·do deposito de e estas se podem subdividir em fracções iguaes-' as . 

decíma parte do ca ital social. quaes reunidas em· numero suffi.ciente conferem 
d blé l t os mesmos trei os que a acçao. 

2~ o Ou por deliberação a assem a gera 0• § L o As acções serão nominativas até o seu in-
mada na conformidade do art. :1.6, § ~- 0 sendo tegra1 pagamento, o qual realizado, poderão se 
{lpresentados e lidos os.estatu~os préviame~t~ as- converter em títulos ao portador por via de en-. 

· signados por todos os subscr1ptores e exhibtdo 0 dosso, segundo estiver-estipulado nos estatutos. · . 
documento do deposito da decima parte do ca- § 2. o As acções só poderão ser negociadas depois 
pital. · de real_izado o quinto do seu valor ; em todo o 

§ 2.o As sociedaaes anonymas devid3mente con- caso, porém, subsistirá a responsabilidade do 
stituidas não poder-do entrar em funcções e pra- cedente para com a socieda.de pelas quantias que 
ticar validamente acto al~um senão depois de fal~àrem para completar o v~lo~ das acções trans
feito na ·unta commcrciru o re~~"istro v r , _ 
verbum. pectiva indemnisação da pessôa, a quem fez a 

N·: L • Do contrato ou estatutos da sociedad-e cessão e dos cessionarios posteriores, os quaes são 
com a designação do objecto da empreza. Esta solidarinmente obrigados. 
designa~ão deve ser differente da de outra socie- 'ta pe~>ponsa1Hhdade do cedente prescreverá no 
dade. S1 for identi que praz_g. de dons annos a contar da publicac;;iio da 

zu: a ~rro ou engano~ )lSlquer in teres- cessao. 
. e as comp:m 111s nm 1vro 

perdas e dnmnos, causados. pela identidade· ou de registro, éom. termo de abertura e encerra·· 
semelhança; mento, numerado, rubricado e sellado nos,.t.ermos 

N. !.0 Da lista nominativa dos subscriptores, do art. 13 do codigo commercinl para o fim de 
com indicação do numero de acções e das entradas nelle se lançarem : 
de cada um; i. o o nome de cada accionista com indicação do 

N. 3. o Da certidão do deJiosito da decima pnrte numero de suas acções: 
do capital; · 2. 0 a declaração da~ entradas de cnpital realiza· 

N. 6:. 0 Da seta da installa,ção da assembléa geral da~. o .as_transferencias de acções com. are. spectiv~ 
e nomeação dos administradores. . . . 

. o a mesma commmaçao o paragrapho seu·s legitimas procuradores ; 
antecedente, antes das companhias entrarem· em ~.o as conversões d~s acções em titulas ao p·or-
exercieio serão publicados nas folhns publicas do tador. 
termo ou do logar mais pr~ximo os estatutos ·ou a Art. 8. o Toda a acção é indivisivel em· referen· 
escriptlira publicada constituição da sociedadé, com · cia á sociedade. Quando um destes titulos perten
declaração da data do registro e dos nomes~ profis-_ cer a _d~versas {les.sôas, a socieda~o susp~nd.erá o 
sões e moradias dos administradores. · · 

Art. ~-o Nênbum. contrato eu operação terá logar rentes; emquanto uma só pessôa não fôr designada 
por conta da sociedade ou companhia, senão depois como unica proprietaria. . . ·. · . 
de constituída ella pela fórmn que determina o Art. 9. o A's sociedades é permittido empresta: 
artigo antecedente. • · rem. sobre penhor de suas proprias acções pelo-seu 

Art. 0.o Os actos anter1ores á constituição legal valor realizado, as quaes, no cnso de não ser _paga. 
da ~o.ciedade oli companhia fic.arão sob a ~e~pon- a_ divida, deverão ser alheiadas por via de exec'!-

' o ' dores, salvo si, constituida a sociedade, a assembléa ade do contrate do penhor. · 
geral tomar sobre si :t responsabilidade de taes Art. lO.· As sociedades ou companhias. anony • 
actos. · mas serão admmistradas por · mnndatarios tempo· 
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rarios, revogavei,:, reClcgiveis soei os ou não soei os, 
eslipendiados ou gratuitos. · 

Art. :ll. O numero, retribuição, nomeação, du
r:lcilo destitnir5o, substitui ão e attribui ões dos 
:1dmiuistradores da scciedade serão fixallos nos 
estatutos ou contl·nto sõcinl. 

§ :l." Salvo disposirão em contrario nos esta-

L• em C:JSO de V3ga de logar'de administrador, 
designarão substituto provisorio os 3dministrado
res em exercício e os fisc:~es, competindo á assem-· 
bléa gt'ral fazer 3 nomearão definitiva na 11rimeira 
reunião qne se seguir; . 

2.• os administradores se re)lutam·revestidos de 
potlcres para pratic3rcm todos os actos de gestão; 
relntivos ao fim on oiJjccto da socied:tde, e para 
representnl-a em juizo activa c passivmne11te. 

Niio podem os administradores : 
s· 0".. .. .. • • • s 

em)Jenhar l)cns sociacs; _ • 
b) rontrahir obrigações c alienar bens e direitos, 

excer1to si estes artos se incluem nas oper:1ções . , . 
§ 2. u Os administ~3dores não· contrai1em obriga

oão pessoal, individual ou solidaria, nos contra
tos ou operações que realizam no exercicio de seu 
mnn a o. 

§ :3. o Os administr3dores antes de entrarem em 
exercício ~ão obrigados 3 C3ucionar :i. responsabi
lidade da sna gestão com o numero de acçõcs. que 
se houver fixado nos e.•''l.tutos. 

. A caução se farú por termo no livro do registro, 
sendo as acrões, si forem ao po1·tador depo~itadas 
na caixa da socied:Hle ou em poder de pessoa desi
gnada pela agsembléa geral. 

A dita cauriío póde ser prestnda em faYor do ad
ministrador por qnalqutlr accionisla. 

rt. :::.. s a numstr3c ores siío responsave1s: 
a) :í socicdad~, pela negligencia culp~ ou dolo 

com que ::c houverem no desempenho do man-
' . 
b) á ~ociednde e aos terceiros prcjudic3dos pelo 

excesso do mand;1to: 
c) á socictlade c aos terceiros prejudicados soli

!larialllente pelas infracções da presente lei e dos 
estatutos. 

Art. :1.3. · O admini~trador qu-e tiver interesse 
opposto ao da comp3nhi3, em qunlquer operação 
~ol'ial não I?Dclcri: tomar parte na ddi1Jeraç~10 ares
]teito, c sera ohrigauo a fazer o necc~sario aviso ao;; 
outros administradores, devendo disso lavrar-se 
declaração na acta das sessões. 
• No caso de que se trr.tn, a deliberat:ão será to
mada pelos demr.i,; administradores e pelos fiscaes, 
:í maioria de votos. 

Art. H.. Os administradores que, niío obst3nte a 
insoh·abilidade da sockdade, ou fundados em in
ventarias fraudulentos, rep3rtirem dividendos não 
devidos, sã~ pessoalmente obrigados 3 restituir á 
C31Xa socw a· wmma · os mrsmos I\'1 endos, su
jeitos 3lém disto ás penas crimiuaes em que incor
rerem. 

Art. Vi. A assenibléa gêral nomeará annual
mente um ou mais fisc3es socios, on não socios, en
carregados de d:;r parecer sobre os, negocias c opc
raoõcs do anno seguinte, tendo por bnse o balaul'o-, 
inventario e contas da 3dministrar:ão. . · · 

§ i. ·• E' null3 a d~liberação da assembléa geral 
appro\•ando as contas e o balanlm, não. sendo pre-
cedida do relatorio do curador fiscal. · . 

* 2.• No ca;:Õ que os fiscnes nomeados pela assem
·Llea g-cr;•l deixem de aceitar a nomnaçiio ou setor
nem im1Jeditlos, compete ao presidente da junta 
commercial e onde a niío houYcr ás· ins Jectorias 
cnmuwrciaes, a requerimento de qualquer dos 
administradores, a noineação de quem Qs suiJ.stitua 
ou sirva durante seu impedimento. 

,.. .. . .. , .. , 
Vl'US, 'ue verificar O êstado d·a caixa e da C<trt~ir:l, de 
exigir il1formaçõcs ·<los administt·ador~;; sobre as 
opcraç:ões sociaes, c de conYorat cxtr3ortlina.ria
mente a assembléa geral. 

§ r.:.o Os effcitos da responsabilidacle dos fiscaes 
para C(llll a sociedade ~ão dctermin3dos pelas re-
gras do mandato. . 

Art. 16. H:úrerá em rad3 311110 uma assembléa ge
rnl dos accionist3S; cuja reunião será . fixada nos 
estatutos. . · · 

' u • 

quarto do capital social. . . 
§ 3.• Si este numero se não reunir, umn nova. 

reunião será convocada por meio de annuncios nos 
JOrn3cs, ec <~ran o-se ne es que se e 1 erara, 
qualquer que seja a somma do capital represen
tada pelos accionistas pre$Cntes. 

§ 4:.0 Todavia a assembléa geral que deve delibe
rar sobre os casos do arL. 3.0 , Jlara ser validamente 
constituída carece de um numero de accionistas 
que represente pelo menos dons terras do capital 
sociul. 
· § ã.o A convocação ex.tt·aordinaria da ·assembléa 

g!)ral ser:í sempre motiv3da .. 
§ G.• :Nos estatutos se determinará a ordem que 

se eve guar ar nas rcunwes " assem J a gera ; 
o numero de aeçücs que é necessario ter para. ser 
admittido a votnr em assembléa géral; o numero 

• n · ' 3 : · ta na r3zão do 
numero de acções que possuir. 

§ 7. o Ainda que sem direito a votar, por· não 
possuir o nnmet·o de acções exigido )Jelos estn
tutos, é permittitlo a todo o accionista comparecer 
:i. reuni~o da assembléa geral e discutir o objecto 
sujeilo :i delil.teraç5o. 

~ 8. o Para a eleição dos arlministr:f'dores e de
mais empregados da sociedade· serão admittidos 
Yotos pot· procuracão com poueres especiaes, com
tanto que estes sejam conferidos a accionista c 
que um mesmo procurador ·não represente por 
mais de um accionista. 

Arl. i7. Um mcz ·antes da reunião ordinaria 
da a!'sembléa geral serão depositados na !>ecretaria 
das juntas commerciacs, e onde não as houver, 
nas respectivas inspectorias, e facultados ao exame 
dos accionist3s c dos terceiros que o qu!zerem: 

:1..~ Cú ia do inventario, contendo a indicação 
os ·valores moveis e immoveis a some a e c e 

todàs as dividas activas e passivas. · 
2. o Cópia da relação nominal dos accionistas 

com o numero das acções respectivas e estado do 
pagamento dellas. . · 

§ 1.0 No mesmo prazo serão publicados n_os jo:~
naes o balan~o, mostrando em resumo a s1tua~ao 
da sociedade. O relatorio dos curadores fiscaes. 

_§ 2." Quinze dias depois da reunião da assembléa 
geral a acta respectiva ::;erá lambem publicada pela 
imprensa. · 
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§ 3.• _A qualquer pessôa se daJ;;i, sem inquerir-se l Art. 2~. Sendo negada a concordata ou vindo a 
qual o mtercsse qué tem, ccrtiuão dos netos regis- ser rescindidn, proseguirá a liquidação at6 sua so
trados conforme o nrt. 2." § 4.•, e dos depositados Iuç5o final, servindo com plenos poderes os syn
conforme este arLigo. I dicos nomcndos, os quaes poderão ser destituídos 

Al't. :1:8. No easo de flCl'tht ue metade do eapit3l 1 a requetimento não jttstificado dos credores em 
soci<1l,o:; administradores devem consultar 3 assem- j maioria de numero c creditos. 
bléa ~eral sobre a convenie_ncia de uma liquidar~o Art. 2~. Os credores representando dons terros 
:mteCipada. No cnso, porem, de que a perda seJa dos cred1tos podem: 

e s qnnr os o e:tpl a socw , qua quer aceto- I ~ . • on muar o ncgoc1~ a socw a c ou com-
nista ptídc requerer a Jiquidnr.ão judicial da socic- panhia; 
dadc. · - · ' § 2.• Ccdel-o á outra sociedade existente., ou que 

Art. i9. As sociedades c companhias anonymas para esse fim vf::nh<t a formar-se ••. 
não s~o suJeitas á fallen.cia, salvo a responsahili- Art. 27. As disposi~ües desta lei comprehendcm, 
dade criminal de seus repre::.cntantes e socios pelos na pt~rtc que lhes for applicavcl, as sociedades ano· 
crimes pess:>almentc commettitlos contra a socie- nymas existentes . 
. dade e terceiros. Art. 28. O gov0rno, nos regul:Jmentos que ex-

Art. 20. E' o governo autorizado para regulnr a pedir para a execução desta lei, ilca. autorizado a 
liquida~ão dt~s Súcicdades anonymas applicando- impür multas de 200~000 a ~:000:}000 e estabcle· 
lhes, com as alterações dos paragraphos seguintes, . cer o processo das mesm~ts. · · . . - . . . ~ ..,. . . -

~ ::::; t:) ' t,. 1 ' 

fallencia na parte civil o administt·ativa. 
§ L• A liquidação não pódc ser declarada: 

. . i .. 
ou ·de algum accionisla, instruido com balanç'o c -Latwenço de Albuquerque.- Buarque 
inv~ntario, no caso de insufficienCia ou perda do I Vem á mesa, é lidn, e a requerimento do Sr. Ce
capital nos termos do art. :18. . S3J'iO Alvim dis•)ens3da a im Jressão e a 1 Jrovada a 

.... cnao por muo e requenmen o um. u se«uintc 
mais creuores, instruido com competente justifi- o 

cação, no cnso de cessarão de pagamentos de dividas Redacr:i1:o do Jn·rjccto de ~·e[01·~ut da constituifi'i<J s:;b 
liquidas e vencidas. n. 67 de :1819. 

Art. 2:1. Declarada n liquidação por sentença do 
juiz do commercio, nomearit este dentre os cinco 
maiores credores dous synd.icos, cujas ftmcções 
durarão até que os cretlot·es deliberem sobre a 
concordata quo ltes for offeredda, ou sobre a li
quidarão dclinitiva. 
~ 1." Os sy~1dicos nomeados tomarão posse do pa-

c. . , "- ~ 

depositaria c cxcrcêtão súmentc netos de simples 
administrai'ão. . 

~ 2.• Incumbe-lhes n·occder Jorro 1)(1r mdo de 
por i los ao balanço e inventariO da socicaa e ou u 
vcrillcação de um c outro, si já estiverem orgnni
zados. 

Art. 22. Dil posse dõ b31nnço c invcnt:lrio, que 
serão a com panllarlos de um relntorio dos syndicos 
sobre as causas que de!erminm·am a littniua~ão da 
companhia ou gociedadc, o juiz do commercio ccm
vocm·:i os credores por meio de editacs, com tempo 
sufficicntc c respeiLauas as distancias, afim dtJ que 
chegue a convoca<ito ao conhecimento dos inte-· 
ressatlos ausenlcs, para dalilJerarem sobre a con
cordata ou. liquill01 ção. 

Paragr<tpho uuico. A reunião par~ ser valida de
pende de um numero de credores, que represente 
dons terços do valor dos creditos. 

At·t. 23. Torna-se desnecessaria a reunião dos 
credores si ·os representantes da sociedade ou com-

• " ' • • 1 r ·i con · 
cordata por cscrip!o. concedida por credores em n.!
mero exigido no paragrapho antecedente. Homo
logada essa concordat:t, b_em comQ a que for con
cedida em reunião de credores, torn<Jr-se-ha 
obrigatoria para todos os c; edorcs. 

Art. 24:. Em qualquer estado da liquidação pód~ 
ser contratada uma concordat.1, ainda mesmo que 
tivesse sido opportunamente rejeitada~ comtantQ 
que seja concedida por credores que representem 
os dous terços da totalidade dos i:reditos. 

A assembléa geral decreta : 

Artigo uni co. Os eleitores dos deputados para a 
seguinte legislatura lhes conl'nrirão nas procura
cües, especial raculdade im·a reformarem os artigos 
da constituição que se seguem: · 

Os arts. 90, 91, 92 e 93, para o flm de serem as 
nomen<'ões õ.os depullldos e senadores para a as

. seml!léã geral, e dos membros das assembléa legis-
• • • .. • o~;- • 

O art. 94, para o fim de só poderem votar os 
que, sabendo h:r e escrever, tiverem por bens de 
raiz. capi taes, industria, comril.ercio ou empregG, 
a reilda liquida anuunl que fur fixada em !oi, nunca 
int'erior a quatrocentos mil reis. 

Sala das commissües em 10 de Junho de 1879.
Ruy lJarbo::;a.-Rotlolpho· Dantus .-J. JI. de i1[t:zcedo. 

O Sr. lU::u·tim Francisco (l;ara uma 
1·eclanutriio) :-Sr. jlrcsiõ.cnt·, tendo sido omittido 
o meu tio me entre os daquellcs que votaram a rav~r 
da lei eleitoral, faeo a minha reclamnção para que 
conste ao paiz <tue · dt·.i o meu completo ~ssei.lso a 
esta medida, que estive 1n··:sente e votet a f:1Vor 
de lia. 

O·Sn. Pll.ESiDE~TR: - 0 110!11C do Dllbrc depu
tado está na acta · foi de:;cuido na cópia r1ue foi re-
mettida para o Diario O!ficial. 

O Sn.. M.-\n.TJ:.\1 FnAxctsco:- Mas o que vai para 
o Dial'io OOícial é o: que o paiz !e. 

o Sr. lLiberat.o Barrozo pec.lc urgen
.cia por 15 minutos para fundnmentar dous projec~os 
c espera que a cmnara niio negar-á este favor ao 
depulado que tão pouco abusa da sua attenção. 

Consultada a . casa concede a urgencia pedida. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 27/01/2015 16:02 - PÃ¡gina 7 de 25

64 Sessão em ·10 de Junho de 187H. 

O St•. Liherato D.··-..•~•·ozo :-Sr. ptc
sidetlte. quamh.> foi <ttJIH'ov~<lo em 2." <liscn~:;5o o 
projectó de rcform~ con,titucion:!l, que n c:mwtn 
approvou hontcm em 3.• digcus~uo, cu n::ío me 
achava na ca::.a ; che~aYa cxaclmncntc na occ:lsião 
em que m 1:1 • c : c · a . . < a 
nobre de1iutado peb provincia do Amazonas, e agi
tavam-se questões de ordem tclativas a outras 
emend<iS, que tinham sido oíl'erecid,,s por outros 
Srs .. deputados. 
. Esperei a 3.:.. discussão do projecto para tomar 
a 1n!:wra e ex Jender com toda a frm1< ueza o meu 
modo de pensar a respeito da ques!i'ío; mas, infe
lizmente vara mim no tlia em. que o vrojecto entrou 
em 3." discussão o estado de s:mde de pessoa que 

é . . . -

acha:;se no recinto da cam~·ra. 
Encerrada l10ntem a discuscuo, já nfio .n?c ô 

possível tomar parte nn apreciatão do prujc·~to,. que 
vai ser remettido para o senado. 

---=A::.::...;r~e::.!speito dà emenda do nobre deputado Jlela 
lrovmcJàllo--Mllftz.onns,-eu~tinha~ dito n S. Ex. 
que não ,·otarw por e a por ou~ riiõtrros.~- TH'r
meiro peço a V. Ex. licenç:1 Jlara dir.ct'. Não vai 

· em minhas palavras censura :llguma nem a V. Ex ... 
nem á camara ; :tl)Cnas a CXl)OSi~ão tlo motivo do 
meu procedimento nesta questfío. 

E' minha convicção profund:r, Sr. presidente. 
que não se póde decretar a neccs::iunclc da rcfor: 
ma de qualquer artigo d:1 constitui!:.iiO, sem qne a 
medida passe pelos tramites n1arcados na me::ma 
constituição. Emendns relativas ao~ artigos da 
cons t mçao compre tcn t os no prO.JCC o que se 
discute, eu entendo que podem ser recebidas; 
emendns que dizem respeitú á reforma de outros 
nrtigos, nno pod~m ser receiHd::ts, porque urro 
ptlssam pelos tramites constitucionacs. 

O Sn. JOAQUI:.\l NAntrco:-Não apoiado. 
Atcuxs Sns. DEPUTADos:-Apoiado. 
O SR. LtBERA.TO BAnnozo:-A constltnic:io é mui-

to cbra. · · 

O Sn. A:'iTO!\IO DE SIQl]1W:U:- N'<l Inglaterra a 
religião do Estado não impossibilitou a cutrat:la 
dos ju<lcus Jlartt o parlt1mcnto. 

O Sn. GAtoi:xo DAS NEYE:!:- Sem-duvida. 
' 

que pu esse scn'Ü' de embararo ú sua passagem. 
· ~~ereç.o, portanto, a idéa em projccto especial. 

! ,_ ,. • 

.~~-'='.~'--· ; ~-~::.'_ , . angen·o natura-
h.z::cto, poae ser dc~~ut:nlo-(rrpoiados),e-r~ssns-cün.=__ 
d1çues ha no BraZilmilharcs de indivíduos n1o ----
comprelwnào que não possa ser eie.itor o Ilomc~1 
rJUC. pelo seu trab<llho rcmiu·se dn cscr:t'i'idão 
(a~ow~os),, e ~o qu~l ab~il'aJl?-·se as portas· d:1s 
escola:. e puJe .znstrmr·s~ (Apowdos). 

QL:ando .a lm ~e 2~ ~e ::setembro de :1871 affirma 
a p~r s_ounltdade JUnthca do escrnvo, reconhece-lhe 
o dn·czto de propriedade., q~e é umn das bases em 

O SR_. FEr.rcro nos SANTos : -·Porque não 0 es· 
t~·angen·o mturalizndo ? Deve fi0ar alJnixo elo 
liberto? 

O Sn. LmtRA.TO DAr.noso :-E' 011tra questão que 
compete cto 11ohro deputado iniciar. · 

0 Sn .FEL!CIO DO~ SANTOS:-E CU j:'t nssignei Ulil:t 

O outro motivo, Sr. presidente, é qn.~ eu ~:ntcndo 
f[Ue a emenda do nobre depulauo pela provincin O Sr... LIBEllAT_:? l3Annoso :-Eu não votei por clln 
do Amazonas é antes uma mutilação, do qnc uma pela mesma razao porque 11lío vo!ci pcln do nolm' 
reformu. Penso que niio se póde reformnr o arL 95 dcpnk'iuo pelo Amazonas. 
da constitníç5o, para ô fim de se conceder nos Niio a_dmitto, Sl'. presidente, que depois desses 
acatl10licos o direito de elegibilidade para a repre- acontecnMntos, quando nr!s orgãos do partido li-

- • 7 • . ' ''o... n ' 1· '. . -

. · O SR . .ToAQUm NAnuco:- Não npoiado. conserve-se 0 homem que teve a inren"eitlade dc-~c; 
• _ . • escraYo co~n esse stig-ma perm:mente i·m sua 

O Sn; PRADo purENTEL :-Aparado. Umn re- f~·out~ (mwt~ bem), que si lhe negue 0 direito de 
forma e corollauo da outra. c1dadao clcpors de se lhe han~r concedido 0 titulo 

O Sn. LIBERATO BAunozo :-- ... c ontros m·titl'oc: i de homem livre. · . 
que. ex!g~m como condição p~ra o cxercicio "'a;~ Eis a razão por que oftcreço á il!ustrada · •'· 

sidente, a ~ccasiã<i opportuna para dar o neccssario t Art. L o. Os eleitores dos de·lut~do~ 1ar 
desenv:olvnnento u. ~sta questiio. E' por isto que ·\· n-uintc legislatura lhes conferifão e~ ;eJiaJ ~·~ sc
resol~J submettcr a 1llustrada deJilJül':t(;:io d:t easa dac1e para rcformnr os arts. 5. o e 95 da ~ún;n '.c~ l
o pro.)ecto que passo :\ler. . : I declarando: ' ~ 1 urç,ro, 
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Que ''·religião eatllolica apostolica romana e a 
religião da maiorb:nlos lJI nzilei ; nws sao per
mitlidas todas as outras com seus cultos e templos: 

Que fica revogado o ~ 3. o d~ art. 95, l)Odcndo 
~ . ... . 
E rÔf~rnwdos 'nesta pai· te os n rtigos tia consti

tniçuo, que exigem o juramento cutholico parn o 
. nxcrcicio .. das attribniçues de qualquer dos ramos 

do poder publico. - . 
S. n.- Sala da camarn dos deputados, de .Junho 

de 1879.-Libemto Bw·rozo. 
A <Jsscmbléa gemi decreta : _ 
Artio·o unicÓ, Os eleitores dos dermlados para a se-

• • 1:::1 • • ,... ..· .:-- •• "' 

aadc p3l':l
0

1'Cformar O nrt. 9(1, da COJ1StitUil)i.'íO, de
cJnr:mdo: 

Que podem ser ele i toros os libertos. 
S. R. - Sala da c amara dos cl c puta dos, de 

.Tunhu de 1879.-LiberatoBarro::o. 

--o-sr. Sru<lanhal\l(arinb.o(lJela onlem): 
Me parece que jú csta~nos um P0}1CO foigau~s p~ra 
tt=:Jt:trmos dns malerJa~, que tem a te hoje sido 
preterida~ por mot.iYos que são conhc<:i<los desta 
emnarn. . · 

Eu peço :1 V. Ex: ê1uc se uigne rogar ú~ com
mi~sücs, a cujo conhec1mçn~o foram SJ?-bnwtt~d~s os 
pro.}ectüs d~ cnsament~ ct;ril, de reg1st1·o CJVJl, da 
seeularisaçao dos cem1tenos c outros, que quanto 

~1ara dos Srs. deputados· possa cntr::r nn npre
cínt·ão desses importnntissimos objectos. 

Qualq_uer dellcs,ou todos,sã? de n~a conveniet~cin 
pulJlica, c 1lS medid~s rcsp~ct1V<:lS sao, sem duv1d~1, 
n~clnmaclas pelo pmz (.t1powdos). 

A materitt do casamento civil eleve ser quanto 
antes discutida. Só a~sim sati:'~aní n cnmara dos 
Srs. clcpntmlos um dos seus mais sagrados deve
rE'::. nesta occasião (Apoiados). O mesmo acontece a . . . ';"'" . . ..... ... 

-outras. 
Apl'O'•tcilo n occasi~o para oficrcccr ú considera-

6:ícs desta camara um projecto contendo alterações 
'it actual lei eleitoral, nlteraçõcs imprescindiv~ig 
em bem de que a proxima elciç:to possa melhor 
rsprimir o voto nacional. 
· O projecto e o segumte .-e • . 

Vem ú mesn. é lido c rerncttido à commissão de 
co nstiluição e í)oderes o seguinte 

PROJf;CTO. 

A t~ssembléa ger~1l legislativa decreta: 
Art. L o O deàeto n. 2675 de 20 de Outubro de 

-1870, ~erá executado com as seguintes modil1ca
r.ões :J · 
- § i. o As provincias serão divididas em tant~ dis
trictos eleitornes, quantos os deputados que tem de 
eleger; .cnda districto cleg:en1 um deputado. Fica 
'lDJ•a ISSO em VI"Or a C I,YISaO aULOl'JZa a pe a C! 11. 
8ii'2 de :19 de Setembro dcd855. . * 2.0 São absolutamente incomp~tiveis para ?S 

' n • 

· Os recursos que nté 1lgQ.ttl ~i'ío sujeitos ás relações c 
.1 UJzcs e direito, l'erão julgados por jurvs compos
tos de cidadãos da~ respectivas localidad-es, que ti
verem. as qualidncles de elegiveis e forem sorte a-

, e a ori a c n •. 
c:orporação de elcirão popular, c confQrmc fôr de
terminado em regulamento. 

§ 4. e Só uma mesa parochial e um collegio clci
tor:ll podcriio funcciouar em cada freguezia ou col
legio, devendo súmcnte ser attendidos parn os fins 
respectivos os que forem presididos or funceiona-
rios compc w e::; c na a ta ou impedimcnlo dos. 
effectivos por seus substitntos leg-aes, não poden·lo 
estes formar outras mesas ou out1·os collegios, desde 

... .. .. . 
... .. (,.... .. J 

&C sentirem aggravndos em seus direitos politico:' 
recorrerão it camnrn dos deputados. 

§ 5. o Nem camaras municipaes, nem juizes de 
paz 11oder'iio ser suspensos de suas funcções rela
tivai; ao processo eleitoral, desde 30 dias antes d::t 
eleiçfto primaria ::lté ú npurnção grral de votos. 
-~ • -.- ... • 1 n -pro 1· r 1l<l-pros-crrçn-ce--
força publica, de linha;policial, de qualrJ11Cl' nntu
reza ou municipal, nos Jogares onde funcciona-. 
rem ns a;;sembléas c mesas parochiaes c colleg-io:' 
clcitoraes, durante o tempo .de seus tralntlhos : 
salvo dando-s·e perturbação da ordem publicn. ó 
emquanto n'iio se restabelecer esta. Dur::mte a in
tcrvcnçfio dn força puhlicase suspenderão os tra
balhos cleitoraes, os quacs proseguirão log-o que a 
mesma força, cum1!rida n s~a missão legal se re-

(. I. c • 

§ 7 ,O Figa revogado o decreto n. 2675 de 20 de 
Outubro de 1875, na parte em que mando fnzer a. 
eleição por lista incompleta (terço), e altermlo em 
todas ns outras partes de que trata o presente. 

Hc'"ogam-sc as disposições em contrario .. 
S. R.-Paço da camara dos deputàdos em 10 

de :Itlnho ele 1879.- Joaquim Saldanha 1ila1·inho. 

O §r. Silvei11.•a crle §ouza P.'. 
que sejam enviadns ú respectiva commiss5o :~s actas 
d:J eleição do collegio da Laguna e da elciçiio paro
chiai da freguczia de Garupeba, :~ctas cnviadai; ú 
c<lmara pelo ministcrio do Imperio, ·a requisiç;"io do 
orador, afim de que n mesma conunissão dê pare
cer pa_ru serem taes eleições approvadas pela cu-

O Sn. rnÉSIDEKTE declara que as actas já fOI\'Im 
envintlas ú respectiva eonunissão. 

J>RBLE!UA PARTE DA Oil.DE:l.I DO DIA-

· Entra ~m 1." discusslío o projecto n. 87 A do - .. · " 
t. .. l e (. (. ...... 

estudos teclmicos nccessarios para determinar-se 
a linha divisoria. entre as províncias de Santa Ca· 
tl!arina c Paraná. 

O Sr. :1-Iorta. de Araujo:- Sr. prcsi • 
den!c tenho de votar contra este projecto, desde -,,. ' . -

de~tes' e secret~rios .de provinci;;, d!rectore~ ge- estudai-a até certo ponto. quando tive a honra de 
raes das s~creta~ws de Estndo, c os mats mcuciOna-. ·esid'r <a r·n·ovincia de Pai·aná. 
dos na lei em VIgor.· . , PI 1 •. . . 

~ 3.o Nenhum magistrado ou agente do poder j .·Estou mtlmamcnte eon_vcnctdo de quc_com os 
judic.i;wio tcrü intcrvenr:to no processo eleitor~!. , úocumcntns c thldos cxtstentes a respeito doi'

A. 9.-TOl!O rr. 
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- iimites entre essas duns provincins; püde a ca
mara dos Srs. deputados tomar providencius con
cernentes a estabelecer e lixm· as divisas que 
devem existir entre essns províncias. · 

' .. ..(_ ' ... ... (. 

pelas províncias de Santa Cat!l3rina e P<lr~ná de
viam ter entrado em um accord• entre st c for

·mul:lf um projecto que fosse submettido a apre-
cia~ã• e ao voto da camara. _ 
· Os Sns. SERGIO DE C.-\STno, SrrxErn.A DE SoGzA E . ' . 

.. ·- l • 

o Sn. Hon.T.-\ DE AnAuJo :-Dizem os. nobre~ de
putados por Santa Catharina e o Pa~~ma .que e este 

"' • (T , • ·' 

o projecto, porque o a~cõr~o ~ntre os 119bres dc
imtados sobre a questao c a1Lamen~c mcon-ve

reito ·de enÚttir minha opinião a res1Jeito de todos 
os projectos submetttdos á di:;cttssão. \tuer tHli1bf:tt--
depu~ado tolher a malii!estaç:to de minha opinião? 

O Su. SEni:ro DE CAs-rno clit um aparte. 
O Sn. HonTA DE AnAUJO:-Os nobres dcputndos 

pelo Paraná e Santa Catharina podem ·perfeita
mente pngnar pelos direitos de suas províncias; 
mas d r • :-

con:;eguem entrar em um accurdo, dt>sdc que con
tinúa n divergcncin, estou no meu uireito dizendo 
que não se vai agor:t solver a qne:;Wo, mas 11dia-b 

m mo o mconvemente, porque sobrecnr-
regn-sc os cofres publicas com cle~pezas inteiJ'a
men te escusadas. niente, não resolve a questão. 

O Sn. ScitGro DE CAsTno:- Não tem nadn 
cot~Ycnientc. 

O Sn. SEr:GÍo nE C.\STnQ.: -Queremos b:~se se
de)n-. gnra p~ra rcsolrer.a questão. 

O Sn .. Honu nE ARÁUJO:- Este projecto vai dar 
. . • · , -- ,;::n~ .\':ez...a..que_o .r.._p1~CSJ __ c:nJ,~ o consellto de 

quer ser mms zeloso o.o que nus. essa commissão a algum .de se.us intimos ... 
o Sn. Honn ng ;<\.u.....mo :-Considero suffici~nt~s o Sn. Srr,YE!R.-\ DE SouzA:- Esta razão .: que 

as d<Jdos existentes pnra que a honl'ada comm1ssao. não devia ser apresent<lda. 
de estatística, desde qne os nobres deputndos pelas ~ . , - . ·. , . 
duas proYincíns nlio qnerem tomar a si a respo~- o· O :S~L !lo~T"~. DE An.Au.J,o · -. · · ~u me:>!l!~ a <11-
~llbilidade de uma solut~iio. tome essa responsab1- 0 lllll cstran!'e~ro que r~.:putc mats lwbrlrL,tdo do 
iidade e não venha apresen'tar-nos como soluciTo, 0 que os brazllel!os. pura ~tzer-nos .o que devm~os 
que não é mais do que um adímnent9. (C~niesta- 1~z~F em relaç,ao a ~uestuo de lmutes e:atre o h-
cões dos Srs. Silveira de Souza e Mello e Alvnn). Iana e Santa Cathauna. 
"' . . . . ~ . n. ILYEIRA DE OUZ.A.: - J.!.SCOlbetl 1113.1. O as-
que não trará 'nenhum esclarecimento' á camara ·sumpto de sua opvosiç;ã·o. 
para que de futuro tome uma delibernrão, que O Sn. Honú. DJ!: AnAuJo: -Entendo portanto, 
póde ser ·tomada desde jt1, nesta sessão. Vejo que Sr. presidente, que o projecto não deve passar em 
a conunissão propondo a nomeação appuratosa de , ct· - · · -

1 
· · · 

, .unl'' commissão do ena·enheiros que vá estudar o :J. ·a Iscussao, parque e lllUll e meonvenwntis-
" ~ simo. terreno P. os-documento:> que existem sobre n ques-

tão de limites, nuo faz s;cnão sobrecarregar o:; O Sl·. 1\l:ello e . A<\..lvint :-Si·. prcsident~, 
cofres puhlicos com uma àespeza completamente é com muito vexame que tomo a palavra, porque ex c usada . , . . . . . . 

n .• ELL ~ • L~n.r:- o~so a u·mur a '. 'x. tribuna ·.(JHio apoiados), ·lia qual procuro sempre 
que c~ta soluçao nao custara tnlvez um real aos arredar-me todas as vezes que o dever não me im-
corres do Estado. . põe p1~ocedimento di\.,.erso, comp agora acontecç. 

O Sn. Hon.u DE A.Ul'JO : -Perdoe-me : do pro- I Confes::;o a V. EL que nfio esperava cru e esL~ 
jecto não se colligc_isto. ·O.qu~ se collige do pro- ! prôjecLo sofii'esse impugiW!:ão, e muito mimos qne 
jecto ~ q~e o ~OVr>'·:1o ti~a ~utonza~o u. nomear uma I partisse clla do meu nonradó amín·o o dícrüo de lll-

· , ·o' < < · ' - a· o pe a provwcm o 'spn·1to S:wto, cujo amor· e 
vincias estudar os terrenos... re:;pcito por tudo quanto é legal c justo eu reco-
. O Sn. SJLnm.\. DE SouzA : -Si fôr nccessario: , nhcço (/t(t wn ctparte), e que conhece praticamente 
é mais um meio de esclarecimentos. -~ as Jifficulclncles da ques_tã?, porqu~; .como diz ,o 
, 0 c 11 A . • meu nobre collega, prcsidto n provmcia do Par,m:t . ..,n. -onT.~ DE rt.A.UJO :-••• e aprccwr os nocn-

1

- . -

mentos existente:5. Ora, nós S:lbémo:; que Cada uma o Sn. SEUGIO Dli: c.~STRO:- Sc:m duvida; S. Ex:. 
destas proviU:cias ·apresenta os doeumentos em qne I conhece as d!ll!culilades da qúe:'tao de luni tes en t~o 
se funda para que a denHtrcnção de limites se fara as dm1s provmdas, por isso dcvia~uuxiliar- nos n.:t 
do modo por11ue a cada umaconvcm. passagem elo projecto em discussão. . -

O _q':e resta. portanto? E' que a comtJ?.issl.io de . o SR. 'MELLO E AtVJJ\i:~ Este projccto, scuhorl~~, 
estatisttcn, ~ue c,~ comy.~tente. t~ndo em v:st_a est~s- hasea-sc nos princitiíos da m~is severa _justiça.; 
~~cumentos, a~Icscntc a c~ma/.1 um I~r?Jecto so.- t~m por fim}Jreencher um servu;o de-gratule utt-
-vendo a uestão co~tando a a 1 . . _ 1 a e puu Jca; T<u evar 0 ll)lJ)erw a et_, o 1-
apresentando Ulll IJfOJ.~Ct~ UU oxdem do que diSC_?.- \ rei to c a tnm_ qui!idadc a. muitos milhares de 
tu~10s, que conforme J<~ disse nao resolve a questao, brazileiros ane vivem como que segregadüs da 
adra-a; . -!- 1 • , • • • 

. ' 
Sn. SILYEIR.l DE SouzA: Não se mostre V. Ex. mais Iamentavcl aeephalia ad!fiinistrativa e judi

tão interessado assim pelo Paraná e Santa Catha- ciaria. 
rina, que tem aqui seus procuradores natos. : Não se trata, SÍ'. presidente, de uma questão 

O'Sn. HonT.\ DE AM.mo:- Sou represent;m te da pessoal nem de mesquinhas rivalidudes promo-
na~ão como os nobres deputados; tenho o di- vidas por divergencias politicas. · 
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O Sn. SERGIO DE CAsrno.-São duas províncias 
que--se-estimam reciprocamente (Apoiados). 

O Sn. MELLO E Ar.vm:- A questão é muLto sé-
ria 1 · '· · · · - · 

propor ns raias divisorías m:lis convenientes, tendo 
em attení:àO o direito e os interesses das duas pro
víncias. 

Limito-me Sr. residente a estas Jalavras bem 
certo de qne a camara não recusarú o_seu voto 
a uma medid:1 ele tanta utilillade e qnc, repito, vai 
lev:~r o impcrio da lei, o direito, a· tralliJUi-lidade 
a muitos milhares de brazilciros. que e~tiio ·eomo 
que ahandonados de- toda · ~~ próteeç1:::> de nossas 
leis (Apoiados). 

(.. 6 v ~ . !,. ' .... :- (.1 ~ • 

O SR. SEnmo DE C.\STno:-:- Sendo certo que o Pa- l a outro qualquer meio, qae o governo jülguc mais 
r::má.tem sido ulttmamente prej ndicatlo. · conveniente para. chegar ao mesmo fim. 

o "'"' ~ .... - e(. (. e " 
terrilorio, ~_nito povo:idfl, :i mnrg-em escruerda do para P<lSSar á 2.2 dh;cnssão. 
Hio Negro c Iguassú, ns invasões se 1;epetem, os Entrn em La discussão o projecto n. 211 de :1879, 
con1l_iclos se succedem, pondo em constantü ag-i- autorizando o governo a lh'mar dr!initivamenl.e o 
tm·ão os 1Jabitnntes não só dessa zona r.omo do contrato de iO de Outubro de !876 para a limpeza 
n~cleo colon~al de. S. Bento, e até ~~ pl'O]Wia co!o- e irrigação da cidade do lUo de .Janeiro, com AI eixo 
ma de :P. F ranc1sca, os quaes . a lO r vezes t~m , ___ _ 

__ --.r!!Cor.r:~. 0'---:1--me .1 as-e-x.-tz·~mtts,-a-meios -vio--e-ntõs ·- --:;; , . " . . .. , 
pam fazer respeitar o temtorio da. colonia. ·. . N.~o ha: ~~~~o ({~cm_y~lh~:>e a pali:rvra, e po::.to a 

Um tal estatlo de cousas n~o d&ve llL'lll póde v:oto;:, o Pl o~ecto c .lppro,atlo. · 
continunr mais; é preciso pôr-lhe um termo, pois· O Sn. l\fALnEmos requer que este projecto entre 
:ttreela não só a ordem publica, como as renu:xs das immediatameuttr em 2. a discussão. . 
(,luas }lroylncias. 

0 SR. SERGIO DE CASTRO :-0- Pat•an:í tem sido ul
timatnente muito pre:indicado na nrrecadarão do. 
imposto de pedagie. parte do qual vai-se escoando j 
l(IJ:\ }I' VÍ11 ·ia d ' · :r •• - > r <r 

Po.;to a yotos o requerimento, é approvado. 
Entrn, portanto, o projecto em 2."- discussão. 

Jl:n·o esta e sómente em Leneflcio ·de aJo-nu· pro- · .en e, pe~) a pa a_vr:; com o Hll 
duetores de herva-ma.lte da Lnpa. e em" lW~veito cz~\e~tos a ~on:nu~~ao. ~e saude 
1 ·t· l· d ]<r . n· • t , 1· J · "IJ pro_,cvlo (JUI. Se no::; :lpie::-enta., . . - _ 

r::n rcu .1r e a otms ne.,ocwn C::; c e OtnVJ e. . . Este.projecto autorizn o governo a firmar detl~ 
O Sn.. lfELLO E ALn:o.r :-Os meus honrados arm- :RiLivamente o contrato cclebl'ado com Aleixo G<H'V 

gos dn 11rovincia- do Paraná srihem que prej uizos I a 10 de Outubro ue 1876 para a limpeza e irrírraç_,ao 
tem soffrido o thesotlro de sua província. . . . · desta cidaue. ' _ o · 

O Sn; SEn.Gro DE CASTUO :-,-E está soifrendo. O projccto diz no seu art. 2. •: 
(Ha outl'os apa1·t~s.) « Fic:~o tambem antorizndo p::tra mouificm· 

sobre ~ ,herva m;ti;, i~1posto (}tl~- 1~1Í~h; p1:~vin~i:1 I ~on_f~rme lhe. Í;nha _aconseih~Llo a cxperiencin c 
11ão auferc, porque, escapando todo o terrHorio li· mtltcado o l>•:m publico.• 
-tig-ioso á ac{~ão ~o ~seo, nii_g conduzem _os produ- 1 o su. SouzA CARVALuo:-Xão diz..:, de accuri1o 
c tos de serra acuna as esta!:oes est:~bclccHlas pelas com ~1 parte'» · 
províncias do Paraná e de Sauta Catlwrina, mas ~· . . . , . . . . . • 
procuram-lhe sahida por ou de o povo não coust»ale .9 :sn · Jo.\Qt:m ~ .... ~_yco ·.-E diz amda no ~rt. 3.: _ 
e,.,·" _i , :s 1 renos cou es a os. . : , _..: ' . . ~ -' 
Disse o nobre deeutadn que a camura poderia re-- ~? pHtzo .~1arcado ~er.t.? actual et~~ptczano pre.re

solvcr esta qucstao com os dados que possue : é mlo .em 1., uahlade de ctrcumstancms. • 
verdade, Sr. presidente, que é á .camara que .Acl10 Ludo isso muiLo gt'ólVe (Apaiados). Acho 
compete decidir essa questão, mas tem hesitado que projt;ctos desta ordem rleviam-ser ncompa.
por dhrcrsas vezes, não olJstante os parecetes ·das ullados (le todos os escl::u·ecimentos (Ltpoiados); de· 
diversas com missões de estatislicn de vnia.s Ieo·is- via-se <htr um relatorio ~oiJre o 11 r • f , • 
laturas, to as avoraveis á província de Santa "Ca- feito hoje o serviço da limpeza publica, porque :i 
tharina, po,·que -as cartas topographicas da região primeira_ vista parece que. é muito mal feito 
da serra são inteiramente inexactas, niio lwvendo (A.poiados). · , · ~ 
aecflrdo_n~ traçado dos accidentes naturaes ;,os _rios ulU. voz: -·E' Iiessinwmente feito. 
c serras sao fig-urad;ts naquellas cartas n capncllo _ -
·de cada um autor (Apm·tes). _O ~n . .To.\QUBI NAnu:co:- Quero s~~e!: se a com-

• • • r ·: • • IU!SS30 tO lOU eonheCJme1ltQ das u· 
provisoriamente a essa questiío. Para isso pro- . este serviço 1!feito, si inspcccionon por si mesma·, 
mulgontlous actos; o primeiro foi immediatameúté se ouviu a opinião do go,·erno e àas pessoas com- -
sus11enso ou revogndo, e o segunllo foi rofnnda- potentes, eml\m, se este contrato é de natureza n 
meu e mo 1ca o, por se ter rccon ec1 o que ui! o· s. i:;,· z ., ·1n l:i i perwsas neeesst
~tisfazimH, mas qu:J feriam direitos_ sagrados e dades da população do Rio de Janeiro quanto á 
inc.ontcstaveis da minha província. · . limpeza e irrigarão da cidade. 

O que nos rest~, Sr. presidente, llOis, senão o Eu vejo que ÚLe parecer está assignado por tres 
alvitre deste projecto? Autorizar o governo a medieos, os Srs. Salustiano Souto, Felicio dos 
mandar proceder aos estudos necessarios, afim de Santos e o nosso eollega ausente o Sr. Flôres, mns 

iii. 
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desejo saber se cllcs f~ram lehdÓs :.t assignar este 1 buições do p~der l~gisla_tivo com a.ttt'ilmições do 
p:1recer.... ··· 1 poder excl~uttvo. S1 a le1 deve estabelecei' r.:J"'L'<ls 

O Sn. ~L\RTINHO C.urros:-Nnlegislaturn passnda gcr:ws que abr;l~jam as relaçõ~s. da Ot.:_dem soch1l, 
·- • ~ T • ~. ~ 

n' . ' . · ~m~ outra -esphe~·a muito diffel'entc. De 1;oss~ dos 
O SR. BAPTISTA ~EnEmA.-:-Apowúo. lnmtes que o legislador lhe tenha traçado, dentro 
O Sn. JO.\.QUU\I NAnuco:-:- ... por estudos hygie-~ da orbita que lhe seja assignada, a administrtJcão 

11icas que tenham feito sobre a cidade do Hio de precisa de algnm arbítrio, ele alguma discrição . 
Janeiro, e sobre o modo como o serviço é feito. porque tem de examinar as condições positivas do 

O que digo é que não tenlto, e creio que a ca. <l~to que deve praticar, e, port?nto, as c~nvenic~-

' resses individua_es devem ser· :tcompanhndos de 
todos os esclarecimentos necessnrios para que a 
camara possa dar um voto consciencioso, -e não de 
meü1 duzia de- linhas a que se limita o· pa·recer da. 
commissão (Apoiados). . 

respeit3. estes prineipios; c não contente com es
tabelecer na artualidade ns condições em que deve 
ser ~elebi·adb o COJ;tLrato,_ t1s. condiç;ões em que o 
serviço devo serfe1to, Yai alem; porque legisla até 
para daqui t\ dez annos, quando ó contrato finde. 
recommendando no governo _que na sua novacãó 

. """ - . ::-;----ae--r~ o - .. · .. · .. __ ~_L_~---·-· _ .. ~: .. • ~ ·p : - . 

., < , '· ,, . , ~'. ~- c 1 :sa , o utn c 
fazer completamente <10 nobre deputado porque 
este contrato não está em execuss~o, cst<í depen
dí:mte de approvação da cnmnra. O contrato em 

. execução é provisorio e muito de!Ticicnte c por 
somma relativnmente pequena. 

AWmdendo agora ao projecto, cu p1~ço licenca it 
illustrada commissão para f:1zer nlgnmas obser
vaÇões. 

Com c1Ieilo na. legislatura_ dissolvida, a·commiss:1o 

nosso illustradQ :nnigo. St': Dr. Martinl;o tio' Cnm
JlOS, emittiu o seu paí-écer dando por incompetente 
n g-on~rno para cekbrnr o contrnto em discuss~o c 
1:1\ll1nwtt~ntln ~t cmnara municipal da cut·t:c. essa 
atLrdJ~i .•. · 

Estabi'·leccu purtanto a iflustrada commis~ão 
, . ' · i . e , r·:; " u , qnes ao. 

Entrando em discussão o,pareccr, tomei a pnla
vra e ponderando que ~uo seria conveniente pri
var a capital do Imperio daqucllc servieo atê que 
a camara municipal estives~e habilitada â fazer tão 

·avultada despeza, qual a quo ,exige tnl serviço o 
re ueri ue fosse ouvida a commissão de sáude. 

Assim se venceu, indo o parecer .ó actual com
missão de saude publica que rodigili o projecto 
ora el}l discussão. Eu não posso, Sr _ presidente, 
prcst<1r o meu voto ~o projecto c tenho para isso 
co:riside:açü_es tiradas de principio~ e razões de 
convemencw. -

, . . az 1 o ~ camara 
dos Srs. deputados intervir nõ contrato püra ap
Jlrov_:l-o c apontando até ao governo as modi-

, ' . . . 
rcgímen politico. 

O SR. 11'1ALIIEmos :-Político 11ão, ttdministrativo. 
. O Sn. JosÉ .CAETANo:- A separarão dos poderes 
e ll)ll!l garantiU do regimen que fclizm~nte e o 
nosso. Entretanto, o projcclo confunde as attri· 

SüllSTlTUTIYO. 

Art. i. • E' o g-overno autorizado a contratar com 
quem itloneo fôr c sob as condiçõe~, que entender 
acez·t.adas, o sc;-l'iço de asseio c irriga!;iio da cidall(.\ 

-do RIO de Janmro, por pra:>o qne não cxcctla dr 
:1.0 annos, não despe_ndcndo )11:lis de lt80:000$ 
anmwlmcntc. · 

Art. 2.• Ilcvo••am-s · 
trario. 

S. H.- José Caetano. 
Alguns Srs. deputados pedem a paiavra. ·1· 

, O S1:. oJosê Caet.a.no f11ela ordem) :
~r. prcstdcntc, me parc~c que, ·sendo este projPc-to 

,. , ser1a convcmcntc enviar a 
commissiío de salubridade publica e conjuctnmcnte 
á commissão de justit,:a cevil, visto que se trata 
de um contrato; assim o requeiro. · ·· 

O SR. PRESIDEl\'TE:..;.. O projecto veiu justamente 
da commissão de saude publica. · 

• É. ,_ ET. NO : - as eu requ01ro quo 
volte á mesma commissão, ouvindo-se ao mesmo 
tempo a commissão de justiça ch-il. 

yem á mesa, é lido, apoinc1o e 'approv~do o sc-
gnmte: / 

REQUERiliiENTO. . 

RequeirÓ que o projeeto n. 2B c o substitutivo 
sejan~ re!llett~d?s ás commissões de saude public3 

J3.jo, 10 de Junho de 1.879 .-José Caetano. 
O Sn. PRESIDÊl\"TE : :-- Declara apoiado c appre-

vado o mesmo requerimento. · . 
O Sn. SILVEIRA l\fARTINS_reclama por não ter sido 

o requerimento posto em discussiío. 
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· O S}t. PnESIDEN!E: -Suhmetti á ripprovttção por
que nmgucm pedm a palavra. 

O Sn. ~ILVEIRA l\L<\.1!-TINS :_- Mas V. Ex. não pô.z 
.o requcnmcnto em drscussao. . 

O Sn. PHESIDENTE: ~O nolJrê deputado quer a 
palana ? - _ 

n. SrvEIRA MARTINS :- Tenho que dizer. 
O Sn. PRESIDENTE : -Tem a:palavra. 

O St·. §ilveiJ.•a Ma1•tins, não vendo 
presente o Sr. ministro do imperio, pede a algum 
dos membros do governo que ·estiver presente, 

l. • ),:"o , 

tão p1~ovisori<r. 
0 Sn . .TOSÉ CAETANO.-Não cst:í. 

UZ.I. ARYAL!IO :- • S a. 
O Sn. SILYEIRA l\lARTINS pergunta· como se faz 

então a limpeza da ciuade. 
UM Sn. DEPUTADO :-Por um contrato provi

sorio. 

---por-TO-in1nos, cõm a clausula lle 
uid.o mediante ludemnisação. · 

O Sn; $11 VEmA MARTINs perg-unta si este con
trato está APIH'ovado pela .camai·a. 

O Sn. Sovu CARYALIIO:-A camara votou fundos 
}Jara este scrviro. 

O Sn. SrLVErnA l\L\nTINS em tode o caso entende 
qué a votação de fundos não :implicri approvação, 

~ . . . " - .... . . ~ 

Encarando assim a questiio, não póde o orador 
v~tar ~ara. que Yá á commissão o· projecto, porque 
nao vc msto vantagem nenhuma. Onde estaria 
eU~? Na demora da approvação? ·Não, porque 
ex.~st~ ?-m contrato provisorlo em execução: No 
prmcrp10 da legalidade? Não.- porque conserv.a -se 
o mesmo · substit i :- · ,. 
vcrna a faculdade de contrat:n·. 

Quanto a~ fundo da questão, não vê vantagem 
nem necessidade de uma commissão para isto gue 
o ~o~re deputado propõe. Os projectos vão-ás com
nussoes quando demandam estudo mais sefto · mas 
o pr0jecto substituti':"o ~_muito mais simples áinda. 

. O Sn. JosÉ CAEHNO : - O primeiro ·intervem no 
contrato ; é a differença essencial. 

O Sn. SILi'"EIRA l\L\RnNs, cor~tinuando, diz que si 
o nobre deputado propuzesse que o governo désse 
como auxilio .ú municipalidade a . uantia de 

. , Tie- -~- <X. ã"zla uma ver a eira 
innovação c. um serviço it camara municipal; mas 
desde que autoriza a despeza e diz que o governu 
é quem ha ele contratar, não altera em nada ... 
. O Su. JosÉ ÇAETANO: -E' por que se tem enten

drdo que quem concorre com a despeza fiscaliza a 
execurão do contrato. 

O Sn. SrLYEIRA MARTINS diz que isto é fiscali
zação, mas trata-se de scnriços de natureza diifc-

. . .. . .. 
' .... ,.: o . . -

nãó era apto para contratar; não tinha legitimi- vlncl:JCs e serviços municipaes e os liberaes que 
da de pa.ra fa.zer cst.c contrato, e si não tinha Jegi- querem reformar a lei mmiicipal, porque ainda não 
timldadc, segue-se que este contrnto é nullo; c si garante a ll]unicipalidadc nem a reveste· de tod:1s 
é nullo,,desdc o principio não é valido. su:1s :~ttl'ibuiçõcs, como é que vai-se ainda invadir 

- O orador votaria para que fosse ú commissão o os direitos da municipalidade da curte? 
projcrto substitutivo do nolJrc deputr1clo, si ponrcu- · O Sn. 1\i.I.UTINIIO CAMPos:- O que se cruer é acabar 
tura não honvesse em execução o contrato pro- com el!a, anicruilal-a. -
visorio, 11orque então o :1diamcnto poderia equiva- 0 Sn. SOL'Z.I. CAIWALHO :- Aniquilada est:í. clla ; 
ler a ~·cjciEão do proj~cto ;.;-mas ~esde. q~c cx.~ste mmca cx.isliu . nineo·uem se im J ; 

. ~ ' o . 
parn os cofres publicas em que v:í o projecto de- O Sn. MAtlTINIIO C.uiPos :-Aniquilada pela po-
morar-sc ou morrer na connnissão. continuando o brcza. . . 
mau contrato em vigor· · O Sn. SILVEIRA !\!AnTrNs :-E pela usurpaç:ão; 

O Sn. JosÉ CAETANO· diz que o cuulruto ·que o Stt. SouzA CAtlYALuo :_:Pelâ inctll'ia. 
e:.;tú em e~cctwão·é sem tempo c por somma muito 
menor· orta.Úto o scrvieo muito d i O Sn . .TosÉ C.I.ETANO dcl um aparte. 

o Sn. SILVEIRA lYLuniNs sabe que 0 conlr~to é . O Sn SILVEll1A ~L\RTIN~ e,ntende
9 
qu~ clla prc- _ 

sem tempo; ma~ como legislar da maneira por q~e I Ct~a de _ref?rma,. porque a ~e~ de 18':'~ .e uma d~s 
se faz, c nutonzar o. govcmo a contratar, e:x.Is- l~Is_ll!m~ lihera~s quetemo:s , co_m hoeiras correc
tindo um contrato? Isto importa uma ordem ao çoe:s c lei. !llag:mfica. ~ouc~s leis ~egulamentare~ 
gprerno parn que rescinda o contrato existente c de ID~llllCipaiid:ldCS S<lO l<.lO perfeitas como a ICI. 
rara novo contrato ou enLão se considere nullo {) de 18.8. 

Daqui não h a· sahir .. 
O Sn. l\tAUTINno 'C.UIPOS :-0 serviço é muni

cipal; neste sentido dei o meu voto na legislatura
passada. 

R. l ARTINHO .UIPOS:-. poiado. 
O Sn. SILVEIUA l\'LI.nTINS sustenta que não é 

preciso mais do que aug-m~ntar o numero dos v:e
readores, "conforme a população ~a categ-oria da~ 
cidad.es, c dar-lhes mais energia administrativa, 
pela eleição do administrador municipal, que deve . ... .. · .. . 

sribstuÚvo do nobre deputado não melhora em - Com alguns complementos esta lei sera 'verda
. cous:l alguma ; o gr:mde nial :.é a usurpação das dciramente ad?liravcl. . . · 
:.tttrilmi .ões munici aes Jclo · o-o-verno c o substi- . ·: Ha Joucas lms ue odem com ella c m r 
tutrvo usurpa da mesma manetra, porque dá ao O que hoJe não se faz é c ex.ecutal-a; · ninguem. 
governo attribuição que }Jertence ús municipali-~. faz caso da municipaliclaue, porque a. lei não se 
U.ades.- ·· ·· executa; mas não deve o corpo legislativo ser o 

. . , 
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""- '-""" --~~";:;;;:;~--=" "=-=:;:::::=:::====== 
primeiro a ilar o exemplo de desrespeito· das leis 
autorizando o" governo a fãzcr aqulllo;"- que estit 
fóra da sua. j urisdicção. 

O orador Y(Jta por este moliYo contt'a o àclia
mento proposto;' que outm c ousa n:ló importa, o 
req~erimen:õ 11? nol~r~:- tlcpnta(lo, que manda o 

Si o rc<Inerlmcnlo uiio p:1ssar, pólle ser qna diga 
alguma cousa mais sobre o projec_to. 

O §r. José Caetn110 diz quo as ohser
nlções feitas pelo honrado dcJmtallo da prorincia 
do Rio GranJc do Sul, Wm por ba5c um falso 
1 CSUII , • " 

S. Ex. entende rrne ha urn contrato em execução 
}n·ovisoriQmcnte, no mc!'m9 ten_tpo que clcpcnüe_ da 
• r • , ' • ... ~ ,.. ~ ... 

coÉcluc "pcrfeit:nnentc que' n~tci 'ha vantag-e1n a!~ 
puna; e o "Ot"atlor «Cr{lsronk~r;i que reulmente ni\o 
lwverh1, J:orqnc os fnndos estão votaàos no OI_'{'-ll~ 
mcmto, ;~té mais elo que consigna no seu suh5LLtu
tiYo ; estiio Yott:dos 580 contos para essa dcspl'za, 

--"-c-qu •. n to--~i -~tttorizru;ii~ . Di"'!':l o_gQYer:n~_ ~~le_b L:<u' 
l. ' (. (. I.' ' ... L. -

tratiV(', é du sua <·ompr:leJ:àt; .assim, pois, nada 
· se adianlnria. 

1\fas não é isto exaclo; hu mn contrato, llHls pro
visorio sbm tempo detet·minatlo c suppõe que pela 

"'quantia tle. '2-í ou de ~-6 colitos, o qual ha de cessar 
quando SCJ<1 appr::vtHlo es~e". . . . . 

A diifcrença de um c outro e que o prnnetre e 
muito dcfidcnte, uUo satis!'az absolutamente .~s 
necessidade:> do serri~·o tle limpl'za e irrig-ação da 

~ t. .... 

( t. ' .. , .... 1"'\ 

feitamente este llm, segundo os homens C!ltcn
uidos, :! .i nnt;l de llyg~euc, o governo c crê qui! a 
ca111ara n:tunicipnl. 

1\tas si o 1wimeíro foi celebrado c ent.ron em exe
ct~ção sem àependcncia do corpo }t!gi:;lati\O re
~ulta isto Lle qua O gOYCl'JlO cstant ÜltlUido de 
meios para pOLler satisfnzl~r as despczas respccti\rus. 
O mesmo n~o succetlc quanto a e:;te segundo, visto 
que ~ua in~porta~1cia excc~ia a ~'crha votad<t. , 

~ \ .,. ), ~ • ,. 1 

que clla con~eça tl:1s eondi~ücs-, e clausulas rc~a
tiYas ao serYL~o, mas para q uc vote os necess:.u·ws 
fundos. 

Parece portanto ao orador !rue o seu rccrucri
mcnto está nas condl~õcs de :-;t•r Ul1provndo I?Cia 

l1_os Srs. d~pu~atlo~, l10l"CJU:mto o sub.:-;ltlu-
... "' '- ~l· 

}lropüe a approvaçfio Lle um contrato, -mtÍs confere 
autorizadío par<~ o goYcrno, dentro tla Yerb,1 que 
foi votada no or;_:a.mcuto, fazer esse contracto. · · 

- O SI• .. lUalb.eil·os como~a dizentlo que a 
uestão tem sido tocnua em seu vcnl:ltleiro 1onto 

por alguns dos nobres < crmLados que sol>re clla ·· 
fallaram ; mas f<llta reunir todo:; estes pontos e 
tirar dahi uma conclusi!o, que julga ser a unica 
aceit.."lYCl})ela cmnara. 

Esta <fUestão data tle 1877. Nesse tempo fazia parte 
da eommissiio respettivn, i~to é, de snude publica,. 

) . 
nnbres d~pulidos, que n:io Wm ngora assento nesta 

. casa. 
O nobre de m a 1 • . 

informações M governo; e, sendo-lhe estas minis
tradas, S. Ex:., como rclalor da dita com missão~ 
deu o wreçe~· c.lftado d() 8 de Outubro de 1877. 

Neste parecer o nohre deputado por l\Iinas con
siderou a que~tão ppr dons lados : pelo lado t1a 
con\rcnicncia de darem-se estas a.ttriiJuiçõcs :is 
camams municipaes c não ::10 governo ... 

O Sn. l\LmTIXHO C.\l\fPOS : -As r.amaras muni-· 
Ci_ll(_t::-s já ns te.m. O serri<_:o é por sua n:Jturcza mu· 

1 )~j 1 • 

O $n. M.u.nEmos, contillU:tiJdo diz que o nobre 
dcpntndo considerou esta" questuo pêlo Indo de re
stituir its canwras municipnes ns atLrilmiõõcs que 
lho tinham sido tiradas pc!n governo ; c tlnnbem 
P?~ó lal~O llo-scrviç~ da lim!~e:'a ela cidaue c tlo 

. ~ . 
Qnunto ã primeira questão, isto é, asconsidera

çõcs que o nobre deputado expcndeue que ncalmm 
de ser r,o·ora re H'úduzidas elo nobre de utado elo 
llio Grnnde do Sul, seu amigo, está o orador de 
perfeito accurdo com elles. 

N5o ha duvida nenhuma de que estasattribuiçõcs 
8iio f1as cmnaras municipaes e devi:lm a cllas" ser 
dadas ; era este o procetlimento regular. 

O Sn. MAnTt::->no CA:.tros : -E' da lei. 
O Sn. ·I!IAi.iiEínos- concordn-que-é -<la-ld-,--c"crue 

é o procedimento .regular. 
Qnanto, 11orém, ao-csrJdo do serviço cl:t limpeza 

c da h·1·iga6ío da cída.dc, c· ao que di:::se o nobre 
deputado a ·este respeito nessa occasiüo e quanto ao· 
d.ispendio, isto é_, a quantia que o governo designa
va a este serviço, tem o oraç!Qr de consiLlcrar a 
quesLiJo no cs!:1do nctual. 

Oi·a, actualmcntc não hn duvida nenhuma de 
que o serviço da limpeza e da irrigaç5o ela cidatlc 
em me wrat o extraon mariamcnLe; mnc a n:1n 

chegnu ao 110nto desejnsel, mas tem melhol'mlo 
müilo c este serviço é fl'-ito Iiclo actnal emprcznrio 
sem ser por obriguç;üo; fnl-o potqLw quer. 

O Sn. A :xnMDJ;: PrxTo :" -Fal-o llc grntn? 
O Slt. ~L\LIIEIHO~ diz que algum scrvit.o ·é feito· 

de gr,l~~:~. 

O Stt. MAnTINno C.nrros :-Então lla de Hcat' 
muito cm·o. · 

o· Sn. ~f.\f.HEI!lo::, continua-ndo, diz que :llgu.m 
sm·viço é pag-o; mas o qnc é facto é rrue lla scrvil~o 
feito ele grat·~~. 

o Sll. AxmUDE PINTO :-Essa r.arte feita gl'ntui: . 
tamcntc vn1 ftear muito cam :w E:,;iado. 

(jUC.o cmprc.wrio, querendo que se tirme d<:tlniti· 
Yi1lllClHC O SCll COlllnttO, faça algum serviço gra
tuitamente p~u·a merecer a approvarão daquellc. 

O Sa. :UhnTI:xuo C.iMPOs dú um aparte. 
O Sn. MALH~m~s cntcm1e ~~le deYc ·se ~onsi~c-

seguinte: 
ITa um contt·ato celelmtdo em lO tlo Outubro de 

1876 pelo governo, o qual naturalmente (não púde 
:Jffirnwr, porque não st1be com eertezn) csWva au
torizado para o f<tzcr. 
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O gon~rno rescindiu o contrato celebrado· com I O Sn . .JosÉ. CAETúw:-i\Ias isto não 6 um contm-
. Julio Richard e chamou outros coneurrentes. to perfeito e aca!Jado. . . _ 

· Appa_re~eu Gary com qu~m foi f~ito o co!ltralo. o Sn. MALHEmos lô diVersos docm~cntos e 
Vta ler a~_pt!laYras conttd:ts na mforma~ao dada informações da secretaria do· Imperio sobre este 

nessa occa.sw~ pelo . governo ao nobre deputatlo contrato. . . 
pela provmcra de Mmas, que era o relator da c:.;m- . • · 
mtssão de s<mde publica, como se ,ê-do parecer . ~ Sn . .TosE CAET .... xo :-Qual e o contrato 'a~ft-·· 
n. 33 de 8 de Outubro de 18ii. .. nittvo? -

oi:'J (. e ,. -

trato feito pelo governo ·com A!eixo Gary. Este 
contrato dt:})ende llpenas da approva!{uo do corpo 
lcgislntivo ; pergunta o orarlor : o corpo legisla
tiro púdo entrar nestas questões de detalhes- do 
contrato ou eleve simplesmente limitare se ao ·cruc 
é de sua ;}tlribuição. Entende que dc're ·limitar-se, 
iu e m· is o, porque serw. a e r1 1cu o, es-

tarü' até ab;üxo das atlribuições do corpo legisla
tivo marcar as condiç~es e detalhes dos contratos. 

. .o\.LHEmos nao esta tratm.tdo do contrato 
· d~finiti,,o nem do contrato proTisorio, está apenà.s 
dizendo, que existe um contr<Ho feito, coneluid9, 
acabado, com Aleixo Gary, e este contrato:deTe 
ser approvado: 

O Sn. rnESIDENT~ :-ELJ. len{J2ro. ao nohre. depu-
. ' 

o Sn. 1\L\LIIEIUOS tomou a llU!avra para mostrar - Vem ã mesa, é lida c apoiada, e entra conjuncta· 
_ qual_ Cf_<! _a_guestt(_O_...Q_-ªl).!:QgJl_@t_º-JUSli[i.Q;li:_.'QOl __ mente.CnLdiSCUSSão aserruint ----··------- --- --

su · s i u i\'O ao su JS 1 u ivo ·o nonre 
pelo B.io de Janeiro. 
· O nolJre deputado quer . urna causa nova, e o 
orador no seu sulJstitutiYO apresenta cousa mais 
simples. , . . _ 
· Vai dar <i caowra em poucas JlalavTas as razoes 

que tem para propor simplesmente esta approvação 
ou reprovaçilo do contrato. - -

O Sn. rnEsiDE;:\TE:-lHus este requerimento não 
Jóde ser aceito senão de Jois de vencida a · u ·tã 

do adiamento.· 
O Sn. 1\'lALHEinos pergunta ao-Sr. presidente· si 

S. Ex. não permitte cjue o orador de a razão por 

Emenda Sttbstitittim ao projecto n. 2:11 da commissão 
de saude publica. 

Em vez dos arts. :t.o; 2.•, 3. o e 4. •, como estãõ 
no projecto, diga-se simplesmente: . 
· Art. :l.• Fica approvado, em todas as suas clau
sulas, o contrato. celebrado em 10 de Outub1;o de.· 
18i6, para a limpeza e irrigação da cidade do Rio. 
de Janeiro, com AI eixo Gar r. 

~t ..... e Revogam-se as disposições em CO!l-
trarro. - · -

Sala das sessões da Camara em 10 de Abril de 
i8i9.- J. 11!. l!Ialheiros. -que manda o seu requerimento. . 

O Sn .PnÊsiDENTE:- O qne está em discussão é o ·O Sr. Felicio d.,s Santos. por não 
requerimento do nobre dcputa§o l~~lo Rio de Ja- se achar na casa qu;mdo . começou esta discussão 
11eiro. c antes ele votado elle, nao pode o nobre de- n5o leve tJ gosto de ouvir as observações dos.illus
}llltado mandar ou justificar o seu substitutivo. trcs oradcres que se oppuzcram ao parecer da com~ 

O Sn. 1\IALlmmos .se o mnha ao re< uerirnento missão d faz · · · · · 
do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, porque eJie levarão os seus illustres collegas si não responder 
contém uma cousa inteiramente nova que não é n a alJruma das razões apresentadas. Como porem 
que está em discussão. se acha em discussão o adinmen Lo , o orador 

o Sn. JosÉ CAETANO:- Por isso mesmo é que membro da commissão e na falta do seu relator 
de,rc il' <is com missões. tomou a palavrn pnra declarar que pela sua p:~rte 

O Sn. MA;.nErr:os : diz que o parecer da con1- aceita 0 requerimento de _adiament~ apresel;ltado 

(Ila aloúns apartes .. ) permittido alterar um contratõ cstaJJecido pelo go-
0 argumento do orador é este: é que· o contrato yerno, autoridade competente para isso. _ . 

llàe se1· appl'O'rado. Porque? Porque está-feito Esta é a sm éonwcção, mas declara com toda 
perfeitamente coiri' uma pessoa qualquer, e a fQ a franqueza que _si os nobres deputados o conven
dos contl'atos deYe ser mantida. corem do contrario, não ter;\ dU'Vida cÍll aceitar 

Esta é n opinião. do nobre presidente do conse- ess;1 opinião. Deseja mesmo _ ser esclarecido 
10 c ftO r. nun1s r o a azem a que am a 1a !nesta ma er1a. nrece-. e que sendo o ministro do 

liOücos dins nesta casa ·declararam que mant~riam imperio que ~ez_ este cont}'ato, pessóa comp~tente~ 
a fé d.os contratos. · . ::: · mente autonzada p,ara tsto e tenda-o:fetto com 
·· ·:., ··'" · - · · ~ o · ·· · · , - · e · 
para cllcs tnml.Jem deve V<tlcr para a cnmara. ; lidadc, e havendo nellc apenvs a ücclaraç.ão de ~er 
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:mbmettido á aJ)prov:wão da camara dos Srs. depu
tados. a essa só lhe resta, como disse o nobre dc
puta<io· que . occupon a t~·ibuna, ·approvnl-o. ou 
rejeital-o. S1 o contrato e Lom, deve ser aceito ; 
:si não é bom, deve ser rejeitado, c a camara in-; 
dic1uc ao governo as bases em que .deve fazer o 
novo contrato. 

O orador não tem absolutamente empenho al
gmn em que a camara aceite ou reprove o con
trato. Si a camarn o rejeitar, o orador como mem
bro da commissão de s:mdc publica e como medico, 
procurará apresentar as suas idéus a respeito de 
um novo contrato, que acredita se poderá fazer 

Kão c1·e que no contrnto se tenha atteudido aos 
JJons princípios que deyem rcg·er _a mat~ria, enc!l· 

• l") 1... ... .. _ 1.. 

Pede desculpn ao-Sr. presidente, mas discnlindo 
o requerimento de adiamento, niio Ilódc deix;1r de 
adduzir estas considerações, que demonstram a ne
cessidade de serem ouvidos prollssiouaes quunto ú 
questão de direito em si, na qual s~ reconhe,ce o 
orador inteirn.mente incomp~tente. . _ · 

' ã . 
o- Sn. FELlCIO DOS SANTOS continuando diz que 

os_ nobres deputados que impug·nnram o pi·ojccto, 
poderiam ttinda adduzir outras cousideraeões ..,._ a 
especialidade do. serviço, que é evidetitcmontc 
municipal. E' Uma verdadeira ubsorpt;ão du parte 
do o· ' ·• - , -· : 7

-

nwles antigos e inveterados neste paiz : ·il <tbsor
pção de fun~:(\Ões locaes pelo pouer_c~cutivo, e não 
podia-se em um parecer de comm1ssuo curar este~ 

!lUC o contr~to seja pert'cito e si u camara o rejeitar, 
o o1·ador apresentará id,~as que lhe vareccru me
lhores. Mas a questão })ara si é de saber si a ca
mara pódc alterar o contrato. Parece-lhe que é 
uma invasão de nttribui~õcs. Entende que ú ca-

--....,l=n=:u·a.-_uos depul?-dos não compete_ a administrucão 

n a c:> .• ssmt por :m o, para ser esc arcc1 o solirc 
este ponto, votará pelo rcquerimen~o de adiamento 
para que seja ouvida a commissão de justiça civil. 
Quanto ao substitutivo, visto que esta medida vol
taril ú tél.a da discussão, em outra occasião dirú o 
fJUC pensa a este respeito, mas desde já declara que 
não lhe arccc boa a idé 

;;-

1 < 

E:> tas melhoras que a cxpcrícncia c os ·conheci
mentos proussiouaes podem imprimir neste scrvit~o .. 
não podem ser apreciadas pela camara dos depu· 
t.:ldos. Entende que nesta nuttcPia é no 1)oder exe
cutivo que compete o estudo c o :.1perfciçoamcnto. 

Encerrada a discussão e posto a ~otos o reque
rimento do Sr. José Caetano, ê approvado. 

Entra em. 1." discussão o projeclo n. 212, conce
dendo a Carlos Ag-ostinho de Laperríérc privilegio 
po: :1.0 annos para faJJricar e vender no paiz sotla 
artilicial e acido sulfurico. 

O Sn. Jmwxy:;ro SoDRÉ: -.Em virtude de que 
eoutrato se estú fazendo a limpeza? o §r. Aft"ouso Penna v.clw·qne tem-se 

O Sn. FELICIO nos SANTos di:r que em virtude estabclecidv no camara, em relação a este assumpto, 
ele um eontrato lH'Orisorio. l'areee-lhe que os I um systenw que lhe parece de todo pop.to malllllls-
hons principias de administração, em materia como sivel ; pois, para tudo se concede privilegio, e ainclv. 
" que se discute, consistem em decretar os fundos ha po1,1cos dias deste mez vio-se o nobre deputado 
pt~ra a oxecD:ção do serviço. A ~amara pó de !·e- p~r 1\linns, o Sr .. l't~art~nho Camp_os, combater desta 
jcttar ou acCltar o contrato. Sunplesmenle s1 o tnbuna um lJrrvilegw concedrdo por decreto do 
rejcit::tr, a camar<t tem o direito de formular, si governo impcrinl para exploração de prouucto:; IJ,.<t
~Jnizer-. as condicões do um contrato c rccom- turacs da margem de um dos nossos rios. Agora a 
mcndtÍr ao govcÍrn? _que no novo contrato se camara. tem de tomur !!t~l co_nsideraç5o U!lÍ projcclo 
<~L tenda a essas condwoes. . em que se concede pr!V1logw para o faiJnco e venda 

o sn JosÉ C\.J>T,\.N~·- ·seria usurpar allribui- de soda artificial c acido sulfurico, sem. prejuízo 

· · ZJuo a esta c;mwra um pcdtdo Hlentico a este que 
O Sn. FELICio nos S.\.:~-ros: - .... e <t c:x.hala~~ão se achá em discussão; c·a commissão apresentou 

dos miasmas é maior. ·- 1 á c::unara o }lrojecto que passa a ler. 
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Enteuue, pois,_ que cxi~tc um projecto ~mterior- 1 300, diminuindo-se o estado maior, sendo com
mente apre~entado soJH·e o mesmo assumplo. I m:mdante do batalhão um capitão do fragata, ou· 
· Levnntou-se simplesmente para fazer esta de- I capilão-tencilte; e supprimindo-se os logares de 
rlar:.tção: é contmrio á concessão de privilegio:;, jmajor, de um dos instructores e de um escre
destic que não haja casos muito espcciaes, muito j vente. 
cxcepcionacs, 'que pos~am justificar uma deroga~~ão O ar L. 3. o das_ emendas da camara dos d!)putados 
110 dir~ito commum. - -- ·---- ---- seja substiLuido por este ou,tro: 

A lm de :t830 estabeleceu os cnsos em c ue o <TO-
verno ICaYa nutonza o a conceder .privilegio, c 
11uando se trata do alguma industria já conhecitln, 
f[LW não estejn intl:-1)(luzida no paiz. o legislador do 
éntão cstalJcleceú~~!ue o governo ríudos~e concMer 
prémius sugeitos ú approva~,;ão dest:i cnsa. 

No entanto, nfio é isto o que tem prev:tlecido. 
Tt:m-se vi t · . •• ·- • ·· r· cr· 

mais importantes, e que são tão exeel)Cionaes que 
importmn \~ordadciros absurdos. 

E' assim que, como já fez vêr ao principiar as 
s , · servaçoes, Ja se conce ou ate pr1vi egw 
para a explornção de prudu,ctos naturaes nas ma!·
gens do um dos nossos rios. 

A camara deve pôr cobro a esta ordem de consas, 
para não se enxertar nn legisla~lío taes concessões, 
que importam verdndciros attentados uo direito 

----~-commum___________ ____ _ __ -----------·--------------
A discussão llca adiada pela horn. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA; 

Discnss;,;o unicn das emendas do senatlo sob n. 3 E 
fcit~s ú fixação do forças de terrn. 

As emendas do senado são as seg·uintes : 

Emendas approvadas pelo senado ú propostct do poder 
execíttivo r.tte lXa as ort:as de terra am o anno 
financt:iro de 1S70-1880, e conve1·tida em p1·ojecto 
ele lei 11ela cmnam dos deputados com as emendas 
que a mesmacamar~ appl'ot·ou. 

No § 2. • do <irt. i. • cln propostn, e1n logar de-
15.00o;-dlga-so-:l3.000; conforme a emenda da 
outra cam ara . 
O~ 3. 0 do art. L• da proposta seja_ substituído 

pele sen·uin:to: . 
§. 3 .• ::_Das compa~hins de ::tprendizes ar~ilhcir~s 

t, a a c ~ e , e tz :s I l-
litarcs. 

O mais como na pro:posta. 
· Paço llo sonnuo em :lO de :Niaio de 1879.-Visconde 

de Jagua1·y, prcsidcnte.-José Pedro Dias de Carva_
lho, 1.0 socretario.-llanio de 11Iamanguctpe, 3.• se-

• ~ r· C) o ' 

Não havendo quem peuisse n palnvra, são appro-
vadns sem debato. . 

.. '·' l escusas por conclusão de tempo P.e serviço, terão ... 
direito a uui prazo de- terras de 108,900 metros 
qundrados Il:IS colonias do Estado. · -

A disposiçuo do <trL. :lO da lei n. 255G de 26 de 
_Setenilm~ de :1874 oomprehende us praças da ar~ 
mada. · 

' . Cai·vallto, :l.• secretario.- Bcmio de j}fwnanguctpe, 
3.• secretario, servindo cl:e 2.o 

O Sr. l."elicio dos Sant.os entende que 
a materia é bastante grave para que se vote silen
ciosamente. · 

opinião do governo a respeito dest~s emendas. ' 
O go\rerno aceita-as? . · 
O Sn. .TEitoNnro Somlli :-0 governo aceita as 

emendas do senado. 
O Sn. l':ELICIO DOS SANTOS continuando diz que 

estas emendas alteram consideravelmente a lei que 
foi desta c<unara para o senado, o ainda m:lis, esta 
emeuda ~altera o arçamen to. 

Parece-lhe )Ortant a ca 
putados não póde votar sem discussão a <lpprov::toão 
elas emondns 'lue importam aceitm·-se a idéa do 
senado, ou a rejeição dellas que póde trazer um 
conflicto entro os dous ramos do parlamento, e 
mesmo or_Qgnerimento de fusão. 

(lia: wH- apal'tç__.) 
Diz que está crr!inonto um conllicto : não púde-se 

v o Lar silenciosamente. 
Por isso deve-se ouvir a opinião do governo. 
•_oi simp esmen o para provoca -a, quo pc( m a 

palnvra, e eonforme os esclarecimentos que tiver 
VGllm·á ou não ú tribuna. ·· 

O S1•. 1\olarcolino 1\-lout•a:- Sr. presi
dente, cu não venho trazer n ·opinião do governo, 
mas sim a opinião d<t commissão, da qual sou lm-
nu e re a o r. _ 

Sr. presidente, no systema monnrchico, assim 
como no svstcma republicano, em todos os gover
nos de representação popular, a separação .. hostil 
dGs poderes, a sua absoluta indépendencin, pódc -
engendràr grandes conflictos e trazer muitas vezes 
sérit~s difficuldades ao )niz. 

P:u·a prevenir esses males, e parn que o governo 
runcciono regularmente no interesse nacional; é 
preciso não J~vanlt~r · hostilidades, não querer a 
bnlancn dás forcas, mas a sua hnrmonia (Apoiados). 

E' ljreciso. senhores, que unia só vontade re
sulle do choque dns vontades e intelligencias di-_ 

7 • .. ~ " • 
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Sr. presidente, o senado entendeu que não 
dc\'Üt suwrimir o batalhão naval..; 

O Sn. GosTA AzEYEDO :-Eentc•udcnbcm. 
O Sn. ~L\ncoLIXO l\IounA ... o senado entendeu 

ctue nfío sc·devia llnr aos voluntatios llà armada. o 
premio de 1: 000~001} .. : 

O S!~. M.\ncouso .MolJHA:- ~ .. que se cl<i aos 
volnntarios e eng·aj<tdos do exercito depois tle tantos 
trabalhos. Hn nis~o alguma inj usli~a, nws ni\o llOS 
compete ag-ora avaliar o procedimento elo se:wdo, 
c de justo "ncar aq ilillo cJHC jú demonstramos nas 

.. . ... -

V. Ex. e os seus collep;as jú prec.isarmn nestes 
ài<ts à o b<lt<tlhãu naval (Ris9 e apoiados). 

O Sn. JilAQt:nr N.umco:-0 chefe de poliri<t o 
esteve commantkuülo. .Agora a polida ê feita-por 
InarinhClíros (Riso e apartes). · · 

o SlL MA.nnxno CA~lPO~ :-Voto, Sr. r)rcsidentc,. 
e , l a:s t. senal o, mas note . Ex. !JUC 

estou fall:mdo ·sem saber si se trata da lixadio de 
forras de terr:t ou .de mar (lfilaridadi!). • 

O Sn. Pr:EsiD.ENTE :_:_E' das forças de mnr. 
O Sz:. 111.\UTIXJIO ·CAlrros :-Voto, pois, pcl;ls 

· ~rnendas elo senado,. c felicito o miuislerio )Ol' 
. :s , .:s i~po~içues em que se oc a para com 

' • • • jeiÇi.to' à o_ iuinisterio (aijofado?· e 1·edt~mza!:ues), 'u~a;.. 
O Sn. ~LmcoLE\O :Moun.\:- Sr. presidente, si a do seu Llircito para mctter o go\·erno no JJom ca

can~arlr dos d~puta_dos rept·esenta a opinião lJUent0 minho (riso), para fazer reparar tantas illcg-~llida
c rnra ilo patz, nao se tJ~u~- ne.;;·:n· que o senado eles ([liC tí?ru sido exprolJrnt1as no senado (.:iz;oiado& 
tan~bez~I. represenl:l essa opmmo embora 1:!-t~l pou~o e apartei.i). . · 
-mats -Íl't~,-c...o.cm a..fo~ra do __ mo:nCll_to P~lJltco, ~<10 Qne o senado não fique sú nisto, é o que lhe 
~;) ,. _:; '~ • • • .. ..: n ~ :-~- , , . , • ." (. .. ... .. ·, • l U:t CSC C JH OU 
cussoes leg:Islatt v as; a JUSllÇ~ :;c r<~ ~e.mp1~e a g·lm·~a os meus agradecimentos ao nobre ministJ.·o lla ma· 
da natureza. hu~ana e tanto mllmra aqUI c_9mo In; riulla, c peço n s~ Ex. que cmpregllC os seus cs-

.0 qac tcrw a inze1· a camara, quando 1wo es!<~ foreos (Iara (IUC da purte- de seus co!Jcn-as não se 
ainda 11mwll~,. no _Cfi~O ~c rccus:n· as cmcntlns d_o opr)onltn a isto o mcno1: cmtwr:tço. ::. 
senado, a fnsao ol!rig:atnrw. ~ Devemos com~ ptm- Ell :1creuito qnc 11ão lwvcr<i da parte uo Sr. 
gos uo g-overno,_t1mnte cTtt~ drfficultludes. que .;a pc: presidente do conselho; tlldo indica qne S. Ex. 
~am .sobre o p~uz, eslahel_ccer um _con~u~to entre <· estú muito resolvido a entreg-ar o partido lil.Jcr<IJ <tu 
camara e o senado, por dtvergencws ta o_ pequena~, senado conserYador (Risada.~; múito bem). 
qmlndo Q senodo'jnlga que o pTojecto c !Jom, e o E . d· . :- :-, . ,. . fi , 

a do lt:l nas i em todos o~ )Ontos ? nccua •1 a uJscuss,to S.tO ,1 l 1ro_\ ,Hl,\s ,.s emcn a 
Entendo. que o patriolis~lO da camnra est~ em Tendo-se _esgotntlo as n~aterias da 2.a parte da 

não lc~'nntar destns qucstoes, destes conflwtos ordem do d1a, o Sr. presidente declara qne vol~ 
(apoiados), quando não liCl'ign a causa publica, ta-se á discnssfio das materins designadas na L" 
qu<)ndo rião pcrigam os graves interesses da ordem parte, e continüa a discus:;üo do projecto u. 212. 
e da liberdade. .o. s · · · -

Portanto, Sr. presidente, a commissão que opi· "'~ a•. ~ntoiUo de S~queu~a :-. ~n 
nou pela cxtinc0llo do hatalltão n~1val ; a. commis- pedt a palavt:a para obter da IliLlstrc comm1ssao 

·são !lUC sustentou que s_e devi:~ dar aos volnntn· um csclarecu11cnlo. 
rios e c11g:ij'ados da armada -1:000~ depois de tnntn:; YozEs :-Está ausente .. ~ 
:.mnbs de servir.o ú )atria, aceita as emendas do 
scnac o, que a camara - julga em sua sabedoria 
(1liuito bem) . • . 

O Su. l'UESil>EXTE:-Si não ha mais quem pe~a 
a 11al:wrn .... 

O Stl. i\L\.nmmo C.urr>os:-0 Sn: ministro da ma
rinhil wdiu :1 wlavra. 

O Sn. FEnREmA DE l\Ioun.\ (ministro ela mnri
nlta ):-Não pedi, mas si V. Es. quer ~ai.Jer a mi
nha opinião declaro cruc 11ccito às emendas do 
senado~ 

O Sn: l\f.\.nTINno CA~rr>os:-1)cço n palnvra. 

O S1~. 1\Ia.rtinho Campos :-Sr. pre
sidente, não serei cu que me opp~n!la a estú doce 
harmonia c paz que os nobres mmJstros querem 
estabelecei~ com o sl)nndo (Biso). 
· De<:lnro ~(\ nobre ministro que o acompanho vo
t:mào 1ambpm pelas ·emendas do seriado, 11ão para 
cvil<lr conflicto, bem .sei que o nilo haveriu~ mos 

. · ·, ::.; o scn:J. 
·teve mais sabcdona do que o ministcrio (Apoia
dos e 1uTo apoiach1s). 

ueputado pciÔ lHo ~1e .fanei~·o ·o Sr. Jm:é Cact:lno, 
que creio foi o relator deste pi·oj,'cto, pelliu a 1~<~· 
lavra. Eu desejo salJcr si o privilegio é sú do fa
lJrico ou si é ta miJem. da venda. 

VozEs:- Est<i cscripto no projccto, fabricar e 
vcmlcr. 

O Sn. Axtoxto DE SIQU:nnA:- Si o projecto ê 
tnmlJC11l !la venda dá-se unw- contrudicçiiOJla qual 
eu niio creio que n commissão tenha callido. (Entm 
no saUio o Sr. José Caetano.) · 

YozEs: -·Ahi e:>lá: a commissão. -
O Sn. ANToxio DE Sr UEtn.\ :- n 

IJl'lVI egw é t~m1l.wm para venda. Si ha·a importa<_:iio 
do que scn·c o pt·ivilcg-io 1m:1 o fabrico? . -

Pnra que cntüo a importação? o ]lriYilcgio é 
tanto para ,'l importaçiio como p::rra o fnbrico. 

Fabricn-:;c para vender e importa-se ]larn vcndc1:. 
Pri\'ilegio ])ara fabricar c importac;ã0 livre, Hilo se 

, '!';" .. • :-- .. 
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O Sr. José .Caetano :-Levanta- se uma 
queslã9 que me parece sem alcance pratico, sem 
impor_tanei::~ alguma e unicnmente effeito do pru
rido ue fazer OIJflOSi(ião (Nil'u apoiados e apartes). 

Repilo: tem-se dado a este projecto um alcance 
e importancia 11Ue realmente clle não tem. E' uma 
concessão intlustrinl, determinada apenas pela ani
ma<"tio c ue os JOdcr s uo Estmlo devem c n ·cder 
:'1s üttlustrins novas, que, de}leudendo úc grandes 
cnpilaes, não l)údcm ser tentadas sem uma garantin, 
sem umn fegur;m~a. A indLlstria da foln·icação da 
sod<l artificial é nova no nosso pãiz, não ha a me
nor duvida. ELl nüo posso declinar ela autoridade 
da S•)Cicdude <lUXiliadora ua industria ll<lCÍOnaJ, 

~ . . : . 
no seu seio os homens m:Jis trabalhadores c mais 
patriotas, para aceitar uma opinião lev:Jutada de 
momento }elos nobres de mtados c uc.tudo tlercm 

• A assQmblGa geral resolve: 
« Art. 1.° Fica o governo autorizado ·a conecuer 

ao engenheiro civil. Eú1ilio Stohlcmhreckcr urn 
priyilegio por 20 annos pa:·a, por si ou por meio 
de uma em preza, fundar ·nestn curte uma fabrica - · · 
de a c ido sulphurico c nítrico. • 

A nobre com1~1i~;;iio p:1re~~e que n~o tiuh~ con!lc-

cessão quasi i;{tJal u Carios Aug·usto Lnpcrricr.e. O · 
primeiro peticionaria peJla privilegio ·para fnln'i
cnção de acido sulphurico c nítrico. Segund9 infor
mnm pessoas competentes, o addo nítrico em na<la 
é inferior em ntilidacle para o comrncrcio á sodâ 
artificial, e sendo assim não ycjo razão alguma para 

c, · r 11issã n 1, prc cri concc cr pnvl_-
lcgio a Lapcrriere, qtw.ndo já hl). parecer quasi 
igual em fa v_or de Emilio Stohlcmhrecker. 

contes lar. _ utilidalie da concessão do pl'ivilcgio, refiueiro 
A concessão, portanto, .que tem vor ohjccto IlCr- unicamente qne volte á cornmissão o .parecer, allm 

Rliltir a fabricação priYilcgiada esta perfeitamente ue CiUe clla vt~ja si deve scr reconhetiuo o direito 
Justificada,. tanto para a soda artificial como para ·o ue wefereucia. que tenha Emilio Stohlembrccker 
acido sulphurico. · porqno ll<trcce ser injustiça conccdcr-:"e privi-. 

Ainda, ha pouco, n~sta casa cu ouyi Q no]J~:~ de~ _ _l~_gi_o ~quellcq~1e-~·eguercu posterio~n~~nt~- ~~~~r~:. ___ _ 

que o }JrOJeC o preve o concurso com a 1m por açao fom1C a respeito, c si não honver motivo pondo
de protluctos similares. roso para ter-se preferitlo aquelle que requereu 

E' uma inter}lretatão forç:tda a que os nobres ultimamente, voltem os clous pedidos ú com missão, 
deputados cliio ú redacção do projecto (nt'io a]Joiados); afint de que clla veja a quem <leve ser concedido o 
mas, si os nobres deputados entendem que a venda . privilegio: . · -
está subentendida no privilegio da fabricação, deCi
didnmcnte eu não posso fazer questão disto, sup
primindo a palavra - vender ... 

(. . .,-
cução c JH'ivilégio pura venda. 

·o Sn. JosÉ CAETANo:-... porque. o intuito da 
commissão foi animar a fundarão de fabricar desses 
productos, mas,nttO de modo que ponha os consu
.midot·es na dcpcndencia. dos _pro~ucto1:es d~ p~iz. 

c. ( (. ""' " ' 
comiJinãda a falJrica~ão com a. importação de 
productos similares. A venda vem como consc
q ucncia da fnbricação ; más, si os nobres deputa<!,o~ 
·eutcutlem qnc a venda, nos termos em que esta 
redigi<lo o prpjecto, constitue um privilegio, 
excluindÇ> a' importação, convenho na retirudã da 
P,a avra-vcnc e r. 

Sr.•. Corrêa Rabello: - 81·. presi
dente, pedi a palavra uniéameute para fazer uma 
observação ú nobre commissão. d~! comme!:cio, • c 
pedir-lhe ao mesmo tempo uma mformaçao; No 
nnno de 1877 foi cnnccdido on foi 1edido um lri-
vilegio por Emilio SlohlCiillJrcekcr paru fabricaç.ão 
e. venda de aciuo sulp1mt·ico e nilrico. Nesta occa
sião houve parecer favomvel ; uprcsentou-se a 

· -· · jcc · · 

O §I·. José Caet...--u.i.o:- Sr. presidente,· 
t~s obscrYaçõcs do nobre deputado por Mi1ws Gc- .· 
raes ~;ãoj~l~ti!icadas. 

L~tperriere e Emilio StohlcmlJrccher; o L o para 
fabricação de soda c o 2. o para fabricação de ncido 
sulphuriéo. ?.Ius, dissolvida a cumara sem terem 
sido discutidos nquelles 1n·ojectos, no comcro da 
sessão finda da .actual legislaturu, foi posto na 
o~.dcm do diu o projt;clo relatiro a Carlos ~apeE-

' \ ~o 
de sodu artificial. Este projccto cahiu. 

Na acttwl sessão voltou Laperriefc ins!ruindo 
-seu requerimento com documentos por onde prova 
que esta industria niio existe no paiz; mas acres· 
centou no seu pcdido-acido sulphurico. 

Ora, .a commissão de conunercio e industrias c nc 
nao tlill3 COlll_(~~iffielltO,., O J)l'OjeC O C n, eu 
seu 11arccer concedendo uma c outra consa-

Mas, posto nü ordem do dia o projccto~ Dl~pa
reccu Emílio Stoltlcmbrccker rcc!amanao pdo 
projecto que tinha sido el;;boradu em seu favor 
em ·1877. A mesa rcruetteti este requerimento á 
commi:;s~o de ( uc f:wo · :.1rte.mas ·.não sendo tem o 
de corrigir o primeiro projecto, porqu:mto estava 
já impresso,. roservct-m,~ para na occasião da 
discussão, emendar um c outro e ·neste . propo-
. c · esp c ivas 

emendas. · 
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No p1·ojccto dé Laperriere eu lancei a seguinte 1 O Sn. Souz.\ f:ARYALIIO:- Nos ncgociíJs ua ca-
nota:-supprimam-scaspalavras-acidosulphurico marn municit)al uo Hio de Janeiro e>JJtre hn é um 
do art. L 0-Não apresentei llojeú mesa esta emenda, ~erdadeiro jogo ue empm-ra eutrc a canwra, e u 
porque tratava-su da i." discussão c nesta não são go,•eruo. 

-admissíveis emendas. - O SR. 1\IARTINHO CA;\lPOS :-0 ffuc mostra que lia 
UM Stl. DEl'Unno:-A questão ~:omp!ica-s . < "am.-a-I;'l.-rn.unicipaLU:t Cô.rtc nlgp_ma consa de 

r.. OsE AET,\NO :- • nteetan o. como se e
vantou quest.ão sobre a redacçiio ná emenda que 
enviei ú mesu sobre a pahlYra-vcnder, inclui a 
suppressão.das palavras-:Jddo sulphurico . 
. No projecto relativo a Emílio SLohle.mbcrcker 

•]ãncci esta outra nota :-concc(ln-se privilegio para 
a .fabric<t6io de acido sul lhurico. 

Assim, conciliauos os uircitos de um c ue outro, 
cu aguardava a occasmo competente para sujeitnr 
as emcnda_s.ú deliberação da canmra. 

E' encerrada a tliscussão. c indo se votar rcco
nhece-sc não haver casa,- pelo que procede-se 
ú cllamôlda e verifica-s·e terem se ausentado os 
seguintes Srs.: Mello AI vim, Viriato de l\fedcíros, 

- Prado _l>imcntc}.z. B~u~ãQ..J:Jpl~C_!~l_dc ~Ie!lo, 1\Iartim 
• ' • ~ 4 • ' .. • 

' " ' ' cellos, Theodomiro, José Busson,Ferreiea de ~Iom:<J, 
Paub Pessoa, Barüo da Estancia, Olegario, Ilue
fom.o de Araujo, Prisco Paraiso, Frederico Rego, 

• Sinvnl, Bezerra Cavalcante, Zuma, Hyp;ino Silva, 
Theophilo Ottoni, Sergio de Castm, Luiz Filippe, 
·silveira 1\Iar,tins, l"reitas Coutinho, Joaquim . Ta
vares, Manoel de 1\Iagalhãcs, Baptista Pereira, Ro
dolpho Dautns, Lima Duarte e Bclforl Duarte.-
. o. Sn. Pn~SIDENTE declara adiada a votação e con-

Entra em La discussão o projecto :1pprovando 
o regulamento da praça do mercado da côrte. 

O Sr. illartinho Campos :-Sr. pee
slllentc, não tendo recebido o projccto, não sa
bendo que estava n<J ordem do dia, a cnmara com
prchcnde que não o posso impug-nar senão muit.o 
insufficientemcnte; nw:; n1io é neccssario gTaude 
esforr.o, para que a camara comp~:clle_nda que nos 

com petencia. 
Depois do aclo , auuicion:ol ficaram as assembléas 

provinci;JCs com toda a inspecçüo da admin;stração 
-municipal nas províncias ; no município da Côrte 
esta acção 11cou competindo ú assem!Jléa geral; 
mas ui teriormente a experioncia, tendo demonstrado 
qu a assem ea gera nao tm Ht a JSO u amcnte 
tempo para se ocCUJJar com os negociosmunicipaes, 
por lei geral foi o ministro do imperio autorizado 
a exercer na adminisLra.ção municipal a mesma 
fiscalisação que exercem os presi<lentcs e as asscm
hléas proyii~ciaes nas n .. tlmiuistrações municipacs 
das H'OVlUCI3.S. 

Para que estas excepções? Tuuo isto c~tú ft)ra da 
melhor c mais verdadeira doutrina libel'al : culta 
.cüladão por si,ou por sem; representantes, trata dos 
ílCgocios publicos que lhe tocam, c da lei ou im
llOSLO a que se ~ujcitn. 

Ha dias nos veiuj:i 1.una postum so!Jrc as f:tbi'icas 
• • ' r - ... ~ O' • " 

d o. 
a 11raça do mct·cudo para que nos o approvemos. 

Ora, é neccssario que os ministros comprchendmn 
que dc\·em·cum n:ir as suas obricrarões Jor si mes-
mos, c IJl~C nuo ~ujeitcm o muniéipio 11eutN a 
uma automlade que nuu ~ura de seus ne•Yocios 
·conforme a índole üc um g•)yerno popular.0 

' 

o l o 'O .. ·; --- --- ~ . . 

Porque vem á asscmbléa geral os negocios dos 
municípios'? Tem os representantes ~das p·rovinci:1s 
algum interesse no municipio neutro? Pagmn ellcs 
os impostos nmnicipaes pura que tenham o direito 
de impor leis ao município neutro? Não ha nenhum 
prineipio de direito constitucional que possa legi
timar a acção da assenibléa ·geral em negocios 
mU:nicipaes. E' uma negnçflo do direito publi~o dos 
povos livres. Aquelles que pagam os impostos süo .. . ~ .... - ~ . . . (. ~ ~ 

mnnidpacs c aüto!'izar os impostos municipacs ... 
Nenhuma competencia ternos p:tra isto. 

l\las este systema do governo, nüo só do actt.la1, 
mas de outras administracões. ha de ser f a ktl ao 
município neutro, porque ém ultimo caso os ne
gocios, ou nuncn seriio decididos pela camarn dos 
deputados c pelo senado, ou serão decididos sem 
conhecimento, sem ·estudo, como tem succeditlu 
sempre. 

u. •Amo EIS:-.r as o mumc1pic neutro jt\ 
está desneutralisado pela lei de cleitõcs; pertence 
:i província do Rio de .Janeiro. 

O SR. ~L\nTINHO C.urro:;:-Si a lei de elcidícs 
desueuLr:1Iisou o município neutro, desncutralísou 
o Imp~rio inteiro, porque que!n elef:e os depu_-
' o ' lhão de . vezes o Sr. presidente do conselho, c 

repete a furtar ::1 sua imprensa. 
Portanto o governo que examine a questão c 

tume a responsnbilidade do seu acto. O que cu 
digo· não se refere só a este ministcrio, mas n 
muitos outros. Alguns ministros têm entendido uo 
seu e ver exammar os ncgocws mumci paes e re
solver sobre -elles; outros, como o nobre ex-mi
nistro do im11erio e o resto do ministerio que uintla 
vive, têm exercido nos. neg-ocios munidpaes UtlHt 
act.:ão singular. O nobt·c ex-ministro do imperio 
nomeou uma rommissüo de·syndicancia· á admissão 
n 1 · i l I ma · s~a • 1 ·' ·=- > • • 1 
deu noticias de si. 

E tligo eu: pois o ministerio ele que fez pnrte o 
Sr. Leoncio de Carvalho era com ctent · 
sújeitar n exame a contubilidadc c a <ldministru~5o 
municipal, e não é competente pura approvar o 
regimento interno da. celebre pr::~ça do mercado, n 
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qunl jft vai ficando historica na-nossa ndministra~ cxistencia solida (Apoiados). Dar-nos rcgulaméntos 
6ío? Isto é um servi(to :lbsolutamCJ.).tC ·municipal ; de praca de mercado, dar-nos a prcrogativa de 
Õs mem!Ji'os da assembléa geral nenhu.ma eom- absolvér ministros que tem medo da justiça, dar
IJCtcncia têm para legislar p~ra os ha~1t:m~es do nos estas e outras cousas sómt.ntc em proveito de 
município ~entro. Este re~n;n~nlO-lml-O'J.J..W~.;.;rrc<u.--C.+-'±-'-U'-J.J. ......... -U.L::..u..;>.. .. luer dar ... -

.. ('f .... 

motivo, em um pai~ livre, ha de o ~overno_ ~eral 
'intrometter-sc nisto? Si é um ncgocw mumcrpal, 
para que ha de tomar nelle parte . mais que o 
ministro do imperio? Já ha poucos dHis demos ao 
ministro do imperio ··o direito. de sanccionar as 
posturas municipaes; e a_ssim o governo ge~al_, por . . . . . .. 

ção do município neutro 6 meSil;lO ~ireito qua 
compete ao governo ger:al, _quanto as l.Cls ~eraes, .e 
~os residentes de rov,ncias c uanto as leis I!lUlll· 
cipaes. Até ahi muito bem, estam9s de _accordo; 
mas sujeitar o município neut1:9 .a :.mton_dade dos 
que nada tênúom e1le, dos qu~ Il;ttO pagamimJ!O~tos, 
dos que nada têm com u. admmistraçao n~u~1~rpal, 
não é mais nem menos do que um prmCiplO de 
rroverno absoluto e nunca de governo livre. 
• ~ • 'i ·-~ .. 

cidadão a lei :t .que tem ele obedecer e cons_entit· 
no imposto que tem de pagar. Esta reg·ra, apphcada 
ao o·ovérno creral do paiz, deve descer até ao mu

. niefpio c á ~parochia. O se~viço provincial_ d~ve 
estar sujeito- n todos os habitantes da p_rovmcw ; 
ma~ o serviço I!lunicipal. nelll; aos habi_tantes da 
mesma .provincw, quanto -~ais aos habita~ te~ de 
todo o Imperio. Por qile razao ? Com que direito? 
Nada ·pois autoriza este presc~t~ que nos querei~l ·- •;- ·._· . ,, . 
nhosem cousas tão insignificantes. Pedem approva
ç1io do recrimento da praçn de merca!lo, o governo 
remette para a camnra dos deputados .. Visto fi?-e 
EJ:Ucrem manter nccôrdo com o senado, convem 
cstnhelecer com o senado os principios_quc susten; 
tou o Sr. Barãe de Cotegipe. O Sr. Barao de Cote
gipe, no senado, com muito bom c~nselho,_recu
sou dar parecer sobre uma approvaçao de po:,turas 
municipacs. . 

o li o ~~~" m )L úão era da om tenc1a 
da assemhléa geral, mas qnc em to~o o CQ.?O. e.n-_ 
tendia que não era o senDdo que devw ter a nn.cra
tiva, S. Ex. assim entendeu e o senndo atltortz.ou 
o principio quanto á inciativa c a camà~·a, segum
do o exemplo, deve por sua par~c.respeitDr a co~l
pctcncia municipal .• Tomar ~ s.r esta .compete~cw, 

\ . . ·' " 

[ndole do nosso systema (A;poiados). lias, enfim, 
Sr. presidente, não · rcquerro o ad1a~1e~to, n~m a 
remessa do projecto ao governo ; a ma_wna delibe
re o que entender. · 
· Pela minha parte não !rei _de perder qccasi1io d~ 
purrnar, hoje ue o part1do liberal se dtz que esta 
no rrovcrno, pé os prmcrpws que sustentet- urante 
a optwsição, não deixarei de pugnar por elles. E~ 
negocias municipaes não conheç_9 a compet_en~In 
da ·camara dos deputados;_ e !la ~ao. tem ~rrelto 
(apoiados), é uma usurpaç<~ de direttos, e nao ~os 
devemos vinga:r da usurpaçao que nos faz a corou, 

·· · - te a 
municipal. Si a corôa tem usurpado nossas ~ttri

. buições, restabeleçam as ~ossns · prerogat_Ivas_, 
mas respeitemos as prerogatlvns do povo, SI qUI-
zermos encontrar ne e o apoiO necessano para 
fazer respeitar as nossas (Apoiados). 

Â liberdade nos paizes livres, comesa n~ muni
cipiO: c crnde isto não se dá, clla n<lO pode ter 

o 

O Sn. M.illTINno C.urPos :- ... dar-nos tudo isto 
pelo muito que nos tiram, é.favor pnra agradecer; 
assim nos deixassem antes algumas das attribuiçcGS 
que a lei constitucional do Estado deu-nos. Assi~ 
nos deixassem, por exemplo, o direito de· governnr 
a renda do Estado.- -

o passo que o no Jre ministro da fazenda, como 
era de esperar de sua illustraç)lo c liberalismo, 
indcfe~e urria peti(!~O ~a praç~ do com~1ercio,em que 

(. o .. ' 
que requeresse á assemhléa ger::tl, n quem com-
pete, o Sr. presidente do conselho arranca 'daqui, 
do recinto, negocies que foram entregues a nós 
por ministerios cons{lrvadores (apoiados), como os 
trilhos. 

No ultimo _ministerio consel'Yado_r_foL pedida a ______ _ 
i . ão as con r1 mçocs vo untarws -ou cha

madas volnntarias com que deviam entrar para. 
os cofres publicas as companhias de trilhos. 
O Sr. conselheiro Thomaz Coelho de Almeida, 
como conservador,. entendeu que· não tinha 
autoridade pam perdoar e remittir, · porque os 
dons gratuitos são pela· nossa legislação orça
montaria renda do Estado, e despachou neste sen
tido a petição dos interessados, remettendo o neg()
cio á camara -dos deputados para decidir. 

;:- · ~ · di ·, 
0

" , já reunr a ou 
nas proximidades de reunir-se, o Sr. presidente 
dó conselho (isto interessa a muita gente da que 
vLve em roda delle) deciclitl tudo nntesque a ca
mara dos clt.lputados usasse do direito que lhe foi 
reconhecido pelo antecessor de S. Ex. , 

O Sr. conselheiro Coelho de Almeida, ou antes 
esses r~ probos conserYadores, esses ralhadores como 
se diz hoje, esses rctro~rados c nbsolntistas re
conheceram a competencw da cnmarn dos d_epu-

Nós outros liberaes aqui dizinmos que não era 
da compctencia da damarn dos deputados, que não 

'era só uma usurpação do podei' exectltivo ; que ~ 
lei lias camaras muuicipnes entrega tudo que c 
relativo :i-viaçiio das cidades á decisão c ao govet')lo 
das municipnlidades (Apoiados • . . 

questao, portanto, era mumcrpa ; competia a 
:municipalidade decidil-a e não ~ assem_?léa ger~l 
e não ao·governo. Pertanto nos querwmos ma1s 
do que os conservadores. 

Mas, o liberalissimo ministerio actna!, leio li~era-_ 
lissinw que parece-me que em materia de bber-
da~1e nã ' n=i · · · · , t, · · · 

a questã,o a·si e a decidiu! Já se·sabe como nil~ilista 
o presidente do conselho reduziu a nada a liberdade 
municipal. 

Eu remetto a decisão dada pelo nobre ministra 
da fazenda á petição da praça do c~mmercio ao 
Sr. presidente do conselho, ~ propostto da ren~a. • 

. ' ' zacão do l)Oder competente para premio do Jóckey
ClÜb. Estas duas decisões, os dons grntuitos dos 
trilhos e â renda da estrada de ferro dã , 
do liberalismo constituciOnal do autocrnta. da ngri-
cultU:ra. · 

O mesmo, Sr. presidente, acontece com este 
prt~cioso presente que. nog fazem. A mnforia de-. ' 
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citla como cntent1er; mas pe~o-l!lc que nomeie uma 
eon1.missão para ii· primeiro fazer uma vistoria na 
praçrl do mereado e estud(lr aquelle serd<'o, obser
vando si o ~cu, rt'gin:cnto intl!l'no ê bonl. Note a 

• '" . •'I • ,. 

t. ' 1 o I ' ~t c , S 
<leputudo:-, que já tem seus cahelliuhos brancos, 
todos os dias a incommoda. Isto ãe regr:.H; para 
dentro de ca~n, pm'a um- cst;JJJelccimento exige um 
eonhccimento muito perfeito de todos os serviras, 

. dos menores detalhes. Ot'n, a camara dos depu
tados está hni)ilitad:J a conhecer de;;te ser-l'it~o in-
terno la prllça o mcrca(,O . l ·ao me parece. 

E me parece mnis, Sl'. presidente, que a camara 
elos deputados menos desr~jo tem de se, encarregar . .. . ~ . . 

~'" . . ... .. ' -
encommcnclou e o nobre ministro ndnal, snpponho · 
eu aind~1 não o tem, porque começa agorn a sua 
vida :Hlmini~tl·ativn: m~ts pouia se cnearreg-ar deste 
s<•rvir.o, ex:aminnr é cstlvlar a prar.a uo mercado. 
fazer ·ahi o seu trioeinio (Riso). • · 

D p 

O Sn. ~LmTrNno CA~rpos:-.A camara e o senado 
conhecem pou.co este serviço e niio podem se enc:n·
regar do o exnminar. 

Em todo o caso. Sr. pre!:itlcnte, como poder:í n 
cnmarn. dos deputados !ratnr das leis annuas du
r:mtc os quatro mczes de sessão, clcscmpenhanuo 
sua tarefa obrigatorln c indispcnsavcl, si nos tra
zem mais esses-toma-tempos? Não sei se isto é um 
meio c1c entreter a camar-a, porque supponho que :- . ~/~ ··&·. 
a certeza é um meio certo d~ p~:~iudic'nr o servic; 

· municipal tla cidade do nio de Janeiro. Na cnmaÍ'a 
nmnidpal tem o goyerno quem p::ra elle estnde 
essas ques\õ~s,. tem os 'icrc:nlore:; .; es::\ no seu di
rei!o tomando conhecimcnlo do que ellos pensam, 
aconselhando-se com clles, nomeando commissues 
que examinem tudo. Po1lerá deliberar depois; per· 
feitamente C!iClaeccido. sem o voto da cnmnra do:; 
rl~J~Utmlos lJllC não p(H1e, n~o está lwüilitada a au-
~ " ('( • 'I 

En quero crtw ~ nol;re ministro aceite c ucfirn o 
rNiuerimento qne a cumnJ·n muuicipnl fez ao go
verno. O regimeJJto foi aprt>scmt:tdo :io nohre e~
miuistro do fntperi<l, pt·tlindo-lhe n sua· :•pprovn
~i'ío. O nobt·c ex,ministt·o do impci'io em vez de o 
ap!1l'•W3J' nol'o rcmotteu. Eu peço ao nohrc mi-

.~;-,.. . .. , , • (. "'u , , \ ... .. o cio, 
examine e decida. S. Bx. em todo o c·:1so tem 
mais meios il ~:ua disp%i,:no p:1ra estndar _o regi
mento que se proi'Õt~ do que a cnm:u':.l. dos depu-
t:ldos. · 
. O Sn. FF.LlCio nos SANTOS : :-E obtem-se mais 

geral. 

O Sn. ~f.-\nTINno .CAMPos:- Perd~e-me v. Ex., 
nr.stc sentido tem-se entondido a lei desde :1838. c 
:1.81,0 até hoje ; temos legislação geral depois do 
acto·addieionnl. 

O Sn. LA.FAYETTE (minist1·o da .jnstifa) dá um 
aparte. 

O Sn. MAnnxüo C,urPos:- E eu appello para 
o nolJI'ü ministro da ju:-;Liça quo ainda hontem 
appellou para os livros, e cnja sal.Jcuoria c t~Icnto 
s~n o pritüeiro a reconhecer que nos diga em 
yn· U(.C e·quc prmcqHo em um governo tvre se 
mtee:vém na. formação da lei a que sc.é obrig:Hlo 
a obedecer ? · 

n. 
aparte. 

O Sn. !\fAn.TINHO CA:npos:-Os lw.lJitantcsdoresto 
do imperio n1ià tem direito em um góvet·no livre 
de formarem leis para e nmuicipio em_que não 
residem. 

- -,_n. •.Uif07 \lns:---l\ :as-é-do-~ Jre,..io.u.nwa ..... l ---

0 Sn. :MAn-rrxnu.C.urro:>:-Perdoc-me V. Ex .. o 
acto audicional é quasí tão velho como nús dóus 
(Riso). . · 

Estit em eXCCU0iiO C esta observação foi .fefta no 
senado com muito senso pelo Sr.B:1rão de CotC\gipc ; 
a asscmbléa .gert~l não se tem occupado com :1s pos-
turas. · 

O Sn. LA.FAtEl'TE minislto d{L ·ustir.a d:i. um 
aparte. ; · 

O St:. l\L\.nTrXHO CA:Inros:- Eu não contesto que 
Y. Ex.tcm razão; é o principio na lei: digo qnc não 
tem sido exl'eULalla e não tenl hn:vido senão muita 
convcniencia no desuso tlc um:1 lei que nenhuma 
uLilidade tem, e parte de uma falsa origem. · 

Ú::.t\. voz:-}ras si é de lei, como reprovJ. que 
aqui viesse este projccto ? . 

O Sn. l\fAnTlNHO UlPOs: - Eu me ·es nm to UQ · 

viesse ; não coslU!lltllll vil' cousas importantes, YCIIl 
cstag, <)lte não c~tamos habilitados a conhecer. 

O SR. Souu. C.\UVALiiO dú . .um aparte quanto :rs 
leis provinciaes su-;pens:.1s. · 

O Sn. MAnTIXHti C:~.~rt>Os:- Tem o nobre d·e-
ml:l()o r. zii u a 1 ·1 · • • ..: - • 

de lei, que mnrcado um prazó e não tcnuo sido 
í nlgndas as suspenções das leis provinciaes, a." 
prv1rincias metterüun log·o em vigot·. a lei; pot·cruc 
o estado actuttl niio póde continuar: arbitrnría
mente limita o pouer legislativo pt·o:rinein.L 

. Repito, yoi:.;,. Sr. pr~sitlente, q~lC o nobre. m_i-
., . . . 
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revogadas; .por exemplo, que as leis de impostos 
dn provincia de l\Iinas não estejam sujeitas a serem 
sllspcnsas< por 11ortaria até do ministerio da agri
cullur_n; que, por exemplo, muitas províncias de 
Im perto deixem de ser ~overnadas sem ·leis do 
orçamento, como estú a de S. Paulo ha crto de 
trc:; mmos e como estão muitas outras. , 

Sei, Sr: prcsrdente, que é em beneficio do pnr
tido liberal que aetualmentc essas pr_ovin~ias estão 
h (. ' .. .. 

d:í. hoje com o partido consen·ador em pouco 
tempo se vni dar com o parLiuo liberal, em pouco 
tempo haverú governo consen·ador c assembléas 
proyínciaes liberaes, e deve ser fimwdo o princi
civio de que os presidentes de provincias não po-

~ dem deixar de ter lei de prr,amento Apoiallosl_· _ 
_uan o os prcst cn es em assem) eas contra

. rias, procuram futcis pretextos, · tt·avam, promo
·vem ou aceitnm conllictos com essas asscmbléas; 
c, ficando pl'ivallos <la lei de orçamento, julgám
se autorizados a uccre tnr o orçamento que querem 
~~ fazer as despezas que querem. 

EBte attcntado é mais sério e mais gTave; para 
cst~ é que eu chnmo a :1ttenção do nobre ministro 
da JUSLiça e da cam.ara dos deputados. 

SÉ 1L IANNO.:- =-o • 
O Sn. l\fAnnxno CAMPos:- Nilo tem nada de 

exccpçi:io u lei é clara ; o ::roverno geral. como o 
provincial, não pód~ prescindir ela lei. de orçamelito 

O Sri. SouzA CAllVALIIo·:-:\Ias, lia falta de meios 
Jw cleeisões, avisos e pareceres' do conselho de Es= 
tado, .mandando que seja prorogado o or,:amcnto 
:mtcnor. 

O Stl. .MAn"riNHO C.\:'IIPOS: - A viso.; ? ! 
I • t • ~- • , 

dianLc d<t nossa fCll'lna de governo, diante dn di~.
po:;ição expressa da. constitui~iío, cita-me a\7 isos 
para autorizarem semelhantes abusos e yiolen
ci:IS?! Não ê possível ; V. Ex. não fnz essa ci ta~·ão 
de avisos senão para acompanhar-me nesla censm<t 
ao governo; não é senão com esta íntenção. 

r essns :1ssem1J easprovmcraes 1) que se ta lOJC: 
Nüs vimos o que se pnssou na proYincia do Hio 

· Gr·andc do Sul. clurante us dur.s ultimas legis
laturas. . 

'A opiniiío que sustentei hontCJi1 . Jiante do g:o -· 
verno conservador em relaçii~ á provinc~a qo Hio 

' • ~ I • • •' • -. ., 
(.. ' ~ .. ._ 

s~mbléns provinciaes. conserV<1doras e prcsidcat~s 
liiJCl':tCS. . 

A o!Jrio·a6io dos presidentes ~é Ó!Jterem o or
r,auJCnto:"' ai·r:micm-se, hnjam-sc como puderem, 
iJeçnúl conselhÕs ao Sr. pl'esidcnte d_o conseH10, 
imiLlem as suas tacticas, tls sua~ pratH:~s, levan-
tem-se um dia, outro se a :uxe!n, c o te:n 1~m 
a lei do orc:unento. Pódem obtel-a por metOs 
muito decen-tes e dignos. 

noRsu 1 ustre presr cu e, os, 
oHLe,•c o orr-amcnto de um<~ nsscmbléa que Lem 
tres quartas· partes de membros conservndores 
(Apoiados). Porque os presidentes de outr~$·JH"O
Yincias não podem obter o mesmo '? Permttta-me 

V. Ex., Sr. presidente, que diga : o presidente 
sabe que· tem que have1~-se com uma assembléa 
inimiga ; pois não se esque~a disso, trate os advcr" 
sarios com justiça, trate-os com cquidade .. -

O Sn. Jo:;É l\IARI ~No:- Mas muitas vezes elles 
siio intolerantes. ~ .. 

O Sn.. l\LmnNno CAMPOS:---, Quasi sempre a i i-
tolera ncia 11a tto dos 11residentes. . 

O SR. TnEonoilEro Souro:- O Sr. Visconde ·de 
Pr:ulos obteve o arcnmento com os nossos votos e· 
com os de uma ec Üena minoria conservadora. ~ 

O Sn. fiíAnTrNHO CAMr>os:-Niio sei como; sei 
que o obtev.e. · 

•, ' 
pôde oh ter. · 

0 Sn. MAUTINIIO CAJIPOS:- 0 que é Vertladc é 
que o Sr. Visconde de Prados obteí'e. 

O qne é verdad~ é que obteí'C, mas o governo 
imperial julga insurreição, rebelliiio, que cada um 
use <los seus di rei tos. 

O governo tlqui faz ponto e honra que o seu 
dcspoti:>m.o, o seu arhitrio não ·encontre o merwr 
embaraço na superficie deste Imperio, mus não tem 
conseguido- senão cmlJ<H'<l Ç<H' o dcseu volvi meu to 
da nação, tornar duviJoso o futuro de nossus i usli
tuieões. -

Outras unções eu vejo com uma politica intei
ramente cóntr~ria. 

O Sn. JoAQUm NAnuco :-Apoiado. 
• .. ... & .. • 

g-l;;tcr·ra as colollÍ<!S inglezas têm hoje um governo 
parlamentar: governadores de nomeação da me-

. tropole, assembléas legislativas em umas de nmn ca
mara e em ontrns tlc duas cnmaras todas elçctivas,de 
eleiç..ão popular, excepto o Cabo da Boa ESileran~a, · 
onde, entretanto, o governo local tem mais autono
mia do que o <lo Brazil. 

Estes governos provincbes irnpoem a lei aos go
vematlorcs dtt rainlw. E' govcrnatlor ·do Can:1d:í . 

• ~ • •, • : T • "" • t ' '• • _-

tos<l 'Como a da Inglaterra, e tem siuo obrigauo a 
muti.ar os ministerios, p:11a SÇl <lccummodar com o 
v.oto elo parlamento do Canacl:.i. 

A autonomia das c.:olonias in!dezns, mais felizes 
do que as provinci:is do Brazil;-chega no ponto de 
manterem o. sysLema de _Ieg·i:;lação que muito bem 

. .... 1 ... ' ., (.. i ' c. -

men\o 1ln Ing-laterra, salvo ·em ma teria ue impostos, 
tem o. direi to de caçar <lS leis Jlrovilll;iues, de revo
gai-as, direito de que não usou nem tem ustldo. 

O g-o,·erno inglez decretou a libcrd:1de do com
mordo a co;ucç<n' de 181J,J; o C;l!ladú nwntem <ltl~ 
hoje o syslema protcctuL\ e a rninha da Iugla-
terra e o seu govemo 1wo se Hl gam cxautora os; 
A-rainha niío ve seu throno vncillar e tremet·. 

Ora, porque é que no Brazil o goyerno ha de 
ltwar o :;eu orgulho, a sua vaidade ao ponto de n:io' 
admittir que uma triste <~ssemhléa J1l'OYincial, que 
dura dous annos, possa impor regras a um presi
dente durante este tem 10? Findos os dous nnnos . 
os nobres ministros, o g-overüo imperial, coilforme 
uiz o Sr: prcsiden te do conselho e repetem os 
seus escriptores touos os dias, têm certeza de que 

a e e0 .. • , . , i , nao 
podem suppGrtar dous· mmos uma nssembléa pro-
vinciul? - . · 

Acompanhei a pr.ovincia do Rio Grande do Sul e 
seus representantes nos clamores que aqui levan-

• 
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. tavam contt·a as arbitrariedades dos presi(lcntcs 
que defraudavam os lwbitnntcs da província do 
Rio Grande:, cobrando impostos illicitos, contra

-------lH-rul{)-Cmpicst.imos... c__c_elolm'lJ~do _con !ratos pa~a 
uc não tinham nenhuma auwrzzac;w dn lcl. 

(A.poiados da deputarcT.o Bio Grandense.) . 
Ora, si acomp:mhei-os nns censur11s que fi~eram, 

não posso louvar que o mesmo systenw prattqnem 
os libcr:les (.4.poiados). 
· 'UMA voz:-0 presidente de S. Paulo ú1mbem 
nrto sanccionon o orçamento. 

O Sn. MAn-rr:\IIO CA:\rPos:-Sou amigo particular ! 
é ~dmlrador dos talentos, caracter c bellas quali- I 
dudes do Sr. Dr. Baptista Pereira (tmütosapoi.ados), 

tido que tem dado a este paiz nobres exemplos de 
indcpendenci:1 e fillclidade :tO$ seus. princípios 
(.Apoiados). 

O prindpio que SU:'tcnto hoje sustentei-~ ~qui 
mn o ) )OSi ,ão. Censuro h o· <; 

conservadores em relaç~o :i provincia ·do Hio 
Grande do Sul, qne tinha a assembléa provincial 
liberal c presidentes eonservadóres nuiitv intole
-rantes. Não esperavtt ·e desejo que o meu partido 
não repita exemplos iguaes. · · ~ 
· Quando um presidente JílJeral se :~chnr em frente 

~ .· . 

' <j - .. - ~ --·-----=---
. · · · dessa lfção, n ponto de que ns suas cõlôniãSs<li:l'-

0 Su. MARTINITO C.urPos:- E.u dcclnro ao nobre perfeit:-~mente senhoras de si, felizes c livres. O 
deputad<: que a_s ~m~aças d~_ltbera~s c conse~·va-, Inglez G tão livre nas co. lonias ndqniridns por con
do!es na o me mt1m1dmn. Nao lw !ome e!11 Mmns quis L:~ on por tratndos, como na mãi patria. Esta 
(Rtso). Nunca houve. En s~mprc1Ive a I.Iberdad~ situa!fão, comparada com a das nossas provincias, 
que me pareceu par~ aprecmr os aconteCimentos, I é lisongcirn parn nós brazilciros? Segurnmcnte 
o nopre dc_pu~tH1o esta enganaclo_. que não. Porque Sua I\Iagcstade lmperi<1l teve um 

N:to me zntnmdam. nem o nobre àeput?do nem dia a fnntazia de umd;tr as côres das bandeira:: 
alguns adherentes do go~erno neste rccmto com dos seus ministros. todo o Imperio mudou, desde 
<Ulleaças .desta ordem. Nao ha entre conscrva(lores as wesidcnr:ia das· 1 •• • - • : • • 

· <. - ~ . • . ' . nicipaes.lsuhdelegados e juizes de pnz. . 
a_ou!ros m~tzvos (JJ:!.C nao sejam .o~ tlc ~1mh~ con: 1 o govêrno Y<li nomeando quem quer cannul
VJcçao (1lfuztos .apozados1. Do pnitH1o consei \'"rtdo~ laudo clcir·õcs ele cama r as ·munícipaes, cml)ora 
ass~guro ao nobre deput:._do n~uc l~Unca pre~c~dL I hnja um artigo de lei que diz que isso ncio é mai.~ 
senao o_ que nu~ca me fot n_c,ndo, •1 copst~er.tç.to, .I (nunca o foi) de sua competeucia. E porque um
o respeito, a nm1za,~e que tributo :lOS P!'11?-.?1PMS de j -ou outro mngistJl\dO se oppõe c dito noJ)rC exemplo 
seus chc.fes, rcSI?Cztando .as sua,s oprnzocs, como de dizer ao go\'"erno-n'um paiz livre a vossa 
tenho v1sto as }'lHnhns nuns .respczt~tlas por clles do autoridade é limitada c a lei n5o vos autoriza " 
que por falsos l!))cracs (31-uttos apowdos). nomear c clemittir c.muaras munit:ipacs- aqui 

O Sn. TirEODORETO SoUTo:- Não sei por que V. d'El-Rei a ma""istratura é na rr· ; • 
~x. :1 ou na omc. pustu!a, os lll<lgistr<ldos siio todos conspírndore:'. 
o Sn. 1\L\.RTINHO C.n!Pos:-Porque nunca viYi nnnistrós, ministcriaes, imprensa do governo; tudo 

na depcndcncia de ning1wm, de governo nculmm. voc1fer<1 c clnma contra a magistratnrn: 
Pois eu admiro a resolução dos magistrados con-

0 Sn. THEODOUETO Sou1o :-Nem cu. servadoros,que estão dando a esta nação um cxem-
0 Sn. }L\n.TrNIIO C.urros:-Estou sempre plo de que não devemos -ainda desanimar da cffi-
sto a ntr rrar man :; . · . · :: · · ·f : . A 

no momento em que a. minha opinião não seja a j elementos de resistencia, para que os cidadão:' 
dellcs. · · -- · . 1 br:1zi!eiro~ r~?Qnqui:te!n seus dii;eitos e sua liher

9 O Sn. THEODOnETO Sono (com ene1:gza. e levem- J dade. Scra 1~t? ~01 te.wr o pnrtrdo con~ervador. 
t ldo a VO"') : _ Foi uma injuria ft deputar-ão do Pors en faço-o I~m1to con~cnte e esto~ CC! to de que 
aJ , "' • :·todos os magistrados llbcraes d:1rno este mesmo 

Ceara. . . . I nobre exemplo qunndo o caso inverso se der, o que 
O Sn. lfAnTzNuo C!\i\rPos· Gritc•la cnmo qlliZ•'r, I não ha detnrd:u muito. · · 

jit lhe dei a satisfação que cr~ obrigado a ~ar-lhe. j' Vê o nobre ministro da justiça que do seu libc
Os nobres deputados do Ce:m1 sabem perfeztamcnte . ralisnio deYe-nos ficar na administrarão rastos um 
qum:to o~ prézo, quanto. osT}·espei~0 1·1Je_m como M pouco mais assignalados do que o restabelecimento 
partidO liberal do Ceara. ?\ao ha 111.JUl'la ~mo no- desta nossn prerogativa tiío importante de appro
bre deputado entender que estou corteJando os var o·ren·imento· da praça do mercado da côrLc. 
consei:vadores? ~I:mdc para o Jm·nal a insinuação, , "' . : • 
quo cu merio della mande a l)aJ'a o Jonutl,mesmo 1 (Tia um apa1 te.) · 

o Sn. 1\L\RTJNHO c.l\)lPOS :-Hei de cortejar os (Ha- t~m apal'te.) 
conservadores scmJ)re que a sua opinião for a mais Para que pedem prorogação de orçmllCUto :i as-
conveniente nos interesses do pniz e nunca hci.de sembléa geral, si toleram que os presit1entes das 
deixar de admirar nlg-un$ cm-actcrcs daquellc par- provincia!' ns dccl'etcm por si? E' unw scric de 
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contJ·arJicrões até nas <lrbitrtlriedades, e parece que 1 
o governo imperial esturla os meios de. desmora
lizar e desacreditar a organização política do Im
pcrio. Si se c:1minhassc para destruir o anarchisar 
·o paiz, n5o se seg·ttia melhor caminho do que se 
vai seguindo. · 

Eu peco ois a v:-Kx. ermissão 
ten o impugnado o projeclo, como me cumprin, 
e esperando que a camnra não aceite este granda 
pt'esentc, que não vale nada para nós represen
tantes da nação, mns que v:~le muito para o mu-
nicipio neutro. . · 

tista Pereira e deu a entender que, si e11e seguJsse 
os mesmos tramites que o Sr. Visconde de Prados 
seg-uira na presideneia do Rio de Janeiro, conse
guiria o orvamento para governar 'legal e nor
malmente; eu disse, sem intenção offensiva, por
que sou incapaz disso (apoiados); porque respeito 

( . . - -

dignos do partido liberal, a quem sempre rendi 
as devidas homenagens . . . 

O Sn. 1\LJ,.nTINHO CAMPOs:- Referi-me á misera
vel injuria que a imprensa. do governo me atirtl 
todos os dia~. · - . 

o honrado deputado pela província de 'li!inàs dis- · conservadorá da assemhléa de S. Paulo que agr:i
cutiu o projecto de que se tratn, fallando da admi- deça a V. Ex. S. Ex. dayarazlío á minoria co~
nistração do Sr. Visconde de Prados accentuou 0 servadora daquella corporação. Per unto : n~o 
ac o e ter e e o- h 0 uh1 oreamento d::t nssemLléa equnra e a -ar razao a mmorra e uma assemlJle.•t 

conservadora, orçamento.que· satisfazia ás necess.i- · faz~r uma tal censur<l, por não ter o presidente 
dades publicas da pro:vincia. ob lido orçamento? · 

Nessa occasião interroúrpf a S. Ex. com um O Sn. 1\IARTINHO C . .urros : .,.... Não fiz, tnl censura-, 
aparte, e foi - que o honradõ _ Sr. Visconde de f aliei em geral. 
Prados obteve esse o~çamento, gr~ças principal- (lla. out1·os apaftes.) 
mente aos YOt '- - · -- - · 
naquella assembléa. Fiz parte, Sr. presidente, e R. HEODORETO OUTO :- uanao dll'lgl o 
·ainda f:v•o da minoria liber:Jl da assembléanro- aparte não~ tive por fim fazer uma offensa; tirei 

-.r .;.L' uma conclusão do que S. Ex. dissera. A camara 
vincial do Rio de Janeiro, e ninguem mais do que póde ajuiz:Jr do meu procedimento, e aquelles que 
eu está habilitado· para informar do que alli se· me conhecem f:Jrão justi{ia ·30 meu modo de pro
passou_. En,trei no pleito, e conheço os resultados. cedet·. Declnro solemuemente que fallei sob 0 

O Sn. FLORENCTO DE AnnEu:-A maioria ern con- dict:11ne de uma idéa de reinvindicação da justien e 
servndora ou n5o cru? .convenien~üt da. conducta do ex-administrndol: de 

O Sn. TIIEOD9RETO SouTo :-A maioria era cen- .S. Paulo ante uma maioria facciosa. 
servadora, mas dividiu-se em clous grupos. o · Tenho o habitoode não. interromper ·a· ninguem 

Depois o honmdo deputado, insistindo neste 
. ponto, continuou a formular uma especie de cen
sura a outro~ presidentes de provinci:l que não ti
nham obtido, pelos mesmos meios que o Sr. Vis
conde de Prados, orçamentos para o seu governo. 
Não sei ual dos nobres de uta o 
cada ... 

O Sn. FLORENCIO DE ABREU:-Foi dessa. 
- -

: O Sn. JosÉ MARH.NNo:-Fui eu. 
' . 

0 Sn. THEODOUETO SOUTO:-... referiu-se ao nOSS9 
distincto c~lle~a· .9 Sr. Baptista Pereira, ex-presi-

, , em ora a 
provincia do Ceará, c muitas outras do norte es
tejam 1lngelladas pela sêccn c vela fome, nunca os 
deputados destas províncias viriam aqui prest:1r o 
seu voto para a conservação do actual ministerio. o 
da situação liberal, si não fossem dominados pelos 
sentimentos mais elevados e mais nobres'! 

O SR. :à'I.UlTINHO CAMPOs dá um aparte. 
· 0 SR. THEODURETO SOUTO: -Quem fallqu- qui, 
arrastado por sentimentos menos nobres? :~este 
caso, quem foi actuado por sentimen.tos mais ele
vados'! 

O honrado deputado tem muita nebreza de seR-
1men os, nao 1a nmguem que o possa cçmtestar ·; 

mas ha de concordar, ha de ser obrigado a con
cordar, ha de vir a concordar por força que todos 
nós ag_ui temos igualdade de nebreza de senti-
mentos e de moveis moraes e politieos. , 

O SR. liARTINHO CAl\IPOs: -Eeu-souo primeiro 

lhantes pelejas da tribuna da camara, não a pode
ria ter pronunciado senão imprudente, leviana· 
mente. 
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O Sn. l\LutTINHO CA1iPOS:- Desde que vi que se 
lhe dava esta intcrprétação retirei-a. 

O Sn. THJWDOBE'I'O Sono:- En não poilia deix:ar, 
S:-. p!'esiucnt~, de rc;1gil', ao mesmo pas:;o que tenho 
ll:1stante energia para fazcl-o, para contr:tpur a 
qnalquer insinuação que se fa~a ú minha p;:)s::oa, e 
. in a m:us a qu:~ quet· :r eo que se pretcn a Mirar 
sobre a. minlra pro\rincia; tenho lambem ll<t~taate 
isen<5ío de espírito para dizer ao honrado deputado 
que.ninguem admira c respeita nwis o \Cncrantlo 
Sr. 1\la.rtinho Campos elo que eu. Na imprcnst~, na 
tribuna da assembléa provincial do Rio ·de Janeiro, 
como não deve 5Cr estranho a '. E· 3 r t a 
Jlarte tenho sido eco .dns glorias alcançadus por S. 
Ex.no parlamento,pelejando pela viétoria das idéas 
do seu parLido, ao qual S. Ex . .iü tem prestado e 

· ·~ , 1 i~ r evan s c ·c os ser-
viços do que 05 deserviço·; que lhe faz neste mo
mento (llluito úe1n ; muito úem). 

gnlamcntos e a::; posturas municipàes são confeccio
nad:ls por smts respectivas camt~ras, :~pprovndas 
JH"ovisori:unentc pelo potl.er e.(ewtiyéJ c depois pelo 
poder Iegis!ativo .• remettiua::; ou ú:; assemhléns 
pro:vinciaes on a esta au.g·usta camnra (ns da côrle) 
IJ:li'~l ohtert11!1 :tpprovaçiio {ll'nn:mentc. 

: .. t ' ·: .·," " . • :':)~ • - ' é 
a maneira de se tratar de sr.melhante qtíe:-:t~o r 
não ha raúítl alguma nem moti,"o pam que no mn
nieipio neutro as posturas da cnmarn municipal 
deixem ue ser npprovadns definitivamente Jleln 
ass . .)mbléa g:~ral, catbora provisoriamente o sejam 
·pelo mini~tcrio do Impcrio. . . . 

nó re muus t'O o xmperw so tmta autori
znção para.approvnl-r.s provisoriamente, e estando 
t~bcrto o parlamento,.muito avisado andou o meu . , , .. ... . . . 
tel'io e 'com a~1o!· ·da lei remettendo '·o regula
mento da praça do ·mercado á camnra dos Srs. 
deputados, pois que pila é o poder legitimo c com-

O Sr. Martinho Campos (para uma . pet~nle P?t'a a]~p;·ov_3t:o afin~l e dar-lhe a cuthe-
explica§ão) :-Sr. presidente, desde u primeira re- g-orw de uma di::::posJ~ao _de le!. . . 

_ clamação llo nobre deputado dei-lhe m.nnlu s:ttis- _____ Acl~o _9ue ~u~o quo nuo SêJa. xsto c busc;.t' um 
; çã p ia s . avi uma !11JUl'la que to os os n ~c c c JUrrs · ttçues~1.1mnnvusao; _c srto os·-·--·---

dias leiu nos jornacs, nas pul;licações pagas anti- os d_ws vozes se levantam ~este r.c:e.mto pnra 
cipadnmente por conta dos 50:000~.... :ng:\ltre_n~ que o poder exe~uttyo esta mvadmdo 

, . ~~ . attl'tbmçucs do poder leg1sl:\tlVO, penso qne o 
O Sn ... :rHE~nunEro SQUTo .-N,lO tenho prnte ncs- nolm: deput<Jdo devia enxergar antes motivos de 

sas pubhcaçue:;. · · elogio nesse procedimento do meu nobre ante-
O Sn. :UIAn'rixno CA7~IPOS : - ••• uma injuria ue cessot· do crue pontas de censura, com a remessa 

que felizmente, o nobre deputado me uiz •e eu qno fez do sobredito rog-ul:Hnento a esta cmmra. 
sempre tive cousdcncia de r1ue me podia rir. ToLlos · Accresco flLle um rog·nlamento, uma tiostUI;n, é 
os di<1s n imprex~sa do go'."eEno. a_ntb:n esta meiu duzia con;;a em si muito importante ; é uma especic de 

: · · , · .., - ·. · ·" ., , , · - - , .. p r:~cs c 
julga-se com tnl omnipotencia que manda todos multas; qnc tanto importa punir-se o chhHliio na 
os dias dar a entender, iúsinmr que estalltO:> a ser- !Jol~a e na pessoa ; c desde que um regulamento 
vi~o dos conscnraJores. compl)tta em si altrilmiçõcsdesta n:tturcza,qne·en-

Í?ouiamos tomar scrriço com 05 conscrndorcs s: tcntlem com a liberdade tmblica e indivichwl do ci
nossas opiniões, si noss<)s convic~ücs mudassem, dadiio,acllo que nunca o poder executivo, sen:ío 

Nos eonselhos t.la Corô<J esl;i m:lis de um que pruvisorialllCnle, será o competente lWI'a ànl'-llle 
tem vivido ao scrvi~o uc todo3 os partiuos tlestc execu<:ão tlcfinitiva (Apoiados). 
paiz. Ninguem lhe faz disto injnrin. A:o; circumiilan- 0 eonselho qhe me dú o honrado deputado é 
ci.as, ~o paiz :nudam, .e ptíde-sc muita nobremente contrario ao_s princípios de nossa esco~a polit_icn, e 

Aconseihc o nolHe deputado nos Srs. ministros. 
aqnelles (lU C npoia com o seu Yulu p:JI·:~ 11 ue os 
50:000.,, não sejam empregatlns em irritar c azcu:ll' 
as discussões desta cas::t (.:tpoiados). 

Eu pela minha parte de cw.l..:t SCI"ilw do governo 
q~e _me in.iurim:, hei de desforrar-me sol.Jre UJ_ll 

• l ' .. o<. c.. ' 

hem eu farei pagar caro aos patrões, aos pugv.dorcs. 
· Eis V. Ex. a quem se referiam ns minlws pa-· 
lavras; nunca se podiam referir ao nobre deputado 
e muito menos ao Ceará, cuj3s desgmç~:ts ninguem 
lamenta mais do fundo do corac:ío e com mnis scn·: 
sibilidade do ue eu tenhó feitÕ. 

VOZES;-Muito bem !. 

O S:r. Francisco Sod•-é (ministro do 
imperio ):-Si'. presidente, vou procurar responder 
á impugnação que o nobre deputado por .Minas 
a~abn.. d~ fazer ao parecer ~ projecto que estiio em 

Não posso aceitar o conselho que me d:í. o nobre 
d~put~do, po!que en~eJ:ldo que o podt~~ e;xecutivo 

:\ . .. " 

tribuições do poder legislatiYo. · ' _ 
E) por demais conhecido e sabido que tanto pelo 

acto addicional quanto por leis posteriores, os re-

.: - t... J \. t. l (; ' ... ' 

si o :1ceita:;5e hoje, n1io tartlaria o tempo em rrue o 
noiJrc deputado me o lwvia do repr(w:lr. 

N:io comprohentlo, Sr. presidente, como o noiJrc' 
deputallo, faz~.muo umâ distincção es[lccial, argu
menta que estn cnm:1rn, poe constituir-se de .:iopu-
tat!os c ue niio são filhos d tem · · · =-
inlel'vir nas suas posturas e regulamentos. 

Com a separação do município neutro da pro
vincia do Hio de J:mciro, as <tttt'ibuiçües d_a as.sern
bléa provincial passaran1 ~para esta aug\lsta ca
mara, para serem por ella npprovaclos orçamentos, 
r~gulamentos e posturas da camara Hlllllicipnl da 

E'. cruanto me cabe dizer. 

A. discms5o fica adiada pela hora. 

0 Sn. PRESIDENTE iJft para ordem do dia fi : 

llai'te do dia :10. 
L" discussão do _proj~ct? 11. :1.92, auloziznmlo o 

do Dr. Antuuio=-Fcrrcira Ftánça. 
L" discussão c:to projcc'to n. 85, sobre o montepio 

de ll.!.arinha a D. ltita Candida Victoria de Lima. 
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Votação em :J..a discussão do projecto n. 212, con

eeuenuo privilegio a C. A. Laperrierc. 
Votac;ão em :!..•>;discussão <lo projec:o n. 176, sobre 

o regulamento da praça do mercado. 

--~I.~cv .. mlto-~e a sessfío :k 1,--1l.OJ:as...4'l-t.Mde. 

.ll.cta do dia :11 de .Tunlto.de IS.,..9. 

Pn.ESJDENCIA DO SU. FREDEniCO DE AL\IEinA, 
I E·PitESIDENTll. 

A's 11 horas da manhã, feita a chamada, ncham-sc 
.. · . "" . 

F:llt<mnn com participação os Srs. J .. afayctte, 
Ferreira de 1\Iourn,Almeida Bnrboza, Aureliano l\fa
g·alhães, Alves de Araujo-,- Amcrico, Duarqnc de 
l\Iacedo, Boltrão, Diann, Espcri(lião. FniJio Rei~, 
Frnn('O de Sá, Franco de Almeiún, F JUres, Galdino, 
João Dri~oddo, Jo~é Donifncio, Mel!o Franco, Ma-

~ o \ I (l' :"' ., , , :'lo • o 

n ... , ' 
t! Visconde tle Pl'ados ; e sem elfa o:; Srs. Antll'ade 
Pinto, lkll'oJ'l Duarte, llezerra C:tvalcaut.i, Bnlc:io, 
BBzel'l'a. de l\feneze~, Hodolpho D:mlm:, CarJ':Íll, 
Carlos All'onso, Couto }i:lgalhães, Costa Uibciro, 
Epaminondas de l\Iello, Frci!as, Frcit<~s Coutinho, 
F~·au.ça CnrVitlh?, Felicio dos Sa!Jtos, yern:mdo 

... ., ' .,·t) :: .. 

qnim Breves, Joaquim Tavares, Jo:1quiln .Na
bnco, Luiz Felippc, 'Lourenr.o de Albucrnerqne, 
Mo1·eira Brandão, Martinho·Cnmpos, Manoel Ensta
quio, 1\Inrcolino 1\fourn, Olcgario, Prado Pimentel, 
'Prisco Paraiso, Pedro Luiz, H.uy Barboza, Sinva.l, 
Saldanha Mnrinho, Serg-io de C<tstro, Souza Liina, 

ouzn arvn 10, Ig-Ismun o, 1 ''eira e Souza, 
Soares Brandão e Thcophilo Ottoni. 

Ao meio dia o St. presidente declara nffo 1J~Ye1' 
sessão por falta de numero. ;" 

O Sn. :1.. o sECRETAlUO dá conta do seg-uinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 

te, participando que deram-se as nece5sarias or
dens,· para que se proceda, nas províncias de 
S, Paulo e da Bahia, á' eleiçiio de um deputado, 

afim de preencherem-se as vagns que deixaram 
na camnra dos deputndos, os Srs. Drs. Antonio~ 
Moreira (le Barros c Fr:mcisco M:aria Sodré llerei
ra.-Inteirada. 

Do ministro da fazenda, de 10 de Junl10 cor-
.:: . 

em que os herdeiros do fallecido Ccscionario de 
Miguel Tavarc•s pedem a decretação de fundos para 
·pagamento do que ao referido T.avares ficou da
veHdo a fazenda nacionnl.-A quem fez n re'l_ui-
si({ão. ~ 

O Sn. l'RESIDE~TE dit n seg-uinte· ordem do dia 1:3 

2.• dita· elo- de n. 126, elevando o prazo conce
dido pelo dec1·cto de 25 de Janeiro ele i879 a João 
Jos6 Faguudes de Hezencle c Silva. 

L • dita <lo tle n. i67, relativa i't pensão conce
dida ao JJadre l\L C. de l~iguciret.lo. 

Aeta do dia·I3 de Junho de 18,.D. 

l'RESIDENCIA DO sn. FlllWEnlCO DE ALliEIDA, 
1.0 VICE:·PUESWEXTE. 

A's H horas da ·mnnhii feitn n cllamnrla, acham-se 
pre~entes o:; S1·s. Fretlericu ue Almcidu, Cesario 
Alvim, Ah·(~s lle Araujo, Mello e Ah•im, Gavião 
Pei~oto, Fnmr:n Carvnlho, O!egario, Horta ue . . ,- - ~ . . . . 

' ' ' t ' ~ .. l ' ~ .. ' 

Hibeir·o dcl\knezes. Bnlllista PPJ'eirn,Monte. Macedo, 
Joaquim Serra, F1·:mk in Dorin, Saldanha M:•riuho, 
D:min, Ig-nncio Martins, Leoncio de Cm·vnlho, Fc
licio dos Snntos, Tavares llulfort, All'onso Penna, 
Augusto Fnmça, Ame1·ieo, Liheratú Barroso, Souza 
Andrade, Antlrade Pinto c Ildefonlio de Araujo. 

Compareceram depois d:1·clwmadaos Srs. Barros 
Pimeuttll, Jeronymo SGdré, Almeida Couto, Theo
domiro e José l\larianno. 

Faltaram com part.icipa('ão os Srs. Lafayette, 
Ferreira de Moura, Almeidn Barboza, Aureliano 
1\fag-allliies, Antonio Carlos, Buarque de .i.\Iacedo, 

e ri:io, iann, sperr 1ao, •a 10 eis, ranco e 
Sá, Franco de A!meida, Flores, Galdino, João Bri
gido,}osé Bonifacio, Mello Franco, Marianno da 
Silva;·l\Inlheiros, Manoel de l\fagalhães, Pompeu, 
Soutó ·e Visconde de Prados; c sem ella os Srs. 
Btttào de Villa Bella, Silveira .Martins, Azambuja 
l\fcirelles Antonio de Si ucira .Al'il"'ãO e l\Iello 
Batão Homem de l\fcllo, netfort Duarte, Bezerra 
Cavalcanti, Buküo, Bezerra de Menezes, Rodolpho 
Dant:1s, Camargo, Carrão, Carlos Affonso, C:andido 

··, !~-~ J."· ,s:: 
RiQ~iro, Costa Azevedo, Espindola;. Epaminondns 
de Mello; Frederico Rego, Freitas, Freitas Coutinho; 
Fidelis Bótelh::>, Férnando Osorio, -Florencio de 
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Abrcu;Hygino·Silva, Joaquim Breves, Joaquim Ta
varês, Joaquim Nabuco, .José Basson, José Caet<UlO, 
Luiz Felippc, Lima Duarte, Lourenço de AHm
querque, Moreira. Brandão, l\[artinho Campos, 1\Ia
noel Eustaquio, 1\fnrcolino llfoura, :Manoel Carlos, 
'Manoel Pedro, · :Meira de Yasconcellos Martim 

ranc1sco, ra o Punentel, Paula Pessoa, Prisco 
Paraíso, Pedro_Luiz~ Ruy Barboza, Rodrigues Ju~ 
nior, Sinval, Sergio de Castro, Souza Lima, Souza. 
Carvalho; Segismundo, Ser~phico, Silveira ·de 
Souza, Soares Brandão, Theodore_to Souto, Theo-

. philo Ottoni e Zama. · 
w 
.. o 

sessão por falta de numero. 
O Sn. 1. e SECRETARio dá conta do seguinte 

EXPE!}IENTE. 

Costa Azevedo, Saldanha 1\f~Jrinho; Affonso Pmma., 
José Marianno, Manoel Eustaquio, Leoncio de Car
v:llho, Marianno dn .$il'vn,. Aurelinno de ?:!agulh:Jc:c:, 
Costa Hibeiro, Joaquim Seera, Corrêa llabcllo, 
l\Ionte e Tavares Delfort. . 

l. .... l-

ptista Pereira, Canditlo de Oliveira, Theodoreto 
Souto, · Espilidola, Ildefonso de ·Araujo, · Lim::t 
Duarte.. Franca Carvalho, .Azamlmja J.feirelles, 
Olegario, Franklin Doria, José Caetuno, Jeronymo 
Sodré, Freitns, -sinval, ~ezerra Cnvtllc\lnti, Franco 
de S:i e 1'heodomiro. 

Faltaram com participação·· os Srs.- Lafayette, 
Ferreira de :M:oura, Almeida Ba1·hoza, Antonio 
Carlos, Amelico, Buarque de Macedo, Beltriío, Cc
- · · · , i, , , nrn; ..:.sper1 mo, re enco 

scripção em que incorreram D. Josephinã Adams 1 _e o, Baraoo_!I''JMancUJ, 13elforr-Duarte-;-Barros
da·Fonseca e D. Suzana Adams para receberem 0 Punentel, Bulcao, Bezer~'<l de Menezes, Rodolpho 
monte-pio de sua fallécida mui, e decltrrando que Dantas,_ Camargo,_ Carrao, Carlos Affon?o, Couto 
nenhuma disposição da lei prohibe uo cego fazer lV~agalha~s, ~pammondas d~ _lVIello, Freitas Cou
testamcnto cerrado.- Inteirada. tmho, FHle!Is Botelh~, Fehmo dos Sm~tos, fcr

nando Osorw, Florencw de Abreu, Hygmo S1lva, 
Ignacio :Martins, Joaquim Breves, .Tonquim Ta
vares, Joaquim Nalmco, José Basson, Luiz· Fe
lippe, Louren~o de Albuquerque, l\foreira Bran
dão. 1\fartinho Cam os, Marcol in o Moura Manoel 

Do mesmo e igua I data, participando que constou. 
ao senado Lerem sido sanccíonadas ns rcsolucõcs 
da assernbléa geral, :mtorizando o governo j):~ra 
mandar admittir á m:~tricul:1 na faculdade de di-

• o 

. ~ . 
S. Paulo, Antonio da Costa Carvalho c Oscar Wag
ner; e na del\Iedicina desta côrte, Clementino Fer-

. nandes Guimarães e Antonio Maria Teixeira; bem 
assim· para mandar admittir a exame das ma terias 
do 4,. o anno na faculdade de direito de S. Paulo, 
Luiz Ferreira Garcia, e ao das do 3. o anno da de 
1\Iedicina da Bahia, Aloysio !l[,tria Alvares dos 
Santos. -Intciradu. 

Das mesas dos collegios eleitoraes dns cidades do 
· b .. , .. o , · .. , i~ao!' 

enviando cópias authcntic'as das netas das eleições 
que ~e prnrP,rleram para preencher a vaga deixada 
pelo~r. 'l..iJJt.'ldo Affonso Çelso de Assis Figuei
redo, -nomeado :;c:J.wdor do Imporia .-,4.' commissão 
de cojlstituição e poderes . 

. Apresentação de ]lrojectos, indicaoões c reqJle-
rnneutos. . 

Discussão de requerim~ntos adiados. 

Aeta do di.a 14 de Junho de 187'9. 

,-:; l'RESlDENcp .. DO SR. FREDERICO DE AU~Eil!lA, f.. 0 VICE• 
PRE~J~ENTE. 

A"s H horas damanllã, feita a chamada, acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Alves de 

· · , . aviao eiXO o_. artJ.Ill · • ran-
Cisco, Viriat~ de· 'Medeiros, Souza Carvalho, Souto, 
Souza .ftndrade, Barão Homem de l\Iello. Liherato 
Bnrroso, ]dicedo, Mello e Alvim, Horta 'de Araujo, 

ar~os, anoe e ro, Meira do Vasconcellos, 
Prado 'Pimentel, Paula Pesson, Prisco Parai~o, 
Pedro Luiz, Ruy Barboza, Rodrigues Junior. Ri
beiro de l\Ienezes, Sergio de Castro, Souzn Lima, 
Segismundo, Seraphico, Silveira de Souzn, Soares 
Brandiio, Theophilo Ottoni c Zama. 

Ao meio- dia o Sr. presidente declara nüo haver 
sessão por falta de numero. 

O Sn .. 2. 0 SECRF.T •. \.mo (servindo do :L. 0) d:'t conta 

EXPEDJENm. 

Officios: 

neiro. -InLeirada ... 
Do secretario do senado, de :1.3 do corrente, 

participando que constou ao senado terem sido 
sanccionadas as resoluções da assembléa geral, que 
approva a pensão'de 48;S mensaes, sem prejuizo do 
meio-soldo a D. Eulalia Barreto L ite · -
mente com suas filh<ts menores, e mãnda admittir 
o estudante A:cthur Waldcmiro da Serra Belfort a 
exame das materias da L a cadeira do 2. o anno da . ' . . 

Do presia.erit~.z da provincia do Rio de Janeiro, 
de 9 do corrente, transrriittindo cópia das actas da 
eleição de eleitores geraes, ultimainente effectnadÜ 
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. na freguezia das Neves do municipiocde Marahô. 
-A' com missão de consLituiç~ão c poderes: ~ 

· Do presidente (J<I provinçia de ~finas Geraes. ele 
7 d· l corrente, transmittindo as autheniic:.ls 
da deiG~(} de eleitores geraes das parochias da ci
d<Jdc de }:lgU<n'Y e S . .Tose do Toledo, pertencentes 

I ~fr n· ' e .... :- , 

Hequerimento ele Antonio de Vasconcellos . ca
pitilo honorario do exercito, pedinelo uma IJensão. 
por set'\'iços na cam1Janha do Paraguay. 

.E' litlo e mandado imprimir o projeeto seguinte 
·de resposta á falia do throno : · . 

~ < 

gislativa ;:e na presente sessão cOntinuará a attim
dcr com o mesmo zelo üs medidas recomn:!endadas 
ú sua solicjtudc por Vossa Magestade Im-perial. 

Decretar a ·cteição.directa com o. fim dê melhor 
assegurar a. livro manifesta~5o do voto, regúh1r a 

.---.ill.UJIQQO financeira do Estado, equ-ilibrando a eles-. -------~--- ·- -·-- . . 

ma.ior imp~rtancia'~ a; mais vivas .aspirações na~ 
cioJiacs; e desses assumptos tem a camnra se 
occupado com a mais acurada attenção, coadju
vada pelo g-overno do Vossa Magestade Impe
rial. · 

E' grato tl camara saber· que perrü:mecém inal
teradns as relações que _~:ultivamos com as nações 
estrangeiras ; e que se promulgarnni em dat::ts do 
:1.. u c 29 de Março d.o corre~ te anno o accôrdo súb-

lebrndo com' a repulJlica· ~rÍental dÔ U~·ttg~:iy e~ 
i2 de Novembro de :1.85:1.,. e u convoliçlio postal 
universal assígmuh1 em Paris no :l.." de Junho do 
anuo pnssad.o, 

A camara lamenta com Vossa Magestade Im
perial que o estado da seg-urança indi\·-idua_l e de 
propriedatle em alguns -lagares não ~eja tão salis
l';~ctorio como é em todo o Impel'io o lla ti·unrJuil
liuncle. public<~ ; .~ ~onila que. a~ causas noto riM 

l ' .. < 

nienles da calamidade da sêcca, serão eJllcazmente 
combatidas pelo governo de Vossa Magcstade Im-
perial. · 

Sente _profundamente a camara que não sejam 
tt·anq n illi~udorns n:c; noticias do norte do Im perio, 
nfio se tendo rca.Iizmlo as <mimadoras esperanças 
gera as p1: ns. copios:1s c mvas que os 1ns o mez 
de F'cvereiro i.t Murço cahiram nas provincias fia
gclladas pola sêpca. Nestas cii·cumstaneias; .entende 
n cm11ara com o governo' de Vossa Magestnde Im
perial ser um dever s:rgrado continuar a auxiliu1· a 
população tlaquellns provincias·com os ~occonos 

·( w; forem indis )Cnsavcis chamanLlo-a ao mesni 
tempo aos haJ1ilos do trabalho. , 

Soube n c:-~mara com satisfaçüo que o estndo 
·sanitario est:í longe tle ,instiflcar _os receios que 
inspirava: c CJUC :;s tnl~uid:lS tNHlnntüs· a rlciJella r 
;1s c:ms:1s das epidcmins coilLinuam no meJ"cecr os 
cuit.lados do g-ovcrny imperial. 

dá lavoura, sendo, como é, urg-ente \'ivific:tr o mnii'o 
poderoso ·ciemcilto da riqueza public:t; e p;\ra esse 
nm 1:n·cce :i camam como a Vo:;sa :Mn.re~ltltlc Im· 
periaJ, serem 1lCCCSSÍd<tdes intleclinaveis \1 crcariio 

. ~ 1lc estabelecimentos ele crctlito o a. :H;tptisiçiio tle 
·braços. E' 1'óra de' duvida que ser:, pl"inciJWlmcnte 

pelo accrcscimo da produeção. que conseguiremos 
restaurar ~s nossas · finanças e adquirir meios de 
leva\ a efl'etto os melhoramentos de que precisa o 

. Braztl. 
Senhor, a, cm:1ara dos deputad:Os reconhece que 

no uoss~ movunento prog-ress1vo podem, os en-
con • t 

Imperial confia qn~ serão superada_s pelo cumpri
mento do dever e 1mpulso do patriOtismo, elevan- . 
do-se a nossa patria ao auge de grandeza e pros
peridade quelhe destina a Providencia.-.il.fa,·tim 
Francisco.-Fmnco de Sá.-Prado Pimentel. 

0 Sn. PRES 
do dia 1.8, ás 2 hora'l dà tar e, a interpellação do · 
Sr. Tavares Belfort ao Sr. ministro do Imperio, e 
'desig·na para o dia :1.6 a seguinte: 

1. a pat te (até cís 2 horas.) 

Votacão em La discussão dos projectos ns. 212 
e:l.76. • 

D · 2. a parte (âs 2 homs ou. antes.) 

1.. a discussão do projectó n. 2:1.9 sobre 
datas. 

concor-

PRESIDENCTA DO SR. YlSCONDE DE PRADOS. 

SU~Df..\RIO.-ExPEDili~"TE.- Proj"cctos e pareceres. !lo com
miss[o.-...:.Qbservaçii_o c interpellaçiio do Sr. Baptista Pereira. 
Discursos tios Srs. Baptista Pereira, Francisco Sodré (mi
nistro do impcrio) o Joaquim Nabuco.-Pnn!&IR.\ P.tiiTE DA 
onoE.'ol no DIA.-Vota~ào tios projectos ns. 2:12 c :l7G de i879. 
Ch:tmatla.-SEGU:SDA PAliTE D.~ ORDEll I) O DIA.-Discussão· dõ 
projocto n. 219 de 187n.-2.a tliscussào do projocto n. 470 
ile 1.8i!>.-3.:o discussiio o r · " - " .::.. • • 
-3.a discussão do proj c c to n. HS de · 1879.-Discussiio do 
projccto sobre a le1 da as;cmblúa provincial do Rio Grande 
do Sul .de ~de ?.!aio do l.Si7 .-Discursos dos Srs. Florencio 
de Abreu c Fernando Osorio. 

Ás H horas da manhii, feita. a chamada,.acba
ram-se pl'Cl;ente:; os Sr~. Visconde lle Prados. 

.... . (. . : . . . . ' ~;. 

Caetano, Viriató de Medeiros, Gnvjão Peixoto, 
1\'IeUo e Alviín, Seraphico, Jeronymo Sodré, Souz.a 
Carvalho, Saldanha 1\'Iarinho, Espindola, Paula 
Pesi'-ôa, Franklin Doria, Tavares _Belfort, Ferreira 
de :Moura, SoúzªAnelrade,.Tosé Marianno,Aureliano 
Ung-albães; José Bonifacio, Manoel Carlos, Theo~~o: 
miro,. n omo ar os, ouso cnna, 1 erato ar
raso, França Carvn)ho, Ribeiro de Menezes, Souto, 
Azam[Juja l\réfrel!cs, Barão da Est:mêia, Monte, 
Sinv;Il, Freitns, Franco de Sn; Dânin, Sergio de 
Castro, lldetonso do Araujo, Lafayette, Pompeu e 
C:unárgo. • 

tlrigucs Junior, Espcridião, Leoncio de Carvalho,. 
Luiz l~elippc, Flonmcio do Abreu, Fabio Reis, 
Marianno tia Silvn Bm1r ue de Ma ' ~ · · · .l 
Paraiso, Ahuci•la Couto, Macedo, :Martim Francis· 
co, l\I:.~Ihciro~, Cm11lido. de Oliveira, M:mocl Pedro, 
Costa ltibciro, Theouorcto Souto, Galúino, -Audra.· 
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<le Pinto, Prado Pimentel, Felicio dos Santos, Bap
tista PereiraJ Lima Duarte e A.merico _ 

Compareceram uepois de abert.a a scssiio o~ Sr~. 
. Bezerra Cavalc:mti,. Augnsto Frnnça, ~f:".reira 
Brnndiio, Corrêa R:1bello, Fidelis Botelho, Buy 

· BarJwzn, Sil\•eira M:1rt.ins, Soares Br:muiio, Barão 
Homem de Mello, Fern::mdo Osorio~ Joaquim Na~ 
buco, Sogismundo, Jonquim Tavm·es,?.Innocl Enstn
quio, Souza Lima·, Ignncio :Martins, Aragão e Mello, 
Belfort Duarte, Antonio de Siqueirn,- Pedro Luiz, 
Hygino Sllv,,, lti:moei do .Magallúies; Bezer!'a de 
l\Ierr~zes, Olegnrio, Epnminondas ~e Mello, Freitas 

renço de Albuquerque e .Tonqlli~n Breves .. 
Faltaram com participaciTo os Srs. Almei!ln Bnr-. -:. :- .. . ~ . .. . .., . . . ~ 

~ ' ' Re:zo, Franco ue Almcídn, Flores, Horta de AraUJO, 
João Brigiclo, l\Iollo Ft[lllCO, l\Ióira ue Vnsconcellos 
c Silveira de .Soozn; e sem ella os Srii. Baruo de 
Villa ·nella, Barros Pimentel, l3nkão, Cnrrlio, 
Carlos Alfonso, Couto M<lg-:llh;ics, José Basson, Mnr-

--~llo_C;t_lllJ)_O~.J.lLarcollino Moura, Hodolpho Dantas 

Ao :l./2 dia abre-se a sessão. 
E' Iitla ·c approvada a neta da sessiio antece-

dente. · • 
Ó Sn. 2." SECTIET.\nro sorrindo de 1. o dá conl:l do. 

seguinte 

F.XPEDIEXTE. 

Officío o St·. e pu tauo Gont;nlo l\Iarinho de 
Ar:1giio Btllciio, partit,ipandn aclwr-se d.l noJo pcln. 
morte de um:1 irmã, c .niío poder por isso compu-. 
reccr ás sessões p:w aiguns dins.-Inteirada, mun-
d:mdu-se dcsanojnr. . · · 
· O Sn. ·~E :nETAJtro f:1z a 2.• loitilra do pràjecto de 

reforn_la constit:·cional apresentado pelo Sr. tlepu
tado Liberato l3arra.<o. 

Foi. lido; j~tlgado ol!jt•cto de delibei·aç::o e mnn-

l'HOJECTO. 

' . ~~ 

gTtiphica solicita fJUe os empregados rla inesnin rc
}larLiçiio sejnm indcmiti~:u.l?:-: dos vencimentos que, 
sendo-lhes fixmlos em lCJ, for:nn &nspensos por 
av-is~ de' :1.." de Mnr(.'o do dito :mno, por h:wer a 
contadoria d:1 mnrinha deixado do rliscriminar na 
tabcllt~ que acomp;m1lôu a pr'?tlo:>ta d"o orçamen!o, 

Foi presente. á commissiio de or~nmen to o aviso 
·do miuisterio lla uwrinha de H !lc .Abril ullímo 
·tJUC acompauhououlll~io n. i5i tle·2~ ~e hneiro 

)r... .. - ') • I 11 • • • ~ I •• :" 

- Do CX~lll1~ rlos }~:lJWÍ~ jnnto~ no citndo :l.Yiso se 
Yf\rilkn, n n:io é conte~t.;t,]o pr•Jcu.~·on'rno: .,.. 

·I!' Que :ts re~wrtiç(o:'S. (],'"!. pharúe~ " ele hydl'o
grnphi:• foram Ct'Nldns em Ytrl.lldc• do :nt. ;!.0 da 
lei n. 2r.:3'J, d~ :1.:3 rle Setcmhro tle 18iii, n qn~1l fixou 
:1 verl!:i âe fO:OOOJ wr:c cacln Ulll:l dellr1s · 

-·" ue corrcn o a:-; cle~pezas t.los p!wrócs pela 
verha dC!'tc nome, ns de hyurogrnphhl eram saus-
·~e~tas llCia ue-l"orça llai"nl ; . 

.:...•. - .. c... ( ~ " .. -.t.!i ... 

conLesta!;5o~ :.tú ftue por :wiso do L'' tle·oi){<u·ç,) do 
corrente anno foram suspensas as g-ratifieaeões 
devidas,. ex-vi uo decreto n. Gl13 de~ ue Fõve-

reiro de 1876, aos empregados da rc1J:1rLição hy
drogr:Jllhica ; . 

11.0 Que estes continua rum. não ob.>tante como ain
da continuam, no exercício· dos seus cargos.· 

A commissão ue Ol't,:amento, consillet:amlo que 
. taes factos firmam direito dos peticionarios á in-
dt~lllll3l1Çuo petltda; 

Considerando, que o voto clestn camara, manten
do a rcparti~ITo 11ydrographica, importa já por 
si a sancção desse direito ; e quando a supprimisse, 
só com a execuçiío ela nova lei de orçamento sor
tiria effcito a medit.la : 

E' de arecer ue em d 
St'ja adoptado o seguinte projecto 

A assembléa geral resolve : 
. (. ( ( 

um credüo de 9:53315328 11ara pag-amento d:1s gr·a
tilic;~çües que por lei forem dc,~idas aos· empl·e
g-allo~'> da rt'pnrtição hvdrograpllica nos exet·cicios 
<le :1.877-:1.879. · 

Art. 2." Na insnfficiencia dos recnr~os ordinal'io~, 
o ministro e s~cret11rio de E.,tado rlos negocio~ tla 

< lo •. < < (~·1!-f'H!S-f:}~ 6---
Cl'ediiO pnrn execução da presente lei. • · 

Al't. _:3.° Ficam rcvog:l(las ns disposições em 
contrnno. 

Sub <la commiss:io. 7" de Jnnho ue 1879.
Buar']uedi! Jllacedo.-Liberáto Barroso.-Pmdo Pi
mentel.-SoHza Cco·valho.-Ignrrcio ·lliartins • 

.Foi lido c mnnuado imw_imit· o seguinte 

i8i9- N. i02. 

Foi presente á commissão do or~amento a pe
tição de Morris e Kohn, em que solicita. dt)~fn 
augusta <:amara um auxilio pcenniario para lhzet· 
representar na exposição internneional de Berlim 
o Imperio do 13rnil, exhibindo em logar que diz 
já ter sillo recbmnllo pelo snpplicantc, collecrues 
de peixes, <?h.i~etos marinhos c ani111Ms aqunticos. 

- • , , < ~- a o n:10 
póde :Jctualmentc distrnhir as J'endas publirag 
para fins apenas do mcdiala utilidnde; 

At!e11dendo .n que, _quando o serviço· a que ·~e 
propuc o supvlic<mtc tosse rcclnmado pelos inte
resses rw.ciorwes, ouLt<l <levcri:t ser ti türnw de re<~
lizal-o. en~oconlial-o.cum um caracter f uusi ollki:ll 

:1 um é1 :u :to que cúece e hubilitntõcs prolissio
twc:; c s,; ru.Jde·. ter ern mira transformnr semellwntc. 
SCI'Yiço em exploração ptlramente mercau til: 

E' de p<trecee qne st'j3 a pretenç:io inucfcrilln. 
Sala <la commissão, 12 de Junho <le :1.8i0.

Bncc.rque de J1facerlp.-Ltóemto Barroso.-{?rado Pi-
C .- O t~n ((1' a lO.- {fliOClO 1 ar IIIS. 

Fot';ltn lido~ c itppro,'ndog sem dcbnle os· ~o
g-nintc~ 

P.\I\ECEitES . 

A commigs';io 

' lln pruvincindc s~nua Cutlwrin:1. , 
8<~1:1 õ;:~ commissuo, 12 de Junho _de_-t8i9.-Buar

qtte de Jittcedu;-Luurenfo de .:lllfiíq~erque~ ) ·. 
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!879-N. :1.01. 

A commissão de fazenda ··requer que, por_inter
mec1io <lo ministcrio úa ruzenua, se ouça o governo 
sobre a preteuçãodcD. Senhorinha-Pimentel Fran
(::1, que reclama contra adeci~ão proferida pelo 
the:!>uuro nacional, c pela qtwl n supplicante niio 
Leria direito n haver J:1r-te do sohlo ue. ~ercel;ia 
sua na a mm Bibiana Carolina Prestes Pimentel. 

Sala da. commissão. 12 de Junho de :1.879.- Bu-
CLI'fJlte. de 11f acedo.- Ló-ttr_enr;o de A lbttqtWJ~I]1lC. . ...... . . 
~-::O S1-. Captist..'"l. Pereira (pelct OJ"dem):
Sr. presidente, fomos sorprendiuos hontem pela. 
leitura . 1· · • 

l1dencins, do govcmo, com a noticia do decreto 
promulgado munuamlo fech-or a escola polyte-
chnica. . 

!..I a t e procuret na o 1:1 o 1c1a c c ontem e 
na de hoje· e:Sse decreto afim de conhecer quacs os 
motivos que ueterminarnm o governo a tomar esta 
rcsolw:ão, pal'a a f[Ual não encontrou por certo 
conselho, nem autoriwção na lei (Apoiados). 

O que parece é que esta resolução elo governo é 
------BHH.' . lHlSC-d.o-:.conflicto ue · ~ r • 

escola polytechnica .. 
Si se achasse presente ai gum dos Sr~. mi-

nistros... • 
UMA: voz : - O Sr. ministro do 

presente. 
VOZES:-Niio está. 
U:~rA voz :-:Jil esteve.· 

imperio está· 

O Sn.. DAPTISTA Pgnmn.~ :-Si se achasse presente 
algum dos Srs. mii1istros eu ousaria.Sr ll'csid •n . 
tam!Jcm dirigii'·me a qualquer dclles, visto .fJUe 
proclamam o ,principio da solidariedailn ministe
rial, um por todos c todos por um. Foi esta a for
mula pela qual o Sr. mini::;Lro da fazenda expri~ 
miu :t solidal'iedade dt! todos os memlJros do mi-

. ni~tcrio.. . 
UMA Yoz :-Jú foi revog-adn. -
O Sn. BAPTISTA PERErnA :-"-Não me parece que o 

l'aeto seja simples para qne não mereça as at~ençõcs 

O contlicto que o governo provocnu com a escola 
· polyteclmica .iit determinou uma crise minisleri:1!, 

que rcsolvctH'e JJela retirada llo hoiuado Sr. ex
lllinistro do imperio; mas, sr·. presidente, o que é 
venlude é q uc a' causa que determ inon o con1licto 
peru ur<~ c persiste ainda, c n5o :;e púue compre-

11.: c • u • cu o é que, en o es c acon cct-
mento produzido essa ct:i~e ·que resolveu-se pela 
reti:r;1da do .St·. conselheiro Leoncio de Carvalho 
dus cÓn::;clllOs dn Co rô~, no entanto aincla·persistc 
C!'~e mesmo estlldo de consas, c o governo t(v~sc 
~1ssnmido a responsabilidade do acto pelo qual 
COllSiUCI'Oll ÍllC11 );lZ UC lOder COUtiÍluar TI<! direccão 
dos negoc1os publicas o Sr. ex-nl'inistro do imiJC
rio (Apoiadas). . 
. Sf eu pudesse, scnllores, olJL~r da Hlustradn 

mnioria urgcnr.ia~ afim rle fundamentar um reque~. 
rimento. po1· certo que me prevaleceria de~sc 
recurso· (fun o reg i mcn Lo ))Crmittc; mas não 

ss . . :-

deixar ác usar u o unito recurso que o regimento 
faculw, de anmmci:lr uma intcrpcllaçto _no Sr. 
ministro do impcrio·, que tenho o rner de ver 
cn rar neste munwlo no rccmto. 

(O Sr. 1JÚJ_tisl1·o;tlo impe1·io·ocwpa,ct .sua. cadeira.) 

Niio sei si S. E:t'. quererá, como o regimento 
permitte, responder já... . · 

O Sn. FRANCisco Sonni> (ministro. do imperío) :-
Rcs.pondo jtí.. . 
· O Sn. J>UESIDENTE (pm·a o Sr. Baptista Pereira);_:_ 

O nobre deputado quer interpellar o Sr. ministro . . 9 

O Sn. BAPTISTA PEnEmA:-Sim, senhor. 
O Sn. PRESIDEt-."T:E:-Enlão queira mandar a sua 

interpella<;:ão á mesa. · _ · .. . · · 
Vai á mesa e é lida a seguinte 

~ Na fórma do art. 1.36 do regimento requeiro 
que se designe dia -e hora afim de que possa in tel' 
p m o r. mmrs ro o 1mpcno so re os segumtes 
pontos : . 
. • Quaes os obstaculos que o governo continúa a 

encontrar p;n;a fazer cumprir o acto, pelo qnnl foi 
nomeado direclor interino da escola polytechnica 
o conselheiro Frt~ncisco Antonio Raposo ; 

essa escola .. 
oc Paco da camara em :1.6 de Junho de 18i9.

Baptisia Pereim. • _ 

O SJ.~. Baptista Pereira:-Sr. pre
sidente, ha muito poucos dias que fomos sorpren
didos por uma crise ministerial. A causa que 
determinou essa crise, segundo as revelações om
~ines· feit~s _pelo~ honrados Sr:;. presidef!te do con-

no debate, foi dupla. 
Uma, foi o acto praticado pelo Sr. ex-ministro do 

impcrio, exonerando o Sr. conselheiro Galvfio do 
lagar de director interitto <la escola J)Olytcchnica 
c mandando que passasse a direc\ão da :escola ao 
lente immedbto. · · 

A outra. o haver S. Ex. por occasiiio de clefen
. der-se eles-te acto,'em: consequencia de uma inter
pell~~ão verbal que soffrcu erante a camara 
usa o c uma . mgungem menos reverente ou 
pouco conveniente em relaçtio ao senado. 

Qualé1uer, Sr. presidente, destas duas causas, da 
primeira das quacs sú me occuparci agora; não foi . 
lllrds do que .uni· mero pretexto (apoiados), e us 
ncontccimentos vo~teriot'el' vieram provm· que com 

• o ""' • -..o • ~ ... • 

t:mto. foi do ministcl·io c corupromcttcu a sua rcs~ 
l'ons3bi!iualle. . · · · . 
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O S~-. !--Eoxcro DE CARYAI.IIO:-E tive a a.dhesão_,. entret~nto, determina positiyamentc no nrt. 2.~ 
Ja maiOna desta camara. que nas suas faltas e nos seus impedimentos seja· 

O SR. RI.PTIST.\. PEnEmA.:-Mas de um momento o d\recto~ sub_stituido pelo !_ente .c~thedrati_co mai::; 
par:t o outro, de subito, nas altas rcrriões do poder antigo. Em vn·!ude _desta dJ~PO?IÇ<lO ~n le1, acha
esta opinião se trnnsi:orm::m; 0 sr ~ presidente do va-s~ o Sr. ~ons~llleiro Galvao Im-estrelo do cargo 
eonsclh_o e seus colle"·as que haviam até acoro~oado de dtrec~or m_termo. 

, · · · "' · · · • . Par<l os , t s 

- -' 
sua opinião anterior. 

O Sn. BAPTISTA J>EnEIRA:-0 neto era illegal por
C!UC, não sendo o Sr. conselheiro Gallrão director 
interino nomeado }leio governo, não podia sl)r de

.. _ .... J!~~ti~Q_ por ellc ; o acto era injusto ainda porque, 
~.. -- ---- .... - - . 

para ser tão severamente punido, não podia o Sr: 
. ex-ministro do impcrio proceder com tão escusalto 
e inutil rigor. 

O Sn. LEONCIO DE CAnvAI.no:- Pelo contrario, 
· usára de um direito muito sagrado. 

. O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. !)residente, a 
questão, portanto, está julgada pelo proprio go
verno; mas como o governo a resolveu 'í' O governo 
a resolveu de um modo infelicíssimo e r. · ·-
dente, é preciso que digamos, raras Yézes os An-:. 
nrres Parlamentcwes hão de registra!' mn a.tontcci
lUento tão triste, como o que determinou a crise 
que· se re?olveu pela retirada do Sr .. cx.-1úinistro 

.do imperio. , 
Si é verdade, Sr. presidente, que tt· Ironraclo 

ex-ministro do imperio perdeu a confiança dos seus 
~olleg-as e nã€1 podia manter-se mais no gabinete, 
por ter-praticado, em relação a um assumpto reJa-· 

• ;: • -· ~ o 

' jnsto c illegal, pelo que foi. forçado a deixar o mi-
nistedo, n~o é menos verdade que os seus collcgas 
11ue reprovaram esse acto e o consideraram menos 
t:onscntmJeo com a justirn c -com a legalidade, de-· 
viam dar á victima um_?. ~epa~ação (apoiados) 
rcvo;ando esse acto; nao · hav1a· outra solução 

d:~gar qual a causa que determinou a interinidade. 
Ou fosse o impedimento mais ou menos prolo11gado, 
ou fosse a causa que-o gerou do curt<l dura~·ão, o 
que é verdade é que, nos termos da lei, o exercic:io 
interino do cargo não poderia cahcr. senão ao lente 
cathedratico nwis antigo (Apoiados). · 

ou 1·os apar es. 
O Sn. BAPTISTA PEnEmA:-0 aparte com (rue 

acaba de honrar-me o illustre rcpr_c~cntante da 
Bühi~, é apenns a confirnwçâo do que estou dizendo 
(Apoiados) . 

O Sn. JEno~1liO SoonÉ:-Fnllou-nos em no-
meáçao;-c-outra-questn-o-:-·--·-· - ·- ---·-·- ~----

0 Sn. DAPTtSTA: PEREIRA:.- Parece, portanto, que 
não tive a felicidade de ser ouvido pelo meu llou~ 
rado collega. · · 

- o si JERONYMO SoDRÉ :-Não, sendor; estou ou-
vindo-o com toda a atten~.ão. · 

0 SR. BAPTISTÀ PEREIRA:- 0 qÚe digo é que O 
Sr. conselheiro ·~alvão,_ ~endo dir~~tor interinp da 

' . de nomeação do governo; 1~orém ex-vi de preceito 
de lei, que determina que o .dircctor dessa escola, 
que aliás é de livre nomeação do governo, seja nas 
suas f<lltas e nos seus impedimentos substituido 
pelo lente cathedràtico mais antigo, não podia ser · 
exonerado, nomeando-se outro director intei-ino: o 
preceito da lei era obsttlculo á sua substituição. Ora,
si o SI'. conselheiro Galvão exercia, não por acto do 
governo,p~rém si~ por ~lisposição expressa de lc_i, o 

rr • • • • . ' não po'dia ser pelo goyerno arredado desse logar 
(Apoiatlos) .. Conseguintementc, si o honr:•do Sr. ex- · 
ministro áo imperio não procedeu de accôrdo com 
á lei, dispcnsnndo o Sr. conselheiro Galviio de di
roctor interino da escola polyleehnica c determi
nanao-llie que pnssasse ao immedinto a direcção 

' , , • 1:, a , · 0 • ·n · 
do noi.Jre Sr. ministro do impcrio, que estreou 
homologando essa illegalidadc e, o que e mais 
ue rei>arar, ·Sr. presidente, aggrav:mdo-a ainda. 
mais, porque o honrado Sr. ex-ministro do im
perio ntio foi procurar para dirigir a escola llOly
tcclmira umn lCssoa estrani1a- no cor o docenl.c 
a mesma. e o hom·ado Sr. ministro do im- · 

pedo foi bÚscar fóra da escola polytechuica um · · 
ci~ladão, embora muito rccoinmendav.e!'pclas suns 
qunlid~l.cles moraes c profissi<maes, mas que não 
podia ser absolutjlmente nomeado pelo governo, a 
quem, na especic, faltava competencin para nomenr 

• • ... ...- rr • • ... • 

o Sr. Gaspar de-
" . - --- ~-

() si: BAPTisTA ·pj~l\ElnA:::C...Sr. prê:;Ítleutc, deYIF 
ainda tocar em ~m argumento. 
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O govt:l'l1o, vendo-se embaratàdq para exi)Iicnr 
esse a eLo, que não tem defesa (npoiados e nrio apoia
dos), foi procuf·ar a ·st~a justilica(:ã() no principio 
constitucional que eonfere ao poder executivo a 
larg~1 aLtrilmição ·de prover os empregos publicos. 
E' alti que eslit o argumr:.nlo f<tlso, urgumento f[UC · 
. uão tlcnomino sopl1i:;ma,_ porque acredito que os 

, : ~- · ·s r s .uo c e w:.1 e; que nt1o 
denomino, l<unlJem, paralogismo, porque os hon
r,HJos ·Srs. ministt·os são homens de grande illus
tr<~ção; mas estu :~rgumonto, Sr. pi·osidente, não 
passa de uma verdad~ira nuga. 

E' certo, c não contesto que o poder ex:ecutivo tem 
Jc a co st" · :- • · • 1 • • 

empregos publicos; é certo ainda que o g~vm:n_o 
pólle exercer esta faculdade, ou provenda definrti-

. vnmente o cargo, ou provendo-o interin-amente; 

O Su. JERO:'\YMO SoonÉ :-Sim, seiihor, estimarei 
muito. 

O Sn. BAPTISTA PEREJnA:- O Jogar de director 
· estuva effectivumente provido. na pessoa do Sr; con
sellwiro de éstado c senador do impc1·io que se
:1cl~1 na Europ:~ cc~m liceJlya . 

conde do nio n·ranco, que não é um impedinicn to 
permanente, portim sim tewporario, foi ·chiwwrlo 
pela lei a uirigir a Qscoln polytechnica o lente cu- · 
tlledratico. mais m1tigo, o Sr. conselheiro Galvão. 

Cabe aqui desde j;í, e c:1be perfeitamente bem) 
uma observ~u,;.iio. 

verno nomeando interinamente director da escola 
P11lytcchnica o Sr. conselheiro Raposo, se lem~ 
brass · · · =- :-

as, r. l)!'esi en e, o que e mu1Lo or1gma , .no 
meio de tantas originalidades que acompanham 
esse desgraçado conflicto do governo com a esc9la 
polytoclmic:Le foi causa npparentD de uma cr1se 

. ministerial, é que o governo se lembrasse de fazer, 
nome:.1çuo interina para um emprego publico, que 

- --est.á--eft"c&Uv:amcnte- ro:v:~do-1- s o.si ' ,.;·-

nem com a letra, nen1 com o 't:lspiritó du lei, c é 
si o impedimento do director effec:tivo e mais ·ou
menos prolongado, ou mais ou menos passageiro. 
· Que o governo não considerou o impedimento 
do Sr. Visconde do Rio-Branco de caracter per
manente, e sim um impedimento accidental ou 
. .. .g·. ,- ··-· --... .. .. -·"'\ ..... 

ente, é uma anomalia, é um caso· sem exemplo 
nos nossos precedentes administrativos. 

Sr. presidente, a adrninistraçiio -nii:o é uma col
lccção de preceiLos empíricos ;'é, sim, "Q.ID cou~ 
juncto, uin complexo de regras, de normas, pelas 
quaes deve o governo pnutar seus a~tos e modelar 

-a sua actividade. Onde os honrados mmistros foram 
beber esse estranho pi:-incipio de que o g-overno 
tem o dJreito _de pr9ve_r iuterinameJlte o empreg_o 

~ r ~ 1 -

tuicão do effcctivo se opera por força da lei que a 
determinou nos seus modos c casos ? 

de anno o Sr. Visconde do Rio~Branco arredado da 
escola polytechnica, sem que o governo tivesse 
reconlwcido a necessidade de nomear um director 
interino, e porque não fez ? Não foi em attenção 
á causa do impedimento e . sim porque a maneira 
de se prover interinamente o cargo de director 
está estabelecida·n~ lei, que é o regulamento de 
Abril de i875; pelp qual se rege a escola poly-
teclmica. · 

0 Si:. JErtONDIO SooRÉ:- Eífcctivamentc? 0 SR. BAPTISTA PEREIRA:- 0 nobre deputado 
O Sn. Ru>TlSTA PEREmA:-Pois o dir~~tor da ' e~ponha a objecçi.io que eu a cncar~trei_ de frente. 

escol~ po~ytechfic_a n~~ é? illustrc Sr_. Yiscondç o Sn. JEnoNrMo SonnÉ:-V. Ex. hadc responder 
do ~~10 B1 anco · 81 o tSL VlSCOJ.!de.do Rw Branco e primeiro nara cu poder ir adiante. · · · 
0 dtrector d<l escola po!ytecllmca,.e por achar-se • . . 
ausente na Em·opn, com Iicenc;a, foi substituído.... OS~. BAPTISTA PEREIBA :-A ycrgunta 9ue me 
· · fnz o 11lustre de mta o • • • " • 

ollcctivo. 
Ioptr de lente dtt escola · polyteclmica é um Jogar 

-de conllama '? Digo eu: sim e rião. Eu me explico. 
E' ou nf10 um 'Jogar de confiança ? :Si tomarmos 

esta palavra no seu verd:1deiro sentido, isto é, como 
emprego de confiança_ politica, por certo que não 
é, e t:mto não é que o· governo póde decentemente . . . 

O Sn. ·JEaoNnJo SoDRÉ : -~Õlle não ser o earg'o 
de eonfian~,;a politica, c. ser de conlianca adminis
trativa.: Port:mto ni.io encare por esse lado. 
· O Sn. BAPTJST.:\ PEnE mA : -'- Eu encaro a su:t . . . 

.· 

ha 'a~ :.1char muito just:r a 
f<wo. . 

Digo :.1inda, sinr:, o logar llecdire~tur lléum es>c,.c, 
t<tbcliximcnLo de ensino -superior quer scj<t a cs· ' 

.. h 12.-IOMO 11• 
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col:1 polytechnic:1, quer a escola de medicina, quer 1 O Sn. BAPTisTA PEREI!l.A :-Ma!) qunl foi a causa 
,~ qtwlqucr raculd:tde de dir.eito não pócle ser pro· do conllicto ? O governo exorbitando, sem rompe

v ido indilferentemcn!e. Ma:; o homem da con- tencia leg;~l exonerou o Sr. const·lhciro Galviio uo 
l!anç:1 do ~CJVCJ'no 11<1 escola polytcchnica é u dire- Jogar de tlirl~dor interino <la e~1:ola polylct.:hniea ; 
clor effectivo, !IIJUe!Je cuja no.mea~~iio pertence ao como preLtSnueu soh'er o conflictu? ~omeando 
goYerno c é de sua indisputavel eompctL·nci<t. outt·o dit·cctor iuterino ! Não se concebe maior in-

lUa~ porque ao g-nvcrno deixou d:; merec::r con- congn1e.ucia ! 
• • · • • • . •• , . , , : • 1 . - , · • L$t c ogo a corpora~•:lO ocente ta escola po y-

governo não concorreu, niío podi:t arrel]al-o da technira co1neçot1. a resistir á illeg-:tlidade do go
direcçiio~ porque o interino ~~lli se achav;; 110r verno; c devo dizer que ~i os illustres cidadãos, 
fot·ç:t da disposi~iío da lei. Esta é que é a questão; os dig-nos lentL's, CJUe formam a corporaçiio do
c af]uelles que quizet·em conformar-:>e êom :1 yor- cente da escola polytecl.Jn[nt, carecessem de algum 
dade, não põdcm cn(':ontrm· outra Sllln;:ão senão incentivo pum re:;istirmu ú illegalillalle _do acto 
esta: reconhecid:I como foi a injustiça c a illega- do n·overno. não Joueriam r · , • ' • 
· , ,, r, ica o pc· o meu tsttncto amtgo, tão energico, como c; conselho. salutar que lhes 

o Sr. cx-miilistro do imperio, exigiam a Iogica c foi dado pelo illustrndo Sr _·ministro da fazenda 
a justiç:1 qne se fizesse repiu·al)iio :10 Sr. conscr- (Apoiado~, muito úem). · 

• '· ,:- o - • · , · · •• ~. • . <i u · ·m, n cn c que o r. cons::J-
tegrado no cx.ercicio do C<trgo q·uc occupava Jhciro Galviio consultando a~congrcga0ão da escola 
(.·l]Joiatlosj. • . volytechnica si tinlw ou não olJjec<;ões, ou rcprc-

0 Sn. LEO:'iCIO DE C.\TIVALHO : -l\Ins é que 0 meu sentac;õcs a fazer contra a cxecn0i'ío -do decreto qnc 
ac-to fur3 approyado pela Corôa, pelo minislcrlo e promulgou o ensino liYre ern todo o lmpcrio, 
pela camara. · U:3<tva clc um direito, que c<tLe a todo o cid:uliio ue 

resi::;tir a ordens illen·aes . Jelo c ue não nót.lu n '-. .. . ~..: . ( 

teve a alta approYa(;ãO da Coroa, c com elle se c0n
formaram os seus companheiros de minislerio, é 
sem exr1lica:::ão éntão o procedimento dos seus ex
collegns, que faltaram a lodos os prlucipios e a toilas 
as convcniencias; provocando uma crise paru lan
çar fóra dos consl'lhos da Corôa o Sr. conselheiro 
Leoncio de Carvalho ( AJJoiados ). 

O Sn. LEoxcio DE CAlWALHO : - Eu era um ele
mento heterogeneo com SS. E Ex., do r1ue muito me 

O Sn, D.\PTISTA PEr:ErnA:~ Quttndo, St. p;·csi
dentc, se manife~tou o confliclo entr~ o g-oYcmo e 
a escola central; o espirite publico n~o deixem de 
tomar-se de serias apprchensõcs qu:mto ao seu 
desenluce, porque desde logo se viu que pelo mouo 
I>Or ~rré as cousns se en~;arreiravam o p;overno ia 
mettei'-se em um Estcro .Bcllaeo, do qual não podia 
sauir de modo airoso senão confessando o pruprio 
erro. 

~.com e erto, qn.e solul}ão csnera- o governo llar 
ao eonllicto? Mandou, é. v0rdndc, fechar por um 
mez a e:;cola polyteehnicn: mas cslú rc:;ol vida a 
dillicu/(htdc? (A.poiaclosj. Não, o governo upcn<t!' a 
adiou (apoiados)~ c sem comprelwncler 'llle c<lci:J !lia 
que mais se prolongn.C esla eri~e 111<1i:s ag-gn1va-se 
•t .. f•:"i (t' r' ' ' • • •, ,· • ~- ' 

dilliculda.des que jã o :tssoJJer:b,;m. 
Ü?tl SR. DEPUTADO :-Estão ;\ espera elo Sr. 'Vis

conde do Bio Branco (Liaciro sussurro). 
O Sa. B.-\.PTISTA PEt:EmA: -E' certo CJUC Iwuve 

uom se.lembrasso de appl:tuàit:~e~te n1vitre romit-
J .. (. .. I. -

-tcclmica, espcrnndo que· dentro cni. poucos dias 
reg:t·csse. o Sr. Visconde do P.io Rrnueo, c po::sn 
rea~sumtt' o seu Jng:11·; nws cst.n c~pt·rnn;:n é illn
sona, .n menos que os llonratlos mfHisLros tcnhnm 
a cel'tcza de que .iá têm no bolso a di;;soluç5o dn 
cnmara~ para que ·c~ntem que dentro ilc um mcz 

- . :-~ . , cnpar o seu 
logar, porque aqu.t chegando, S. Ex.. tem de ir 
tomar as~cnto no senado, visto que os cargos niío 

odenu;er ac t 

· O .sn_ FnANCt~co,Souní>-( mini.oitro do i:mperlo)·:-
0 governl)o-n5o s<~hc disto. . 

11 lUlll ÜLUCciOllUI'ÍO pub 1coser qua Ilicado creões---
ObCdicnle. Ora. si os lentes cncontmv:1m na lei o 
estimulo pura resi::;tirem no a c to que nomeou o Sr. 
brigadeiro Haposo, como ao qnc .exonerou o SI'. 
conselheiro Galvito, por isso mesmo o governo de-
via-se mostrar mais rellectido e prudente nas me-
didas que tomasse, ;,fiu1dé :.~cabar com o conOicto; 
não devia a~rgraval-o, comõ tem f~ilo, compromet-
tcndo o melindre da suapo:>i~ão, insistindo em um 
acto r1ue o pro rio O'ovcrno ,stvrrmatizou dando 
razao a congreg-açiio, que não quer reconhecer 
senão o àirector interino provido pela lei. 

Porque meios confia o govemo compor ns diffi
culdadcs ·? O nobre ministro d•J imperio .num:dou 
fechar :1 eseola. por um deereto; mas, pei!gnnto, 
qual é o artigo ele lei que autorizou o goyerno a 
mim dar fechur ~ escola polytcchnicn? • 

0 Su. FRAXCISCO SODRÉ (ministro .do i-mperio):
Eu üirci,. 
_ EnErnA :-Si V. Ex. JJão. está 
autorii.ado por lei a praticar este exces:;o, só po:
der;\ sufl'rag:.n·-sc com a lmfla uus ~randes con
vcnienchls publicas, c do bem clu Estado yeri-
clita u te. · 

l\lus, p_orYenttlrn aig-um;r:; m:mircsl<ll.:ucs m:ds o ti 
menus ruicJo a · · 
estudante:; da c~coln, crue fizeram e:JUS[l cotumum 
r:om os seus lentes. e com dlc~ defendem <l lei 
,-ioi:ula, ,j(t se podcín. cli:vaí· ;( <tltura do um neon
tcdmellto tjUC <1b::le a orilcm c tl':llltJUilidatle pu
blica c comprometl:i o be1t1 do Est<tdo? Pois p;n·n 
rJnc <~s cousas cheg:1ss:u~ ;ros seus ternws ~egulares 

~ ... .... ' ... o . • '-

eomo.m:1is emcn·senão o pcior tle lotlos os L~xpc
dienks. o t)() nwndar tr.1ncm= as portas dü e~eol:1 
polytêrhnic:t? . 

O qnc aetntcêt•. t! facto iJ1Úilito, niio cogit~clo 1ws 
leis, l! que demande proviuenda ex!r::lOrdin:Ir_in? 
Não cheg-:nn )ara. o caso os meios onl.ín:1rios 
egts tu;ao. . . 

. Est:~ sol u<,:ão :Pode.rú enconlrar :ll)p1uuso~, mas 
dcd:ll'o :1 S. Ex. que nnnc:i cn a ·ustiticnrci r, 
es.ouc~er o lJlW po un:.1 com toda n vantagem neste 
momento <tppell;.w::!Hll':'t a cUitscicllcia.o:üa honraua 
maioria que sustenta o g-orer:no. 
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Foram as assuadas que determinara:n o goYerno 
a mandar fechar a escola polytechn·c;:t, assua.das 
que o "'O\·erno teve a preten;:iio de querer. ~vttar 
f;tzentlo entrar em scena os eshirros de pohcw, os 
u1·b:mos que siUavam a escola? 

Tenho lemlmmça que hn dous nnnos os estu
dantes <la faculdade de medicina de Paris, dcscon-
tentes ·contra um dos mtais emine!ltes homens de 
letras da França e ot·nam9nto d 'í ~acul~ade, o 
distincto professor de lll~dicrna lega~,: faruiCU, lhe 
Jlzeram taes manifestaçues ele hostilidade, que se 
tornou necess::u·ia a intervcnoão ~o. ~overno; ma~ 
não obstante a nttitude dos estullantes, nem po1 

mão tlc outros meios c dentro em POl!CO, rcsta
belecida a calmn nos e~piritos, voltou a faculdade 
aos sens ha!Jitos serenos. Entretanto, o-que faz 
nosso goYerno apenas sen'c para cxagernr um 
imaginar i o perigo. · , · 
N~o tendo 3 nobJ:o .cora~em para retrat:-~r:se do 

erro que confessou, tom~ndo uma mcdid~ s!~1ples 
que corte o mal pela ratz, o ~over~1.0 va1 Vt\ e~ do 
aojou1· le jow·, de peque1~~s expcdt~ntes, sem se 

frnqnecc a súa fo!'~;? moral. e compromette a gra
vidade de suu postçao (.Apouulo). 

Sr. presidente, eu creio que ningüem. mais se 
póue illudir ncerca dos fnctos que se prendem a 
este contlicto , entre o g-overno. e n escola polyte
chniea. 

Este eonll icto não passou de um mero · l?retex~o. 
pnrn alijar-se o nobre ex-ministro do 1mper~o 
(.A,poiados). E', Sr. presidente; um aconteci-
mento tns tSSimo que r- (e gnn wr uma mc
rencoria celebridade nos annaes do nosso . syste
ma p::irlamentar .. E,· si, Sr. preside1~te, c c~r;o 
que o governo se CfUC:Ixa·da pequen.t OP,P~st.~uo 
que ~qui·se lêvanta nesta cnsa e que todos o~ dtas 
nos exproba o querermos representar o papel d~ 
Siíturno devorando os filhos. o que e v:rd:ldc c 
que ba "&ma cou~a mais deplo_rave~ at_ntl~ do 
<JUe isso, que m~1s estraga_ a stt~n~~ao :.'Leia!~ e 
a. compromette mats do que s~ o :n~mtste_11o se .I e-
trasse; c vem a sEl_r essa u a)n s ma e me ssan e 

no seio ·do propr10 governo, que se refaz a ~odos . 
os instantes, recordando os membros _do gabm~te 
os cumLntcs dos fllhos de Jocasta. (Apowdos; mtuto 

. úem, muito , úem.) · 

impr•rio) diz que o homado deputad~1 pe~a provincia 
do Rio de Janeiro, q~e acaba d~ dmgn·-lhc a sun, 
interpellttção, começo~ o seu. 9tsc!lrso _por pr~cu
rurl'cvivm: uma qucstao q~eJa fo! aqm suficien
temente cleli:üida o discutHhl; assim como no' se
nado. · 

vo m· ·n!lll a a ques ao e c ar o '· !v_ ·. 'Zlu: 
que o goycrno teve. para a cxpcdJoao desse de
creto. 

·Tanto pela constitui~iío do Jmperio,. quanto por 
todas as outrns leis constitlltivas de nossas institui
~õcs e das nossns organi~a~õe~ scicntilieas o "overno 
tom o di_reilo ue !:Omem· ~s dircctorcs c seus"prcpos
tos da mstt·ucrao pnbltc;l. R s1 tem o dn·eilo de 
nomear os dircctures cll'e't:t;vos tem tnmbem o di
reito de nomc:tr. os intet·inos e a uelles 

~ ), . 't•. 

. 0. Sn. _ DAPTIST.\ PEnF~HA :-Niio avoiado. Esse 
dtret to nttO se e:xcrcc scntto de conformidade com a 
lei especia I. 

O Sn. Fn.\Nctsco Soonf: (mÚÍi,çtJ·o do imperio) diz 
que o governo tem a seu faYol' a consl.it i :-

. . ._ CJIU a o 01 o pri~teiro que citou a 
constttUI~ntl, J:ecunhet:cndo esse direito ao governo, 
mns como mto lhe ngrada,·a · o texto do nrlil)'o 

- , . . "' . . '(; . ixm· e re: 
conhecct· que o governo tem o direito de provei· 
todos os empregos ou srjnm interinos ou e1Iecti
vos (Nilo apoiados). -- -

O Sn. JoAQUilt NAuücn:-Nem tem orçmnentÓ. 
O Sn. FnANcrsco SOJ?HÉ (1ni'nistro elo im]iel'io) diz . "\ .. ..... . 

director interino,- S<tivo si a I iceuÇ,, é c~n'ccdida co~n 
ordenntlo, porcruo então o Esl<Hlo cnrrega com a's 
duas despezas, como sempre <tcontcce ·.em casos 
tnes, conforme o estabelece a lei. A.Iém disto si o em-· 
p~cgo é da i mmedi<~.t:J.. confian!:a uo ·_governo, não 
pode estar no excr·cwto dclle qMem uao mereça essa 
confian~a. E' preci~o attender á origem dos em

·1.)rcgos. Si o dit·octor da e~cola polyteclmica é da 
immediatn conllança do gon:rno, o seu substituto 
Lamb · · . . , ·• 
a interinidiidc a que se rel'erc a Jc'i deve suben1en
der-se sú no illlpedimento provisorio, coíno está 
est'hbelccido a re:-pcito dtts fnculdades de direito ~ 
medicinn, cin que o g-overno tem a fncnlrlade de. 
nomear o director eJl'ecth·o, o vicc-.directot e só 
ilo impedimento deste c nas 'fallas provisorins ·cabe 
o cxcrcicio do cargo tiOs lentes mais· antigos; 
rnzão pela qual, nunca ~s empreg-os pot.lem deixar 
de ter os seus rcspeclm::s serveutuarios de no
meacrro d n-o' 

Com estas explicarües Julga ter respondido ao 
nobre deputado, a (lU_em :1s deu unicamente por 
defercp.Ctia :í sua pessoa, porque esta questão já 
êsttí debatid;l c discutida ( Niio a..poiados ). Aqui 
o noure prcsit.lent~:~ do consdlw c o nolire ministro 
d~ f:,zénda por oecasião em que o lwnr:lllo ex-rui-

. • , , ~~ e .. eu c. ... 

e:q)Iiéaçõcs ua sua retiratl:i, entraram ncsia ::tpre- _ 
ciação c discutiram largaménto o assumpto. -

O Sn. LEONcro nE C.\llYALno :-0 miuisLerio :reti
rou-::e, uão deu explicações. 

O Sn,. FnANcr~co Soou~; .. (ministro. do hllJferi_!J) 
• •• _, 1r ,.. .... • • ll .. (. • 

O governo non.wanrlo o St·. IJI·ign,Jeiro Rapozo pnrn 
dircctor. interino dtl (:scola polytechnicn exercetl 

. um neto proprio. O Sr. (lirccLor interino apre
sentou-se na escoln polytechnica e marcou . uma 
congregaçfto depois de tcr.tomado posse c prestado 
juramento na secretnria do Imperio, .para aprc-. . ' ' ~ . ::; ~:- ~· 
dcc~p.;.J. que o nomeou~ 

O Sn. lhrTI_sT~\ PE!lEllt\:-Por qne o-não prestou ., ..... (, 

o e . .-• · - , 

·o Sn. li'n.L~czsco SonnÉ (ministro do impei-io J 
diz l!Ue o nuiJrc dcptttttdo está lhe tom<tndo o re- .· 
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cada na port.1, ~mtcs de conchiil-o ; pede-lhe que versidude de Oxford, no anuo alrazatío o ~overno 
tenha a bond:1de de ouvil-o. Apresentando-se, o itali::mu fechou a f:wuldade de l\'apolcs c Üm i87í 
dircctor interino convocon unw congTegat:5o para -o govemo francez fechoJl a SoriJo!Úl de Paris, u 
apreSC!ll\lr o s\:u titulo. No prinkiro dia os-lentes gnmàe universidade de nomcau;~ immemorial. 
não se rennira~n. Convocou s.egundn congTt~g:Jção 1 }.s CJncstues n~o eram diffcrcn!e::: de::; ta. 
no sen·undo dia lambCI11 OS !•1 t<:>l' n1o e 'ttP ,. ':\ ;,. .. .,. ' 
numero. 'l'enr1o clles no dia 5 assignado tllll<1 acta t·m que lei se linhll .. fu:l'l."tl.ado. parn tomar esh1 Jlle
õe que só rcconllecia·m. como dírector interino rlidn. O nobre dCJ)Utado sabe que i;;to siio mediàas 
o Sr. Dr. Ignacio da Cunh~ Galvão, pt~rcce ao de t1l!a administração publica, 1jue o poder oxe: 
orador que os lentes da !.'scola polyteehnicn mais cutivo está no direito de tomm·, desde que entendo 
bem aconselhados deviam comparecer ú congrc~ que ellas ~ão necessarias para garantir ·:t onlcm, 

- gaçvo conv?ca(~a pelo §r. h1·iga4eiro Hapozo c ~~- pa~a .trazer a ~·egulari~~~e ao s~rvi~o, para-tran-
. ~ .. 

rcccm.hecer u sua ·autoridade ( Não apoiados). 
Feito isto, poderiam interpor o recm~so legal por 
intermedio do mesmo dircctor ):wa ue o o·o\'~nlo 
resolvesse~ então tomaria as providencias que o 
c:1so exigisse e que julgasse convenientes. 

!lias, comparecerem <.~S aulas, como fizer::~m os 
lentes, e deixarem de t orrcsponder no convite da 
congregação, parece-lhe que nnõ foi o cx.Ded\ente 

-mais-pr-~f-di!Dle_q_ue ellcs poderiam_ tonmr, e IJ_Ue 
· • l'" ~ ...... ... .. • .. r ~~·. ~ - --

. ' cumbe dirigir e .educar a mocidade . 
. , Em vii·tude deste facto, em '~irtnde de não 
terem procedido desta. fórma os lentes, llOl'(iUC si 
o houvessem feito, <1S cousas teriam então cami
nhado pela sua verdad~irn trilha ; mnnifestoti-se 
um proposito de indiscipliJ)a e insubordinaÇão 
entre os estudantes da escola ])olvtechnicu, não· 
só contra. o director·nomeado pelo ·governo, como 
wmbe~l contra os lentes, que ·foram Je opínião 

~ • ,· ' ~ .O' .. 

dei'ro Bnpozo, por conhecerem no governo a fa
culdade de nomear o direclor interino para a 
escola: ·em. virtude disto, as aulas tlesse:s res-

·- pcitnvéís lentes, cujn illustru~iío, capacidade e 
probidade o honr<Jdo depufado não· é cnpaz de· 
contestt~r .(apoiado), dei:x:uram de_ ser ouvidas com 
attcncãe: e estes lentes, sempre COll'SHlerados pelos· 
cstudântcs e população desta ~ôrtc,_ viram de mo
mento ~rs suas aulas em e5tado ora de insubordinarão 

"l il ·1 lO " ;; • • 
c desobedeCidos esses Srs. lentes. continuando as 
as~uadas na escola' com dcsrespéito á nutorídade 
dos lentes, e nn se:s.la feira 1:) do corrente, c1o pro
prio SI'. brigadeiro Haposo,que se viu tleso6ededdo 
depois de tra.tar os estudantes com. a. nulior · 
cordura. 

' . "' 
oficio que aqui lrar.o, e o governo en~cnt1eu Iet:lJ~r 
n escolil como mcw de resolver depo1s os acontcct· 
wetltos ltavidos e que (ossem apparec<:n.do, med\dt\ 
e"!;1 r1ue não é nova, medida que em casos an;J)I)
g;o,, tem sido sempre executada, e :!11uito princi;1al
meü.te.em occ:;slUo em que, cnmo a actu:~1, sü }Jnssa. 
t ó ensu10 o Jl'Í a orio j)m·a o nsino ivt·e .. _ 

O Sn. LEONCt(l nE CA.RVAU10: -Não aur1bua rto 
ensino livre estns c:rmsoqucnci:Js. 

O SI\. FR.\XCisco Sooní~ Ç11tini.~tro do hJt}WJ'io) \'\~O 
Mlrihno e:>t:~s eo11seqnenck~s ao ensino li~TI}, mns o 
noiJrc·.detHttndo S<tbe perfeitamente que as mudan\;a~ .. . ~ . -

... .. ~ .. 
regimeu leg·ai. Portanto. o nolJre deputado não se 
àeve admii~r, nem supt)ôr quo isto ~ej::i1.un caso 
novo. Em id ntíea· . . n 1 ... IY r • 

Brazil, não por estas causas, nws por outr<1s, como, 
por exemplo, epidemias, t~m fechado todas as e.s
colns e faculdades do Imperio, n:ío por decreto, 
mas simplesn'lcnte por um :~viso; c o governo 
actual serviu-si) de um clecre~, {}UC tem outra 
força c outro alcance .. 

C) o. • 

posta que ucaba-de dar ao c~-l:rwi-itõ-;-e-;-eX:llli~nndo.
desta fórma o procedimento do governo, o qual, 
com esta medida de fechar a escola, aproveitará _o 
espaço de trinta dias para resolver o contlicto, to
n}ando as médidas que estão ao seR prudente ar
bit!'io e de que o publico será inteirado, julga ter 
correspondido ás vistas com que o nobre ·deputado 
fe:z'a bterpellação. 

O St·· Bê.l tista Pe1·eira : - Embora 

ral r. i lS ro c o in perio, porque, ao pllsso 'luc 
S . .Ex. entra na discussão, armado sómente da. au
toridade do scn. ta1cnto, eu }Wocm·o paru 1nm.1 üU." 
xiliar neste Jlleito, o honrado Sr. ministro da fa
zenda, que por certo não é só conspícuo membro 
do gabinete, c sim a sua força. · _ 

Oual G o 1onto f ne se lith1.? 
Truta-s~ de saber sl u aéto. pelo fJll<ll o 'governo. 

exonerou o~Sr .. eonselhciro Galvão do log:ll' de 1li~ 
rcctor interino dn esco!u, é l\\gal: oru o ~ov\\rno 
decidio que o Sr. conselheiro. G:tlvão não podia s~r 
prh'ado de suas funrçõcs, e qne a sua cxonertupo 
foi illegal, 1og-o o governo n5o podln tnmbcm ne-

. .., • 6. • • .. 

•• '- . 0 c l , , · ' 

po1:que pot· este n.1<1du continún o Sr. Gnlrüo pri-
·va~!o das su:1s ruue,;lies. · 

O Sr~. f'nAN;;tsco SoDli\~ (núnisl.rõ- du ún.}JI'l'io) :
Es,;a qnc;;t;)o c~l:í !'esolv!da pelo deet'clo do g•.1· 
VeJ·no. / 

:, ... ~ (_ .:< . ' 1. - .. .. ... l:::t "• 

lho.' Isto é sempre ~lssim. A mudança e.-v aürupto de pouia resolver a questiio :.1s~irn; n5o pol.lia consi
um systemn. creado ha 50 :umo~ no Imi>erio, 1)::-.n deru-r ·o ntto do nobre ex-ministro do imperio 
um sv~tem · · · · · " 3 m·nllr :1 sua re-
trnzcr a pert.urb<ll~iio nn. marehn dos neg;oéios. , tirad~1, e :10 JlWsnw· tempo nomenr director in te-

-Chanw <l :tHenç:to· Jo nobre tlctmtauo para 'inuitqs · • rino- o Sr. brig:Hl_ciro Baposo, pois para isso lhe 
e-xemJl1os ue que se 11údc ~lu~coiTcr. ,Aindn JlO ;inno fall:wa c0mpctcncw, eomo reconheceu em termos· 
!~<~SS<td~ o góvernu inglcz mandou fechar a uni- muito,explititos o Sr. 1tlinistro cln fazcnun. 
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No discurso de S. Ex., ~ proposito da crise e re
- composi.{::iinninisteri~l, leio o seguinte : 

• . O S)·. lriinistro lla Fazenda =· - Reputava 
illegal 9 acto do nobre ministro do imperio, 
porquanto o Sr. conselheiro Galvão exercia· as 
funco?es de director da esco~.a polytechnica, não 

> • 
• .. b ' em vwtude do regulamento, c na sua qualidade 

- de lente rilais antigo. · 
Por consequencin, não podia ser privado des

sas funcções por um acto do governo. • 
Na da tão claro. Si o Sr: cõnsel hei r o Gal vão não 

podia ser privado das suas funcçõcs or um actc 
go erno rc eren a o pe o r. ex-numstro do 

imperio não podio, tambem continuar a ser priva
do dessas funcções por acto identico do mesmo 
b ' (. • • 

O honrudo Sr. ministro do imperio procurou 
defender o seu acto com uni principio que ninguem 
ataca nem contesta; mas si o principio é verda
deiro, foi o nobre ministro infeliz na. applicação 
que delle fez. E' certo que o governo tem·compe
tencia, derivad'l da constituição ara_ prover os em-

., . e o governo po e 
provêr os .empregos publicas, quer de um modo 
provisorio, quer permanente, mas o q_ue é verdade 
é que essa faculdade não·póde o governo exercei-a 
na amplitude que se arroga, quando o exercício 
. della é restringido pela Iei. Oru, a lei da escob 
polyteclmica determina que o dire.ctor, nos seus 
impedimentos temporarios ou faltas accidentaes 
seja substitttido pelo lente mais antigo; portanw o 
goyerno não podia nomear o~St·. brig~deiro Raposo 

não' tem, no caso,· o direito de; fazer nome~ção in
terina, estando o cargo provido effectivamente.· · 
~ Eu vem ap):esentar uni argumento de analogia 
que deve calar 110 animo do honrado Sr. ministro 
do imperio e convencer a S. Ex. de que labora 
em uma falsa idéa~ O regimento das relações con
sagra o mesmo principio que o art. 2.0 do regi
mento organico da escola polytechnica. O ·presi
dente do tribunal, que é um man-istrado escolhido 
IVrcmente pe o governo, e substituido nos seus 
impedimentos pelo magistrado mais antigo do tri
bunal. Ora, supponha V. Ex. queonobre ministro 
da justiça quando teve avclleidade de fazer cum
prir o decreto deiS de Novembro .. do. anno passa- . 
do, encontrasse por parte do venerando Sr. Ma-

. E i. ·i . 
gistrado m~·is antigo substituía o honrado Sr. con
selheil;o Tavares· Bastós,. resistencia em cumprir 
por sua parte o decreto ; podia o governo nomear 
presidente interino da relação, de sua confiança 
embora, para dar cumprimento ao decreto, de
mittindo o Sr: Manoel Elisiarío ? -

• LE mo:- ue a o governo nao pre-
cisa de ter magistrados ·de confiança politica. · 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Não sei si o governo 
precisa ou não collocar na presidencia das relações 
magistrados de sua confiança política :,o que sei; 
sim, é que o logar de pre'sidente da relação é pro-. ' . . ::-

"' Ternó e da sua. inteira cónfial}çn. , : 
Qual a razão por que o provimento do pi:esi

dente da.relacão não se faz com cnracter erma-
nente e sim por tempo de tres annos, potlendo.ser 
reconduzido, se bene gesserit, isto é, si servir a 
cqntento do governo? (Apartes). .Este ·argumento 

deduzido do pdncipio de confiança }á. tem sido 
rcl'ponclido c não sei como se possa insistir nelle. 
O Jogar de dircctor da escola !iolyteclmica é de 
confiança, convenho, mas o que tamhem é ver
dade é que desde que a lei tem determinado o · 
modo da sua substituição interina, e o Jogar já 

• • 7 • :- • <t • 

demittir ou nome~r dircctdr interino, por.que o 
governo não dispensa na ·lei, não póde derogal-n 
ou revogai-a (Apoiados). . · . 

O Sn. Fn.~Ncisco Sonn:f. ... ( minist1·o do i1npel'io) :-
E' materia regulamentar; póde. ' 

. • • .. o 
lamentar, perdõe-me :-Não sabe o nobre ministro 
que o decreto orgnnico da· escola foi ex. pedido em 
virtude de autorizacão.len·islativn e ortanto 1 
so por e1 poc e ser revogado? Si porventura não 
fosse este o obstaculo que o governo ·encontrou 
para solução do_conflicto que provocou, não teria 
achado facil sahida nomeando um vice-direetor 
para a escola polytechnica, a exemplo do que se 
dá na escola de medicina? Não o fez porque? 
Tre iido di · · 9 •' • • 
pu!_o do gõvêrnõ,"-sencío para 1anierifui.- que o .não . 
tivesse tambem · para recuar do acto ilfegal que 
praticou, nomeando o Sr. brigadeiro Ra1)0so 
(Apa1·tes). . _ 

Sabemos que a constituição dá ao governo o di
reito de prover os empregos publicas, mas esse 
direilo .não vai até () provimento de· Jogares, cuja 
substituiçiio est:1 expressamente regulada por lei, o 
permitta o nobre ministro do imperio que a pro-

osito ·deste direito ue e- at i -
o salular conselho que o duque cie Brog!ie deu· a 
Nn polcão quando presidente da republica. frariceza
por occasião da demissão do general Changaruier- .õiif 
O governo nem sempre deve usar de· todo o seu 
direito (apoiados) e quando tiver de, usar delle deve 
fazel-o com toda a ópportunídade e .prudencia. O 
procedimento do governo tanto mais censuravel e
digno de reprovação é quanto o governo, sem ter 
faculdade legal nomeou para directo1: interino da 
escola o Sr. bri n-ad6iro Ra oso · de modo u o- -
verno não usotb de um direito, usurpou-um direito; 
este acto do governo não tem aos olhos da minha 
consciencia defesa possível : o acto é illegal ;· não 
ha fugir, e basta para assim qualificai-o põr em 
confronto com o nobre ministro do imperio o hon
rado Sr: ministro da fazenda. . . 

Não esqueça V. Ex. que o Sr. ministro da fazenda 
·justificou perfeitamente a faculdade que tem o go
verno pãra nomear directór interino, no senado ? 
aqui. · .. -
- 0 Sn. BAPTISTA PEREIRA;- 0 honrado Sr. mi-

mesmos principias que V. Ex. invocou, formando 
este argumento:- o f!Overno póde prover os offi
cios e empregos pubhcos provisoria ou definiti-. · 
vamente ; logo, si o· governo tem o direito · de 
nomear um director·effectivo, póde tnml:!em no-
m~a! um interi.I?-ó. ·Aqui está ~ erro dos nob!es 

... . 
' 
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do Sr. Visconde do Rio !3ranco, .estando este an- -~ bita de no~sas leis, o governo não achou meios para 
sente e impedido, n:io tem lognr nomeação intc- repor ns cousns nos seus termo!':, chnmando os es
rina pelo governo de quem o- substitua e portanto tudantes á reflexã.o e os lentes á ollediencia no acto; 

g r • 7 • • ã interina do contra o ual insistem em protestar'!' Espera acaso 
Sr. hrig;Jéleiro llnposo, porque segundo o decreto. conseguir uma cousn e ou ra a me 1 a extrema e 
de Abril de 1875, o Jogar de uirector só púde ser mand;tr fechar a escola, supponuo que os lPntcs e 
exercido, na auseneia do effcetivo, ou em seus os estudantes tomarão melhor conselho c se sujei-
. · · ~ · ·'" · · . uadc elo Sr b i o-a ·ir 

Raposo, ·como director interino, quanuo os lentes 
o Sr:. Fn.\NCisco SoonÉ (ministro do impt'rio) :-0 já declararam em documento solemne, hoj:! no. do

art. 2. o uo llt:crcto ·niio rnlla em director interino. mini o da imprensa~ que não reconheceriam outro 
director que não seja o Sr. conselheiro Galvão.? 

O Sn. ll\PTJSTA PtmEJRA :-Fal!a, sim senhor, em
bora por outras palavras (A.]Jartes ). Eu reproduzi rei 
as palavras ílo art. 2.0 :-• O director da escola poly
technka é da livre nomear-ão do gonrno e nas 
suas fallns e impediuJ.entos será substituiuo pelo 
lente c:tthedratico mais·antigo. • . 

Nem sempre quer dizer que <i dircctor interino. 
(-4.Jlr:_,·tes ~ s-ussm·ro. O 81·. presidmtc i·eclmna 

O ·sn. BAPTISTA PEr:EinA: -Esta contestarão, 
Sr. presidente, re;tlmcnte me confunde, porque a 
não com rehenuo em consa tão simples e clara. 

o 
O Sn. FnANCisco Soonl:: (minist1·o do imperio):

Y. Ex .. é jtuista c sahe q:ne as leis subsit.liarias fa-

O Sn. BAPTISTA PEnErnA : - Pcrlloe-me ; V. Ex. 
não pôde encontrar na legisla<;ão suõsiuio para sua 
OJliniiio: o que os e;;tatutos de uma faculdade dis
põem sú póile ser npplicado á outra em casos se
melhantes uo silencio absoluto da lei, mas não 
quando as ui. posi•;ões são explicitas e diversas. 

Si o honrado Sr. ministro insiste em defender 
seu neto pelos prindpios ~eraes da compctcncia,~ 
e11 direi que o i1rincipio é veruacleiro, mas ú1al 
npplicado, porque o governo não-pt'•de prover pro
visoriamente um Io;;·ar quando ha funccionario de 
nomeação diiinitiva e outro que ó substitue por 
for\:a tle di~posição legislativa (A.pqytes). 
. Apresentando a interpellaçiio, dei occasiiío á ca
nwra de entrar no conhecimento dos motivos que 
determinarnm o fechamento da ~cola polytcchni-
C:'i, pois sem que saibamos porque, o gov0rno não 

· inda o decreto no Diario O ictl. 
Não sei, Sr. presidente, até que ponto foi razoa.- · 

vel o nobre ministro procurando sutTragar o seu 
acto com exemplos é! e paizes estrangeiros. Eu bem 
dizia ao nobre ministro que uma vez que não tinha 
na lei competencia para. fechar a escola, o seu unico 
recurso seria appellar para a b~Ila das circumstan· 
cias. lti:1s o conflicto }novocado pelo governo com u 
escola polytecbnica. no ponto a_que chegou, podia 
ser erigido á altura do salus poJYUli, que é a su-

. prema lei ? A vaia já loma as proporções de uma 
calamidade publica, como a peste'! Dentro da or-• 

Sr. presidente, o facto embora seja de deplorar, 
o é mais ainda porque o govex~no não condu'ziu bem 
este negocio, e não soube ·resolver o conflicto com 
aquella prudcncia e circumspccçiio que era de es
perar de estadistas tiio experientes na administra
~iie do;; negocios pul.Jlicos : este facto não teria clle
rr d a ont n ue chcrrou si o'rroverno tivesse, a 
tempo, praticado um a.cto de verdadcirn just1ça, 
repondo as cousas nõ seu estado anterior á 'exo
neraouo df? Sr. G_nh•ão. Desde.que o governo. r~co-

• . 
do Ímperio, exonerando o Sr. conselheiro Gaiviio, 
a conscqucncia et·a a sua reintegração no lognr de 
que não podia ser privado por acto do governo se-
gun o c i . . · ·::o • • • -
· Porque r-.1zão o governo hesitou diante dest:l me
dida? Não teria sido ao governo mais ::tiroso l:m~:ar 
mão .deste meio do que procurnr evasivas, subtcr
fugios, dilações~ que npenas aggravam as circum
stanci:~s e não resolvem n questão? · 

Pois esper:t o nobre ministro que os lentes da 
escola polyteehnica depois de se terem pronunciado 
pelo modo por que se pronunciarnm, pnra agrada
rem ao governo passem pelas forcas caudinas e 
aceitem o d~rector interino que -0 governo illegal-

Não é isto, St·. presidente, de esperar. O con
flicto continúa, está apenas adiado por um mez. 

u:mdo de novo se reabrir a escola polytechnica 
nós teremos que contemp ar as mesmas se na 
hoje. · 

O Sn. FnAxcJsco SonnÉ (ministro do imperio) dá 
nm aparte. · 

o Sn. BAPTISTA PEREIR.,:- Não julgu que seja 
preciso aguardar essa occasião ; e nem se c::tr-tlce 
de muita perspicacia para prever o desenlace. 

O nobre ministro não pt)Je confiar que com 
esse adiamento irretlectido trará as cousas ao seu 
estado norlllal; S. Ex:. não deve' esperar que os 
lentes reconheçam a autorid;ade desse director. 
interino que o governo lhes impoL, e nem tão 
pouco que os estudantes da escola polytechnica 
dei~em de continuar a faze1· causa commum com 
os hmtcs, que são os seas guias e exemplo. 

Sr. presidente, eu lamento que o honrado 
Sr. ministt:o !lo imperio estreia_sse por u~1 ac:t<? 

•• , 11 . • :a. 

tempo, .Sr. presidente, para que o nobr~ mi?istro 
pelo seu procedimento recommende-se a estxma e 
respeito de seus concidadãos. 

Nenhum ministro, Sr. presidente, se degrada 
porque corrige o seu erro, pautando o seu proce
dimento pelas normas severas da lei. 

Paute o nobre ministro o seu procedimento pl'la.s 
prescripções da ler, que não lhe faltarão os ap
plausos da verdadeira opinião publica (Jfuito bem, 
muito bem.). 
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o Sr •• Yoa<{nitn Nabuco:- Lev:mto
mc para dizer alg-umas palavras em opposição ao 

. . ... . ·.. .· 
in~~ideilte ü, esrola pcil Ytcclmica . 

. lia mui'tos dim• lfllc- nús plancjavamos petiir ao 
nobre ministro a expliearãü.tlos seus aetus; mas 
1n e tzmell •: nao em 1 Yi scs~ã . 

O governo, que hon tem tanto se e~·npenlutYa 11cla 
reunião da maioria, ou por outr::~, para iJue hou
vesse scssiio~ equc tialwfcito um pro:;rmnma pelo 
org·iio do Sr _ ministro da fazenda do silencio ue 
Guilherme o Taciturno, está agora perdendo a túais 
bell3 uas opportunidndcs; quanuo a camara .iú lhe 

• • .. ~ • :lo. • ,.. : 

dendo toua ·a (}ccasiiio de fazer twssar aq uelles pro
jectos que e !lo julgue de verdatleiro melhoramento 

ublico. 

U. 0.\QUI:.I ~ , • , ~ , 
palavras não se realizem,e qüe tenhamos agorà,dc
llois de votado o orçamento c n lei eleitoral, ses
sões feitas com D mesma pontualid:~de com que se 
abriam antcdormenle, qu:md.o não se realizava o 
IH'Cceito constitucional de metade e m:lis um dos 
mcmh desta c~mara. 

a we1·sos apcrr es. 
Pareceu :~ alguns que a camara rep;orgitava de 

d<~)mtMlos em di:1s em que não h~via casa; ao 
passo que d:1ntcs parecia tambcm a alaun.ç que 
não havia· numero legal quando havia segsiio. 

Mas, Sr. presidente, o flll? pretenueu o nobre de
putado pelo Bto ue Janeiro do nobre ministro do 
Imperio · · 

A questão da escola polytcc hnil:a está 'ainda 
aberta, e n_iio sómento está aberta, como está nuiada 

O nobre ministro dando parte de fraco, sentindo 
que niio· tinha na lcg;didade. meios de destruir o 
que clle chamou aqui a rcbeldi<1 dos lentes, adiou 
o conllicto:De maneira que o nobre ministro <'Silera 
que no mez de Julho os animos estejnm mai;; sere
nados do q.ue no mez de Junho (Riso). 

O nobr13 ministro espera que no mez d•3 Julho 
o regulamento da escola polytechnica lhe forneça 
meios de fazer cumprir as suas decisões melhor 
do que no mez de Junho (Riso). - · 

O nobre ministro acredita nas cpbemerides (Riso). 
Tem certeza de que. no prazo de 30 dias ~ poskiio 
do governo p::~ra com os lentes cstari1 mudada, 
c:om9 si o nobre ministro quizesse ganhar u!!la 

' ' .daqui até lá. _ 
Senhores, o nobre ex-minbtro do Imrcrio qmmdo 

no outro dia qniz apresentar um requerimento 
-para o qual pediu urgencia, essa urgencia lhe foi 
negad~; mas eú supponho que si _naq~.telle dia nós 

tiv~ssemos {!i!"cutido a questão da polytechnica, 
t~rwmos o!Jltdo ~tlgum r~~;ulta~o; por{jUe é preci~o 

,... \ ' ~~ • -.. ... (I" .. 

_0 Sn: JoAQUI~I ~Anuco:-0 nobre ex-ministro 
nao e~ta agradectdo, nem rcsenlido. As explic~dies 
que foram d<1dns nesta casa mostraram f uc S. Êx 
n<~o po ta contmuar no numsterio. 

U:~rA vuz:-Os motivos da sahida do S. Ex. fo
rDm otttros. 

O Sn . .loAQUDl N.wuc~:-Foi um mero pretexto; 
c, sobretudo o que ~e-dts,;e ac1ui a respeito do se
nado ; porqJ:!.~ a posu;ao do nobre presidente llo 
conse~ho m t:-IlliS vezes c~ frente do senado é mui
to lll~IS Lel!Icosa, aggrcsslVa e ameaçadora do quo 
os erHgean!uws e ~s satyr;•s do nol1re ex-ministro 
do I tu pcrw ( .Apozadvs). O scnauo niio tinha meu o 
U.co n?!Jre ex-ministro uo Imp!!rio, mas com o Sr. 
prc;;Jdcntc do conselho qqcr-~e fater meuo ao se
nndo ( J!partes). 

l\Ias senhore~ voltando ao llistorico desta 
como c~tú na consciencin da • amara é no conheci
mento do publico, o nolJre ex-ministro do Impcrio, 
tendo nwndm1o exccu~ar o seu decreto pelas facul-

,. ~.. :"' :l. • 

peila,?el da· ese~la polytechnic~, tão regpeitnvei 
llUe, (fUanJo o nolíre ex-ministro da fazenda nesta 
C<Jsa rcndcu-'l.be ainda no govc1no um testemunho 
de pu!Jli<:a con,:itl.craçiio, eu que ainda niio tinlw 
tomado assento, vi que a camara inteira associa-
va-se ús manifestações de S. ~x... ' 

. ~ ... . ,: o b ( 

e os merecimentos do· Sr. conselheiro G:llviio. 
O Sn. Jo.\QUDI NAUUCI):- O nobre Sr. conse

lheiro Galvão, sem neg:u--sc a executar o decreto 
do go,·erno, entendeu qne devia commltar a coli
gr~g:u;ã~ pnra perguntar-lhe si o decreto era legal 
e s: d::n•ra ser executado. 

Niio sei si n questão foi collocada nestes termos 
ma~ descjun consultar a _congregnrão: lente m:1i; 
anttgo, _tendo ~h~g:tdo ~quella posição, não JlOr 

• " 1 . ) ·r- • ~ -
_gaçfio do governo, niio porque quizessc inspirar 
conli:mra ~o g_ovcrno, mns por um titulo-que nin
gucm podta tlt'<lr·lhe, de ser o lente m~is anlirro · 
por um t~tt:-lo que po~suin c que _Provinha_ do ten~r1~ 
de exercH'IO, entendeu que devw ser soildario em 
tudo coui" congregnrão, que devi:l assoeiar a con
grcgaçiio ao seu acto c partilhar da responsa!Jili
•Jade da mesrn:J congregação. 

Consultou-a, poi;;, c, tendo esta decidido cum
prir o decreto, ;~ssim oillciou no nobre ex-ministro 
do Imperio, dando conta do seu procedimento. 

O Sn. JEnoxnro SonnÉ:-Até ahi o seu procedi
mento nada tem de rcprehensivel : esta,·a em seu 

'1 ireito. 
O Sn. JoAQum NAnuco:- O nohre ex-ministro do 

rmperio entendeu que, com relação ao nobre di
rector _interino da polytechnica, devia ·tomar o 
proced•mento que teve, mas esse procedimento foi 
qualificado nesta casa de illegal. . . · 
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O Sn. LEONCIO DE CAUYALHO:- E injusto. 
O Sn. JoAQUIM NAnuco:-... c de injnst.o .. Onobre 

,~ministro da fazenia che~oli a diier, e i:;to honra-o, 
porque mostra que é ministro de um p:1iz livre, 
que ~ funccionario tem o direito de conhecer da 

o v • ' • < (. 

niio cumpril-as no caso de !'ierem contrarias á lei 
(apoittdos); o nobre ministro d:~. fazendt~, por outt·o, 
disse que acima do governo ha neste paiz uma 
força, um poder, um principio, que é a lei. 

6 SR. JERO~'Y~ro Sonn:é:-~poiadissimo, neste 
onto. 

- O Sn. JoAQUDI NAnuco : - Pois bem ; demittido 
o nobre ex-ministro do Imperío por Ler praticado 
um n · ..,..l ~ 

O Sn. I"Iw.:-:cw DE CAR\"Atno : - QmJIHlo todi1 
recuar11m de sua_opinWo, houve rilguem qnc tev 
collerencin, que ni<mtcve a opinião rrue thl~líl. 

( Cru.::mn.se outms apctrtes.) 

O Sn. JoMmm NAnuco :- M<lS r. 
V. Ex. comprehendo que ·desclé quê l'O produz 
nmn situação desta ordem, desde que dá-se o caso 
de vec um ministro demittido por Ullla illegali-
dade .. ·. · 

O Sn. LEoNCIO DE CAllVALHO :-E injust-iça. 
O Sn. JoA um NABrco ·-

-faeiio _á leg~llidade ... · 
0 SR. .. LEOXCIO DE CARVALHO ;-Niío se -reintegpa 

a -victiina ela in ·us · ~·1 
a solidariedade delles, parece que o governo O Sn. JoA.Qum NAnuco:- ... destruid~ o _neto 
achou-se nessa posiçiio (c é isto o que digo) de {(t]loiados), V. Ex. com]n·ehende que o o-overno 
poder demittir o 110bre ex-ministro do Imperio por não podia deixar de achar-se em frente de diJficul
t.er praticado um acto illegal, mas de não ter força dades insupernvds. 
para destruir.esse·acto (apoiados)... Desde que o caminho facil, desde que a sahida 

··-- --0-Sn.--BAPTisTA..PE!IErnA:.~.Is_to_não tem res- que l~lC.foi_prop~rcionad<1 pela retirada do nobre 
·- -- -· - --- ·. ~ m:; r o o .J 1 peno e5tava a. Jer <l _ zante o 

O Sn. JoAQUil\1 NABuco:-.•. parece que o goveruo 
achou-se nessa posição de ter elle meios de demit
tir o nobre ex-ministro ·do Imperio c de lll'Ovocar 
nesta casa -a sessão a que todos nós assistimos, 
ma:; de não ter todavia forçn pai\t destruir um acto 
illegal. 

O Sn. LEoxcro DE CARVALHO:-Na conferencia a 
que assisti? foi .resolvida -a _reintegração como 

governo c elle não podia tomal-a. tinha neccssaria- · ' 
mente de achnr-'e em- frente de embara~os, que 
n~o poderia mais destruir. • 

No dia em que o nobre ex-ministro uo impcrio-. 
, foi dem1ttido por e~~a ille~alidaàc qu1~ praticou, 
nesse me~·mo dia a illegnlidnde devia ter sido an
nullnda, o seu a\'iso devia ter sido apagado da col
Iecçiío dos nossos actos exccu_tivos, o o Sr. Gah·5o 
devi~ ter sido. deixado ú frente da congrega~1.ío 

O· SR. LAFAYETTE (ministro dct justica):-Não Mas., em._vez disto, que theoria novit a~ho!J..O 
apoiado. • governo .para manter ao _m.esmo tcmpo·o Pl'll!Cipio 

• , 1 Lle :mtor1dadc, qae se nucnn que fosse mantido, e 
O Sn. LEo.Ncio DE CAUYALHO. (~~~n fotr;a):~ dar satisfação a tÕdos que reclnmaV<IUl, não !':<J 

V. Ex. _falta a verdad~ : cu ass1St1 a conferençra desta tribuna, como da do senado_, a reintcgr~ção 
(Sensafao).. . do Sr. conselheiro Galvão? O governo aehou um -

O Sn. L.\F.iYETTE (m,inist1·o da justica) :-Não meio que foz honra á sua perspicacia, que presta-se 
apoiado. · ~ • a defesas as mais st~btis, que apoia-se na constitui-

O SR. çiio, a qQal_a.té hoje ainda não tinha sido interpre-

' • ~ • 4 \ , 

deve lamentar: « A memoria de cinco vale mais 
do que a memoriã de um. • S. Ex. ha de ter agora 
contra a si a memoria de sete. 

0 Sn. LEONCIO DE CAlWALHO :-Hei de appellar 
para os outros cinco~ e quero vêr si pensam do 
niesmo modo. · 

O Sn. loAQUm N . .umco :-1\Ias, como eu dizia., e 
a explicação do nobre ministro do imperio me 
autoriza a jnsistir neste pnnt0, parece que o go
verno achou·se com meios de demittir a S. Ex .• 
mas. não 3cbou~se com a faculdade para destruir ó 
seu acto illegaL 

O Sn. L""EONCIO DE CARYALHO .~Não ern capaz de 
fazel-o, nem nunca o far:í.. 

6 S:a. JoAQUI:iii NABuco :-A camara co 
· o que quer izer o nolJre ex-ministro: S. Ex. qner 
. dizer que o governo achou-se habilitado para de

mittil-o, mas ·niio teve licença para inutilisar o seu 
í!Cto. Não insisto neste ponto, 

O Sn. JERONnro SonRÊ :- Inelusive nessas snhti
lezas ::t opinião do nobrrl leade1· da opposição, o 
Sr. conselheiro Gaspar, opinião que aqui exrernon 
franca e-sinceramente. 

o Sn. JoAQUI:U NABUCO~-Uas, si v. Ex. que não 
, • ·- t a o pe o ,to 
Grande do Sul, quando é contraria á de V. Ex., 
isto é todos ós dias, ha de permittir que eu agora 
não a a.dopte por ser contraria á minha. · 
. O SR.. JEnOl\'YMO SonnÉ : - Apenas re_c01·do a 
':·Ex. a opin!ão. de seu co~panheir2 _de opposição, 

o 

O Sn. JoAQUIJ\I N.umi::o : -V. Ex. qüer dizer 
que as on.iniões -do nosso lado são lJOas, quando sã9 
contra nós; e são más, quando são a nosso favor .. 

Mas qunl foi o alvitre de que ·o governo lançou 
mão para conciliar essa alternativa, por outra, 

. ~ : ,.,. . . . 
mem10 tempo o principio de autoridade, que pa
reciã sacri!ic.udo com 'a retirada do nobre ex-mi
nistro do imperio ? O o-overno nomcott um dir ctor 
lll ermo. . 
· Senhores, pela organização. das nossns escolas, 
tanto quanto agora posso dizer, por não ter pre
sentes os . respectivos regulamentos; pela organi-
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zacão das nossas escoias, sem. duvida nenhuma, \ O gov-erno não teve confiança no regimen civil 
o legislador quiz que o governo tivesse á sua ela escola c quiz milita ri sal-a ( continúa o 1·iso .. ) ; · 
frente, um homem fiUC lhe inspirasse essa conll:mça c então nomeou succcssivamenle, segundo se diz, 
administrativa, a .que se referiu o nobre deputado os Srs. IIIiranda Reis -e brigadeiro Raposo para 
pcht llahia (apoiados); mas, necessario, como era, pquelle C~li·go. . . 
que o director dn esco!a fosse um empregado de · Em que artigo de lei funda-se o governo para 
confian~·a do frOYcrno cu as i1 ii ., c:: \ ., 1 nom nr 'o- ,· •. r ·, 

o lcgislauor que, no caso dos impedimentos, nada poso. Em que se funda então o governo? Ka con
havia que prohibisse ao lente mais antigo ue sub- stituição que dt't ao poder executivo o direiio ui.\ 
~titLlir o director effectivo. Havia a conllanra adnii· · rover os cmm<en-os mhlicos sim os em m:cr s l . 

·~ · , e, i qui e 1 es aca a {a con wnra b icos, mas os cmpreg·os pulJlicos exist~ntes, 
política, porque os que estão ú frente das faculdades creados pelo poder legislati"\'o. 
não siTo membros do nosso partido ; lwvcria a con- O nobre ministro do imperio que .ha-pouco ci
lhmça administrativa, mas ao. mesmo tempo snp- to u-nos o e'Lemplo tla universidade de Oxfortl seria 
põe-se que o lente ·mais antigo, na medida do .que cap<Jz de querer nomear um clwnceller para a 
se lhe. pede e para os fins que elle deve cumprir, tscola po!ytechnica (Riso). 
está perfeitmnente habilitado lara. substituir o di· rector e ectivo~ · ·· · ····· ··· ···· ·· ······· · 

O Sn. Jriuorn-·Mo Sonne :-:Mas· supponlw. a outr.a · 
_hypolhesc: que ellc não corresponda a .essa con
fiança. 

O Sn. JOAQunr NAnuco :-nem ; eu lá chegarei. 
·O principio que prochuna que o lente mais antigo 

tem que ir no dia da sua posse perguntar ao mi
nistro se merece a sua confiança .... 

O Sn. MonEIL1A DE llAnnos mi-nist1·o de estmn ei1·o 
E UM Sn. DEPUTADO:- Ninguem sustenta isso. 

O SR. JoAQUii.II NAnuco:- Eu -vou provar que 
V.Ex. sustcnta-jsto (Wso). 
· 0 SR. PRESIDENTE:- Att!3nção. 
·O Sn. JoAQUDI N,;.nuco:- .... dá lognr n muitas 

complicacões: quando o lente mais antigo tiver de 
entrar ná posse de seu cargo, o g-ov..erno lhe dirá: 
não mereceis a minha conllança, -venha o immc-
uiat : • sc:a ma h v )Olhes mas om 
dos ~eus co !legas qi.10rerú tomar o Ioga r elo l1H1 is 
:mtigo esgotando-se a lista, o ministro nomearia 
um director interino.- · 

A sólução pois que o governo pódc nomea·r o 
director intct·ino é a conscquencia desta premissa; 

·é? r:esultadodo pri~cipio da oonfian~a que o nobre 

Com uma cor1l'oraçiTo que· deve ter cs1;irito ué 
classe, que deve viver pela muita lealdade~ é pos-. 
siv.el que o governo não consiga que o immediato 
\Tenha a tomar o Jogar do lente mais·:mtigo, estan
do a congrcgaç;"fío convencida de quo o governo 
não tem o direito de exonernl-o. · ::: 

•• si1 • , t. ::, · i n -
meado porque o direetor int~rino ~ão inspirava 
conllanra ao governo, e porque nao havw. recurso nn 
lista dós lente::, o governo nomeou para substi
tuir o honrado ·visconde do Hio Branc.o, um dire
ctor e~tranho it corpora{:ão, recorrendo 110 exercito 

· Ttila.l'idade ; fez-se me,mo uma es ecic de re-
cruta.mentó (Risadas). 

·mzem que foram consultados os generaes, o que 
estú de accôrdo com a inter Jreta .ão c ue o nobre 
presidente do conselho deu no sena o a lei, porque, 
segando S. Ex. a escola polytechnica é aintla 
uma escola militnr (Riso). 

A· !3.-TOKO. II. 

-Não ha paridade. 
O Sn. Jo.I.Qt;EII NAnucõ: -·o Jogar de dirccfor 

interino não está nem.na lei nem no or~·amento 
que não votou fundos para essa entidade inqua-
lifieave1 (ilpoiados e apartes). . · 

O no!Jre ministro dn justiça dizia ha pouco que 
a constituiç:io dá ao governo a faculdade tio no- . 
mear para os empregos publicas. 

Perfettamen te e n:em pótle ser de outra fljrm n; 
1 us nao vrvemos em uma republica clectiva; não 
vivemos no systcma em que pertença ú camara 
por eedulas e votos nomear para os empregos pu
blicas. Isto é_ absurdo. 1\Ias deu-se ao governo o 
clireito restricto de ~ó nomear para aquellcs empre- · 
gos que fossem creados dentro ela lei (Apoiados). 
O govemo não p;!dc fazer a despeza que faz_ com o. 
Sr. brigadeiro Itaposo. 

O Sn. CAxorno DE OtrvErnA:- Pfldo, porque o di· 
' t• r • 

O Su. JoAQUDI K1.n~;co:- Como n::da percebe? 
Percebe o seu ordenado. 

O Sn. CA:>orno DE ÜLIYEIUA:- Não póclc pcrcclJer· 
porque é.· membro do senado, e portanto cessa o 

-ordenado. · · .. 

foi só nomeado durante as cmnaras; si·as camaras 
amanhã forem dissolvidas, cstit dissolvido o S1·. 
Rnposo (Ililadda(le). , 

O direito de crear empregos importantes em cor-. 
porn()õcs litterarins c scientificãs, e neste caso cst:i a 
escola jlolytechnic11, lertence exclusivamente ao 
po er egrs ativo, nao pertence ao governo. 

Pois bem, o governo nome:mdo o Sr. brig-adeiro 
Rapos9 contra a lei, o que púdc acontecer:~ Acon
teec tirie a Qscola polyteclmica que, fazendo re
sistencia ao nobre minisiro do imperio, derribou-o; 
autorizada agora pelo nobre ministro. dh. Iazend:t . 

. : / 2 • . ... . . 

do-vos .a um a c to i Ilegal ; -a congreg:aç:ío, com o· 
mesmo· criterio com nue julgou illegal o àcto do 
nobre ex-ministro do ím )Crio óde' res Oilde • 
ministro 3Ctna : O .YOSSO. a C tO é contrariÕ á lei, C 
como· nós fomos habilitados niio só pela constituição 
deste paiz, _como pelas icléas do vosso part:da, c 
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sobretudo pelas nnimações do nobre ministro da 
f:.zend:1 nãoa_insnrgir-nos, mas a resistir :is ordens 
le g-::tes, não cump1·imos a vossa que o é. 

E então o nobre ministro do·imperió a quem cu 
desejava seguramente uma melhor es·t.réa c me!llO
res auspicios ao~ entrar na auministrur.ão uchou-se 
co Jocndo nesta posição sem sahilla.. _. 

Diante. dos lentes que niío lhe querem obedecer 
diz o governo : dou-vos um mez para pensardes, 
llara terdes calma, para confrontardes a consti
tui~ão com o meu decreto, c depois deste mez eu 
vos espero (Hila?·idade). . · 

conselhos da corôa, a convicção do hue si. neste 
ll~iz o governo póde tudo ... 

O Sn. LEONCIO nz CAlWALHO:- Ha sempre em 
· todo caso, alg·uem que illUll~m cohereuc ia. 

O Sn. Jo.\.QUI:\f No~.nuco : - .... elle só póde tudo 
r1uando teni á sua frente o seu chefe: então é que 
verdadeirament.ésc pódc dizer: nbiPetrus ttbí eccle
sia (Hilaridade).l\Ias esta for~,;a de rt:sistentia quo o 
.rovcrno encontra no wimciro mno·istrado do Jaiz. 
c1.1 IJreferip. qúe elle a encontra:ssc nà lei· (ill·uitos 
apoiados). 

O Sn. LEONCIO DE CARVALHo:- Prov·a que~ 1M· 
narchia t~m ::tlgumas vantagens como reconheceu 
o nobre ministro dú justira. · · 

0 SR. RtJY BARBOZA, :-V. h"'"x:. j:i se convenceu 
disso? · 

O Sn. LEONCIO DE CAlWALno :-De accúrdo com· 
o Sr. ministro da justiça. 

O Sn. Jo"' Quur K\Ecco :-Colloc~do em ·frente 
dessas diillculdaàes, o governo responde-ma!; st o 
lente mais antigo como o Sr. Galvão não merecer 
~~ confian~a . do goverll6 ?-Nós jü respondemos a 
este argumento:- Não é (1uestão de confiunea 
(Apoiados). . • 

~ • • • (I• • .. ; .. • 

' ~ lei? Tem o governo,_ tem o nobre ministro do ün~ 
perio todos os meios de que St} pôde servir contra 

. quatquer funccionario ou cidadão que S!;) queira pôr 
acima da lei. Será que o noJJre ministro do ünpé
rio não tem mais confiança nos tribunaes. nilo' ouse 
correr com a magistl'E-tura- o uz?r da tÍ!Jsolviçiio 

. ' - l 
judiciario;em que a magistratura não é a primeira 
columna da ordem e do respeito ü autoridade é um 
paiz :marehisado (Apoiados). , 

Disse o nobre ministro que varias g·overnos Lêm 
làncado mão de medidas desta ordem, como, por 
exemplo, fechar por u.m mez a escola )Olvtech-
mca. • u pergunto ao no re mm<stro: o que ganh::t 
o (!;overno em conservar fechadas por um mez as 
aulas da c~cola polytec1mica? (Apoia~o_s). 

_o c.. c.. • ' .. 

rante a suspensao das aulas, os lentes conlinu:.nn 
a receber a totalidade dos seus· vencimentos l 

VozEs :_:.Por certo. 

9 ~S_n. JOAQuur N.-tnuco :-Assim o penso, em 
pnmeu·o log:ar·porque os innocentes n:Io devem 
pagar pelos culpados, e em scgnndo lo•.,.ar o mi
nistz·o ll~O CStiÍ autoriz<ldO tl l'OUUZir vencimento:; 
concediJos por l9i. E' nm augmento para o nosso 
or<·aawnto c esttmo ver · ... ,. · · .. 
relator da commissilo de oreamento para dar-lhe 
parle dessa nova ue::pe"za. • ' 

:Mas, si o governo pretende provar que nós po
demos passar sem escola polytechnica, o governo 
_púcle fechar tam bem as po.rtas de~ ta cmnara para 
que o paiz se convença que podemos passar t:un-

'l • } • ,. • • 

.. ·-- - -· •• -' • t> 
aconselhar-se com -osr:-- v IscóiHte-du-:ruo-nranccr---
para introduzir a ordem 11a. escola c para fazer-se 
oJJcdecer "! Precistl o governo deste Nestor?- · 

O Sn. l\IonEmA DE DAmws (ministro de estrángei-
?'OS) :-·Não precisa. . 
. O Sr.. _Jo:~-fm~r N:'-lll!CO :-Não precisa. Por ·con- · 
sequen~ta Ja· m10 e n. esr1era do Sr. Visconde uo 
Bio Branco que estit fechada a escola por um mez . 
Por ue foi enfí ? ) · · · ·-
tudantes? M<ts estas ::tssuadas não tivei<llll o cara'éter 
réYolncionario que se lhes attrilme, fornm mani
festaf_(ões sem duviua improprias, munU'estações 
que eu lamenlo ; mas nw.nifestaoõcs que partem 
sempre dn mocidade das escolas. Em Paris os li
beraes estam ~oslumados d~ ver sempre it frente 
dos seus movtmentos a moculade das escolas e eu 
aconselho ao nobre ministro. que concilie essa 
classe (apoiados) em vez de arastal-a de si .. 

O Srr. Jo_AQUBI .NAnuco:- Em Paris tem se fe-
chado mmtos r:ursos, em Ot:casiões graves têm se 

-fechado as ::tulas, mns isso acontece em occ:lsiõcs 
em que a anarchia ameata propag'ar-se da rua {Jura 
ns ·escolas. · . 
. Mas, porventura, encerradas por um mez as :mias, 
1~1peucm-se esse:> estu~::tntes de qua.ndo se ren
mrom em Julho rcpeltr :t.s mesnws sccnas "! Ao 
contrario, parece-me q ne isto é nm feri-ado de 30 
dias 'que se Jhes dú para darem vaias aos lentes 
(~4poiados e hilarid<lde). -

O Sn. JoAQum NAnuco:- Nesse ponto os inte
ressados nilo se engan::tm : a mocidade está conven
cida de qu~ eu Jaço_ melhor conct'ito della do que o 
nohm nll.J?-I:tro do 1mpcrio. (Apoiados; applcmsos 

. . 
. Porvcn~ura dentro de um moznão se poderão ma

l}lfestnr as mesmus sccnas que tanto acabrunham 
o "'OVerno ? S m u i< , - , =- · 
causas cosmicas, c invoco a opiniiio do nobre ue
put~do :e_or Minas { o Sr. Felicio dos Sautos ), por 
que ac~at! mysterwsa ~a- atmosphera; o mez de 
Julho sena o mms propww para a solução deste 
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confiicto ? (Hilaridatle ). Quaes siTo os factores des
conhecidos que o nobre ministro do imperio es
per<l? Adiando a solução do conflicto, o governo 
;1penas deu parte do fraco (apoiados) apenas ca
pitulou ( 1lpolallos). · 

O Sn. LourmNço DE ALnUQUE!lQUE: ~V. Ex. deve 
es ar sa is ei o. 

O Sn. JoA-Qur::.r NAnuco : -Nilo estou satisfcili. 
Eu estaria satisreito si o ministerio capituh1sse ; 

mas não estou satisfeito quando o governo capitula. 
O govemo só deve capitular com a lei e com clla 
devia ellé ter capitulado desde o primeit·o dia. . . -

ll. OURENÇO-DE LBUQGE tm:- l orc1ue 
não cedeu ás intimações de V. Ex. 

O Sn. JoAQUJ~I NAnuco : - O nobre deputado 
pe as aguas em uma en enci, ., an e para 
apaixonar os debates, ou antes para os personalisnr. 
As minhas intimações seguramente n~o podiam 
fazer sahir o governo. Eu ainda não dei ás minhas 
}la lavras semelhante força; mns estou l1erfcitn
mcnte certo de que, si as minba.; intimações não 
fazctm c.ahir·o rrovcrno o a 1oio elo nobre-de lUtado 
tambcm nao o sustenlu--plpinallos-;-ttso). 

O Sn. LommNr.o DE ALDUQUERC:üE :- En tambcm 
não tenho essa p'retenção. 

O Sn. JoAQum NAnuco :- Eu supponho fi uc nunca 
nenhuma das minhas pahtvras póde ser tomada ú 
má parte por q twlquer de meus collcgas. 
· o Sn. LoURENço DE ALnuQuEnQUE: - Isso o que 
prova é que V.,Ex. é muito suscepliV'cl. O ((tle cn 
disse não lOdia ofrendel-o de modo alo·um. 

o Sn. JOAQUI~[ NABUCO : -Mas 'revela uma ten
dencia para apaixonar o debate. o que não convem 
sobretudo nestas épocas de grande exci_tação (Hi
larülade). 

E' portanto necessario que o governo dê outras 
explicações, além daquéllas qué o nobre miuistt·o 
do imperio forneceu. S. Ex. fez mal em lembrar 
IJUC esta qucslão tinha sido debatilla. Foi debatida, 
é_ cer~o, n~as foi debatida .no :;enado de um modo 

c. b ~ 

zisse novos argumentos. Sem duvida nenhuma 
esta questão foi objecto ele grave~ mcrlitar:õcs. Os 
j tlriscousultos do gabinete concorreram para ella. 
Deve haver na lei muitas arg-uicias, mnilns sobti
lezas, muitas concili:tçüe:>, para se potler uis,;ipar 
a a Jpnrcntc contrallicção em que se encontra o 
Ilrocellrmento o mm1steno para com a csco a com 
fi retirada do nobre ex-ministro do imperio. 

Foi por isto que o· nobre deput<:!dO pelo Hio de 
Janeiro fl'z fi sua intcrpclla(.'ÜO. Apoi:mdo-~1_, cu 
quero sómente dizer que acho que o governo eleve 
entrar na lcgalidúdc; que acho ~1uc o governo 

7 ~ "l • 

dades.dc tal ordeÚ1 e tão grandes? No fim de con
tas do que se 'trata é ua li.Lerdade de ensino. Do 
que se trata G da autonomi:o d:is faculdades. O que 
se 11 ucr snbrr é si o partido libernl está jisposto 
a at-rostar com todas as consequench1s, .a suspen-

. der os lentes, 3 processai-os, a instaurar processo . . . :--

]Jeito, arrependidd de um f<~ct; em que o g~vcrno 
tomou uma parte igual á do nobre ex-ministt·o. 

E' por isso que nós insistimos em que se cum
JH';I a lei. O governo reconheceu que o lagar de 
director interino, compelindo ~~o ·Iente·nwis anti
~o, não era log-:n: de cónfianta. O St·. conselheiro 

a vao na a ez. nao par·a. esmorecer essa con
fiança, mas para incorrer no unico nrllitrio de que 
o governo podJa lançar ntüo,. r~:;ponsabili~al-o.por 

~!arou que o Sr. conselheiro Galvão não procedeu. 
de modo a merecer J)rocesso. Si cu pudesse vt}r a 
saltida do aclual contlicto, sem dnvida ni'ío insistiu 
nestas considerações; mas toclos jlilgam que o go
verno não tem antros meios na lei nem na sua al
çada, nem naquillo qne lllc é pel'tnittido fazct·, 

1 ·.,. · • · • , n- . 1 --

outros meios de resolver o confiicto com a escola 
scn~o voltar atrits, fazer uma retirada em reg.J:a, 
cntrat: na lei e no direito, porque acima do go
verno está a legalidade. 

Quando aqui fallamosnestc tom, nesta linguagem, 
quando tratamos de afastar do debate tudo _o que 
possa hávet· de pessp:tl. tudo o que p·ossn haver de 
ofl'ensivo, somos chamados ofiici~ilmente de incon
tentaveis:- E porque fomos nós chamados de incon-
teutavers or·que e que nos tsscram que nos 
representamos apenas o nüío humor do .organismo 
do partido? O nobre ministro da justiça disse-o no 
seu discurso.:-E' porque· vos damos aquillo que 
vós pedis e vó:; não. querGis. E o que é que nós 
pedimos, c vós nos dnis, e nós não queremos? o 
nobre ministro da justiça· diz :-Nós vos damos 
uma constituinte, como vós peclieis c não a quereis; 
nós \'OS damos a faculllatle de julg:tr dos delictos 
individtwes dos ministr6s e vüs não a quereis. 

~Ias sem U.uvidn. Nós niTo queremos a vossa 
constitu!nte constituid:1, como disse o nollrc de
putaclo por S. Paulo, como não queremos o pre
sente de g-regos que nos razeis de nos tornar jui-
7.e . ., no processo do banco nacional. Não queremos 
a vossa lei eleitor·al porqüe, c.omo muito bem disse o 

.. :\ • • • • • ~ .. . c 

defendeu; a clemocracia "que· S. Ex. quer crear neste 
paiz tem uma grandll semelhmiça: com essa orga
niz~u:ãe que S. Ex. cousider:1 o. typo da dcm?cracia 
-,o clericato. FuliandO'no clert~ato a propostto dos 
:tiialphabctos, S~ Ex. dis~e :-1:odos os esçri~tQ
res acreditam que ·O' clerrcnto .e uma mstitmç:~o 

. . '' :: 
uar tollos os homens de todas as condiçõe:;- sociaes 
de todas as fortunas e unicamente se exige que 
saibnm o que está-ao alcance de todos sabêrem, 

'latim, theologia, dizei· missa, ·a erlucaçüo ~mfim 
dos scminarii·S. E' cgsc o typo da democracia que 
S. Ex. nos quer dar .. 

O Sa. LAFAYETTE (miiâstrodajustifa) :-Eunão 
disse isso. Tomei apenas um argumento de ana-
logia. . · · 

O Sn. JoAQUill NABT;CO :-Eu sinto não :ter aqui 
as paavras-do nobre ministro. V. Ex.' disse que· a 
org:miza~ii<r do clericato era ~. uw.is democratica. 
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- OSn. L.U'AYETTE (ministro dajustir:a):- Eu disse] soda nrtiíli:'ial e· acitlo snlfurico, é _approvndo em 
-(Jlle nova lei elci!or<Jl cr:1 muilo · riwis domocra-~ :1." discn~s:Jo. . .. 
~ica,_ porque nã~, exigi~ un;tas cond_i~õcs somo :1 . Posto n voios o projccto n. 176 de i87!), <lppro-
Jgrejn . .Jl<l um urgumc.1to ue :malogw. vando o rcgubmento <1n pra~a do Merendo, é 
. O Sn. JOAQUIM l'üuuco: - Isto é o r1uc nós não 1 approvado em 1. a discussp:o. · 
qnermnos. !\ós não queremos dcmoeracia que ' 1 n.. . . :. . ·r. ';"' " , 

eu a .. na ogw. com o c cncato, como não quer~- stic:io c prorogação da hora· da L"- parte da ordem 
mo~ o Estado que _S. Ex:, n~~ descreveu; _comp n::o do di<l para que o projccto enire immcdiatamcutc 
nce1tamos n tlworw de t-i. ~x ... a thcorw altCI1lll, em 2.a discussiio. - . 
:t. theoria h_istorica, · a. theoria C<?_nservndora, a thM- 0 Sn PR~smENT"" • _Devo nonderar .· camara 
r1_a. ~bsolut1~t~ so~rc ns fnncçucs do ·Estado c os que :1 ~m~g~nei~ ~ai·a e~ te )J\·ojccto' c~tru'r en~ 
direitos dos Cidadaos. 2. ~ dí~cussão teria_ lo.gar immedintamcntc si 

. i -~ n s 1Ül prime!ra par c a or em o m ; 
mas p:.ra prejudicar a. segunda pnrtc é neccssaria 
uma '\•otn~ão muito pdsiti\"a da ramarn, e isso não 

estás concessões, c;m estas oÜtÕrgas~ com' c•st;1s 
reformas nós ll\lllCa nos contcnt::~remos ; mas nos 
contcntnmos facilmente. Govcmc o ministcrio om 
nome da lei, c depois trate de trazct· esta lei, ele 
elevai-a ao ideal, ás aspira~ões do nosso progrnmma 
c do nosso partido (Jinito bem,j. 

- -·-,~-----~---·· 
O Sr. Francisco §odz.'ê (ministi·o do im~ 

perio) :-Sr. pr;~sidcntc, volto ú trlbunà por ndo ele 
defcrcncia e estima com que fui tratndo pelo honr:::do 
deputado por Pcrilam1Juco, c ainda nwis por dever 
de cori.eziu; porrJuanto no as~umpto o hourndo de
putado nilo f~z uwis do que réproduzir os ~~rgu
mcntos c as-objccçücs apresentados pelo nobre de-

. 1mtado pelo Rio de J:mciro, e a minha rcspo:>tn não 
· pú"dc ser _pautada scnüo pcbs mesma:; razões e pela 

• a ,. ':l j' o 

O honrado deputado inquiriu que medidas ·to
maria o govemo -depois de 30 dias, c-neste tliscor
rct· S. Ex. encnrregou-se á sua feiçfio, u seu modo, 
de prep<lrar objecçõcs e rcspondc!-as; mas este 
modo de vêr e apreciar do nobre dcput:'ldo não scrà 
certamente aquclle c a maneira 1ior que o go\'erno 
lw de resotrcr a questão. O governo !em mts SU<1S 
í':'culclade e nttribuic·ões os meio.~ de resolver o 
contlicto, e espera i·i~so!vcl-o ·co:n pl'ndenda e 
:lCCJ'tO. 

Nrsla partG c acredito ler dauo -satisfa6io ptcna ú 
pergunta do nobre deputado. Quaulo aõ ponto de 
'lUO o g-oYerno não tem inculdacic de nomear (lirc
ctor interip.o, o nobre dt:putndo 11no fez mnis do 
que acompanhar a :1rg-umenh1ç~o do nobro depu
tudo peJo Hio de Janeiro. P<H'a esse neto, jú dccl:m;i 

• ... o o 

mais ninguem coín a palavr<l. 

PLUMEIUA PARTE DA Ol1DE~1 DO D!A. 

Posto a -votos o proj;~cio .n. 212 de 18i9, que 
cQncede a Carlos Agostinho dc-L:Jt)Crrlerc privi
legio por 10 ;mnos para fabricar c vcndct· no paiz 

' O Sa.... Bezerra de Bl.len.ezes ( 1Jel(t 
ordem.) não desej;t absolutnmente prejudic;w o rcg·u
lamcuto d::: C<1Sa; !:e pediu dispensa de in'tcrslicio 
para que e~te projccto entrasse immelliatamentc 
em 2." discu::süo, foi porque suppoz que lhe Cr<l 

' .. 
A casa comprellcnde perfeitamente a ui·genci_a_ 

da solução de~;te negocio. 
A camnr::: municipal tem um dos seus principaes 

pntrimonios sem lllc · rcuder COllsa alguma por 
f<l!!a deste regulamento. E' 1m1 negocio da nwis 
alta convcnicncia, mesmo porque a cnmara muni
cipal deve ter grandíssimo prejnizo si não estiver 
!wlJilit<lda com os wcios pm·a co1Jrae a renda Lm-
porümte ele$ te seu· proprlo. · 

i .. ; .. .. : ' ... , .. .. """ ..... 
pedir ii c•1sa que admitLa este projecto à 2. a di;;
cussüo, mesmo com prejuízo das niatcrias uauas 
para a segunda parte da· ordem do dia, o orador 
farú o requerimento que agora endereça á S. Ex. 
e ú casa. 

Consul~::~da a casa sobre si comente que. o pro
jccto .entre immediala.mcntc em 2." discussão, 
mesmo com prejuizo da segunda pt:rte da ordem do 
din, resolve p'c!a affirmativa. 

o -projccio 

Ninguem pedindo a pal<lvr:l, ü cnccrrj<la a dis
cussão, c rcco_nhccendo-sc não haver casa para se 
votar, procede-se á chumuda e vcriilca-se terem so 
ausentado os seguint::s Srs. : José. Caetano. Vi-

~ '!- • " " r •;-- '} • ·.. • • 
... , .. ... ' ... , ; 

Seraphicc, Saldanha l\íarinho, Espindola, Doria. 
Moura,Aurelinno de :Mng-alllãcs,Josü Roui i'ncio,Thco: 
domiro, Antonio Carlos. França C.n·ra!ho, Hiboiro 
de :Ulcnezes, Souto, Danin, Esperidião, Leoncio de 
Carvalho, Florencio de AiJreu. l\beedo, ~Ialheiros 
Manoel Pedro, Theodorcto Sóulo, Audr;tdc Pinto; 

.. · " , , 1 i::.·, ~;:. eira, ozcrra UV<l • 
cnnii, Silveira liiartins, Nalmco, Jonquim Tavares, 
Arag-ão c Mello, Hyp;ino Silva, Bezerra de :Menezes, 
Freitas Coutinho. Costa Aze\'Odo e Lourenc~o de 
.Albuqucrc1ue. · ~ • 

neconheccndo-se _nilo lwvcr numero, fica a vo-
at-=- • • a - · 

SEGU~DA PARTE DA OllDE~I DD DIA. 

concórdatas con1 a casa Mau:i t~ Com p .' · - • ' 
Não havendo queú.1 pedisse a palavra,. fie~ en

cerrada a discussi:ío o adiad<l a :votação. 
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Sessãõ= em ·16 de Junho de -1879. ·10-1 
~~----===================================~ 
O Sn. 1_3APTISTA PEnEIRA (pela onlem) pergunta si do Imperio colÚ os p~peis relativos á questão. os 

este pro.)ccto pédc ser hoje mesmo submettido ú qua_es Já. estwam ha muito tempo sepultados,- c 
2;" aiseussão. ' o?twe da til nstrc com missão de assembléas prov-iu

O Sn. PUESIDENTE declara que não, visto não ct~e~ um pnreccr, dado com applauso c approvt~eiio 
haver numero pura votar. mm_na, c de volta <la viagem ~ minha provinéia. 

Entra em 2. • discussão o project) n. q,70, e- fica 
encerrada a discussuo o_ adiaàa a votação. 

Entra em 3." discussão o projccto n. 207. de 
1879, autorizando o governo a conceder um anuo 
de licença ao desembargador l\fnrcos Antonio Ro-
drigues .de Souza. . . 

Vem ú mesa, são apoiaclas c entram conjuncta-
mcntc em discussão as seguintes -

I:rual favot· ao hac!1arcl .José nunno Pessoa de 
:Mello, juiz de direito da comm:ca de Guimarães, 
na provincia do Maranhão. 

S:1la. clns sessões, 1.6 ele .Junho do :1879.- Fabio 
Reis.-_ Sinval.-· Franco de.Sá. 

A asscmhléa geral re3olve: 
ArL. 1. 0 O governo é autorizado a conceder ao 

cle~Pmbarg-ador d<\ rela({ão do l\Inranhoo Jofio 
Cnelano Lisboa um anno de licença com ordenado 
para tratar de sun stinde cnclc lhe corrvicr. 

Art. 2 .'' Ficam revogadas as disposi~ões em con
irario. 

Fica encerrada a discns5ü'O c acli:1da a votaçiío. 

mandn rcvognr o art. 1.3 do regul:nncnto. n. '5~JÜ 
de 12 de Novembro de 187:3, expedido parn exccn
~ão da lei n. 229G de -18 de .Tnnho do mesmo 
anno. 

Encerrada a discussiT_o fica acliacla u vot~(i;;o. 
- Entra rm L" di:;cu~s:io n pnrcceJ' da commissüo 
do assemJJ!éas· provilicias sobro :1 lei provincinl elo 
lHo Grande do Sul de r:: de :Maio de 1877. 

O §:t ... F~o:a~eQc~o ele libs·cn : -Sr. pre
sidente, l3mcnto ter ele tomnr parte nesta discns
siio ngorn, porque vl\jn a camura canrada (ncTo 
apoiados), c tb;ejosos os nobres rlcputados de s.c 
reLit·:u·eiH; nws a culpa n::io é minlw, c V. Ex. 
corH.:orretl em parte Jl<lra i:;to. visto como inverteu 

• . • • • J,l • 1 : • ~ • 7 .. ,• ll , 
.. ~ " '~ ... ... .. . . o 
pt·ojed.ns fll1C CSL~tY<Illl coiJocados uepois do p<lrCt:er 
de qüc se trata. · 

Lamcn to :lilllla, St·. prüsi11entc, porque o f:H;to 
de Lnm:1r cu :1 p:tlavr:J na disGuss:io de:sle parecer 
::it:·ni!ic:~ que el!e ~oJl"nm imptlg-n:l(;i"io. 

que nem a doutrina libe;·al, nem o Mto addicion~l. 
as convcniencias publicas, e tão pouco os prece~ 
dentes, justificam uma impugnacão, quer aos con-
.side1·anclos, quer á conclusão. • 

Niio é <loutrina liberal porque :V. Ex. como esta, 
casa sa~em que nã? é _uo~ n?ssos princípios terem 

qne lhes nprouvcr, suspender a. cxccnçflo de uma 
lei, deixando de publicai-a ou U.c sunccional·~t 
a pretexto de que fere interesses pnblicos ou a 
<i constiLni6io _ . · · · 

Ainda há poucos dias o meu il!nslre co-rcligin
nnrio, representante pot· Minas, o SI'. Martinlío 
Campos, combateu. MJ-Ui esta ptatica usada pelos 
conscn'~dores, que aliás tem sido restaurada l!ojé, 
no cloininlo libm:,al, apcznr de ser por nós todo:; 

O que se d:í aclualmcnte em algumns provinci11s, 
deu-se j:í no Rio Grande do Sul, no tempo em que 
a asscmbléa provincial era llbcrnl, c os prestdentl~s 
conservadores. Qnantlo a lei não convinha aõs in
teresses conservadores ou a qunlqucr capric:ho _ 
presidencial, crn rccnviada ú asscmhléa por offen
dcr interesses de :.~ntras províncias, a constituição~ 
ou conveniencias publicas. E, quando a despeito 
da votaçãu da assembléa. provinclr1l c da sua snuc0:Io 

• 1 • ,.... • f .. 

'tiuhnm dicta(1o anão stmcçiío, remetLia o presidente 
n lei á asscm!Jlén geral c ahi ficava, como csta,com
plctamcutc morta c preteridos interesses pnblicos 
de alguma g-ravidndc. 

Nús libcracs, que queremos dar :nnplitndc :í acrão 
da~ as-.cm!Jl•!as provi~1i_·i:~c~, que. des~jnmos que na 

. < 

c S91Jct:anas, não podcmos"snnedonat·, t:om o no~so 
voto, unw pratica que Y<li nad:1 menos do que 
innLilisar :1:; :Jssnmb!éas provrnciacs em provt'ito 
do po!lcr cxceuLivo, as- frntHj ui as próYint:iaes em 
proveito ua CClltralisa-~fiO. 

Orn. dt~~tlü nue se não <1 1 H'OYC a eondn:'ã'l (h 
0 p;lrccct·. . parecer, o re~u! Lado ser~~ infalli'i'elm~ntc _c:Lc. 

O c F .. --- •0 1• \t'tlr.t·. C!"t 11':-10 f<""" 1•111 I O neto add;;;11mal t'sL<~, r.m su:~s dtsposrrocs, de 
. . ,.n · .. ·~ ... ,J;td;. D' 1 • "'-' ..:·- ,. ·:·~ , ::,.· '' - nre(,nlo ~~~~m o·; nossos princípios. lbsl.a lêr-~;c o 
]mg:Jwl:::o ,, tinhr,_~ ~lepul.:lul~ 11<~0 JIO!I!,. !.u a J1:1l:t- st'll "fi. •)n -l"ll"l "r. cn·)I'PI'I''I" fJUC n"o ha 'tb;olu'n-

' ,.. . ~ I(\ ''lO' Pi :) • ""i) (• (>. 1''f:O,•-;·::lillf'111 • ' •. v '• """'.> 
11 .. ' .' ·' .I u '·-' ·'- " < lt 

\ !.~, ]IOl(jl ... 
0 le;:,n1'l,_.ll .. (. Cl:ll ' Xj) " - C '1'1'11'1' l'I'I"''-'SI'-1'1111' f]•''CJ1'" ".CII"ll'l•·r"'IO (·]·' Jl'"'"N''" 

1 '1 "1\ ]",...., ....... :- ln·l ., l' C •I) l'\0 110~ . •~ tJ • ·'-''· '··' , .• • .J'.- n .·' .. , .·• .... 'Yt-•,t..·l pro lLJC.<I;__•" ·< IS\.·1L·::o~l0 :J:"'t.m,. con.ec, ::;._.t ·... 1 scin conYel'tid:l em prlljt,cLD dn l•Ji, discutido este 
trn J.un·na(:;_:o. ·· . ~~ , , , . -

o Sn. FEnNA:·mo Ozomo clii um aparte. \ ~iu~iio' c~t:í.' de pérr~,ilo' ~céõrclo com' a d~utrin; 
O Sn. Fu:nENcro DE Am1EU:-:\Ins a impu~na~ão, 1 _constitucional. · • · 

como cr!. dizi:o~, veiu dt!morr.r a p:o~~~agcm de 11 111<1 I i\otem o:; nobres dcplll:o~dns, rrno so acham prJ 
medida que é m· .. ·enle. Fni en nucm, reeoultcc;~JH!o s:~ntcs, ·que <l :tssemhlón geral tem o direito de rc

. css:1 urg·cnein c JlCi!es~itl.;llle de :::cr pnblien:1a <l H- vogar leis provinciacs mas não tem o· direito de 
t1a a;;~.crn!J!éa tln Jninlw provineia, tirei das ÇlVGS npprov;d-<ts. Ora de:;dc qnc S•);elahora um pro,iecl!) 
da sccretm·i~l tlcs!:.< eauwnt o olli.rio d1J mi_nbterio de lei eslatelceem!o f!UC a lei t:1l tla !1roviueia l<ll 
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deve ser sanccionada ou executada ipso {act6 se dá 
á asscmbléa geral um poder que ell:~. não tem. 

O Sn. SERGIO DE CASTRo dá um aparte. 
0 Sn. FLORENCIO PE ABREU :-Diz O art. 20 do 

acto adllicional (lê) : · 
« O presidente da província envinra á nssembléa 

geral c an g-overno cópias authc ntiea5 de todos os .. . .. . . . . 

e ' ... ' ! 

não tem npplicação ao caso; os projcctos de lei in-
dicndos concluem todos pela revogação das leis 
proYinciaes a que se referem, como_ vou mostrar 
(li): . . 

• N. 217 de :1.869.-Não deve ser s:~nccionado o 
projecto de lei da agsemblea leg11'hltiva da pro
víncia do· Espírito Santo, de !8 de Novembro de 
1868, que extinguiu a fort;a policial respectiva, não 
sanccionado em 27 <lo mesmo mcz. 

"N. 219 de :1.869.-Não deve ser sanccion:~do o . . , . . . 

R. LODENCIO DE BREU:-. mtra que seja O 
nobre deputado que ntou peln parecer em relaÇão· 
á pronuncia do Sr. presidente do conselho, quem 
venha agora em aparte fazer questão do pnreccr da 
commissão, da (}Ual ali:is faz parte. O nobre depu
tados deve reconhecer que o parecer em rcla~ã:.~ 
ao Sr_ C:msansuo de SinimlJú não [lruduzia effeito 
sómentc dentro do recinto destu casa, tinha elfeitos_ 
externos, era preciso p;~ra a sua execução que elle 
fósse obedecido pelo poder judiciario; a materia 

tinha tambcm intimas ligações com attribuições do 
senado. Eiltt·ctanto o nobre deputado votou por 
esse parecer, e não achou CJUO uma medida de 
muito maior alcan::C', porque se tratava da inter-

:"", .. • ,;o- • • 

. 
qual ·o processo que ~c scguiri:~, appt·ovatln a con
clnsão. Eu digo que o prot~esso crn n cou~a m:~is 
facil <leste mundo. Approvad:t n cAnt•lusiiu tlo pa
recer, o Sr. L" gccre~ario communicn\'11 o neto da 
camara ao ministro do impot·io c t•Mic ral'ia n com
muuitação ao presidente da pt·ovincia para Jlll-

0 Sn. SERGIO DE CASTRO dli Ulll nparto. 

• ' (I 

. civil, relativa a esta cotunlllltitlm.lo, JIOI'IJUC não 
havia a :liJ]:rovação llus o~tnlnlus. A t't•lar:iio en
tendeu, e muito bem, quo n t:ommunltlnde Ítão era 
pessoa jurídica emqu:mto lllio LiVl'~lln os estatutos 
approvados pelo pocl11r ClllllJUltl•nlo o CJU11, pois, não 
podia fignrar por si on put• ~1111 tlirl'doria perante 
o pnder jndlciario. 

Tnrnbem a policia teve jli tio inlot·vit· par;l que 
fosse Pmpo~~ad:~ l111Ht tlit'llc~turin t•njn eleic;iio era 
contestada ]lOr nm:1 gr:mcl11 fl:tl'lt• tio nwmhros cru 
fnlta de :lfllll'ova~::io tle t·~t:Jiulos. llrn, todos estes 
inconvt•nicntcs pem1raueeoriiu l'OIII 11 iun~rs5o _da 
conelüs:io do pnrcret• em (ll'ujt!Clo tio lt•i : t'llHJUanto 
que com :1 npprorarão do pnrllc•er d:r c·••nHnissão, 
em alguns dia~, c;:tarimn :1s (H'oVitlondas da<las e 
todos os inconvenientes s:maclus. 

Não tenbo uc~ta quesl:io outro inltlrol'so senão 
aquclle que resulta da convcniclllcin Jlubliea, de 
egtttmos mterc;;ses e uma pnrtc " meus com

}lrovincianos. Elles tl!m dirotto n ~ct· nllondidos 
pelos poderes publicas; entretanto. um. dosnccôrdo 
do presidente d:~ província com a nssomhlén pro
vinci:•l os tt\ID fdto esperar alei bojo uma medida 
que n:io se lhes pótlc negar. 

Nilo quero along:w-me mais em moí'lrar que não 
ha razão para aceilar-se. o projccto tia lei offere
citlo, projecto que ali:"ts nem na fórma é regult~r _ 
pois ::r lei jà está sanccionada pela nssemblén. 
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Terminando per;<: i1 camara, que attendendo as 
difficuldades e inconvenientes que da demora rc-
su a~, a ?~ ou rm_a 1 era c ns · IsposH;ues 
do acto atldJcwnal acnte a conclusão do parecer 
tn_l qual cs~it c!abora.da, porque cll<\ concilia as re-
•rns constrtucro:we m · · · 
lJliras. 

O S•·· Fernando Ozorio:- Direi muito 
poucas palavras porque sobre a questão de direito 
já manifestei o meu pensamento, sustentando os 
fundamentos uo parecer da comu1i.ss:Jo, que con
duc pedindo a ap~rovarão dos estatutos da co~l-

c b • • .J 

o zelo do orador que me precedeu nn tribuna ; 
isto mostra que S. Ex. deseja servir a uma causa 
justa. Mas peço permissiio a S. Ex. para dizer-lhe 
(!Ue nao pre eu a azer rever er so Jre sua pessoa o 
serviço, que fiz 2n, alcançando que o Sr. presi
entc collocassc em ordem do dia a materia de que 
tt·atamos, e cujo parecer se achava na secretaria, 
c niio vinha fnzer parte dos no:;sos trabalhos. 

Si o nobre orauor tambem intert'ssou-separa que 
o parecer fosse discutido, não sei ; o que é certo é 
que este p:~recer entrou em discussão depois do 
11edido que dirigi ao Sr. presidente ela camara. 

Estranhon o orador que eu houvesse defendido 
a approvação dos estatutos da communidnde, antes 

ll tJU:J quer unpug-na~.:ao con rarta; e assun es,ra
- nhou JlortJUC conclui o meu discurso apresentando 

n prnJcctu que a camara conhece, e no qual S. 
E:-. ema acl!ar uma o l osi .ão d min , a t 

recer,_ scgund~ me consta, ~stá de pleno accõrdo 
comnugo, e aceita o meu ro ecto. 

O Sn. SEnmo DE CAsTno:-Apoiado. 

O Sn. Fr.nN.\Noo Osorio : -Disse ainda o orador 
... ~ - . . . 

p.-lo projecto que apresentei, porque senão, tere- cret:~r a aboliÇão do senntlo, que é um dos ramos 
mos trahallwdo em vao. O a c to addicion:1l é ter- do poder legislativo, que é parte componente como 
miuantc lJUando diz que as leis niio s:mccionadas jit disse d:1 assemLléa geral; o que sei. é quo p:n·a 
devem ser pre~entes á assemhléa geral para deci- sustentar-se o contrario, seria llrimciro ueces:;mrio 
dit· a questão; c niio devemos i:;norm·,.que a ca- romper o art. Hi do acto addieion:~l; o que s~i, é 
mara por si só não eonstitue a asscmulea g-eral que que o meu prnjeclo não envolve uma qncstã.1 po
~e eompõc lambem du sen:ulo, que só podoní. to- litica, niio compromette ns idéas cons~rvadoras, 
mat· conhecimento do assumpto si houver um pro- nem estabelece uma questão de gabinete, em que 
jecto. O rmrrcer dn camara, senrlo por esta ::~ppro- os ]'arthlos :1paixonado.s se dividam. 
Yatlo, só oiJJ·ig-a a camara; e o decreto q11e udla Trata-se simplesmcnt~ d:t approvarão dos ost:t-
ematwt· 11ao sera um ecre o . e , commum a e e\·ange. te:,, que az 
isto t\ uo corpo Jc~.islativo. vi~a religiosa inteiramente ú partt• da politica uo 

Por ontro lado, si fiz a minha defesa ao:; c~tn- dia c o srnado, s:~ndo justo, niio quercrit lhes negat· 
tutos, antes qne outrem ns impugn:1ssc, é por- seu voto f:lvornvcl, tanto n:nis qu:1ndo :1 no~sa 
que, em primeiro Iognr clesrj:1va n1anifestnr ("]nrn- constituiriio declnrn que todos os cultos siio tolr.
mcnte a minhn opinião; em segundo log-:1r, pre- rado~· c o senado não querer:í tomar o 11npel d:~ 
tcntlin cvit;1r a menor impugnação, e folgo nmito perseg-uidor da liberdade ele consciencia. fcrinuo 
de ver que até hoje ning-ucm se lcm hrassc de a constituição. · 
pedir a pnlavra para fazer opposiç5o, ao pensamento Me pnrcce, Sr·. pre~idente, ([UO.cm resumo rcs-
carucal do llarecer em discussão. pondi ao orador que meprecedcu. _ 

Direi, porém, ao orador, que se apresentei o pro- A camara desculpará se tenho occupnuo a sua 
jecto, foi porque consultei a lei constitucional; os attenr.ão, levado pelo desejo que nutro de advogar 
precedentes p:~rlam.,nL,rcs, a r,raxe, por assim por uma causa, que segundo creio, é a causa que 
dizer, actu:•!mente corroborada pela opinião dos mais interessa aos acatbolicos de S. Leopoldo, que 
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O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia i7 : 

L n -mrte até i :l/2 lwm . 

L n discussão de projecto n. 216 sobre exame do 
estudante Anchieta. · 

filhas do capÚiio Antonio da Fonseca Galvão. 
Vot:11;ãc das ma terias, cuja . discussão ficou en-

cerrada. . 
Discussão do resto das materias designadas para 

a 1. n parte do dia :1.3. 
G) n 

Di:::cussiio do projcc.to de resposta á falia do 
throno. 

RECTIFICAÇÃO . 

i'io discurso do Sr. deputado lHartinho Campos, 
publicado no Dim·io do Parlamento, do dia H do 
corrente, lê-se o seguinte aparte meu: « O Sr. 
'.i'lwodw·eto Souto:- Elle que agradef.a a V. Ex. o 
co1·ttjo aos conservadores. • 

E' int~iramente In~xacto tal aparte. O que e:u 

de S. Paulo que agmtleça. ct V. Ex. • - Theodo•·eto 
Sotllo. 

Sessão em 1 ~ ue Junbo ele I8~9-

PRESIDENCL-\ DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

, • ' .- scr•·aç.ocs c rcqucrtmcnto o r. crg10 c 
C.tslro.-Obscrva.çõcs c requerimento do Sr. Costa Azcvcdo.
Pr.tME:n.\ P.\nTE n.~ onoE)t o o nu.-Votação do projcctos c dis
cus.•ões coccrra.dns.-9.a discussiio do projccto n. 91.!1 de i8i9, 
sobre concoruata.s.-Discurso c emenda do Sr. Baptista Pe
reira.-Discurso c emenda do Sr. Ulcf:ario.-Enccrra.mcnto c 

, \'(llaCilO.-SEGUrtD .. \ PARTI!: ll.A ORD&.~ DO DI.A.-DisCUSSfiO da fCS· 

!: Jl""''' á falla do throno.-Discursos dos Srs. Gavião l'cixoto 
- c Hodolpho Dantas. 

A's 1 i horas da m:mhã,fcita a chamada,adwm-se 
pre:;entes os Srs. Visconde de Pradus, AlYcs de 
Ar:mjo, i>umpcu, M:~ccdo, G<tvião Peixoto, José 

om <~elO, a an :1 arm o, ugus o rança, 
!llartim Francisco, Viriato de Medeiros, Fern:mdG 
Osorio, Tavares Belfort, Souza Andr:~de, Mello c 
Alvim, Americo, A1l'onso Pcnna, Barão da Est:mcin, 
Almeida Barboza, Franco rlc S:í, Danin, .Teronymo 
Soth·é, Frederico de Almeida, So:~res Brandão, 
E,;pindoi:J, Scraphieo, J>risco Paraiso, Sergio de 
C:~stro, Baptista Pereira, 1\larianno da Silva, Azam
huja l\Icirclles, Franklin Doria, Paula Pessoa, Luiz 
Felippe, Uodrigues Junior, José Mari:mno, Monte, 
Joaquim Serra, Souza Carvalho, Ribeiro de Mene
zes, Sinval, Freitas e José Basson. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Corrêa 
Rabello, Ildef«?nso de Araujo, :Tosé Caetano, Ca-

c , ' (. , .I 

Fidclis Botelho, Theodoreto Souto, L'berato Bar
roso, Souto, Almeida Couto, Rodolpho Dantas, Costa 
Ri!Jeiro, Felicio dos S:~ntos, Tbeopllilo Oltoni, Joa
lluim .Nalmco, Joaquim Breves, Joaquim Tavares, 
L!~c,ncio de Carvalho, Lafayette,Ferreira de Mour:J, 

Ruy BarlJOza, Prado Pimentel, H\·gino Silva.Barros 
Pimentel, Ped_ro Luiz, Manoel· C:~rlos, Aragão.e 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Florencio de Abreu, Malhciros, Ignacio .Martins, 
Fabio Reis Souza Lima Moreira B ~ :-
Carvalho, Bulcão, Candido de Oliveira~ Mánoel 
Pedro, Antonio de Siqueira, Bezerra Cavalcanti, 
Freitas Coutinho, l\Ianoel de ~lagal~ães, -Esperi
dião, Barão Homem de l\1ello, Lima Duarte, Belfort 
Duarte, Scgismundo, Andrade Pinto, Carlos Af
fonso, Buarque do Macedo c Silveira Martins. · 

Faltaram com arti ·i a -
de 1\Iagalhãcs, Antonio Carlos, Bcltrão, Ccsario AI
vim, Diana. Freucrico Hcgo, Franco de Almeid:J, 
Fiores,G:tldiuo das Ne~es,Horta de Araujo, !oã~ Bri-

Sou~a c Theodomlro; ~ scn~ · ella os Srs. B:mio de 
Villa Bclla, Bezerra de 1\lenezcs, Carrão, Couto 
M<lg~tlhães, Lourenço de Albuquerque, :1\l:~rtinho 
Campos, :Marcolino .Moura e Zama. 

Ao meia dia abre-se a sessão. 
E' lida c approvada a acta da sessão :~ntccc

dente. 
O SR. 2.• SECRETARIO, servindo de L•, dá conta do 

seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios dos presidentes dos collen-ios eleitora 
as c• a es ~ uro Preto, Christin:J, ltabira e 

Itajub:í~ na provincia de 1\linas Geraes, remettendo 
cópias :Juthenticas das actas das eleições aque :Jlli 
se procederam para preencher a vaga deixada pelo 
Sr. Affonso Celso, nomeado senador do Imperio.
A' commissão de poderes. 

Re uerimento de Luiz Duarte Per · 
pedindo fazer exame do 2. • anno medico da côrte 
depois de approv:~do em :~natomia.-A' com missão 
de instrucção publica. 

O Sn. PRESIDENTE, declara que se vai offici<•r :10 
governo :~fim de s:tbl'r·sc o dia, lwra c log:~r em 
que SuaMagcst:~dc o Tmr1crador se digna de receber 
a doputac;ão d:~ eamara que tem de <lpresentar ao 
mesmo Aug·usto Senhor o decreto da :Jssembléa 
geral que fixa :JS forças de terra e as de ma~ 
para o anno financeiro de 18i9-:l880, e nomeia . . .. . ;- -. ..... .., . 
AI vim, Prisco Parais~:ser~io <le.Castro. ii:~Iheiros, 
Fidelis Botelho e Souz:J Anorade. · 

O Slt. SEnGJo DE CAsTno requer urgencia por 
1J4, de hora }):.tr:i nprcsentar urn requrimento. 

E' approvada a urgcncia. 

O Sr. Se:a.•gio de Castro: - Sr. presi
dente, um gr:~nuc attentado :Jcaba de ser cominat· 
tido pela assembléa provincial da província. que 
tenho a honra de representar. Vou dar dellc co
nhecimento a esta augusta camara, não tendo em 
vista pedir um correctivo leg:~J, prompto e effic.1z, 
pórque sei bem que os membros das :~ssembléas 

• · - ~ :s s · isa os }>e os 
actos que praticam no exercício das respectivas 
funcções ; meu intuito é denunciar ao paiz e pe
dir ao honrado St·. ministro da j usti!:a um:~ provi
dencia para que esse attentado que filia-se a· um 
crime político prati~ado por alguns eleitores dis-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 28/01/2015 15:50 - PÃ¡gina 2 de 21

Sessão em 17 de Junho de 1879. 105 

Ittcas pow os ---,.- - · i!. ' • 

0 
·u : ..,_,n:uona u.esse elettorado dt~soJ_vido por puaor 

_, ustrc preside~te da provincia do Paraná ou por amor da propria di,..nldade ~u temendo 
com~cou a a>:semhlea para 3 _do corrente mez, c incorrer nas penas do codl"'o cri{ninal não se 

-~" " 1"'".," - •• 1'1<> n1~><:m!l <>m nn- 1"1>1111in ° ' 
mero de 9, com sorprüza e prccipitacão reconhe- o c9ram deputado o cidadãCI JustiniaÚO de Mello e , Su. PRISCO PARAISO E OuTROS SRS. D~PUTA!JOS :-
Stlva, que apenus consc,.uiu cerca de 30 votos dos E um facto estupendo, um cscandalo maudtto. 
elei~ot·e;; da l~gislatura l_m:sadu, nos collegios da I ::--0 Sn. SERGIO DE CAsTno:7s~. presidente, o c_ida
cap}tal e uu ctdadc <lo l\lorrctcs, im·alidando assim d,oo n?mcado deputado provmctal nem sertucr tmha 
o Qtploma do distincto chefe liberal reycrendo um dtt)lo_ma fa_I~o, daqucllcs com qn.e os nossos 
Joao Baptista Ferreira Bello, aue tinha' sido votado ad~_crsa~·IoJ_p?,l~~cos durante o seu dominio cxhibi
pCToselmtorcsua legislatura presente, CUJOS po- . . TO:'~?"~~::'··· no ~""'""'" <>~m~r·. 
dores foram reconhecidos por esta camara, em o dif!l~ma vcrd~~ciro foi expedido pela camara 
~onsequcncia da approv:u;ão da clcicão de todas as mumcipal ao legttlmo deputado, embora expcllido, 
"""'.rr" n7;"" _-,1;. · _ · · o revd. Jo~~ Bapti~!a Ferreira Bcllo. _.. 

Sr. pr~stdentc, esses membros da asscmbléa do 01
• • • • ? -r '~ U\> u "';' ~UV'-!;)U uvo:>v uu ... ~-

P~rana vt~lar:nn a constituição do Imperio, infrin- sem~?lca provmc!al do Parana nao pode ser pumuo, 
g•ra!ll a lei n. 387 de :l9 de Agosto de :1.846, 0 àuto- p~rq~e, _como_ disse,_ os Il}e_mbrÇ~s das asse!J.I_bléns 
crat1~amcnte revogaram um dos preceitos mais pxovmctacs nao eswo _SUJeito~ a resp~nsabthdadc 
previdentes c cautelosos do re"'imcnto da mesma legal por desmandos e mfracçoes da lm, que pra
assemblé~ (Apoiados). "' ticam; todavia ~s. eleitores _qu_e dissolvjdo~ arro-

0 _art. 18 da constituição cstatúe que para haver g~ram-sc o ex~rctc!O de um d•!etto que nao tmh~m, 
sessuo nos COI}Selhos gemes de província deverá nno poucm deixar de ser pumdos; ~ nesse senti~o 
achar-se remuda mais da metade de seus mcm- e~pero q~e ~ meu h~n_rauo amigo o _Sr. nu
hros. . · mstro da J usttça expcutra ordens aos JUtzcs de 
-il "ri H c, iJ,. lA' n ~R7 rln -1 o ,1,. A O'notn direito das comarcas de Antonina e ua da capital, 

de :1.848 di~pÕe qUe •diSSOlViUa a Caillal'a dOS depU- para <iU<> :>t;j;_uu :o.- -· • • .•v::_' w'""' , nl • 
tados, considera-se finda a legislatura, e cassados tore:;, afim de _que, nao repetmd~-se un~ facto de 
os poderes dos respectivos eleitores, os quaes ser- tal naturc~a, _nao succeda que seJam eleitos depu
,;,;;:" •u~u 

1 
i" .1:-''.u "· v_» -_' -' _ tados provmctaes deputados geraes e senadores do 

h
• U':'o:> -LU>Oó><\o:> lhUV' J • "d d- d c taes. Qualquer eleição por elles feita posterior- mpeno, ct a ao_s o partido _que u~txanao o poucr 

mente a_? acto da dissolução ficará sem vigor. • al?e~:J.s conta c~etto~es que nao podem _exercer um 
O rcgtmento da assembléa provincial, referindo- dtret~o que nao t.,m, porque lhes foi solemnc c 

s~ ao reconhecimento de poderes, preceitúa • que pu~hc:J.men~e c:J.ssado (Apo_iaàos). 
si_no_ acto desta approvação (do parecer das com- ~r. presidente,. J?Cyo licença a y- Ex. para, 
missoes de poderes) não estiverem presl:mtcs onze ne::.te momento,_ dmgtr-me a tres Illustres sena-
--;- • ~--;: :_.. ,-, -,1:. :- , vnt"""" ~P. dores do Impcno que constantemente occupam :1 
·r - , · -' ' ' " ~ ·• Úln 

nom~an_u~ dtctatorwl_!_ncatc deputado Jll'OVincüd a -uuuu1 1:''-"u. _.. ......... u ..... 1 v ..__,,.. • .... , ., . "n' "'
1 

um uH~tvtduo qne nao fora eleito pelos eleitores mente msptra o cl1efc acttvn do parttdo conser
da -legtslatur~' prcscnt.•, niio r.ommctterarn um v:ulor no Pm·nná. o Sr. Manoel Euft•nsio Correia, 
cl'imc punivl'l Jlel:•s nossas leis, mas pratiearmn qne o! o prcsidcnt,~ tl:1 as~eml•léa provincial, que 
um_ çscandalo s·:m cx:cmplo nns annacs da hi;:toria eu qualillc:n·ei de revolucinnaria. 

• polttica do ?J-OS~o _raiz ( mtt.itos npniOllos ), c este . N:io, ~~- prcsi<lcnte, qu:n!do os ?lossos _adver,;a-
cscanllalo d<~ pcrrettamcntc a medida não uo ca- nos poltltcos por ~~sses orgaos mms antor•zados se 
racter particular, mas dos sentimenlÓs dos nossos levantam no seio da rcprescntaç:ío n:J.cionaJ, no 
advers:J.rios p~liticos que, fóra do _poder, conti- ra~o vitalicio, para dcnunc}:1rcm crimes i~uagl· 
nuam na prattc:J. das mcsm:J.s arbitr:J.ricdades c nartos, desmandos ph:mtasttcos, falt:J.s que nao 
violencias com que tanto cscanualisaram a opiniüo commettcmos, attentados que jámais praticámos, 
publica em quasi tod<Js ~·s provincias do_ Imperio por corto que o facto, que discuto, não P«ido passar 
(Apoiados). desapercebido; ao contt·ario,sobre elledeve dirigir-

O Sn. Pmsco PAUAISO . _ l\Iuito apoi· d "t s~ seriamente a illustrada att~nção de todos os legi-
Jlem. · .. a o, mui 0 lu~1os representantes da naçao, q_ue representam 

_ brilhantemente o parttao Hoerat nesta i.luc;u"'" 
O Sn. SERGIO DE C..\.sTn.o :- Sr. presidente, o camara ( Apoiados). · _ 

a !tcnt;ad? sobe de pont~ IJUando ~ notorio q uc o Sr. 1m~sidente, é notavel o facto, mas ás vista$ 
CJ~adao ~Ilegalmcnle adullttt_do no scwda assembl•Sa de ningucm passa desapercebido: os·nossosadvcr
n••o havw nem sequerreccbtdo os votos de todos os sarios politicos, quando estão no poder, não trepi-

. A. U,.-TOMO u. 
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'- ., ' ' . 
2.a commissão de inqu.erito, etl levnntei u minha 
voz muitas vezes no seio f1n mesma commissão, e 
depois nesta camaru para defender os direitos de 
um nosso illnstre advcrsn.rio politico, bem conhe
cido, mas qne cu julgava ter por si a rniio, n jus
tiça e o direito (Apoiados). 

Noto, porém, Sr. presidtmte, que :1 nossa g·enc
rosidadc, c o nosso cavalheirismo para co'tn os 
nossos adYer:-nrio~ políticos siio mal intcrprctndos ; 

i e a llO!'S:l pm· c TI<IO passa ao um senti-
mento muito nobre, de patriotismo e de civismo, é 
traduzido por dle:; como· covardi<l, como frnque.zn, 
como Jitlta de forçn, c_de lll'üstigio. 

Touu o pnrtido cônservmlor da provinci~1 do 
P<m~nit assumiu a ~·e~pon~~hi_litlauc do acl~ uuto~ 

.l" I •. )o 't • 

todo o partido t:onservarlor u:1 provinci~ ~o 'l~m·:;ll:Í 
assumiu :r responsabilidade des~c neto da assem· 
lJ!éa pruvincitd, e, si esse p:irtido tem um ehcfo 
])elo qual é dirigido, é logico qne esse chefe assu
mia igualmente scmellwntn rc~pons:1hilidnri\~. 

Esse chefe. Sr .. resideutc c;, o Sr. Barfio rlo 
Na.c:~r, cidadiio-que muito respeito pelns ~.nai'. qna
lidades mot':ws, mn:; a cuja cimducta, cntrol..•nHo, 
J~ITo ]wsso renl~er homenagem, como chefe po!t
ttco de um parttdo pouco 11nmcrnso c que se torna 

. inSlll)pOrt:wcl quando dispõe das. posiçuc.S offi
cines c.clc todos os ckmentos de governo, 

R. LYES DE n.AtJO :-:-. POW.( O. 

O Sn. SEnGJo DE CAs-rno :~0 Sr. Bnrão deN:Jcar 
continúa. a exercer uw loga'f de vice-presidente 
f a provmcw, e. cu c!:'pcro, .. r. presi ente, (Jue· 
S. Ex. se compcnctr:mi das dilliculdudes da sua 
llO"Í\i5"0 otlkial, na qu:1l tem ~'iuo mantido lH:Ia 
:uüuia compia·ccncia da situ<.Jçün liberal. .. 

Sr. presidente, o rcqucrimnnto que vou · aprc· 
sentar a augusta cnmnra dos Srs. deputados c su
Jnnetter ú sua :1ppruvação, é o seguinte (LêJ. 

O Sn. l'JmSIDENn:- Lembró ao nobre dcput<1llo 
que o qtwrto de h_oi·a cstü csg-otndo; c pe~o-lhc que 
se Telraia o mais po~sivel. · 

.~ ' :s .l 

com n obs:·rva~i:io mui justa que V. Ex. v.cnba <le 
f:1zer-me, vou concluir ns :niulws ob~crvaçõcs. 

Sr. presidente, J)Ondo termo ús razões jnstific;J
tivas do meu requerimento, poço ti augusta camara 
dos Srs. deputados que attente. bem para o facto 
rue venho de narr;Jr c com )enetrnda dn (l'ravitlade 
do mesmo, vote o réqur-rimento que li, para que 
com as informações que forení ministradus pelo 
digno Sr. minisiro do impel'io, cu c os meusàigJJOS 

eg-: :s s :s~< I 1:1 )Í i m a Jl l ir :1 i us T 

Sr. ministt·o du justiça a punic_~ão dos elcitioros da 
legislatura rmssadn, que dissolvidos, niio podiam 
concorl'cr á cleiçiio do -depuLMlo provincinl, a que 
se procedeu na provincia do Parnnú para prcen~hi
mento· cl:! vaga deixada pelo Jin:1do. capitiio Lou
rmw Ta o r da il n • 
Tcü)1ocõiieluido-c-nf1tito-úen~----
W lido, UilOindo, posto em discussão c sem dc

lJtltC approvado o seguinte 

llEQUERDlENTO : 

Requeiro que, pelo Minislerio elo Impcrio~ pe~n-s'J 
ao governo informação ela dnta em I'{Ue na provin
cia do P<lr:m:í pwcedcu-sc. eom o~ e1citotes cb ' . . . ·-c " . - . " 
provincial pm·a o prcenchiriwnto da vnga deixnda . 
pelo finado C[lpWio Lourenço Taborda lliiJas. 

Sala d;1s sessões dn c:nnnra dos dcputndos, 1G 
de Junho de :1.879.-Set(Jio ele Castro. 

· O Sr. ()osa:a Azevedo (pela o)'(lem) :-Sr .. 
presidente, ouso pedir ü camar:t a approvar:lio de 
um requerimento que vou fazct·, nfim de ohlcr do 
ministc_rio da ~narinl~a cópia. do 2. o c 3. o re.latorips 

.. _ - .. ,... . ... ' .. 
de pedra.· . 

O primeiro foi pnlJlicado no relalorio do Sr. ex
ministro d:1 m:~rinlw. 

O rclatorio elo iiCtU<tl St·. ministro ft1z mcnt'i:iu 
l1esscs dous <1 f!UC me rellro no· rcrrucriltle1Úu. 
nws n5o os truuxe anncxo~, ]1ar:_1 fllW a eumar;i 

::, t 1 t:et it cu o wvil nas 
inve..-tig:lçi'ít:s feiL:ts Jntra rceonhecer-sc dcvitla
mcnte a fr:mclc c os que :1 commctteram. 

Eu, pois, eomo rle::.cjo cnLrár largamente JW dis
cussií.o d[l rcpilrtiçiio do ministerio dn mndn1w 
qnnnrln ~c t.r:-tl:~r d:t fix:1çflo (k forç:as. c fazer oppo
sit:io :10 ;raiJincte. wceiso dc~ll~s {o '\ e 

Sou fr:r11co detl:mmdo :i cnnwra que os t?octl
li1cntos que Jler,o--diio-mc base par:1 poder :1ggTNlir 
m~ds vehr!mmtcmente ao gabinete. · . 

E' lir1o, apointlo, poslo em uiscussflo c sem dP.-
l.Jule approvado o seguin!c . 
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Posto a votos o projocto n. 176 de 1879, que :~p
prova o reg-ulamento da praça do mercado de 8 de 
lVIarço de 1879, foi approvado em 2."1iiscuss5o pnra · 
passar á terceira. 

Posto n votos o projecto n. il8 rle 1879, qne 
manda revogar o art. 13 do rep;ulmnento 11. !)4:(H 

· ::.. (e ovcm ro <e · ' , e. por em mtezro vzg-or 
onrt. 5. 0 _dn referida lei, é approvado em 3Ydis
cussão e remcttido á conun issiio de redttcção. 

Posto a votos o projcclo n. 207 de :l87\), autori
zando o govemo a conceder ao desembargador 
Marcos Antonio Ro:lrigues de Souza um anuo de . .. . . ' -

rauhão: c ao desembargador João Caetano Lisboa. 

O projeeto c as emenda5 foram remettidos á' com-
missüo do rednc~·ão. · 

Po::to a votos o prajecto n. 470 tle 187:3, mau
------dando que-as-di- losic!Õ.Cs do dccreto..JL..i.tSü_deJ -

n1o e 186ü Jlqncm extensivas ~1os demais empre
gados da canwra mutlicipal da Curte, foi approvado 
em 2." tliscussão. 

Posto a votos o projecto n. 2:19 de 1879, sobre 
C:Jllcordatas, é approvadO em 1. a dÍSCllSSÜO. . . 

A reqnerin1ento do 3r. Oleg:~rio é di::;pensaclo 
o in tersticio para entrar immediatamcnte em 2." 
discussão. 

Entra em 2.:t uiscnssão o lll'ojccto. 

O Sr. Bapt.ist:a Pereira: -Sr. pi·csi
dente, não conla\'a que este projecto podcsse en
trat· hoje em discussão ; mas uma yez que cstü na 
téln dos debnles e se nclw presente o honrado Sr. 
m!n~stro (~a justiça, desejo saber tle S. Ex. si nceila 
a ulca capzt;d do projecto c si considera n disposição 
completa, de modo que não possa ser emendada. 

a emenda. 
O Sn. R\l'TI~TA PEnEm.\:-0 pL'ojecLo q uc se rlis

cut0 tem por ftm restaurar o decreto n. 13G8 de 18 
llc Abril d~ 18~1,, revog:1do por outro decn~to tlo L o 

de Fcvcrell'O de 1872. 
~ i ( · isposiçno que se tscnte e esse, 

cntao estendamo-la tamhem nos casos ele quit:u~iio 
e·moratoria, c:.ÕiJJo é de justiçn, consultanclo:sc 
assim inleJ'es5c:;' qnenão cle\'Ctn merecer menos da 
solicitude do leg-islador. 

O decreto de i85~ rege niio só o cnso de con-
... . . ..• 

. . ' ( ( -
çõc...; conc;edidas aos fallidos por disposiç~o ex
tensiva do nrt. 69 do decreto do L" de l\Iaio de 
:1855; completemos, portanto, n uisposi!_':ii) fa-

' zcndo-a extensiva aos douseasos mencionados. 
c.omo o honra(~O Sr. ministro da j_nsliça !liZ que 

~ ~ ) . o· • '. ' .. _ 

periencin que já tenho desta casa, des~ecessnrio 
entrar em largo desenvolvimento para a justifica1·, 
porque estou certo ue a emenda. uma vez ue 
mercGcu a a bcs~o do honr;Hlo Sr. ministro dn 
justiça,~ merecerá implicitamente a dn maioria da 
cumara. · 

Vem á mesa, é lida, apoíada e entra conjunta
mente em discussuo com o projccto a seguinte 

EllENDA. 

Acrescente-se depois do 1 . o urtigo o segu(nte: 
Esta uisposição fica extensiva tambem aos ·casos 

dos arts. t>70 e 900 do codigo eommercial. S. H.-. ) ... . ~ 

O Sr. Oiegario :-Sr. presiclente,o pro
jecto que ora se discute é. (k:miJida importancia 
para os interesses commerciaes que se agitam nas 
principaes praças do Imperio; como a do Rio de 
Janeiro especinl.me~te, onu~ as falleucias compre~ 

exig-iD. pam tl concessão dn coneordata a piesen
ça da maioria dos credores cmnum~ro, e ao uiesmo 
tempo a representação de dous ter~os de valor dós 
creditas sujeitos aos effeitos da concordata. .. 

A pratica demonstrou que semelhante disposição 
era de Lodo vex:atoria e inallmis~inl, pois que im-

' ' < • • > . ;c ·. .:si . . - ' 
de resolver-se sobre a concordata, assim como 
sobre a moratoria ou quita~~ão, todas as vezes que 
na fall~ncia havia um grnnde~ numero. ele credores, 
que jitmais podia·· ser representado em maioria, 
sobretudo achando-se os credores ausentes e su- · 
jeitos ú.limitaç5o do art. 8.1:2 do codigo, isto é, não 
podendo servir de procul'[ldúr o dovedór do falli,do, 
e nc.m um mesmo procurador representar por 
dous div~r~os credores. · 

n ao, .o 1 us ra o mmzs ro a JUStrça, r. con
selheiro Nobuco, entendeu poder obviar tão grave 
incon venicnte, tomando a j ndiciosa: providencia 
que se contêm no decreto de 18 .. ãc Auril de i8õ(!,, 
e por virtude da qual o chamamento dos credores . 
do fali ido ,p<.tr;:l · delibera_rem sobre a concordata 
teria logar com a conuninação de serem havidos 
os que não compárecessem por si ou por seus 
1n·ocnradures, como adhercntes <i mesma concor
data, )ara cu· a concess5o seriam contados os votos 

os ausentes assim notificados. 
· Essa diSJ)Osição foi posta em pratica desde 185á: 
at~ :1872, Stllll (llle nenhuma rednmaç:ão houvesse 
que denunci<~sse defeito ou emlmt·aço CJHO devesse 
set· rcmo\rido (apoiailos); ::10 contrario, desde. logo 
vi~-se. qu~ ~ra ~~te o ~11c!o unico de, sem que-

o ' 
altcndcr-se ao interesse do f:1llido, cuja sorte é" 
igLwlmente protegida peJa lei (t1poiados). · 
. Não o entendeu ag:;im o ministro da justiça de 
1872, !ILW :~~seni.ou uc rcformnr o CJHC havi:1, com 
a nwsnw infelicitlade com que promoveu e rei1li
zon a dcs:1sl.rosa reforma juúieiaria do anno nnte-
cc en e, fltll) vem cure( :1r a nos&'i orgDnJsaçao 
judiciaria, e ainda mais complicar o processo 
civil c criminal. . · . 

Pelo decreto de i o de Fevereiro daquelle anuo, 
se ,dispoz que, para qm1esqHer éíTcitos jurídicos, ... 
nãó fosse admissivel comminãção :llguma ou adver-

. • 1 , .. ... - •• 

. ~ . 
· contas ou moratorias, ::~lém dns que são })rescriptas 
pelo cot1igo commercial 3rt. 8(!.2, 8V1: .c 8rt:7. . 

Na mesma occasião se numdou' ue nas cartas de 
ciLa~:ão dos credores fosse inscrt::~ á clausula de · 
11carem OS ÜUSCUtl~S obrigados 3 adherir ao VCltO da 
maioria dos presentes; sem attcnder-se que esta 
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· maioria não existe, nem póde existir, sempre que
deixam de comparecer os credores. Era um decre
to inexequivcl em uma hypothese muito connm.1m; 
da:va-se como subsistente um facto incerto, depen-

. dente da vonw.de dos credores, c à e circumstan • 
cins · occasionacs que difficultam muitas vezes· o 
comparecimento dos interessados ausentes. 

r ã 1z ram esperar os Lr:J.ns ornos c em ara-
cos dahiresultantes, um dos quaes, em época re· 
écnte, foi o que provocou justamente o projccto que 
se discute; sempre que na fallencia avultava o nu-

, mero de credores, qmbora fosse representado o· 
valor (le dous terços dos çreditos por alguns dos 

dor s re~cntcs r · )O si -!': ·• 

qualquer accôrdo em beneficio da massa, porque 
não se achava representado o numero de credores 
exigido pelos arts. 84:~ e 84:7 do cod. 

•a encws 1mpor Dn es oram preJU 1ca as pe a 
liquidação for0ada, quando aliás havia propostas 
vantajosa5, sohro as quaes se não podia tomar 

-qua:·quer deliJJeraoão. A de Tertuliano & comp. 
fui uma dell<ts. 

--~sd.Q. c~ão se tornou imprescindível a revo-
n·· .:-- • , 19-. -_, -:"'· · 

tro·u aos interesses ào commcrcio, desconhe.cendo 
necessidades denunciadas por umo. larga experien-· 
cia no fUro commcrciírl. da C&rtc e de outras locali-
d<ldes do Imperio·(Apoiaàos). . . 

O projecto (h1s coruiúissõcs, reproduzindo hoje a 
providencia do decreto de 18 de Abril de 1854, 
revogado sem razãojuridica pelo a~· 1.0 de Feve
reiro de 187.2, vciu felizmente pôr termo :.ls in
ccss~l}-tes e bem fundadas reclama~ões do c.om-

tandoa. ruziio da quasi impossibilidade de se reunir a 
maioria dos credores em numero, Icmbtou como 
sumcie:;nte a medida de serem os credores notifica
dos com a comminação de scrcni havidos por adhe
rentes ú conêordata ou moratoria, caso não com
parecessem, deliberando-se com esta adhesão e coni 
a dos presentes, sómentc. para o fim de se consti-

ir a maioria em numero. 
A questão podia ser resolvida por acto do go

Yerno, e o foi pelo decreto de. :1.8 de Abril do 
:l85i, nos termos já declarad_os. Deu-se por elle 
o modo pratico de cumprir sem absurdo aqrtclles 
artigos do eodigo, .conservando-se a· garantia real, 
( 

11 ~ !} • : • ~ • 
l..l ,, 

úe formar-se a maioria do numero, nunca dispen
s~da a efl"ectiva 1)resenca dos credores, represen
tando dons terços no vãlor de todos os creditos su-
Jel os uos e c1 os a concor ata. . 

E', na verdade, a maioria de eapitaes compro
mettidos na massa a melhor garmrtia do direito dos 
credores; e bem o reconheceu o lH'Ol)rio codi::;o, 
qn:mclo no art. 858 permittio a dcstuirão dos 
administradores _sem C.'\ usa justillcnda, so~rc sim· . -. 
divida, sem attenção á m~ioria (le nun1ei·õ: 

.Ainda um novo exemplo. temos da prcfct·cncia 
que deve ser d11da á garantia real, no art. 22 do 
1n·ojecto sobre sociedades·· anonymas, que se acha 
redigido para 3.a discussão, e no qual se dispondo 
que a rep.nlão para se resolver' sobre a concordata 
ou liquidação seja dependente' de ún1 numero de 
credores que represente dous terços· do valor dos 
credito~, nada se accresccntu quanto ú maioria . ' . . 

convenientemente os l'eciprocos interesses do falli- Pm·ccia que nenhuma cluviüa mais poücría !c-
do c dos credores. • vantar-sc sol.Jt·c a applic<:~ção do decreto de :1.85~, 

P:1ra <;uc se possa bem ajui7.ar da improccdencia quando soureveiu a consulta do presidente do tt·i
da doutrina contida no decreto de i8i2, hastarú ver buual do connnereio do Pcrnnmbuco, questionando 
em que term0s c sov1:e que funJamentos foi clle si, comparecendo um ou mais credores, e vot.-wdo 
expedido. . . contra a concordatn, se deviam contar· os votos do::; -
· Havia o governo imperial mandatlo ouvir o pre- ausentes como adhcrcntcs á concordata, ou o. ella 
sidcnte do tribunal do commercio da Côrte sobre contrarios, reuninüo-se aos dos presentes. 
a.s duvidas suscitadas a respeito dos arts. 8-17 c 858 Nvp tinha razão de ser a duvida ; o caso esta.va 
) . . . 

o .f . o (. ' .... -
O Sn. BATISTA PEllEIRA:- O tribunal do com- sentes, deixando fl.c comparec-er, eram sempre tidos 

mordo de Pernambuco foi que moveu duvida so- como favoravcis á concordata, sem cmbnrgo do~ 
hre o dccrcctode 1.85á: j votos dos credores presente~, quando estes por s1 

o sn .. ÜLBGARIO : _' l\Ias cu tomo 0 cnso de mnis sús ?ãl! .constituíam maioria de numero, na fórma 
lcm~e; vou hi:;toriar o que houve sobre o dccrecto do c~drgo: . . _ ·· · 

~ ) ~· 1. ·~ ~'I • .. ,. • ~... ~ r • !l "'• 

]H'OVOC{l'do · pcln cousultn do 'trÍbUJwl de 1)ern::~n;~ cio da Curlc, que, por seu tmno, ouviu o clcsemiJar
bueo. . gador nscal, e conformando-se com o parcccl' por 
· O presidente do Ll'ibnn<Ü uo éommcrcio da Côrte, este dado, respondeu que, cmbo1:a urú ou mnis 
tlc='emlmrg-ador y,;z Vicir:1, lwvia opinado pela rli- credores ~ivessem compured<lo ú reunião _l):tra clcli
mi1w6ío absoluta da condicilo t1c m:tiori:l c:n-numc- bcr::~r-se sobre n concordata e votado contra o 
ro de· credores, ]Jara a dd'ibcrâção da conconh:la, impetrante, deveriam ser sempre conlados os votos 

que ass~m serao mtermmuvc1s, deixando cxpos- o de :1 de MaiO tlo 18:i:i .. fazendo cxtens1va a dis
to:; a senos embaraços e eventualidades os interesses posiç1io do primeiro ti(}:; cnsos tlo quital)ão ou mo
dos que reprcsen!am u maioria uantitativa · rato ·ia n. ,. ~;· ) . • "!:: • ~s-

LlV1 a n se?ç<to (o justiça do conselho de Es- cmhnrgador Castm Ml'nezc~, tlttl'l<~r 0s cstorvós que 
tudo,. pronun~10n-se Q;.<~ta contra a supressão 11ro- praticaHH:n\e !'tl eHt·nutl·avam t! tltl contínuo se 
P?Sta~.c~mo tnatlmiS'S'\vcl, em vista d.a expressa J dav~1ni na rcuni:io tl:t m:1inria tlns t'l't'tlol'rs, lir·
diFIJOslr;w dos <H'ts. 817 o 900 do cou. ; m~s acoi- Ilwnuo-se o l'riucii'io t:el"<ll tlu utl.lJUliiUJ tio.; uusen-
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tes iÍ c.oncordata, qualquer que fosse a votação dos 
presentes; quando em minoria uc numero. Era 
como se havia já procedido em um caso de q-uitação, 
tendo -comparecido á reunião sómen.te o adminis
trador que se abstivera de votar. 

Foi ainda ouvida a se.ssão de justiça do conselho 
de Estado, então composta dos conselheiros Nalm
co, Carneir~ de Campos c Barão das Tres ~arras, 
que IVCr0 I ' · 

Entendia o primeiro que, sendo o mal que se 
queria evitar, o contra o qual SÇ) recla~ava, ~ im
possibilidaue da concordata, pela neghgencu\ ou 
int:rcia dos credores que não tivessem grande in
teresse na solução da falencia, não devendo a 

· · ·, cr il s fi ar su · eita ao ca lricho da 
maioria de numero, cunipria1nsislir na providencia 
do decreto do i85~, rêctificando-se a1lenas a dis

osição c ue uhi se contem cDm a declaração de que 
c a se r e ere so a maiO na e nnmero, sen o em 
todo o cnso indispensavel o concurso efiecLiYo da 
maioria de do11s tercos no valor de todos os creditos 
sujeitos ·a~s. eíieitos" ~a concor~ata, para 51ue possa 
ser clla valida, em vista da lm (art. 8(1,1 do cod .) 

O Barão (!.as Tres Barras, hoj c _Sr. Visconde de 

}lresumida em virtude da comminação, não signi-
1icava um voto antecinado e prevenido em favor. da 
concordata, mas simligadó á adhesão dos presen
-tes, de que depeniJ.e, e com. a qual ~e confunde, 
sendo a comminaçuo um meiO suggendo para dar 
valor lega·! ao voto da minoria ·presente, e jamais 
pa::a anullal-o; era esta a disposição do art. 846. 
do co di cro : sendo absurdo que a resolução sobre 
a cóncordáta a qu~ a lei attendeu p_ai·:icularmen_t~, 

- ' dados, que não eram concedidas a actos d~ menor 
im portancia. · · . · 

Neste sentido propunha que. fosso revogado o 
decreto de 18õ?í:; expedindo-se outro, em· que se 
declarasse que o chamamento dos credores fosse 
feito com a comminação de serem havidos os que 
não comparecessem por si ~u seus procuradora?, 
como adherentes ás resolucues tomadas pela mm
oria cn1 numero dos crcdm:es presentes, sendo em . . - ... . 
maioria de dous terços no valor de todos os creditos. 

Com este parecer concordou o conselheir0 Car
neiro de_Cnmpos. 

.Ain·da. replicou o conselheiro Nabnco, susten
tando o seu voto, e mostrando que, não podendo 

:t.. ~-

pl'esidente do tribunal do· commercio da Corte, 
c sondo a iutiioria em numero taml>em necessaria 
}lara, com o concurso· da maicirià de capitaes, re
solver-se sobre a concordata, restava· a provi
dencia da notificação com a comminação de adhe-

- rirem os ausentes á concorqata, entendendo· se que 
. sã ú isã p es · n es se aria qua nuo, 
sommados os votos dos presentes' e ausentes, a favor 
da concordata, vencessem estes os votos -dos pre
sentes contrarias á concessão da concordata. 

Por essa occasião leiubrav{l ainda que _nem se 
podia impug_nnr a. lcgalidàde do dc~reto de:1854, 

pela pratica e pelos' votos em mnioria ~ minoria da 
autorizada secção de justiça, unica COil}P~tente 
para consultar sobre o caso, pela sua especwlrdade, 
e por dous votos conformes se concluiu_ que a 
verdudeira iutelligencia do art. 1. o do decreto de 
185~ era: que os votos dos credores ausentes so 
não:;-contassem em favor da concordata, senão quan
do esta tivesse sido concedida por maioria de nu-
mero os cre ores, e ous terços o va or os 
crcàitos; que assim o dispunham os arts. 81:4 e· 
8~7 ·do codigo commcrcial, que não podiam ser 
revogados pelo decreto, cumprindo antes . que o 
fosse tanto a art. 1. o do mesmo decreto como o 
art. 69 do de ·:1. o de Maio ci.e 1855. · 

' ceres_, foi expedido o decreto de 1:0 de Fevereiro 
de· :1872, cuja disposição é co11hecida. 

' o ./ cer-se que, pelo modo por que foi encarada a 
CJnestão no conselho de Estado e solvida no men
cionado decreto, nem se attendeu ao direito e nem 
ás conveniencias do commcrcio, perfeitamente 
expostos e sustentados no voto vencido da sêccüo 
d.\lj_u.s_ti_ç_;k.UJ:.u.e ac1!__b_ei de referir-l.ne_._s.Lu.ni..n.ÔY.o __ 
argumento esse preciso mvocar em apoio do que 
digo, seria clle fornecido pela condemnnção geral 
que achou na pratica a vexatoria medida do· ulliJllO -
neto do gov:.erno. 

O q1;1.e se ·procurava esclarecer, com as duvidas 
suscitadas antes do decreto do :1.85~·, era a verda
_deira intelligencia do art. 817 do cod., combinado 
com o art. SM. ; .este mandava que os credores que 
não comparecessem a al~uina reunüio para q~e 

., I =) .. • 

resoluções tomadas pela ma.ioria de votos dos prc-. 
~entes ; aquelle fazia depender a validade da deli
beração da condição de maioria em numero dos 
credores favoraveis it concordata, sendo represen
tados clous terços do valor de todos os credi tos 
sujeitos aos effeitos da concordata. 

Nada, porem, se dispoz sobre a liypotliese, aliás 
bem frequente,· de não na ver maioria 'de credores 
presentes, p_or não -terem t:cudido ú notillcaç~o os 
ausen es. 

O que f\tzer neste caso ? Preterir o direito que 
a lei dá ao fallido e upresentar concordata, no in
teresse commum do f:tllido c dos crectorcs? E como 
insistir em ·uma providencia incxequivel, sendo os 
cred9res em numero sut~el"ior ?- 2 ou 3 mil, como 

' ... .. ' " ... 
parecer? Como fazer dependente a concordata de 
uma. condição impossive!; qual :1 .dQ compareci- . 
mento de milhares de credores .ausentes? Foi o que 
tratou de remediar com summo acerto o decreto de 
:1.854~ hoje reproduzido no projecto em discussão> 
estabelecendo o n·lnci io s l 'tar · riui o ren 
computados os votos dos ausentes como favoraveis 
á concordata, meio facil e sempre prefcriyel ao da
aclministracão ou contnlto de união para a liquida
ção das_massas fallidas. Si os credores, directamentc . 
interessados na defesa do seu capital, tivessem por 
inc~mvonie!lte o mei~ de liquidação por concordata, 
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lhes pareceu melhor. Nflo Iw. ahi sotpreza, simula- 1 IIa.via na exposição do peticionaria dous. pontos 
ção ou conluio que deva ser condenmado. a attender: um dei;1teresse privado, cspecialmen-

Accresce que pelo codigo não alter:1do pelo de- te destin<ldo a remover certa difficuldadP. que se· 
ereto é em todo o caso necessnria a represent:tç:ão oppunlw. a qualquer accôrdo entre esse negociant<} 
de dous- terços do valor de todos os creditas para · o o thesonro, um dos seus maiores credores, in
que se·a· -v:Wda a concordata. Ncnllnma garantia hi!Jido de entrar em qualquer transaceão com o 

.. • .. • - 01 

nHus ren .e e ecttV<1 po erw. ser CX.lfJ"l a p:m1 sa r • · , , :, < , , 
~uarda dos dit·eitos dos credores. Os pequenos cre- interesse ger::~l, embora accidentalmente favoravel 

. dol'es -poderiam comprometter de envolta con\ os uo peticionaria, mas uppl_icavel em qualquer tem }lo 
seus diminutos interesses os dos grandes credores ; e a qualquer outro fallido, nas condições em que se 
estes, porem, certo que jamais comprometteriam aos acha o reclamante. · -

_ outros, prejudicando a si. · Sobre o primeiro já resolveu a camara, inst~rin-
r ., , •• , do no )l·o·ecto de lei do orcamcnto autoriza :ão 

como. revogando esses ou quaesquer outros a.rtigos e·:;-pceial pura que po~sa o thesouro transigir como 
do codigo; .não o poderia razer (apoiados); apenas tiYer por conveniente; quanto_ á providencia ge- . 
se considerou a dis losicão ue ahi s0 continha. ral, 6 a que se eontern no presente projecto; ahi j<i 

( . .Apoiados). Fni juiz do commercio por muitos.- O l\. LEdX:nro-:- rattt·-se- e-rn:o r n.cJ.:tr,~----:7"o __ _ 
annos na Côrtc, o mai.or c mais animado furo que · melllor modo sobre uma necessidade getalrnente 
n.ós temos, especialmente pelo que respeita ás ques- sentida, com. attençãó ao direito, e só tendo-se 
tão commerciae..s; nunca d.ei, nem vi dm· .ao decre- por ba::;e a justiça. 
t", contra o qual se pronunciaram tão severamente Não era p:1ra mim duvidoso que chegarimnos 
~s sect~ões do conselho de Estado, outr.<~ intelligen- uo J)Outo em que ora nos achamos. Qu<mào em 
cia que nüo fosse a ·que :1cabo de enunciar. 1.872 se poz em execução o decreto de 1..0 de Feve-

Tambem jamais se duvídou que o decreto tivesse reiro, e a pratica- demonstr13U os inconvenientes 
por 11m sómente regular o modo de se .constituir a que trazia, eu, nessa occasião, co1úo aini14 hoje, 

• • 7 · · r ~l razenuu Jtlrte da redaccão de uma revista de· ·u-
effectiva presença dos credores, representando dons risprudencia EJ.UO se publica na Côrtc, o i1·eito, 
terços do valor dos creditos, para. que pudesse ser esc1·evl um artigo que foi ahi publicado, e pre
concedida u coucord<lta. Exorbitaria de seu natu- nunciei que, assim co1no o uecreto rle 1.851 l1avia 
ral limite, si, regulanclo a execução dos urtigos condcnmado a intclligcncia que se queria dar ás 

~citados, fosse no ponto de radicalmente contm· disposições do codigo nos arts. 844: e ~7, tornan-
rial-os (Apoiados). do obrigutoria uma condição irrealizavel pãra 

Foi o clecreto de :1854. l~vogado pelo de 1872; l a concessão da concordata, do mesmo modo o do
mas mui\o se en~anou quem promoveu a revoga(iiiO. ereto de 18i2 seria cedo ou tarde condemnado, por 
si suppoz quo <JSsim procedendo tinha melhor con.:. inststir em um erro jit accusado, convencendo-se 
suitad.o as convc,~icnciasdo conuucrcio c ~ c:.tusa I eJJtiio o legislador tle qut\ na. adopcão de providen-
da justi~a. As leis s:lo feitas para occoner ús n~- ' cia~ desta. ordorn, é ncces~nrio attentler-se mais á 
cessidades do serviço pulJlico, e garantir os dircHos vratica do que {t theoria, c ajuizar-se da conveni
das partes, e não para ·suggerir obstaculos á efl'e- encia de uma medida pelos resultados qtte dclla · 
ctivida.de clesf:cs mesmos direitos. , prO\"cm uu execução. 

:om.. o f;~~d~m~nto d~ cumprl~:~c a d~sposiç5o o. Sn. ~ALDANH.\. :MAJUNIIO :-Eu entenrlo que 
lc,.al, 1 clat.\ <~ as concortl.\tas, nullthc!lu-s~._o bcne- l1evwmos 1r ma1s long-e, e autoriz<tr a concorda la 

tercos do valor dos treuitos obrírrator·a . . , lo1m., ~omplic..~da,_ unparaço::; .. e denun a da quo, ao 
• • ' o' 1' l1•m.\ O:; conclmr-sc-a hqmdaçao da massa. qoa.lquel' ·que 

~IUSCnleS. IJ . . ' I d .; d" . 1 _ e 3 seja, o sempre o rcsu ta· o preJU 1Cl3. aos ere-
. 'ra _o p.1esmo 1m a e?nça o por out1:o meio, as 1 c ores. que tar c pouco ou 1w a. recc em, e aos 

com.rmssoes pareceu. m:us ~ccrt~d_? prover sobre o devedores que. em · pur;l perua trau:~:lharam 
?-Ssumpto, rcsl::mran~o n d1spos1çao uo decreto rc- .(Apoiados). - . 
vog:ado, c sem duY1da varece ser esse· o melbor Mas, deixemos para outra occasiiio o que possa 
alvitre. ·· .· ter relação com n reforma ger~l do 11rocessQ de 
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fallencia, c tratemos 1.10 momento de attender a 
um ponto especial, já deviUa!l1énte estudado e em 
termos de poder ser do prompto resolvido. -

'uM Sn. DEPUTAno:-0 qilo conv·ém é resguardar 
devidnmento os direitos do credor ause11te. 

O Sn. O LEGAmo:- Esta consideração que já 
tem s'irlo feita. e e arrota de novo lembrada elo 
nobre deputado,· de que conviria sempre que o 
credor ausente tivesse conhecimento da concor
d:lt~, ou dos termos della, afim de p_odcr resolver 
sobre a 'concessão com melhor conhecimento, 
11ara mim pouco adiant~·; quando procedesse, não 
autorizaria o expediente.do dee. de 18i2, porque 

. - .. 1 .. 

. . ~ 

haveria credores presc.ntes ú-reunüio; é um enga
no ; e não comparecendo, não ha como obrigar os 

_ ausentes a adhcrir a um voto que não foi pronun-
ciado. · ·· 

Cumpre, entretanto, ver que em nenhum caso· 
são os credoreÇ surprehendidos por uma delibe
rarão prejudicial a seus interesses, tomo se supp'üe; 
essa deliberàção nunc~ é tomada sem que sejam 
préviamente notificndos os credores para a reunião 
em que se em e op ar pe a concor- ata otl pe o 
contrato de união ; si residem dentro do Imperio, 
em Jogai' snbido, ·são pessoalmente convocados 
para o acto; si -ausentes c;s desconhecidos, o são 
por euitaes e annuncios, s~rnpre com as advcr-. 
tencias 'determinadas pela lei .. 

Assim: que júmais poderão :1l]cgar ig·norancia do 
que se vai praticar á sua rev~lia; pelas reluções em 
que se acha~ .os. credores com ,os dev~dores, po: 

faliida c dos lermos em quo poderú ser proposta e 
aceita a COI!cordata; conhecem perfeitamente ... 

O S:ç:.. CosTA Rrrmmo:-Nüo. apohulo. 
O Sn. ÜLEGAnro ·: - Como não? Necessariamente 

terão conhecimento da fallericia · das cnusas uc a 
determinam e do estado ~m que sa acha a massa 
falliua ; desde então. podem rc·!?olver mesmo em 
ansencia sobre a convenienci:F·dn liquidação por 
concordata, consentindo nella -tacitamente, pelo não 
comparecimento, ou oppondo-se, si assim o julgam 

. con~eniente, ~or meio de procuração, quando não 

·Essa adhesão t:1cita -á concessã·o da concorda~ 
legi tima-.sc pelas condiçlíes em que ella é dada 
sul.Jordi:nando-se o:; ausentes no preceito legal, 
nem 11or isso sncrificam-se os interessL's do credor, 
é sabido que a copcordata, como meio d!! Iiquiaa·ç-5o, 
é sem re )r feri • I ·í aumini t·a ~ · · ,·1,. 
póde nielhor desempenhnr as funcçücs de liquidan
.tc do que o proprio fallido, que conhece n- fundo o 
estado··ao·s negorios a. seu cargo, c tem interesse 
em ·sn var as so n·ns que por Irc1to e wo te 

· pert~ncer; accresce que na boa fé repóusan1 es
sencialmente as transacções commercines, e só ao 
fallido de boa fé é dadq o favor da concordata. 

Cumpre ainda notar que, como garantia maximá 
dos~ direitos dos credores, sobreleva a condieão 
imprescindível da represent::u;5o dos dous terços-do 
valor do capital cmpe:nbado nn fallencia, influindo 
sempre para a concessão daronéordata, ainda qu:m
tlo tenha -se _a maioria de numero formada pela 
adhesão dos ausentes. · 

··do projecto ; seria iníquo sujeitar os grandes interes;
ses do commercio á vontade e ca.pricho dos pequenos 
credores, para. os quaes o prejuízo seria poucosen
sivel ; a maioria dos creditas deve prevalecer gm 
competenci~ com a maioria de numero; este mes.: 
mo principio dominou lia legislação antiga como 
. - : ~ i. . e r . i v. . 1 • , 

8. o e li v. (1. o tit. 7 q, § 3. o, bastava que os credores 
de maior ui vida c?nvi~ssem na concordata para qus 

.. o_ • ' c.-

tando da ces~ão de bens, diz esta ultima : ·• e ainda, 
qile de uma parte seja um stí credor e de outra sejam 
muitos, si áquelle só for mais devido que a todos os 
outros, esse só prevalecerá sobre todos os outros; de 
maneira que se não tenha respeito ao ·numero. de 
c_redores, mas sómente á somma e quantidade ele 

!VI a. •· . 
Potllier, -sobre o contrat11 das inducias, diz: que 

se faz com tres q_uartos dos credores, o que se esti-· 
ma não pro muneto personarwn, sed pro cumulo de-
biti. ' . . . 

l\Ioracs Carvalho tambem usa da phrase: quando 
a maioria dos credores em quantidade de somma -
etc. ; e como elle outros escriptores que expla-' 
nanu~\o direito ant~:s da mo~erna legisl~ção co~1- · 
m9rCJa,. 

O proprio codigo. commorcial brazil~iro reco
nheceu a importancia devida ao -interesse do ca
pital com relação ao do numero; dá disso ex
emplo ó art. 858. . - · 

Diz-se que a exigencia da maiorih de credores 
é aconselhada no interesse dos pequenos CL'cditos~ 
qua podem ser sacrilicados pelos grandes, concen
trados em mãos de poucos credores, como acontece 
m1 .fallencia de l\Iauá & comp., e viu-se antes ua r., .. • • ..... 

ser simulada, forçando uma trttnsacção ruinosa para 
os 'pequenos, e pouco sensível para os grandes cre
dçn·cs. Mas, bem se patcntêa a improcedencia desta , 
razão quando se considera que, si a divida-de !JOU· 
cos e grandes credores púde ser simulnd:l, 'tambcm 
o púlle ser a dos pequenos e muito mais · damnosa .· 

ú ·· a~.ã 1 s a em 1ú·a ica por es es em 
prejuízo daquclles; do que a colligação dos grandes 
creditas :em favor do fallido, mas em preiuizo 'dos 
credores indistinctamente grandes e 11equenos. · 

Não valo, po~tanto, a ,argumentação, que por si 
mesmo ·se destro e. · ' 

terei ct'e. faze~ sobre o dccfcto de :1872, cu-ja dou
tri:na sempre impugnei COillO erronca e im}Jrati
<:nvel, em vista do direito. 

'Quer-se que, para valid'ade de qualquer dcli
b'crnção dos credores presentes :1 reunião, seja sem-
r n c ~ ·· · ·· · -

dade de credito, na fürma dos ats. 84:lJ, e 8(1,7 do 
cedigo; isto quer dizer que não· é licito tratar-se da 
concordata sem quo uma e outra maioria se· am for-
ma as, como man a o art." , mas· assim· sendo, 
perguntarei, a que· se reduz a comminação de adhe
são ao ''oto dos presentes, imposta pelo codigo, s 
a deliber::~ção dos presentes já é po:t si só. obriga 

.. 
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toria.para os ausentes, c independo ·aa tacita ndhe
são, que nada vale.· em face do -que foi vencido 
pela maioria de credores e ue capitaes represen
tados na reunião? (A.poíados). 
- 0 SR. BAPTIST.~ PEREIRA:- E' inutil a provi
dencia ;_não tem ciTei to jurídico: 

n. LEGAmo : - eguramente; c super u[l; 
tJido concorre, pois; J)ara que se veja na di~po
sição do projecto o meio pratico de obviar tão gr:m-
des inconveniente.s; . 

Quanto á emenda do nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro, fazendo extensiva a disposição do projecto 

... ,... ~O" • 

sacrificados pelos grandes; c a do capital para o 
cflcito opposto :·para impedir que os -pequenos im
ponham a sua :von tadc aos grandes. Nn corilvinação 
dos dons elementos consiste justamente a Yirtudc da 
disposi~úo da l<3i commereial. . 

.\~ou mandar á mesa a en~enda.que ojfere~o ao 
' J. t. l') v \ ... 

riar- o plano que as comt~nissões tiveram em vista. 
E' o que tenho a dizer (ilfttito bem). 
Vem. <i mcsn, é lida, apoia:la c approvada a se

g-uin~c 

parte, nad~ tenho a oppt.r.; o nobre ministro da jus
tiça a aceita, e é fóra de duvida que clla vem com- Depois das p:llavras-urt. 812 e 3 fJ.:i do codio·o 
>letar a medida' tornando-a a licavel á ui tu ,ão ·e commercial-acrescentc -se : o, 

a moratorta, como Ja era 1sposto no art. o ue- Sendo em todo o cr.so indispens:~vcl -o concurso 
ereto de, i.0 de Maio de i85t:>, ~·e vogado pelo de effectivo da maioi'ia de uons tercos no valor de todos 
i872. os creditas sujeitos aos cfieftos ua concordata 

Querocrerqueascommissõesdeixaram deinclu- (art. 817 do cit. cod.). 
ir essa providencia no. projecto~ sómen te J?Orque Sala das sessões em 17 de Junho de 1879.-0. 

--toma..rn r ~ase de seu trabal~10 _o p~Qido do Vis- __ ll~~_Ar.·uino e Castro. 

' ' pór ser esse o acto que no momento lhe diz respeito; . Encerrada a discussão e posto a votos o proJec1o,-----
como; porém, se trata de uma medida g-eral, sem e approvado, bem como as emendas, e remctticlo · 
mais attenção ao interesse particular, parece accr- · <is commissões de justi!{t~ civii c ue fazenda para o 
tado que se disponha por nm neto legislativo o que redigirem, afim de entrar em 3.n discussão. 
estava regulado por decretos do executivo; a não 
querer o governo }lO r si só restabecer. os decretos de 
!854 e i855 ·com o que seria attingido o mesmo fim, 
ficando assim solviQ.os todos· estes pontos de igual 
interesse para as partes c para a jnsti~1. 

n. 
apa1·te. 

O que me_ parecia conveniente, no intento de 
evitar duvidns como us que assaltaram o cspirito 
do proprlo ministro que referendou o decreto de 
:l85il, era que se juntasse ao projccto a expressa 
declaração de que é sempre ncccssario o concurso 
effectivo da maioria de dous ·terços, 110 valor de todos 
os creditas sujeitos aos eil'eitos ua concordata, par;t 
que seja ella válida. · · · 

Ficaria o projecto assim mais claro e completo. 
como jú o propunha o minrstro dn justica de 1851: 
na consulta da secção do consellio d'ê Estado, a 
que ao principio me referi, c t' reconheceu o voto 
Yencedor dos conselheiros de Estado em maioria 

SEGC\DA l'AUTE DA ORDE~l DO DIA. 

Entra em. discussão o projecto de rcspost:~ ií fall:~ 
do tllrono. · . · · 

tençiw) :-Sr. presidente, um sentimento de tris
teza, sitiudo por todas as duvidas que podem sobre
saltar o patriotismo.lJrazilciro~ apossar-se-ha sem 
duvida da n~ç~ão; ao ler a fu!!a. do throno, com 
que o ministerio de 5 de Janeiro reabriu a sessão 
legis1ativa. · _ . 
l~mbora respondido, conforme os velhos cstylos. o 

discurso da Corõa ·póde rcputnr-sc a penitcnéi:t 
publica, impo~ta a um partido, c <t tacita retracta-
çao e o os os seus prmctptos pe o a mmen to 
indefinido.. . 
. 9 Sn. JoAQUDI Br.EYES :-Outros tch1pos,oatrns 
1deus. · 

O Sn. GAn:\o PEIXOTO : - A' paln\~ra dos Srs. 
ministros,· disting-uindo os programmas de sessão 
c os prog-ramm_as c par 1 o, oppuc o esconsolo da 
n}agn~ peça official o m_ais- expres8ivo c qualificado 
silencio. · 

· Bem sei, Sr. presidente, qi.ro o passado, cheio de 
estrondosos ucsengnnos, não abonã a valia dos 
grandes c gastos_ })rogr_amma~ politícos; se igna[- · 

• .. (t' ,. 

como o povo. To.das as qucsttics que devem vir e in 
primeiro iogar sempre têm a primazia, c niio é . 
neeessn.x:io dar um catalogo de }Jr_ofissüo politicá c 
de medtdas p::~ra o futuro. Pois hem~ não tende 
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programma ·; cu vos felicito· por isso • - ; sei qu~ 
ussim pensam honJCns .de esphera elevada, m::~s sm 
lumbem que n palavra do governo procura scmJH'c 
nestas oecasiões dar n fiança do que pretende ; e 
JlOis nas circumstancias actuaes a descorad:1 f<~lla 
do throno nã.o concerta com os enthusiasmos 
algumas vezes repetidos, dcsfraldand?·Se a I?OlJre 
bandeira liberal,· ú meio coberta de oe1ra, e attrada 

. a um canto dos galJinetes. ministeriacs. 
( C1·uzam-se "apm·tes.) 

nlgumn, a franqueza foi mais necessaria 
hoje ~Apoiados). _ _ ________ •. 

-- - , . crisi::t (111u'ito bem). . · 
pronunciamento nas caL'l!aras ; subimos ~m nome . No dia: em que um partido tomasse por chefe a . 
de um. principio que trmmpllou no pmz, e esse ~ Epicuro e atirasse uo poYo que pode liiJeràaàe o 
lWincipio não diz por s~ só _qual a derrota de nosso I que se cÚwa aos romanos da· decadf'ncia-panemct 
enminho, crnv-ado o 1mme1ro e gpmde Dl?_rco de ci1·censcs-;no dia em que o alvo de um pt~rtido,um 
nossa jornat1:.1. A falia do throno c a occas~tO pro- o-rando c nobre parLid.õ, fosse bzer sete ministros c 
picia e azada para <:.stas .soier:m~s declaraçue.s~.e a ~lgumas duzius de deputados .. essa g.ente, css::s 
sua mudez com rnzao pode szg~11pcnr ou a· he!Sit~- i homens, esse partido nffo deveriam tomar por mera 
çüo diante do futuro, ou o scepLICJsmo c ~ rcnunc~n nem 0 primo vivere, porque seriam indignos ele 
uiaJ?-Le do presente e do passado. (Apozaclos, nao · · · · 

o discurso da Cori'ta. resume-se em uma f~rnmla 
secca esteril e desanimadora: tratemos de vzver, o 
resto 'it sorte ; 11ri-nw vivere, deiude pkilosBphate. 

Dir-se-ia ao lêl-n, como Hoyer Collard ( CUJnS pa
lavrus. no dizer ele Guizot, gravam-se em toda.a 
parlc onde éaliem), testemunhando o. desfaJlC~l
mcnto dn França : - A sociedade esta el!l l)Oetra 
não ha senão saudades, lamentos-, utopws, lou
curas c desesperos: ou como Wellinn-ton aocon-
temp ar ess~ m~sp1a • rança em :1. 15:- Esta narão 
não tem pl'lMIPIOS. 

( Trocam- se muitos apartes.) 
No dia em que um homem ou uma seita te:1.ha 

nh::mdonado pelo poder as ic~éas que professa,_PO· 
... :""' • • ·: f• ,. • .: ~ .. 

c os principias que ellas representavam, t~ahi_dos, 
ou bus6arão novos representantes ou acettarao o 
suicídio. , . . 

Si }JOr ai11or do gozo e da riqueza ~ ao m1perwse 
pudesse trocar a verdade, porque o Filho do Eterno 
não tcrin aceitado o contrato que no alto do templo 

A politica é. um resultado do amor da patria, e 
porque, depois de Coriolano c de tantos outros 
exemplos, não havemos de cre1· . ue Jossam tambem 
os parti os ser sacrificados? . 

Os partidos vivem, só e unicnmen.te, pm·~ reali
zar. sua idéa, ·do mesmo modo que Vtvem so as re

A. it>.--ro:.Io n. 

Depois de tantos n:mos de proscripção, dcpoi~ 
de tantas esperanças a!iment:tdas pela aseens:lo 
dos liberaes ao poder, depois · de tanto sonho de 
progresso e de liberdade, não era .Por certo esta 
a f alfa do throno que esperava o paiz. · 

Um j nbilo que se renova. touos os anno3, com 
toda a syn,1étria theatral dos grandes scen:.,rlos, 
dando logar aos agrndccimentos festivos ·da fo1'· 
t:;ada lingungem oillci.:d; uma _cle_i~ão de que j:i se 
·< , • gove no a 
nação pelo ~overno de alguns ou pelo governo de 
alg-uem ; uma economia, que se proclamn todos os 
dias e por todns os governos, e que..termina sempre 
pela incomparavel felicidade de novos impostos; a 
segurança Jo q_ue perma11:ecemos em p~z com as 
naeões estra:nn-en·as e contm a · . 
taclos e fnzer conYenções,.quando' a paz não podia 
ser perturbada, e os contratos intGrnacionaes, on 
nada signifiC[tffi, ou enceuam manifestas vio1açue3 · 
ele lei; a certeza de· que· o paiz estú em soce;w, po-. · 
rém, igu~tlmenté a de t'Dlta de seg-urança in.divülu· 
::~l· a declaração das causas accidentaes desse cst:~-

' . r • • • -
.. '~ .. , c. l 

~·sabe ·como, até mesmo segundo a e~quisil~ 
de1)0sição de alguns dos amigos que o :~powm ; as 
c h uvas c[e Fevereiro e !Iarço a gerar espcranrns 
_gue se dissipam, e a apre~oar as uespe3as. cru~ 1~ão 
se esgotam; o estado samtarw, que nuo c sattsla-. 
torio, mas~ satisfaz ao governo, em1enhado em.. do· 

e ar as causas as epidemias por medidas, cujo 
~lcance não é possível saber ; a promessa duvidosa 
e repelida dú l.Jnncos territoriaes e 1ra~~s p:~r~1 a. 

< • , < as ccn n mçccs, 
e nem ao menos tornam-se effecti\"os os fa:vores. 
que .lhe foram concedidos ·•em lei, e pelo. facto e 
peb palana tent.:'l.-sc sul.Jsti~uir a grande propri<~-
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iade pela pequena, embora o Sr. presidente do 
conselhe. tenha faliu do de protccção ú grande 
lavoura; a fé no movimento progessivo da tenda 
puhlica, quando ao lado das grandes inunohiliza
ções de capital com prejuizo da reprodue1..~Iio di
rectaJ novas imposições tendem a estancur~lhe as 
fontes: não eram as· saudações que ngnardavu a 

-ç- • • men o so emntsstmo. 
(llfuitos apoiados, m~tito bem.) 
Considerando a lastimavel posicão 1 em que nos 

foi entregue o governo de no.5sa "patria, dcveri:l
mos ter hoje a cor2gem da verdade e responder 
com um notavel talento: uma constituiç5o no-

' . . ' :s ~ a-
tisfação, liberdade sem garuntias, ministerios sem 
.dogm~ e sem nacionalidade, um scnndo vitalício 

~ov:erno, pretendendo transformai-o em oligarchia 
a venezimw, o direito de proprie&nde sem segur:m
!;8, porque :1 justiça civil é distribuida por uwgis
trados políticos, que sacrificam a paixões de parti
do a imparcialidude do julgumento, a lavoura o a 

~n dusrt1ã-mrci'onahl-d~-n1ta·I'-Por-f.al.t..1.-dc...ca.pitu~s. 
ic o wsouro a Jsorvem ; ns 

1inanças em descalabro; a·na~ão envilecida, des. 
lJrezada, conculcada, nadu de generoso, Lle puteio
tico· c de grande; nnd:t para gloria, pnra a liber
dade, para a prosperiliad·l material; o enthusi:lsmo 
cxtincto, o torpor da CfíOismo percorrendo gra
dualmente, como a frialaade do vcncM. do cortl
cão ás extremidades. e amortecendo as caí·nes mor
J)idas de nina socie.dado, quo sUppura e dissorve
se ... tal era- o estado do Bn1zil, uando os liberacs 
oram c Ia!lla os ao po er, e ta é um a lloje o s~u 

deploravel estado! (Apartes). 
Mus quem acordará do lethargo nossa. indepen

dencia natural, nossas tendencias americ:mas, nossa 
vitalidade, nossas esper2nças e nossa grandeza? 
Quem nos salvará desta gangreuu social a que mão 
politi(~a incomprehensivel condemuou-nos? Qnem 
salvará a liberdudc das perseguições brutaes e sys
tematicas do governo do privilegio? Quem fará da 
excep(;flo u rerrra elo brazileiro um cid d~o · d 
1orças e to os a ba.sc e o genio do Estado? 

Quem? 
· O acto da soberania nncional que nomear mua 
assembléu constituinte sem limites ! 

(Apoiados, azJoiados. Trocam-se diVBI"SOS apartes; 
o Sr. residente 1·ecl ·n ; -

Senhores, si a eleição dn·ecta pó de ter uma alta 
significaçiio política; si póde ser paru o pu1·tido li
beral um p1·ogramma, mesmo de sessuo; si póde 
legitimar a subida ae fastigio do poder do actual 
governo; si._ para o partido que representa o minis
terlo· significa uma idéu crca.dora, dando a inseri)-
oã . i ica a ~ma es1)erançosa an etra; si, em 
uma palavra, e unw verdadeira preliminar e ~o 
uma formidnv.el mystificaçiio; clla exprime a con
dição indiSIJensavel para :.ts esplendidas victorias 
da democracia; é o ponto de partida para totlas as 
liberdades (A]Joiados). 

E . . 
som: ubaixD a tutela administrativa. 

E.m nome deU a o commcrcio ergue-se Jlara pedir 
reg1men da livre concurrencia aceito co11 · · · ·-

a. e e ea a e, sem os prrvilegios chocantes e 
lesivos da utilidade publica. · 

Em nome della os municípios reclamam a vida e 
o fúturo, até hoje sem horisontes, apcztlr das 

promessas formulnuas, até mesmo nos discursos da 
Corôa. 

Em nome clella a liberdade religiosa pede um 
assento nos faustosos e annuuciados festins. da no-
1m: democracia. 

Em nome dell-1 a imprensa reclama o livre Lr:m· 
sito para a vasta cit·cuhwão do )Cnsamento naaio· 
113 

.Em nome della a lavoum pede ao governo rrne, 
si não é possível dur-Ihe lm1ços, ao meno~ não a 
pcrtnrbe, substituintlo o problema do presente 
pelo prolJlema do futuro, apressando a crise do 
trubalho pela desorganização da propriedude_. 

~ . . .. 
pl'isão e na pena, a igualdaue enlre o rico c o' po~ 
JJre, entte o poderoso o o fraco, entre o grande e o 
c nono. )ro!cstnnd h1 · ·. · ·-

cas do Imperio. 
Em nome della a scguranra publica pergunta 

cspeciaitnentc a.o Sr. presidente do conselho, si a 
melhor de tod<1s as ma:.::htraturus é a magist1·ntura 
politica., envolvendo-se ~1tó nas lutas de alde11, e 
decidindo o sim c o n_ão uo mesmo. t~ll-lJ!O· 

. -"--· .ei' 
govarno a proposito da inlluenclDUüfmrcci!J,-
n-.ilismo na organização c composição das cama, 
ras. 

.Em nome della o tral)alho pede. a igualdaac do 
imposto nos termos da constituição elo Impcrio. 

Em nome della, finalmente, agitam-se todos os 
grandes problemas sociacs c politicos, que reben
tam das entranhns de umu situncã6 diillcii como 
a nossa, quando o contribuinw rios intima-pau-

.", üei o · ro o 
(Apoiados; muito bem). 

Mas a tudo isso responde o ç;overno pela sua 
fnlla do throno, famosa interjeiçtío, ou reticcn
cin, que o porvir decifrarü um dia. Como si rc
ceiassc garantir nesta occasiüo o que por vezes 
tem proclamudo du tribunn, o seu progrumma do 
})resente maLa o seu progeamma do futuro. Medo 
ou falta de fé, o ministerlo tuetôa nus sombras, upal
pa o terreno, c caminha recuundo. Si os fnturos 

"::; ia ores o qu1zcrem rctratur, esco ru·iio todo 
o vigor de snn vida no Sr. presidente do con
selho, em frente elo senado, a promctter em um 
dia, sustentando a indcpcndencia do poder exe
cutivo, que havia de fazer as eleiçõe~ no Cearú e 
declarando no outre que esperaria que o permit-
tis ·c ·." •• • 

Esta. politic.a dubia, sem horizontes conhecidos; 
avançando e recuando ; rcceiosa de si mesma c 
alardeando ao mesmo tempo a força de s'ull pro
pria fraqueza; desmentinuo nas altura8 o que 
prometLera i"úru dellas ; esta política sybilina que 
mvertc os mesmos rocessos de ,;u· · r 7 
o YH a no ia seguinte de seus triumphos o cjuc 
proclamara na vespera; esta politica quo faz dos 
conservndorcs obreiros da idéa liber(l.l, c dos li
bernes executores dos prog-rammns conservadores, 
c até de republicanos os ma.is dedicados servidores 
da .monarc!lia (riso), do que não lhes f<tÇO um cri-

... - . . -
poÜtica sem horizontes e incomprehensivel6 mui
to Yelha no Imperio, accusa uma en.rermida.de nas 
ínstituicões e d · · 
ch'1es-o abatimento dos homens e o fulseamento 
dos prindpios (Apoiados). · 

A enfermidad~ das insti!Uições está na mentira 
do mau dato clertontl, falsLilcado_ pela intervep~~o 
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da autoridade. llanter a influencia do poder e o 
processo eleitoral . é o profundo arcano da omni
potcncin do execmivo, e por isso tumbcm o segre~ 
do ccculto dn nova· reforma, que em nada diminue 
a acção malefica da autoridade. A eleição directa, 
ai como a concebeu o go,·erno, tem dous grãos; 
o primeiro gráo é elle proprio ; é o votonte que tudo 
púde. k.enfermidnde não se curar:í, e não se curo, 

· · i re 1ens1ve con mua a 
111csma. 

O ullalimento dos homens c o falseámento dos 
princípios vêm de .longe; D.lJistol'ía r.~gistra factos 
siguilicativos; ás vezes a mesmu individualidade 

. desenha o· duplo aspecto de um grande talento que 
frtH. uei:.t e de um "ran e · J i · · · • · 

Quereis exemplos? 
Qunndo foi preciso renliznr a gr:mde reforma do 

elemento servil, niío competiu essa tarefa unica-
11 a ü1 mtms er10 conserva or; epo1s as 
declar;lções feitas nu canwra pelo governo ue 16 de 
Jnlho, coube mnis tarde c a nossos advers(lrios, 
que pela índole do partido. representam os interes
ses conservadores da socwdade, abnlm· em seus 
nliecrees u propriedade territorial, e surgiu como . . . . ... . 

cem entre nós, não serú muito de admirar que o 
seu manto de triumphador se transforme em mor~ 

. talha de quem morreu. Tecel-a-lla, a pouco e pou
co, a impopularidade do imposto e a proscrípção 
das massas. · 

Emquanto S. Ex. abtmdona a sua bandeira, por 
que não hão de sacudil-a de vez em quando seus 
proprios auvérsurios "! 

• ntretanto, Sr. presidente, si o gabinete empre~ 
hcndesse e conduzisse resoluta e corajosamente as 
mais UTgcntes dns reformas, pelas quaes compro
mctteu-se o partido liberal fóra do poder, não seria 
apenas upoiado pela eamara inteira, seria·-o tam-. 
bem pela opinião de todo o partido no Imperio . 

nnico, c, tal como se projecta, de. utilidade duvi
dosa, é fnltar aos compromisso.; políticos e perder a 
occasião ue Ih > • · · · . 

de prestar grandes serviÇos ao paíz, e de ganhar 
para o seu partido os creditas que sempre os acom
panham (Apoiados). 

Senhores, a eleição directa foi, é verdade, durante 
o nosso ostracismo, :1presentada como um dos 
111eíos que mnis deviam· contribuir para o res-
'· . 

. . o . o . . 
ligencia, que. mais se tinha pronunciado no conse- Mas p_nra conseguir-&e o deside1·at-um em toda a 
lho de Estado contra a emnncipação. sua plcmtude, cumpria que se attcndesse bei~ para 

Durante o minis te rio do distiacto Sr. Visconde duas cou:;as:-quc a reforma niio fosse sophismada 
d.o Rio Branco; causttram justo e merecido cstre- em sua decretação; e que a ·reforma fosse~rodeada 
11ido as curtas escriptas pelo ll11Iilo illustrndo Sr. de outras medidas, de outras providencias que u 
Barão de Cofegipe n proposito da eleição·directa. completassem e robustecessem. .. 

O seu gt·andc talento; a snn graduada posi{~iio Nem foi o que sü fez, nem é egse o unieo 
110 seio do pnrtido conservador; a eloquenti~sima corripromisso urgenLe do partido liberaL O seu 
circumstuncia de diri~-rir-sc. p~la imprensa ao prcsi- procedimento est<wa pautado elo Jroirramma 

• , , , · , · . n pen 10s con r-a u os. Cumpria-lhe, 
prestigioso de seu parti~o ; a phrnse inci~iva e os pois, em salisfa~~ão a cs~es empenhos c a suas mesmas 
tinos conceitos de SU<ts eptstolas uavam suiJJdo real· idéas, fuzer cessar pt·om ptmnente os males de que 
cc ·ás advertoncius e conselhos do amigo, llUe ali<is, se queixava o paiz e reuliznr em toda a largueza ~s 
pela opportuna publicidade, qunsi tomavam as reformas de sua prooaganda. 
lJropon;õcs de uma intimativ:.J delicada (.4.poiados). Senhores, convem q uc se saiba uma verdade; 
·· Pois lJcm. entre os ministros incumbidos de fu- não ha nunc:1 o statu quo. Os nstros, como os 
zcr passar ·a lei do terço, ndiando 11or esse modo~ indiviuuo!:.,. ns sociedades, como as instituições. 
eleição directn, figurava como um dos mais pro- tutlo caminhn, moYe·lie, marcha .. võa: para onde? 
,eminentes, justamente o homem de E='tndo, que Para diante ou )ara traz? Para ·i a · 

:- · · .::- o mor c . ara á civ·ilisação ou para a barlJaria? Para 
paiz, fúra da elei~ão directa e votada logo. n luz ou para as trev:Js "! •.•. Eis o terrível pro-

O Sn. S,\LD.\NHA l\L\nixno:- Siio factos histo- blenw, ei:; n g-rande e gr:rvissimu questão. 
ricos (Apoiados). · . I . qs homcn.s politicos prcçisnm ter fé nos prin· 

A lnta foi n:nhida no senado, e ~obre este ponto c1p1•05·. ?omm,~~o~ pelo umco ~ensilme~to.~.~ ~n~ 
especialmente nada poupou-se. DJJ'Cursos, cartas, porwnd ... d~ d~ .. Ideas, que ?onst1tu~m a reh.,.wo de - . . ., .. 

· trlls difficuldades se juntem na luta com o poucr mscnpoao !une 1e dos nobres mm1stro~. 
judiciario ; f'., si pela forÇa das circumstancins qs . (11fuito bem,; ~mtito bem,. O oradot ê compri
vi~ios dns institmçües, os goyernos cêdo envelhe- 1 menta do.) 
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O Sr .. Rodol1>ho Dantas. (atten.cão) :
Ao contrario, Sr. prcside1,1te, do· iltustre depu
tado por S. Paulo. que acaba de sentar-se c que 
começou o seu discurso m:Jnifcst:~ndo ~m voto de 
pezar pela pobreza de idéas c carcucin de inspira
<.:ões liberaes, que no conceito de S. E:c, dominam o . .., ... . . . . . 

• ._ L c. 

encetando as cons1dera~ões com que tenho de occtl
p~r a attenção desta caman1, para felicitar-me com 
o governo e o pniz, por Yer que o prog-ramma do mi· 
nisterio, 11:1. pre~entc ~essi.io legislativa, ampliou-se 
a um olJjecto que eu reputo de alcance não somenos 
senão de efl"eitos )raticos em nadu inferiores 
âquelles que o guhinetc .nguard~ obter lh reforma 
constitucional, que ha llOucos dias sal1iu Lle::.ta. casa 
(Apoiados). _ 
. -n c 1 o t> ~eri o, por ver que no 
discurso da Coroa a situatão presente da lavour:~, 
o estado aclual du grande indusLI'in nacionul, me
n:ceram e:spcch1l referencia (Apoiados!Jel·aes). 

E' força confessar, Sr. presidente, c eu <.lev-o fa
-----zeL~o_QQil.lO representante que sou de uma granlic 

· )fOVÍllCia '· ·in l ,- . . ' 

depois de convocado e reunido o congresso de la: 
vradores prt:Jsidido nesta Côrte pelo nobre pl·csi
dente do conselho, certo dest~nimo, grsndcs des-· 
illusõcs até, geraram -se não sómentc no espírito da 
grande cla~se·agricola do paiz, nws ainda na mente 
de todos aquellcs qué devértts se interessam pela 
nossa prosperidade material c economica: vendo-se 
que depois daquelle con~rresso, quando re~miu-se 
o corpo legisltttiYo, ;1 idéa de auxiliar a. ltn•oura 

:-- ' ... I . ..· '\. • 

Aliús, Sr. presidente, no t·clatorlo qtw sobre os 
negocias de sua pasta o honrado St·. presidcn(e do 
conselho aprcscntárr-. depois ús cmnnr:1s, o pniz 
vira incluídas, desenvolvidas, dl'monslrmlns, re
clamadas, medidas que fnzem verdadeira lloma 
ao sentimento putriotictJ de S. Ex., c :tlJo:wm no 
mais alto grão as suas ins11irnçuos de estaui~la 
(Apoiados). • · 

O paiz vir:i que S. Ex. reclamara a org·,miztwão . . •' .. ·. . -. ".. . . . .. 
.-' f. ' .... \ -

ducção <le hrnros que <tvig-ornssem a pt'ot1ncr5n; 
qr:e S. Ex. prometLera 1':1vorcccr· os meios" de 
realizar~se a divisão do tra!x1lho agricola c cnrnr 

· com afinco da instrncçi.io professional, p:Jl'\l mim 
a gnmde caus~1, a c:msu originaria elo atrazo da· 
nossa lavoura (Apoiados). 

1fas, senhores, si, não obstante o :silencio da falia 
do throno com que abriu-se a. primeira sessão le
gislativa, r.s idéas do Sr. presidente do conselho 
apt·esentadas no seu relatorio vieram significar 
uma garantia de alto valor para a lavouru nacional, 
por outro l::tdo as pala,.,.~·as .P~ofer!das neste recint~, 

parlninentares para, em uome justamente dos prin
cipias liberaes, para em nome ainda <las boas idéus 
eco'nomicus, dos ensinamentos da economia )0· 
1t1ca mo erua c n icão pratica do3 po\~os cultos, 
discordar do pensamento qtle SS. EEx. aventaram 
em contrario aos reclamos da lavoura. sob o f11n.da

_ mento de que ú inici!ltiva particulú é que deve 
caber a solução cl~ts necessiurtües praticas é a rcso-

lução dos prohlemes que cf:peciulmente intercs· 
sam-ntt. 

• Senhores, a celebre mnxim:l que a escola phisio
Cl'<1liCa. formulou,c! na c1ual ele evidencia se contem 
a ampla liberclndc 11ara todns ns industrias, o que 
não· quer dizer o ·total.afastamento do governo, em 

· . II 1 ) 1 as que m eressam pro-
xinwmentc ú sorte do individuo e á das classes 
sociaes ; essa celebre maxim<1, senhores, que tuo 
desvirtuada de seu sentido primitivo e original 
tem sido por aquclles qnc pretendem tornur o 
governo perfeitamente inerte sob o pretexto ue 
tornal-o )erf "ttt im t e o·aranCd 
de tudo quanto possa f;l\rorecer ao desenvolvimento 
ecouomico de um paiz, não prcvulece, com a lati
tude que lhe foi aqui attri!J~ida, na economia 
po 1 1ca mo erna, maxnne ra an o-se e uma 
indnstria, cujo desenvolvimento eslú idcntil1c:tdo 
com o do Estado, que della inteiramente depende 
(AJ!Oietdos). · 

(.4.partes elos Srs: Bt«tl'fJUe de Macedo, Bulcilo e 
nntitos outros;) . 

• os no )~"S\leput~-{1U~p.renwtnr!lmente 
me interrompem, eu direi que, ainda espero esses 
au-xWos desde que a fnlla elo throno os·promctlen .. 
e em nome da minha illustra pro'rincia os re
clamo. 

(Conti1mam os apartes.) 
liias, Sr. presidente, dizia cu, quando. fni inter-_ 

rompido pelos nobres deputados, que em face justa-~ 
mente do:; bons princípios libcrnc:;, a lrestacão dos 
nuxr r os <! <Jgncu nra. c um Il'Cl to uo goí'erno, 1.5 
um dever tio governo, como reclnmnr por cllcs é 
um direito, é um dever da lavoura (.:l.110iados). 

N'11m paiz, Sr. presidente, como é o 110s:;o, onde o 
goYorno faz mono poli o do Lnuo, desde :t f{: ate o voto. 
onac cllc constiLnio·se o arbitro supremo, o senhor 
exclusivo, o sobcrnno absoluto do tlircito de nssocia
ç5o.ondc nrr:mcon no indivilltlO tod:l a sna iniciativa, 
tle facto reduzindo todas <~S expan~ücs ela actividaLle 
)articular a tentuti\':ls im1olcJitcs · onde t · 
conseguio,ondeem tudo se inlromette,e infclizrnentc 
qnnsi :;cmprt! para tudo compromoller : n'um palz 
de contl·aliza,·i'io administrntiYa L:io for·tc. conto· 
talrez em nezihum outm da <lctunlid:,dc se ·encon
tre; n'umpaiz l<ll, uão fora digno, n:to rora scrio, 
não fora Jenl, qnc o gover!1~, . e1~1 nome. da libcr'-

... ' (. (, ' (. l 

elle conseguia, mediante suas leis rcstrictira.s c 
sna illimitada concnrrencia em todos os negocias 
í.oruar uma co usa qnasi esteril, recusasse 'Vir com os 
soccorros que ella rech1ma em nuxilio da grande 
in a llstriu, it CJ.sta da qual, ·principalmente, eílo 
fa!Jricu os oroaníentos, satisfaz 11s des·)cz::ts ordina-
nas e paga os JU-l.'OS { <l tvi a interna c externa do 
Estado (Ntmwmsos aJJOiados). . 

De outra parte, senhores, a realiuaue que nos at
testam povos cujo liberalismo nos deve servir de 
norma e cujos nvanços eco no micos são para causar

. n~s·invej_n,é .que por ~xcmplo, a organiza~ãe do cre-
. o· .. 't • • 

t> ' " " verno não pó de ser chamuda de sorte nlgnma uma 
aspiração vã o:u uma exi.gcncia desarrazoada ; alli o 
credito dessa natureza furicciona em in rt · -
que lhe são peculiares c com grandes subvenções 
e max:imas gurantias do poder publico, ae lado elo' 
credito propriamente m,ercanti1, do credito· predh1l, 
do credito industrinl (.Llluitos ápoiados). Em nome 
pois, da minha illnstraQa e nobilissinín · proviuc.ía, 

·~ 
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cu congratulo-me, .Sr. presiucnte, com o.góvcrno I presidente uoconselho os motivos que S. Ex. teve 
pela ampliac,:ão que ellu deu ao seu progrmnm~ 1,!!ara peuir a reforma por semelhante:; tramites. 
nesta sessão: ampliação toda favoravei aos in teres- Além de que, Sr. prcsiu'ente, o meio dn reforma 
ses e ás legitimas aspirações da agricultura. · j constitucional para a realização da eleição directa 

As idéas que o nobre presidente elo conselho tem é o principio dominante em nossa jurisprudenda 
emittido sobre este importante assumpto ém seus 1 parlamentar desde 1835, quando pela primeira 

. Lambem importantes relatorios, satisfazem plena- vez nesta cnsa SI) fallou de cleiçiio directa; além 
· , , : , -., ; · • , , ·ssi a é are orma constttucrona ·era 
é aquella que mais de perto cu conheco. · apresentada por algun::; chefes consct·vadores, como 

(Ilc~ muitos apa1·tes.) o St·: Visconde do Ui<? !_3ran~o, com0 nrgumento 
, · ___ decrsrvo contra a e!e1çao dtrecta, e por outros, 

Bem Vell} o:; !'!Obres deputados que apc~1as me desde o Marquez de Paraná, como condição para 
eston rcfermdo us promessas do gov-~rno; _e na tu- que elles podessem, livres de todo escrupnlo, 

· ral que este nssumpto se trate em dtscussao espc- ravoneal-a · , • · ,, • 
·, ' • , .-. 1 .P esen arCI com ·destas considerações que reputo de grande mont<t, _ 
to~os os deseu-v:oiYime~t~~ c ma.:_\:.mut. franqueza a o nobre presidente do conselho lembrou-se bem 
mmha uesantonzada opmwo. (Na.o apowdos e apctr- uc que a reforma foitn pÇ>r constituinte tornar-se-

. _ . . 1ia mats garnn 1 a o que porvent-ura o podcra 
Os nobres deputados estao no se1;1. dtretto des- ficar si fura efTectunda por lei ordinaria (Apoiados). 

crendo d_as promessas do goyerno, como cu no meu I Esta consideração é para mim de immenso alcance. 
de acredrtar nellas c de fazer votos parp. c.rue pos- l Creio aint1a, Sr. presiuente, mas· n5o me demo-
sam quanto :llltcs converter-se em realidade. · rarei nesta c1uest~o, porque é ma teria ventitla 

(Ila diversos apm·tes.) nesta camarn; _cr~IO que, no qy.e se refere aos p9~ 
"' " • i;,;.l •.• l ' 

deixo de temer que essas promessns tenlunn de 
solfrer demora na sna execução. 

O nobre Sr. ptcsidente do conselho disse em sen 
relatorio recentemente distrlbuido, e disse-o com 
toda razão, que impossivel: seria proceder em tal 
assumJ)Lo sem as delongas proprias de commctti
mentos de tão grande -irulto; eu acrescentarei que 
temo mais do momento presente do que mesmo 
chts difficnlda~e.s da qn~stão •. 

, . 1 sas I-
loiras, que tão cedo e tão mal para as idéas .libe
rnes c para a patria foi roubado pela morte, T~wares 
Dastos, já dizia, prevendo as circumstancias do 
momento presente, que na crise tlctual toda a 
questão de pro~rcsso teria de reduzir-se a fiUesLiio 
lJOlitica; e verdadeiramente a questão poliLicn, lJar
ticularisadn no projecto da reforma constitucional 
que o governo ainda ha poucos dias obteve desta 
camara, traz agitados todos os espíritos ; e em 

si n crea o 1 cn ac es e o r( em ta
manha, que·nuo aclmira, antes sou o primeit·o a 
comprehc~dor, c1ue outro:; assumptos íi_c1n~m, si 
não prctertdos, pelo menos por ella IH'CJmltcado.;; 
em olguma parte. . 

Entrando na questão proprinmcnte política a 
( 1 . ~ :.. rr ... .. • :1' ~ .. 
me pcrmittirú que emittindo a minha opinião pn
rament~ individual; cu diga que estou convencido 
de que muitas das difficuluades com que em sua 
marcha tem lutndo o gabinete actual, difficuldades 
CJlle não é licito occu!tnr e que são evidentes, pro
vem da necessidade em quo se vin o nobre prosi-

;- •- t iz. a e e i e ao 
directa se não por meio da constitgint_e (.!lpoiadÕs). 

En abstrãio, .senhores, da consideração theo
rica e doútrinal, que nlh'is é importante, porque 
creio que para n reforma eleitornl directa, de que 
o _gabinete fez a ~.na missão espeéiül no_ g~:~rno, 

(1lpoiados). · 

. ~ .., ) ~ . 
tucionalmcnte ter outro:; limites senão os que 
fossem 1n·escripto::: pela simples indicacão dos ar-

. tig·os consti Lncionaes carcceuorcs da- reforma! . 
(.4.poiados). Neste ponto eu acompanho os nobres 
deputados dn opposiçiio,quc tão brilhantemente sus
tentam o debate. 

U?tr Srr. DEPGTADO :- E alguns da maioria. 
O Sn. HonoLPHO D.\.NTAs:- Diante ·do cspirilo 

da nossa constituiç.ão, diante da sua letra diante 
as ontes e ou e e a des!:ende, c, ainda mais do 

qu.o isto, diante da indolc.do systema represcn~ 
tali\'O, que é, por assim dizer, o governo dn opi
nião do r_tltimo momento, o governo .da ultima pa
lavra da nnção; pnrccc-me que a con::;tituintc não 
potlerú rccelJet• ontro limite além desse que s~t 
tmduzirin na l'implcs indicação dos artigos sujeitos 
a reforma. (111ititos apoiados). 

A!it't:;, St·. lH'l'sidcnte, niio cluvilloi dar o meu 
voto no lro"ect,-, tnl com ' · s · 

As dilliculuadcs que foi preciso vencer c as muito 
maiores ainda que o goYerno careccr<i do &uppel'ar 
p:tra obter nma constituinte, mesmo limituda ao 
circulo que esta camara trnçon a que tem tle vir 
para o anuo, circulo aliits menos restl"icto do que 
arruelle que quanto nos artigos que lhe foram sn-
• • t. 11 I: • • t (. C• c 
1834,, essas dilliculdades demonstram ·que fOra dc
nwsia~o ingenuo pretendermos no momento actunl 
uma constituinte com poderes tão latos quanto os 
nobres deputados da opposição, a ·cuja aspiração 
neste ponto at1hiro, de~cjariam (Nuitos apoiados). 

De outro lado os Jrecedentes c ue )revalecernm 
em, :>:. oram o argumeuto de preferencia invo
cado pcrft.nLe esta augusta camara, e pela noLre 
opposi~ão'mesmo pitra encaminhar-se até seus ul
timos termos, o projecto de lei de reforma constJ
tuciomtl. E, neste ponto, diíferentemente do qn~ 
os. illustrndos deputados sustentaram, ·parece~mc 

0 Srr. AFFONSO. ~F.:NNA: -Isto é O qnc prégamos. 

dentes de 1832 são em tndo iguaes :í~ doutrinns 
qne· prevaleccr:mFrccentemcnte na m~ioria dc~tn 
casa. .4 Joiados niio: a oiad 

.Os precedentes de i832 dão perfeito direito á I c· 
O sn:. RoooLPHo· DANTA::i: - ... inas abstraio 'i gi~laça'J~ordinaria de traçar o· sentido, assim como 

. desta consideracão, quando tlssim me exprimo. j os artigos de reforma .... 
Aliás, senhores; comprehcndo e louvo ao nobre O Sn. FnA.~co DE S.~ : -E as h<lses. 
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O Sn. RonoLPHO D.\NTAS ... c as bases da reforma. · alül~ tanto e tiío improcedentemente foi invocada 
(.:ipoiados e não apoiatlos.) a~_u1 . contra ~ projecto que dise.utimos e votnmos. 

O Sn. FLOUENCIO DE Anmm : -o ~cnlido, sim. N<lO mvocarci essa mesma em defesa da exclu~ão 
O sentido é uma cousa ; mas o mouo, os termos da a quo nie refiro. · 
reforma são cousa di1Yerente. Limitar-me-hei a Ct:>nsidcrar n irléa da excln~ão 

dos_ tl~wl Jlwbctos por um lado ne parece-me ser o 
(Ct·uzam~se 11mitos opctrtes.) mn,; tmport:mte c que. suppon 10, mn a nao ot 
O Sn. 1\oDOJ,PllO D.\NTAS:-RCilluida, Sr. prcsi- e:1trettm!o, encarado JH~sta cam~u-<1, isto é, diante 

cJcnto, a questão :1 este ponto, p_arece-me que ~1~o" sunplesmente dos res:tltados praticos. dos eficiLos 
ha outra eousa a decitlir entre a tllnstt·ad:l opos1r~~t mat;-riacs c immediatos, que ella é dcstimul<l a pro-
c os dcpntnüo~ que ncarnpanham o. ~oYe~no, scntío duzu·: 
vcrificat· c dcmon::;trar qne a cletÇ<lO dircela, que Aind:l sob · es~e ppnto de vista ó que penso 
occupa um pcrim1o espccw no is . , · '· · · · • ,:- " 
tal como O governo a qner, ta\ COll~O O \1l'OJC.Cl0 nu long-e de SCl' Uma mcuid:\ exclusivista, é pelo con
pOUCO Vúlado 3 con~ag;ra é uma r~lorma cmrnente- trari_o Ullln medida grandemente mnpliauora c ga-

. · rantHlora do direito uo voto em nosso 1aiz 

aJterava o que entre nús existe c nen mm ~:. · :, .~· , · · ' ~ 
são produzirú. . qunndo o applic~mos a indagaçao e cxpiic,u.ilo drr.,.__ 

Esta ú a realidade. No nrazil toda a gente ganha phenomenos sociacs e políticos. Infelizmente para 
po

1
• anuo mais de rtOO;) ; ::wmclb.unlc renda _rcpre- semelhante. estudo scientiflco tudo fitlla entre nús. 

seuta entre nús 0 valor do pilo que os ma1s ~lcs- a c~mcçat; 11elas ta boas estnlisticas, que tão lonn·ó 
herdados da fortu.na carecem deobtur para a VJdn. cstao da perfei~~:io :Jlte f\wa possivel pt·etendermo"s. 

Ern todo .o cnso, Sr. presidente, antes argumentar 
(1lfu.itos az1oiades.) com esse~. dac!os que possui mos do que sem ellcs, c 
Portanto o ponto capital da. re_i'orma q_ue o ~:-~- o CJ~C pe1pr e, con.trtl eJJes, e cu lamento que para 

verno ede reduz-se como.enw dtzendo, a cxdns<lO a d1;;cu~suo tio IH'OJr~cto de reforma conslitncion<ll 
do::: :mnljllwbctos. E esta H~a, \·pre::-· c,. ~- ' :. : ,· . ::;. . · ·, ,, . · · 
tento eu qn_c é um~ d:1s nHus cmmerll~_mcn!e liiJe- 1 meu d1~tmcto :rmtgo e 1llt~strc llcputaào pelo-Ama
rncs que hoJe em dm cut nos~ o scculo ::;O dcfen(1em zona~, Sr. Saldan lla lli<lrmho, com toda nquella 
(Jlnitos apoiados). sorte ~c_ uat1os, qu_e t1cve~do existir nos u rchivos c 

O Sn OLE,; \!110 ·- p a melhor rousu th rc- repa!·tr~,;ucs. poderJan; guwr-n~s em t~m nssumplo 
• ·'· • · ... ' de ttro elevada magmtude (Jllwtos ttpowtlo.Y). 

forma. :Ma,;, Sr. prcsi<lente, diante dos dnaos esta tis· 
O Sn. 1\0T>OI.Pno U.\X1'Ai\ :-Eu. n:io lemlJl'm·oi. ti e os com qnu 11odcmo:> argmncntar é que YOU. 

Sr. presi1lente .. n nntorilla<lc dcs~es pcnsnrlor.e~, dcmnn~tr:.u· que a eleiçi'io dircct:1, tnl como foi 
~ • • .·,·. ~ .':\PS )O!itko3 llOtnvci$, que vot~da po1· esta cnmara, tal como o :;ro\'crno n 

se ch:nnam, SLn<:lrt-~nlL nn In~lalct-ra : qne se P c m 110 u 1mo tst:m·:;o \a o ·un, ~ 1 , c a 
cltanHnn Littr0 c P<lr:Jdol, lta Fr:mr:t ; que se emincntc.mcn.tc li1Jcrnl. · 
cltam~lm Cairoli nn Italin; que se chauwm Tnvarcs . O nohrc depntado pela pro\•iucia eleS. Pattlo, quo 
llnstos, no Bntzil; niío Jcmbr<:lrci a autorithHlc mndt1 lw pouco concluiu seu di:>cur:;o a que tenho 
tlelles para. com clltl ~cmon$trnr que se [J<ítle set' a Iwnra de responder, tenllo J;lllauo em outra 
excellcnte liberal c niío qnercr qnc pnrticipc do occasião so!Jre o projeelo de reforma constilucion:tl. 
i i . ~ r ' '• ' · S ' • • I ' ·,,· 

(Jlfuitos apoiados). . chegou á condu~ão de que o projccto darit em 
· Si quizessc repetir est~ argumento, CJ.n~ aqm ~c:;~ltauu neste. pniz um eleitorado apenas, disso 

· tüo n:;ado fieou, cu ereto que conscgnma de- :S. hx., c cu gnpho, o setl apenas, de ~00.000 elei
moustrm que a nccessidntle <lc' ~cmclhnnte ex- torcs. 
elusão tem j<i conseguiLlo um direilo de qtwsi O Sn. Hur D.\IUJOZ.\. :-E achava p~uoo J 

I)! n entrnda no ~r:mdc mundo ll:1 sciencia 
politicn do nossos (lias. M:~::., não, 1' • prcsi ente. · julgava restricto esse eleitoràdo que ;erid, em tul 

Tão pouco lcm1Jrarci aindu, como fez o il!nslrado cas?, não poucas vezes maior do que é hoje o da 
deputado por Pemumbuco, o Sr. Souza Carvalho. ILa!Ja, o da In~l~t6r:ra, o da Belgica, o da Hcspa
que u illéa úa exclusão dos mutlpllahctos: crn aceitá uh?, c apenus ~nfcnor ao da Françn, uo sufi'ragio 

·11elos nossos chel'~s, que dd!a faziam quc~tão... nmvers:~l, relaltY<1mente consideradas a nossa. c a 
O SR. Som:.\ C.u~nr.no : - O St. N:thu~o e o pot~ula~üo desses paizes. 

Sr. Saraiva fazinm disso qucsl.iio. (Ha alguns apt-;;1·tes) 
I) Sn. Honoumo D.\XTAS : - Eis nhi o que <liz 

o 110Jn·e tlc mt:Hl o. - · --· 
O Sn. Ru> BAr.noz.\. :- Rtamljem o Sr. Octaviano 

ndherin a essa iuéu. 
( C1·uzam-se muitos apal'tl'.s). 
O Sn. RoDOLrno DA~T.\S: -Tão pouco lcmlmtrei, 

çomo ia dizendo, u opiniií.o dos uo:;sos chefes, que 

Insistem os uohrcs dêpnt..tdos . ;""' . .. .. 

!la popubrão do dir.cito de votar.· Mas, senhores 
hoje é que bso, e pr,,tkumente muito mais do qu~ 
isso, se dú, c tão evidentemente que não comJll'C
hcndo como os nobres de}mtados o esiJuecem, JWl'a 
em nome llo que existe combaterem a idéa da ea-
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mara c do governo (Jiuitos apoiados). Eu •ou des- uesta tribuna um voto de sympathia, o Sr. Pedro 
perta r a mcmoria dos nobres deputados para este Luiz, quando hliciou o debate do projecto de re
faclo quo _é simplícissimo. . • forma constitucional, referiu-se na parte em que se 

A nossa população. conta, em termos redondos occupava da exclusão (J.os 3nalphnbetos :l lei ita
c· pelas ultimas cstatisticas, :1.0 milhões de habi- liana de :1.859, attribuindo o grande . numero de 
tantos: mas. conta um clcitorudo, digo mal, uma ~~hstençues que alli se nota c o pequeno circulo de 
nwssa de votantes ap1·oximadamcntc ele um milhão eleitores que la existe, principalmente á condição 
c 72 n~il. :Pistes, tlptmas 2~ n~il s~o clei~ores. As~i1~1, de saber· ler c_ escrever, exigida por aquella lei 

·u! _(' . co· ru n g ao , e1ça ~ 1 l'. • 
são excluidos 9 decimos da populiição, prccis~tmente, S. Ex. me permittir:i. dizer-lhe que enganava-se: 
e no segundo·· npenus uma parte quasi int1nitesi- Outras. camas, de natureza muito mais elevada e 
mal dclla é reprcscnt:Hln. E cu não conto no pr-i- de ordem hi5torica,cxplicam esse phenomeno. Para 
mciro caso as ccnt&nas e centeJias de indivill.uos não tratar, porem senão da lei eleitoral,direi que 
sem cxislencia real, os milhares e milban's de . aquil!o que principalmente os estadistas italianos 
)lios 1horos c com 1 em o "TO~so das nos as· frnn- temem ' ntra ' ll m · :> 
dnlentns qualificac;ucs, není desc011lo no segundo circumscripr;ões cleitoraes limitadas, que cream o 
cnso a grande multidão que a policia, as mesas predomínio dos interesses locaes sobre os interesses 
collcgiaes. o arbítrio das administrnçõcs proviu- gcrnes, e produz a corrupção dos eleitores, contra a 
cwes exc ucm c vo ar 1 ttt os apozac os . e eyaçao o censo e a con tÇ<IO e 1 a e, que tmt-

u~r Sn. DEPUTADO:-v. Ex. no seu calculo estú tam o numero ele eleitores ; não conti:a a exclusão 
eontnndo com as mulheres, os menores, os inca- dos aualphabetos, que é uma honra Joara a Halia 
pazes, etc. luwer introduzido em seus codigos OW:uitos apoi-
. O sn. RonOLPHO D.\"Nns:-Respondo a V. Ex. qnc aclLos). b d 
)01' uma razão muito sim •les; isso cú1 nada alto- _ e~· l:o~me } ~1ue o 
r:~ ria n pro orção e s a J ect, I I oc · s r u - · F · G · 
<lifi'crcntemcn Lc feita contantlo-se ou não com ns amJgo em 'rança e ambeta e na Italia elle vive 
mulheres, os menores, os incapazes, ·etc. Dcpoi5, na intimidade de Garibaldi-lcmbro-me que Cait·oli 
quando v. v. Exs. dizem que 0 projccto de rc- isso mesmo é o que dizia no seu discurso program
fôrma dará em rcsultndo Q. exclusão de nove deci- mn do :1.8í8, depois de subir ú presidencia do con-

selho. mos ·da nossa populaeão. esquecem-se tambem N L 1 · . · t d f · 1 11· 
de descontar o numei-o 'elos escravos,.o dns mn- 10 ~c ua l~IOJcc.o, ~- re orma, que e e_:a a 1 o 
lllercs, o dos menores de 21 annos, em summa o 1 ~~u~leio ~~ elelt,ores 3 1,v00.009. e q~e rr n. e:sta ho~a 
de toda a cspecie de incnpazcs (1lfnitos apoiados). t.l~ ez 0 _::sr ·.aDcpret~s tenha Ja con~eoutdo do pa~-

.Aliits, Sr. presidente é tom<mdo sempre a po- l?n~ento tt~l,, no, e~:sc pensam~nto mantem-se, VI-

p_u açtt? Lot~ c c_ um !.s!a o, sem proee el· <tS men- e E' que de feito, senho.rcs, este é o principio quê 
c~n~a?,l!' cxcl uso e~,. <1~1:-' todos os a~tores construem en1 materia elcilorlll a sciencia 11olit~ca de nossos 
1), 1 c:sultados csL;1ltsticos sobre o t~ssmnpto de q~e dins vê defendido por seus mais eminentes rcpreseri-
mc estou occupando. t t . .· · · . r . d b 1 

Aqui tenho um lh-ro ilalbno-(Del potere ele- .~11 cs · 0 Pilll~1 P!0 que 3 JHa ICil os pov~~ a~ e 
tomlo: neoli Stati Libel'i, devido a um excellente es- 1.~ pouco~. pouco I~troduz~ncl? ~ws. sua.~ l~b- N.tO 
criptor moderno Luirri P·tlrnn ,\s estatísticas que e_ como se cltsse ~!fllt um p~m~Ipto IestiJ~ttvo~ des-

ll ' ) . . ' . '=: < !·i:-- ' < r . : tmatlo n.amcsqumhnr os tl!t'ettos da nacwnahdadc 
e e ar I~senta, eu •15 comp 0 ei, no que se retere<~ brazilcira é pelo contrario um )dncit'o c uc mira 

,o pnpulatao, com as que traz o almanacll de Gotha ~l r : 1•1 , · I . '. I . 1 11 1 . d ' 
deste anno e no c ue se refere ao numero dQ elei- a ~ C\ aJ- le 0 ntvc _mora 0 mtepectnal {apota o_s), 

' ~ 

lação. npproximuda de 28 milhões de habitantes ; 1· O Sn. nooor.PHO DA?i'TAs:-E eu já o disse; mas 
que o de Inglaterra (relativamcnte,fallanclo). que a renda .iá VV. EEx. concordaram que entre nós 
sómente depois da reforma de 1867 elevou-se nada valia. · · 
a :1:800:000 em um~ p~pulação ele 3:1 milhões de O Sn. PEono Lmz:-E' um pretexto para osso-
habttantcs, etc. (1lpozados). . phismas. ·· 

:\ •PUTA o:- Ex. evc r duZir o " 
tarado futuro a 500.000 eleitores. deve es1icrar um pouco mais da constituinte, 'a bêni 

O Srr. RoooLPHO DANT~\.s:-Mnda assim. vê V. da reforma. A. constituinte hn de necessariamente 
Ex. pelo que acabo de dizer, que a proporrão por tomar providcnci::Js que garant:1m a eleição dire· 
mim estabelecida ,. é toda favoravel ú nossa lei- c ta (Apoiados). ·. . 
manter-sc-ha (Apoiados). ~ clla é que incumbe fazel-o (A.poiados). 

O n. HtJY D.\.nBOZA :-E dhmtc -disto a uc se , 
reduz toda a poeira levantada nest<t cmnara contra é qúe a exclus:to de que faliam-os nobres depu
o 1n·ujccto? Mas é que a opposição fugiu co~stnn- , tajios como um ciTeito futuro da reforma eleitoral, 
temente das cifras, argument::mdo sobre conJectu- nao assa de grandissimo cnll'~mo de SS. EExs. 
ras e p rases sonoras. . c é per ettamente unagmana. Ainda porém quando 

O Sn. RoooLPno DA"---rAs :- O meu nobre ami~o, Jossc real, ainda mesmo que a exclusão dos anal-
a cujo brilhante talento sinto satisfação em render J phabet1,s tivcssQ o cil'eito ele limitar o eleitorado ao . 
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pon!o n que o:; nobres deputados dcnuncinm,nindn Os m:e~.1s nobrés nmigos dcfendcin com um ardor, 
assjm cu votaria pela exclusão dos analphaheto~ que cu aliús comprehcndo, o direito dcssus mas-
(..tpoiados). sas; mas CSílUecem·se que o voto eutrc nús é um 

o Sn. Jo.\QUI:\I NAnuco dá um aparle. _ mt:·ro f<lYOr, que as qualificaçues são uma llerfeita 
o Srt. HoDOLPHODA!\TAS :-"--0 meu parti6ular ami- mentira, que <1 cieição aqui tornou-se uma grande 

-."·o fJUC me interromr1c, 0 Sr. JoacJuim Nabn.co, ba burln, ou como jú se (lisse, uma· comedia· cheia de 
·-· · incidentes tran·icos. dn r,crmillir-mc ue, rc )Ctindo um )ensamunto do , . . '='.. _ -:- -:-

c'.emr1lo recusando reduzir 0 censo deiloe:~l, a pre- que a nossa gente votante se rcvo tara contra a 
l · · · 1 ,y exiorção d[sto a rrue os nobres deputados chamam texto de que o povo a l1 e perfeitamente iuc i ücrentc '1 • ( :1 · l 

<lO direito de voto. E' ·ustamonlo 0 cme se dú entre r um _direit? c que absolutamente não o c • potct( os 
nüs (.Apoiados). . ( J 

A Ing-ll}tcrra mpsmo, todos os dias aqni citada, O Sn. FLOUENCIO DE Ammu :-:Mas não é snppri-
acalDu na sessão do IWrlamento, de ~It~rço ullimo, mindo o direito que se lw de despertar a popular-ão. 
de rccnsar a proposta d) Sr. Trevelyun, n qual si O Sn. nonoLr>Ho DANTAS:-0 que V. Exs. tem es
mo n~10 ongnno, desde 1873 tom sido annualmente talJelecido nqui é que é a suprn·cssão dos direitos. 

---..,.J.""cl~<~-Ra;-<-u~l .. ~clq;.~~uJ.;::~ns; ~~li~tJ ~o rc:;.~l- ·, E' preciso senhores, que os nobres d~put~dn~ se 
1M1o Ll..i h.10~JO uo Sr. Ire,elsah n~o ::.et<<" dl:,.,e=r-remtJrcm de --que----nus -C.$l~mo!>_ ~llm regtmen 

nado: tem sido recusada t:nnbem por n1guns libc- sulto, hoje representado nesta camara por um_di
rncs .. como os Srs. Lowc e Goschcn, que foram com- I gno herdeiro de seu nome, que tanto vni honrando 
twnheiros do Sr. Glaclstone no ministerio. Os pro- I o nosso paiz e que tanto honra aqnella grande me
prios conservadores recusam a moçüo, não em ollio moria ? 
á liberdade, Dl<ts por julgal-a inoportuna. Esta foi ! Em quo melhor autoridade careceria cu de fnn
a lingnageni do Sr. Disraeli este anno sobre este ! dar-me, do que nas palavras do senador Nabuco 
particular. E' o mesmo 11rincipio que ·entre llt~:s 1 ele Araujo, pala-vras que tanto devem estar na me
v·m prevalecido p;:tra o al!iamcúto de outras mo- moria do meu illustre amigo c seu distincto filho, 
diclas. que me ouvs? Era o senador Nabuco quem dizia 

N· Franr.;.1. é to n 1 m •1 • isto c uc c estou a ui sust,ntando E·, o ~ · n:1dor 
hoje a tocnr no suiTragio Ullivcrsal, quo tii:o bri- . Nahuco qtwm, fJUando lhe <Jprc.;cntavam como oiJ
lltante ganho de causa tem d:1do a terceirn repu- 1 jecção ú reforma clcilor:J! dirccta a cx.dm;ão a que, 
JJiiea; não é menos certo, JlOrém, que immcdiata- dizin-sc, clla necessnrlamente Llevia d<n· Jo).\ur, ex
nicnle nntcs da guerra de 18i0 os melhores pensa- clusão que allit1s é 111 usoria, respondia: 1\Iu:; onde 
dores alli defendiam a exclusão dos analplw.betos, cstt't o esbulho de direitos? Esses dir·eilos, destlc 
c por i~~o é q~e ~nda h_a pouco cu citei o Sr. Littré, que a refo_:mayassa_r, tornar-se-hão d.esnccess?rios 

à o (. t. .. 

Ahi mesmo, entretanto, onde reina o sufl":·agio 
uninrsal, temos a demonstração de que se pôr esse 
n•g-imen se cntendet· aquelle onde a mnioria dos 
habitantes tem voto nas urnas. laborar-sc-hn em 
.;ng:n1o~ porque wmbcni lú <1pcnas menos de um 
terço da populaeuo é o c uc constitue o snlfr::wio 
nmvcrsa · . 1 mes1na idéa que sustentava então o senador N<l-

<~11Joiados e apw·tes. ) ) Jmco. - - · _ 
1\Ias ell diz in Sr. prcsitlentc, que n5o repudiaria 

1

. O Sn. RoDOLPllO D.\.i\"TAS :- Qacm declara que no 
o projeclo que coHsagra a exclusão dos t~nalpha- . Br:lzil o votante é incapaz de votar, é a propria 
lJetos, :1inàa: quando o seu resultado fosse limitar o constituição do Imperio, quand.o consagrtt dous 
numct·o do cleitor:ltlo do nos~o paiz. Eu dizia isso g-ri1os de cleicão ndmittindo nc os do L o ll'ráo 
11orqnc_os no J~e:; _c e}mta o,;, q u:m o se rc erern co!n 1 somente votcn~ p~ru c]citoros c não pnra ~
t~mtn zdo M tln·e1to 1kss:Js JJw:;sas yot;mte,; t]Uü hOJ•! 1 }1\ll.iulos (Jlpowdos). Etl pergunto: SI os dl
exbtem entt:e uú~, csqucemli-se perfeit:Hnente tlc !, rcitos dessa:-; gTt~nucs massas iJUC os nohre_s de::: 

-'~ ~ "'-'' ~ '- ;-, ... • {,. 4 1 l C ~ I L{ (. .._ 

· Lui1., ayrimcir;< tloc1fça ou o primcG·u symptom~ d:1 · o qne não :,;uccedcd aliú:>, tia cap:H:id:ule cleilor:il ; 
molcstw do nosso organi:;mo politico é o indifercu- si esst~s dit·citos se resumem simplesmente em 
li::: mo das dasses (-4poüufos). clc~er clcitorc::;, o (1 uc valem? -:.:\. cvp;JCidadc dcllus 
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d'ora em diunLc é que scrú reconhecida, -é que ! Os nobres deputados viram que nesta augustu 
scrit :unpli3cl::t, con:'agrm1do a lei de reforma, como I catnara. foi ha poucos dias, logo depois de votado 
consagt'<1, que ellas votari:ío directarncntc para de- o projecto de reforma constitucional, apresentado 
puLados, co usa ele que até agorn acham-se pri- por um illustro representante do Ceará, um projecto 
varl-Js. Não eleger deputados c eleger eleitores é em separado~ que consagra o principio da elegibi
nada ; por isso é que o vcll10 Duque de Broglie lidado dos acatholicos, tal como os nobres deputados 
chamava o regimcu da elcir.ão indirecta um pro- desejavam. Eu creio que si a eamara tomar este 
cesso de dopur<1Ção e o Sr. ·sall~s Torres Homen~ 1~rojccto na consideração q~c ~lle mer~cc ;. si ella 

i • -' 'I I 

' t :;:, \,1 .. 

systcm~:s restrictivos como este em que temos 
vivido. · . 

Entretanto Sr. presidente, llara os proprios 
conservadores li1 vem afinal o momento, ·quando 
l!ws convém, em que elles esti~11am.ve_r-so força~os 

- .,.. "'' ~ .... s.. .. 

tnalmente se conté.n nesse condemnado svstema 
eleitoral em que viremos e que nada exprime 
(Apoiados/. . . · 

Eu me lembro uo r1uc a este respeito:disse uma 
Yez o gmnde esladista allemão; um dos maiores 
ct~stc scculo, o príncipe de Bisma rk. Discutia-se 
em :1.863, na camara prussiana, uma moção ao rei, 
proposta entre outros pelo celebre professor Vir
cho"-contra o ministel'io, que era accnsado de vio-
ür a cons i uição cou in nanao a a min1s rara es

pciLo de não ter sido votada a lei do orçamento. 
Um dos artigos da moção dizia entre ontras cousas 
o seguinte: o paiz está com os seus deputados. 
Sabem os nobres dcpntauos como o pl'incipe de 
llismark cntcndetl deYer responder a e:;sc tópico? 
Dizendo que era demasiaua pretcnção dos deputa
dos, eleitos por clcir;io indirucLa, supporem-se os 
verdaueiros rcprescnt:.mtos do paiz, c demonstran
do pot• um cnlctllo matltenu1tico ( ue com a ueltc 
systema e c cH;iío a .camara não rílpt'Csenta mais 
do que um oitavo do eleitorado (Riso). 

Eis ahi ç que significa a eleição indirecta, que 
como cu d1sse, os nobres deputados virtualmente 
estiio defendendo, qu;mdo referem-se ao que ellcs 
chamam o direito desst1s mas:;as de Yotantes elo 1." 
"' ú , a d lia os qu<>es ora em wn c e que 
começarú a verdadeiramente exercer o direito de 
voto (Apoiados). 

Quanto aos rcquesitos da capacidade eleitoral, 
eu reputo port~nto que o projecto que esta ca
mara votou é perfcitamcute.libcral·, e ucrescen-... . . . . 

tempo de sessões que lhe restam, a camara terá 
demonstra<lo á nobre opposição e ao paiz que não 
foi em odio ao grande principio da liberdade de 
consciencin. que ella procedeu, quando recusou 
acei!ar a emenda sobre os acatbolicõs (Apoiados). 
~u creio que, si o project~ em separado do 

:, 

gusta camara, c ·por honra dos seus sentimentos 
IiJJeraes devo dizer que passará, esta camara terá 
1 • • ;- . . . ' 

que sabe estremecer paios princípios Iiberaes, tanto 
como SS. EEx. c de que a sua negação ú emenda 
dos nchatolicos inspirou-se em considerações de 
ordem tão nobre quanto superior: no interesse 
mesmo e exclusivo de outra grande idéa liberal, 
uonto G!llii_tal de !lOsso programma, a oleição di-

• l • 

O meu nobre amigo deputado por Pernumbuco, 
a quem aincla ha pouco tive a satisfaçüo de refe- · 
.rir-me, lembrou· nos aqui, numa occasião em que, 
como sempre, tão brilhantemente discutiu o as
sumplo cleiLoral, Icml~rou-nos que a camaru, vo
tando contrn. a emenda que consagrava a elcg-ibili
dt'lde dos acatholicos, votava simplesmente a neg-a
ção da liberdade ele consdencia, que, dizia S. Ex., 
ainda agora acaba de entrar para o direito in-
ornacwna em Vlr uc e as e 1 eraçues o ccm

gresso de Berlim. 
O Sn . .loAQur:-.Í NAnuco : - Apoiado. 
O Sn. R0DOLPHO DAr-..--rAs:- Eu peço permissão ao 

nobre depntaLlo prtra lhe dizer que não carecia de 
levar-nos ao congresso de Berlim,: para lem
brar-nos, a nús, 11ovo da Amcrica, que a liberdade 
de consciencia é um uireilo sagrado c significa um 
principio 'indiscutível para todos os homens libe-
racs. 

Nilo esqueçamos em honra do Novo l\Iundo que é 
tão súmcnte na Amcrica, que a liberdade de con
scieucia tem até esta data encontrado applic11ção 
perfeita até em seus ultimos conscctarios; não es
queçamos gnç ·~lll nosso contin~nte é que esse 
(Y' ... .. .. "(T 

está prnticament6 ·desenvolvido até ás suns "ex
tremas consequencias (Apoiados). 

O Sn. JoAQunr NA_m;co :-Foi em Pernambuco. 
o Sn. RODOLPHO DANT.\S :-Bem antes de nos, ha 

j:í m11is ~c dons se~ulos que Rogers Will_ian~, o 

1 que c re crc a c igt li i a e par amcn ur o pro- camara recuse a 1 er.:;a e e consctencm ou es
jecto ucsta augusta c<unara não pudcs8c levar em . conheç:l.-lhc o extraordin;1rio c ciYilisador alcance 
seu seio a idéa q~c. ~ nobre opposição nqui (A.poiados). 

f.. ' ~ " 'r•; t. " " ... ~, <. t. t.' ' < 
tr~1it~d~-se a excepr:no do§ 3.0 U.o art. 95 da con- o projecto do illustrc representante pelo Ceará, e 
sLtLLU(;ao. · durá assim demonstração evidente de que se anima, 

.a.. iG.-TO.llO 'u, 
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_c tanto como os }IOl?r~s tlcp~tados, !}O zelo fJUe me- 1 Senhores, foram os autores uo vrogramma Jibcrnl. 
rece este ~1llo prmc1p10 (11Iwtos apowdos). foram ellcs, os nossos chefes illustt·c~, que peznndo 

Senhores, o honrado depntndo por S. Pa~1lo, que essas circunstnnci<'s c prcventlo aqnellns dillienlda
encet9u este dcba~c, no correr do seu dtsc.:u~'S?, des, ha j:l dez <lllnos deix:<lrnm demonstrada em 
r<:petm a a~cusaçao que tanto temos cuv1do dm· 1 phrasc expressa c em letras vivas no programmn 
g1r-se aqm ~o . governo, de ser o seu programrrw i liberal, a necessidade de limitar-se o primeiro })<J.sso 
J)CqUOllO e lmlltado. ' do o·a!Jinete libera( fjUC SC formasse, Ú c}CÍ!{:ÍO dircc- . 

:.u qm~era tam em, l::ir. pres1 ente, Jl~ .ct t :.1r cta, principio e lo as ns outras re ormas < c <rue 
mctl apoiO <1 nm. governo qu~ se ~enltssc com j esta depende, bn~e tle todas as outras medidas fJlW 
f<?rças pnr:1. pratrcmnente realrzar, .nas <~::tnacs no progrinnma se contt:m e as quaes.todas nwis ou 
Cir~nmst.ancws, um prog~amm:l mats l:tlo,. mr:n menos tilinm-se ;í essa (~lpoiarlos)., 
ser1.e mars completu dcmedtd:1s !Iheracs (Apouu7o.ç). Jnlg-o portanto o g-overno perfcttnmcnlo defen
Cr~!O .CJUC com os cxcmp_Ios dos nw~m~s povos, dido de niío JH:dir ou de n~o compromettcl'-sc, c 
~UJ~ YHl<l c,~lnen_1Pol::;~.uca •1 todO$ os dws JU\·ocnda Jmal faria em. pedir. por mero l.uxo. cons~s !Jne nvo 
,1qm, podeumnos :J1lirmar qnp o tempo, tanto dos 1 pndc:;sl~ real1zur, JUlgo-o delendLdo de nao com
programmas préviamentc escnptos, como dos pro- prometter-sc por outrn meüiua além da cleir,ão di-
rrrammas intra])Si!:!·entemcntc límitndos ·á 1nssou. rc · · A Joiculus . • 

O Sn. lGN.\CIO l\IAitTINs :-Nns circumstandas Entret:mto, Sr. prcsiucnte, o goYcrno 11iio des-
actuaes, não se l)Odi:l fazer de outro modo. . conhece, e os .polJrrs dcput:1dos que lh'o attribuem 

fazem-lhe a injmtic.:n de suppo-Io d.emnsiado in- . 
. O Sn. RODOLPHO DANTAS:- Eu t(lmbem ussim o genuo, 11 50 dc.-conhece isto .que cstú -tambem os-
, cornpreltendo, estudando as condições aclnucs de crilJto no progT:~nmHI. liberal, n snhcr: que a rcfoe-

--;1.-QSsa-politit;n;._mas"'.~OJl.~lilllicnr o rnen pensamento. ma da elei~~ão dircet<1, segundo a phrase do mesmo 
• 1 ·,, o-·1 -.11' n1-Gt:rdston-c . -- - · · . · .. · - . 

por outra, n ultima situação lilJcral da Ing-laterrn nos" r~ge ;' '115~ é unic~u~1enlc -n do J.)rocesso <1ne -
dirigida por Glaclstone, rom que grandes J1rincipios vigora; n::io. consiste simplesmente nn supprcssão 

. começou, com c1ue serie immensu de idêt~s, em cil.c um dos grúos d:t clcif:ão (Apoiados). 
nome de qnant3s e altns medidas tt·nballlou no go- 0 governo deYc snl.Jer"c snbe perfeilamentc disto. 
vemo? Destas, algumas não se podernm realizar, 
muitns tiveram exccuciio. :1\Ias em todo o cnso. roi O Sn. JoAQum Iüuuco:- Sempre é bom quo 
ou 11ão realizai1do ou ·uefendendo estes elevÚ.!is- v. Ex. lembre. . 
sim os principias-o escrutínio secreto, a rdornw da O Sn. RonotPHO D.UTAS: ;_ Rcduzhla a reformfl 
camam dos parqs, n suppressão da ~g-.re_ . .ia <!fficial' poliLicn r.o simples projecto que aqui passou, it 

~ • .s; ' n r,· do , ·osso eleilorul ft(j, wn 
_~i no, a aholi~ão do juramento n:~s m1iversidades, aparte), teria mos, como bem diz o nobre depukulo, 
a reforma do dh:cilo munieipnl, a t1o rcg·imen d:1s .de pass:~r por uma grande ilecepção. 
offici1ws, assim éomo o melhriramento t1ns clas~es Ailidn qtwn<lo esta reforma viesse -plantar defi
operarias- foi n~sim que a situaÇão liberal que nitivnmentc o snffragio livre entre nós, ainda nssfin 
cnhiu em 187[!, JW Jnglalerru conseguiu fazer jus ü não pot1oria snLisfazer :\s nossas aspirações nem, o 
gratiuão que o povo ingll'r. c os liberaes de todos que mais é, bnstnr a si mesma (Apoiados). Não 
os paizcs te.stemunham-lhe. (Muitos apoiados, hrJsb ter·.sc o snffra~ío iivre para haver-se o go" 
muito bem.) verno livre on o systerna representativo (apoiados); 

Entrct:.mto essa sitnnç:Jo succcdin a outra que e mais aintla do que deste eu enlenclo que cnre-
=-- . ' ~ ,.... :O' ~ . ~ . • l • ~ "0... • ~ 

' o ' 
período eom a reforma eleitor:~! de 18G7, com o social in tciro, para cun1l:o em todos os elementos 
dc~e:;tabelocimento ua igrl'ja nnglicmw na Irlanda, que o constituem (AJJOiados). 
eom a lei dn natur<Jlizução, com n rcorgnnizução Leis lw, Sr. presidente, que pela nutureza das 
do exercito e <lu ensino publieo na Inglaterra e no I relações que ellus regulnm, pelo Jlroprio Cai'actcr 
paiz de Gnllcs, etc (j.lluitos apoiados). do ol1jccto a que ellns se refemm, tem <'111 si mcs

Eu concluo desta licão. ue unles de mim 'á ma~, na proprin data do seu appnrecimento, a dat::~. 
um exeellente cscriptor nosso moralisou perfeita- am em os seus c. ei os gran i ;:,i::,si :s •. 
mente , concluo que assim como é. nec.:essario Assim as reformas de Bobert Pccl, em 18·16 ; 
termos em attene[io o momento c as circumslnneias assim a lei que supprimisse o elemento sen·il, em 
de caua paiz antés de exigirmos a renlisução pratica um paiz de escnwos; assim n uLolição das caui
e_ immedin ta de um largo grupo de reformas, é tnçõcs que IHI Russin vem de receber o ul Limo 
tambem pre_siso que nos conYenç:unos de que golpe (AJJoiados, 11iuito bem). · 

":':"" :lo ' • • :l "\ .. ~1 :1 ~~ -

Çomo co.ntestnl·o~ quando pnra a obtenção ueste ~ o progran;ma tl~ un;:t situa~·.iio liiJcral P1;oiado.~; 
umco desu~em~um ~emos v1sto .que o govcrnu muito bem). -
desde o- pnmmr~ d1a ,luta e conti!lUa a luta~m N~utn_tJ<tiz d'~. t~'nl,all_to e:;cr~tYo. ue tilo. lnrg-n r.cn-
tantos e tamanhos tro1'eços? (.:lJJowdos). 1 tralm1~ao a<.hmnrstratn'lt, llc uou!tumu mstrue~~ão, 
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de auscncia quasi <tbsoluta de communicações, 
como é o nosso, a eleição directr., solJ J)ena de bur
Jm·-sl3, cnret.;e de ser seguida de grandes reformas 
nllministralivas, da grande reforma da instrucção, 
e cspecialmeJ?-te da mais lata c constante diss~mi: 
na cão do cn~mo, de grandes rcformns cconozmcas, 
de ·tod<Js essas medid:1s em uma palavra, qne des
envolvendo u yiação nacio11al, ~~levando o nivel 
m e edua c to as as c asses, 1 ertnnl o as m
dustl'ias para os vôos que lhe são proprios, robus
tecendo as forcns produetoras da na{ão, potleri:io 
stís colloc:~r-nôs a par dos destinos a que temos. o 
direito do aspirar (illttitos apoiados; muito bC1n). 

Se~;;são em 18 de .. "Junbo de J.S73. 

PnESIDENCIA" DO SR. FnEDEP..ICO DE ALliiEIDA, 
L o YICE-l'llE:'!DENTE. 

SUlf)IAlUO.-}:X!'ImrE:>TE.-~\pprovarão do reu;tcnics.-Parc
cer de commissão.-Observa~:õcs tio~ Srs. José. l.làsson a 
Joa•:uim 1\"ahUcO.-I'RlliEin.l PARTE J>,l OnDE'! DO D!.L-DÍs· 
Cll •. • : • ' . ' • ' • 

<l:rnha 1\lariuho.-seGU:>õn.t l.'AnTe D.l onDElr no ou.-Inter·pcl
la~:Io .do Sr. Tan1.res Jloll'ort no Sr. ministru tio 1mperio.

.Discnrsos dos Srs; T:t~·arcs 1Jclfort, Fmncisco Soilré (mi· 
uistro tio impc~io), Leoncio de Carvalho o llúcfouso de 
Araujo. · 

Esses principias, felizmente, fnzem a snmma do A's 11 hor<1s Ja manh~i feita a clwmada,.acham-se 
rr .• .. • • • 1' .. .. ' \"' : , ~... .. • J • t ' es e 

emquantoni:ío os houver~1ns conqui~ta~o tiio l~rga j .Ai'aujo, Pompeu, Ma.rtim Fra~~;isco, Danin, Ta
e sinceramente, quanto e de nos_so lh_rmto ped1r, ~ var~s l~~l!ort, Malhe11·?s, .To~e Basson, Franklin 
de nos~o dever rocurar o arttdo liberal devera Dorw. Ir ·1 ' , ' • " . · , 
lembrar-se àc que vdtando para a opposição, o seu üocl Eustaquio, Amcrico, Fernando Osorio, 1\Ia

- g-rito de combate terá de novamente ser, mnanlüí, nDel Carlos_, Jeronyrno Sodré, Souza Carvnlho, 
como foi hontem:- reforma ou revolução l Almci<ln Barboza, Scraphieo, Ep~tminondas de t.lello, 
VnzE~ ·- ~IuiLo hem· muito bem. Estreou bri- l!ib~ii'o de :àienezes, Sout9, .Mello e Alvim, ~in vai, 

lhanté11;ente- ' l• rett~s, Bap1o tla Estan~tn, Ildefon~o ele Araujo, 
' · .l?ac utm..J?~:r.r:t~ .91cg~r~o_, .. -'\l:l.g:u~to.l~t.Q.gçn_,_j\'la- . 

·~ l , ... ' ... , , 1.;ues nnwr, 
1wr todos os Srs. ministros e deputados Frederico Hego, Bulciio, B.odolpho Dantas e Monte. 

A discussão foi atliada pela hora. Compareceram depois da chamada os Srs. Barros 
Vem ã mesu; s~o litlas e mandadas imprimir as Pime11tel, -Barão Homem ele l\lello, Paula Pessôa, 

seguintes Theodoreto, Galdino, Antonio de Siqueira, Ferreir;l 
REÓACÇÜES: 

Dos 1Jrojectos ns. i87 e 79 A de i879. 

·A assembléa geral resolve: 
Art. .i. o • c 1spensa o o pagamento do~ im

postos de transmissi:ío a _santa. c~sa de ~arid~de 
da cidade do Curvello, na provmctn de Mmas Ge
raes, para o fim de adquirir uma propriedade em 
situação destinada a um hospital. . 

Art. 2. o A mesma srtnLa casa de caridade fica 
. autorizada a possuir bens de raiz até o valor d~ 
tiO.OOO$, dispensadas para este llm as leis de amor-
1izn1·ão. 

Art. 3.° Ficam revo("l"adas 
conlrario. 

S;lla dns commissõcs em 17 de Junl10 de :1879. 
-B~I!J Barúoza.-Rodolpho Danta-s. 

. Do projecto n. 1.18 de i8i9. 

A assemblén geral resolve : 
· Art 1. o Fica revogado o art. i:3 do regulamento 
11. 5MH de i2 de Novembro de 18i3, expedido pura 
execução d:1 lei n. 2296 de.i8 de Junho do mesmo 
nnno. e em inteiro vigor o arL. 5. o da referida 
lei. · -

Art. 2. o Revogam-se as disposições em cóntm-

Sala das commissões em :li de Junho de :1.879. 
-Rodolpho Dantas.-Ruy Barboza.. 

O Sn. PREsiDENTE d<l para ordem do dia 18: 
f.n parte( até âs 2 lwtcts.) Continuação ela discussão' 

do projecto de resposta á falla do throno. 
2.n pm-tc (iis 2 Jw,·a.<; otL antes.) J)iscuss~o ~~ in

tcrpellação do_ Sr. Tavares Belfort ao Sr. mtmstro 
do im Jcrio. 

Levanta-se a sessão üs 3 1/2 horas .. 

de Moura, Prisco Paraíso_, Sergio·· de Castro, José 
Caetano_, ?ilveira Martins,. Camn~·go, ~~arayette, 
Costa Rtbetro, Saldanha l\Iannhn, Ltberalo Barroso, 
!!macio Martins, José Bonifacio, lJrndo Pimentel. 
Cu iz F e li ) Je. Theo ltil . . . . r : 

José l\farianno, Aragão e Mello, Francisco Sodré 
e 13unrquc ào Mncedo. 

Comparecerum depois 1lc alJerta a sossiio os Srs. 
Ruy Barboza, Jonquim Tavares, l\Ioreira Brandão, 
Lourenç:o de Albuquerque, Fabi.o Rei~, l<'reitas 
Coutinhr, Thiarcolino Moura, Bezerra Cavalcanti, 
Franco de S:í, Alrn(licla Couto, Hyg-ino Silva, Fe-· 
licio dos Santo:;, Ameliano l\Iagallüies. :Manoel de 
Magalhães, Lima Duarte, Fidelis Botelho, Segi~-

' , ·- ·. , c c to c reu, 1 a-
noel Pedro, Esperidiiio, Silveira de Souza, Andr:1de 
Pinto, Costa Azevedo, Soares Brandão, Souza Lima, 
Belfort Duarte, Carlos Affonso, Fra11ça Carvalho, 
Dnptista Pet·éira, Joaquim Breves, Pedro Luiz, 
Leoncio de Carvnlho e Antonio Carlos. 

(. .. t. '" • (. 

Bclla, Bellriio, Cesnriu Alvim, Diana, Franco de 
Almeida, Flores, Horta.de Arnujo, Joio Brigido; 
Mello, Franco, Meim de Vasconcellos c Visconde 
de Prádos ; c sem ella os Srs. :A.zambuja 1\fcirelle:;, 
Affonso Peunn, Bezerra de Menezes, Carrão_, Can
dido de Oliveira, Conto l\IaO"alhães Corrêa Rabello 
• Slllll o a,-1 acedo, Ia rtinho Cnmpos e Zama: 

Ao :l/2 dia abre-se a sessão. 
E'·lida c 8pp_rovada a a ela da sess:io antecedente. 
O Sn. 2. o SECRET.·\nm dü conta do seguinte. 

<. <o . ' . \.I 

!879, pedindo designação de dia e hora }lara apre
sentar uma proposta úcerc:1 de crcditos.-1\Ia.rcou-
se o t!ia 20 "á i hora da tarde. -
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J)o secretario do ·senado, de i7 de Junho cor- Considerando que a supplic:mte n5o distJõc de 
rente, rcmettendo, ·emendada pelo senado, a propo- nenlmm outro. recurso de subsistencia além do 
sição determinando que a -proposta de orçamento meio soldo de seu finado marido; . 
continuarú a ser apresentada pelo ministro c seerc- Considerando que concorre com a nwnutençüo 
tnrio de Estado dos negocias da fazenda, dividida c educação de sua filtw. menor Maria Clwistina 
}>Orem em projeetos de leis distinctos para ead;tmi- Anderêlo, a qual tinlw por unico arrimo a seu 11-
nisterio .-A im prirllir. nado. pai o supracitado alferes Herculano Joaquim 

(. (. ·~.. (. J:J_ (."" J. l t. o . 
Geraes, .remeltendo cópia da HCta da eieição de elci- A asscmblea g-eral resolve: 
tores geraes alli procedida ultimamente.-A' com- Art. i.0 O meio soldo a que tem direito D. Ma-. :"" ' . '""" ... ,.· . 

(. (. "' (. 

nequerimentos: I do. H,_ o lJatalllão de infantaria Hercu:lano Joaquim 
. . Corrêa. será contadl) da data do füHeciro.ento do De Apng19 dos Santos nocha, 1. o tenente da dito alferes. · · 

Arm~da, pedmd~ set' collocado n~ numero que ~e Art. 2. o Par:r liqnidar.ão do que se estiver a de
se{?mr ao do 1. . t~ncnte Fr~ncisco :Manoel Rt- ver 0 ministro e secreta"rto de Bst;ldo dos· ncgocios 

---bCJ.l:O-.------<\.?.co!lillllSSao_dLmm:mha_c guerra. _d:Lfaz.en.dn_pode1·,í. na dcficiencia dos recursos or-
1 c o qmno < onscca, pe m o matn- inurios, efrectuar as ncccssunas opcraçõe-s-cJ:u-crc---

cular-se no :3. 0 anno medico da Bahia, depois ele dito. 
ap}lro~n r!_o nos_prepara~orios q~e lhe f:.~Itam. - N Sal::\ das com missões. i7 d() Junho de iS'i<J. -
comm1ssao ilc mstrucçao publica. · Buarque de illctcedo. - ·scm·os Pimentel. --:-L. de 

De Antonio Arruda Ct1rvalho,remettenc1o' um .4.lbuquerque. · / · 
projec~o ~obre a ah~liç~q_ do elemento scrvil.-A' Foram lidas e mandaclas· imprimir as scn-uintes 
co~mussao de consLitm~~ao e JlOderes. _ redacr:ões, ' ' · o 

F_oram approvadas sem debate as redacções dos · Redacrxio elo projecto n. 207 de 1879. 
vro.1ectos ns: 1:1.8, 187 e 79 A de 1879 uiJli ·ad • 
uo tano cta c c 17 do corrente., o primeiro re- assem ea gera reso vc: 
vogando o art. :13 do regulamento n. 5461 de :l2dc An. L 0 O govcrno·e DUtorizado a conce11er ao 
NovemJJro de 1873, e os outros dispensando deseinbargador Dr. :Marcos Antonio Roddgues de 
do pa~ameuto dos impostos de tnmsmissão a santa Souza um anno de licença, com o respectivo orde
CtJsa ae misericordia. do Curvello, e autorizando nado, para tratar de sua saude onde ) he convier. 
a mesma a possuir bens de raiz até ao valo1· A1:t. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
de 50:000~000. contrario. . 
. ·Foi lido, jnlgad0 objceto de deliber.:wão e man- Sala das commissÕes mn 18 de Junho de 1879. 
uatlo a imprimir o seguinte • -:Ruy Barboza.-R. Dantas. · 

JlTIOJECTO. 

!879-N. 230. 

1). 1\laria ilo Carmo Anderête Sorrêa requer a esta 
n· 1 ' • • • 

c.aiitc tem ú perccp;::ão do meio soldo de seu ma
rido o alferes do 14. o batalhão âe infantaria Her-

, cuiáno Joaquim Corrê::~, lhe seja reconhecido n con
tar de 17 de Abril de :1867, época em que falleccu 
o dito alferes, victima de .ferimentos recebidos em. 
combates c molc!>tias adquiridas na campanha ao 

RcdacáiiJ da cnwnda dos Srs. Fabio Reis a outros ao 
• p1·ojccto n. 207 de !879. 

A asscmbléa geral resolve: 
Art. 1. 0 O g:overno é autorizado a conceder ao 

j~iz . de direito da_comarca de Guh~1arães, na pro-
~. ,. ~ 

' . -de Mello, um anno de licença, com o respectivo 
ordenado, para Lratar de sua saude onde lhO con-
vier.. . 

Al't. 2. o Ficam revogadas as disposi~ões em· 
contrario. 

Snla das commissões m · 
-Rzty Barbõza.-R. Dantas. 

. A com!nissão d~ fazenda, con_siderando _que :1.J01' Redac.cão do 11ro'J·ccto n.- 223 de 1879.- O'flic1·eciclo 1gnorancm e depo1s por falta de recursos deixou a 
supplicaute de hallilitar-se e. reclamar 0 seu di- como emr:ndaao de n. 207. 
rei lo dentro do prazo fixado no art. 20 do decreto A assemhléa geral resolve : 
n. ~1 ~e 20 de..Fe,"erciro de !Sq,o; . , Art. L o o governo ~ al1,torizado a col\Ceder ao 
Con~deranào que qn:mdq npz esentou a sua re- j desembargador da Relação do l\Iara.nhão, Jouo · 

~lamaç:to ao podet• ~x:ecullvo, este sómentc podia:! C<\etauo Lisboa, uni. anno de licença, con~ ordenado, 
.tttendei-:; com~ fez, n~~-tcrmos do decreto n. 261\l r para tratar d~_sua s:mde onde Ih~ CO?VJe~. _ 
de S_~e- St temlno d? :!.8ta; 1 Art. _2.e hcanr rcvog:•d,ts as drsposiç_ucs .em· 
, Cm~s1derando que dos documentos const<t ([UC a'· contrano. . 
:suppl!cantc-nnnca recebeu, nem rccclJc pen8ão al- I P:tço da Camara dos Deputado:;- em 18 de Junho 
guma do Esl:.~do; · ! de 1879,- Ruy Barl;o:;a.- R. Dattlas. 
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Sessão em '18 de Junho de -1879,_ ·125 . 
Retlacçilo do lJrojecto n. 159 A de 1879.· ~· Trm:mdo de um contrato para o arrendan.lento 

. das fazendas nacionaes que o Estado possue na 
A assernble~ geral resolve: . minha província, e censurando o acto pratica:~o 
Art. :Lo O governo é autorizado a transferir para pelo nobre cx-ministr,.) da fazenda, S. Ex_ dccli

~l cadeira vaga de economia política da escola poly- nou em parte a I esponsabilidade para os fiscaes do 
technica o lente de igual materia na faculdade .de thesouro, e por esse motivo eu me occupei dos fis-· 
tlir.eilo do Recife, Dr. Aprigio Justiniano da Silva caes do thesouro que contribuíram para isso. · · 
Guimarues. A defesa, como disse, não faz senão reforcar a 

'>o ã q e promov1. . 

Redacci7o am a 3.3 discussão 

para ·deÚberare~ ~obre a concordata terá logar 
com a commlnacão de serem havidos os que não 
comparecerem, por si ou seus procuradores, como 
adherentcs â mesma concordata; para cuja CO}l
cessão serão contados os votos dos· ausentes assim 

---not+ltéütles-(-arts-;-81.~:2-e-8!J:!i-·tl:o-eoo:i-o·o-commereiftl· ~-
seu o em o o o caso mdíspensavel o concurs9 
effectivo da maioria de dous terços no valor de 
todos os creditas sujeitos aos effeito.s da concordata 
para que seja ella valida (art. 8q,7 do citado codigo). 

.Paragrapho unico. Esta' disposi~ão é extensiva 
aos casos dos arts. 870 e 900 do co digo commercial. 

·Art. 2. o Ficam revogadas' as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em 1.8 de Junho de ·1.879. 
- u uso ranca.- uarque e · facedo.-Ba1'1'0S 
Pimr:ntel.-Lozwénço de Albuquerque.-Costa Ribeiro. 

O S1•. Basson :-Pedi a palavra para dar 
uma explicação, que julgo dever it canwra dos 
Srs. deputados. Demorei alguns dias est3 expli
caeão, porque quiz informar-me do facto de que 
vou tratar, 3ntes de cxpõl-o it considcrac:ão da 
camara. 

Deve ter causado n-rande rc aro a todos os 
compan erros a camara (pelo que eu collijo do 
que se passou entre mim e alguns com quem con
versei) o facto de que o Dial'io 0/ficial recebesse 
em suas colurnnas uma correspondencia ou ar
ligo, ·em que se ataca· de uma maneira desusada e 
insolita um membro do parlamento. Esta publi-

=-- . . ~ • . . " 

corrente e est.á assignada pelo director geral du con
tencioso do thesouro nacional. E' portanto um em
pregado de alta categoria que ataca de uma maneira 
desusada um membro do ·parlamento que dispensara 
todas as considerações pessoaes, mas que não póde 
prescindir de f~zer valer o respeito ue é devido 

1 1 ros o corpo eg1s atrvo Apoiados). 
As violenci:J.S escriptas no tal artigo, a que me 

refiro, são-me lançadas por. causa do, desempenho 
.do meu dever nesta camara. Foi porque tive a 
coragem de vir accusar um funccionario do tlle
souro, querecebi em recompensa os insultos de 

~ r' • . • • 

Continuo a não cõnhe~er o funccionario, · a que 
me refiro, como disse p.o meu discurso; mas o 
ue·é oorto é ue :1 retexto d f n ->; 

nv. sua: correspondencia não faz mais do que, fe
lizmente para mim, corrollOrar as serias aceusa
ções que lhe fiz. 

Estranha- o funccionario do thesouro que um 
membro do parlamento se arvorasse- em juiz:: seu 
superior! Certamente. Si elJe não sabia, devo de~ 
clarar-lhe com franqueza; ~u me· considero, como 
membro do parlamento, juiz de qualquer ernpre
,... d · · r • 

censurar os seus actos e condemnal~os; porque ó 
proprio ministro de Estado, seu superior, foi 
aqui accusade pOi' Ihim. Portanto é uma dou · 
que me parece cstran avel da parte· de um alto 
funcclonario publico c (.tlpoiados). · 

Diz ainda esse funccionario que eu servi-me 
de uma peça, que elle cl1ama particular, fornecida 
do actual Sr. mlnisteo da fazenda, e ~acrescenta. 
que eu não tinha direito de fazcl-o. E' tnmbern 

.. -- - ~-- . - • - ----'1"':1 . . • . -
meiro !ogar devo declarar· qne eu não podia estar 
de posse dessa. peça, a que elle chama particular, 
mas que é veruadeiramente otlicinl, desde que é 
for:i:Ifacida ao ministro por um empregado seu subor
dinado, si o nobre ministro da fazenda m'a não 
tivesse confiado. Em segundo lagar declaro que 
foi S. Ex:. mesmo quem m'a deu em mão, autqri
zando-me a fazer della o uso que fosse conveniente, 
afim de que se esclarecesse com a discussão em 

• o o. u 
. . ' ' o caso exigisse. _ 

O facto, contra o qual reclamei, como j<l o havia 
feito o meu companheiro d~ deputação, foi o da 
illegalidade de um contrato que considera,mos pre-

. judicial á .fazenda publica. · 
Tr3ta-sa ainda nessa correspondencia de uma 

parte jurídica, est.ranhanclo-se qu_e eu tenha com
patido a doutrina do parecer de5se funccionario, 
quando considera que a lei de 1831 cahira em des-

. . - rar -me na ::ma v se c este 
assumpto, nem convél}l. A pul~icação está. fcitn, 
e todos os que entenderem, ou nao, da malerta ve
rüo si é admissivel vir sustentar que a lei de :1.831 
cahiu em desuso, porque se _apre~~p.tam oito casos 
almsivos contra a expressa drspos1çao dessa mesma 
lei. Semelhan ,.,. - =- , 
não tem valor algum (Apoiatlos) . . O que eu disse 
foi que a lei de i831 determinava que os contratos 
com a fazenda fossem precedidos de hast.í publica, 
e desde que áquelle contrato não precedeu a hast::t 
publica, elle tinha-se tornado illegal; ~ o fiscal da 

. fazenda, aconselhando que. se prescindisse da-
' · , · a a-

. zenda. O abuso não é uso: e o direito consuetudi
nario, de que falia o empregado · do thesouro, sé 
constitue dire.ito quando tem certas condições:· a 
1. n éo longo tempo do ·uso; e em 2. o logar a sã. 
doutrina juridica é a seguinte: que quan_do ha lei 
positiva, não revalece o uso contra a su · .' 

-Todos os dias os jornaes:se oceupam de negocies 
semelhantes; os minimos.contratos com ti faz.cnda 
mblica são precedidos de hasta ublica. .. _. 

Creio que aquelle funccio:i:tario . se apadriri.hcu 

\ 
mal com a opinião do actqal Sr. ministro da fazen
dn~ citando um tt·ccho do·seu rclatorio. Esse tre-
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cho ninda ycm reforcnr a nccusnr,ão que fiz, porque 
o que o nol.Jre Sr. ministro da f<lZendà· uiz em seu 
relataria é que SERIA CONVENIENTE QUE O PODER 
EXECUTIVO PODESSE PRESCINDIR DA HAST.\. PUllLICA. 
A consequencia disto é, que S. Ex.. nüo julga que 
esteja derogada a lei de !831, tanto que vem pedir 
no parlanwnto uma autol'izaçflo. mostrando :1 con-

• •• • • • (T 

deixar de zelar as prerogativas ue que éstou inves
tido, razüo j)ela fl ual me j ul (Yuei ol.Jri~ado a dar 
esta explicaçiio li camara dos Srs. deputados. 

Tenho concluído (Apoiados ; mttito bem). 

~ Sr. ~oaqui~ Na.buco (pela o1·dem.) : 
-~r. prcsHlentc, va1-se cstabeleceJHlo o costume· 

:"' .... 't '" • '" 

Eu n~o discuti a convcniencia ou a inconveni- meira p:u·te da Ol'dem dÕ di~. Co~1pr~hende V. Ex. 
cncia da hastapuhlica; o que apenas disse foi que, lJUe a menos «1ue lJUciramos annunciar intcrpel
cxistindo uma lei que determina que os contratos lat;'ücs, sempre que .i4lgarmos conveniente fazer 
não possam ser feitos sem preccdcncia de hasta algnm:t perg-nnla ao.; St·s.ministros, nlio poueremos 
]mblica, <.tquelle contrato, feito sem eila, tinha sido ol.itcr inforuwr;'ües da parte delles. Desejava fjlW 
megal. V. ~~x.. H~ e dissesse si ha. ministros na casa, pois 

Passo agora il explicação que entendi me sutis- ·. P tr uma 1n ormaçao. 
fnzia plenamente, p01·que, apoiando, com0 .apoio, _0 Sn. I'URSIDENTE:-Ht vi alguns dos Srs. mi-
o actunl gabinete, en niio podia dcix:m· de ser cs- lllStros. · 

se potlesscm defender no Dinrio Official, doutrina O Sn. Jo.wunr N.,nuco:-E' uma simples inror
que eu acho curi1tl, por isso mesmo que a· publica-· ma«,:iio, que considero de interesse. Trntarci do 
çiio :~!li nada ll1cs custa e on_soí que os empregauos assumpto, niio oJJstnnte, esperando que algum dos 
publicas niio estão, em geral, em situ;Jçiio DGf1ÜO Srs. ministro:; responda opportUnt'lmentc a esta 
fo,lg-aun. Mas o que entendo é que o Diario Offi- 1wrg~mtn, que 11ão se 11re:.ta a uma iuterpcllaç5o. 
6ial.não deve receber public~1çües injuriosas contt·a Desejo perg-untar· ao go\"el'llo que passos deu no 
quem quer que sej<l c muito menos contra um sentido tle favorecer a criação de cavallos no Pa-· 
membro do parlamento. . ranú, crinção de que se encmTt•gou um americano 

Entendi -me tnmbem com 0 director do Dia.rio chnmmlo Hcticl~er, o qu;~l, cb.cg~do n esla côrte, _teyo 

r:omposla e pngfnada com uma correspondcncia pnra censurn. 
sob a epig-rnphe-Dicwio 0/fi.cieLl-como si fosse um O Sn. FELICIO no:> S.uiTOS:- E' para l:lment,u·. 
artigo de fundo. Isto deu-lllC nas vistas; mandou 
rt',tira:r tnl corre:-pondencin do logar em que es- O Sn . .lO.\QUnr NAnur.o : - Um jorunl americ:mo 
'tn.va, por niTo ser m:ltcri:~ oJTicial, ordenando que 1\llbl\entlo 11o Hio, o Rio New.~, que tenho ent.rn 
snhisse como publicnç,ão :;o licitada, sem que todavia m5os, contem Ulll ai' Ligo <1 este respeito. Este indi-

• · r · • , ViUllO )CJ'lCUCI! it ,.,.r:mdc .la se O· ·~ 
• l • l l ... ':::, ' ' t. • 

n1guem sua atlcnvão para. o artigo, vin que nno que vem a e~tc patz para tmvarem relaeües com o 
estava em termos convententes : e que elle di- governo, e set·vitem-se <lcl1;1s pura fazerein fortu11<1 
re.ctor, zeloso pelos creditos da folha oilicial, já mais nos snus pnizes, acah:mdo clles por fim muitas 
faria publicar um. :;rLig-o injurioso, contrtJ. quem vezes na cnuúa. Não lehm este muito tempo para 
quer qne fosse, qu:mto mais contra um membro ter a sorle conunum. Reticker, sénhores, durante 
<.lo parlnmenlo. sun cur·t:l cst:rda 11cst~ ciun~c, seg~ndo o A. ,;glo 
. Isto deu Iogar a que o Sr. director uo Dia1·ifJ · . . ' · ' .. :s s 

ONcial ordenasse que nenhum -escripto .. de f!Ual- ]Ornae~, que e uma das columnas do actual 
11' d galJinctc ... (Rumores e apartes). 

quer proce enchi, se puLlicnsse, d'ora em dinnte, Pe~o perdão. Sendo 0 seu redactor quem, se~undo 
sem que o autogT:ipho lhe fosse apresentado. Fiquei vi hontem em umjornal, pnssa telegrammas 'para 0 satisfeitQ_com-est<l cxplic"<J{:uo, porque vejo que da 1'imes,teleg·rammas utilíssimos parn o governo solm~ 

" Ilartc da dir~c'çã§ do Dia.l·io, Official não houve os quaes se basea até certo Jonto o credito dB noss:·s 

:·. Nímhuma recl::u:rwção .teria n fner 11esta casa. si 
o drrector geral do contencioso fizesse a sua J)u-

• ;':" t! • :, - ... . • ~ 

un os, posso chmnnl-o uma columna do gabinete· 
pois hem,segundo o AngloBrasilian Times,quc vcj~ 
cil:lt]~ no jonwl, o :t~ericano Reticker, chegando " 

::> • " , •::. , , r ouse 10 
de ministros. onde apresentou vari:~s photograr)hias 
das r~t·::~s melhoradas que queria introduzir no 
Parmw, e o nnbrc presidente doconselho escreveu-
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'lhe uma c::~rta que _foi publicada em todos os jor
naes, na qual dizia-lhe que.a província do Paraná 
se prestava ao seu gcnero de industrh.l, prom;ttcn
do·lfle tambem todo o apoio que dcpcndes~c do 
govern~ como diz muito hem o Rio News (líJ) : • .foi
lhe concedida a grande 'honra de ser convidado 
para uma sessão do conselho de ministros e foi-lhe 
pcrmit!ido explicar o seu gmnde pl[mo,-quantos 
um; ncc· . . ' . O'.. • ' • : .•• 

c respeit:weis desta cidade tivermn jámais essa 
honr<t ?-e forncceram~lhe transporte c cartas que 
o llalJililavam para viajnr no sul do Brazll como 
uma pessoa a quem o governo imperial conferiu 
f<lYorcs espcciaes c privilegias. Emquaúto um tra
ta.~t:~ vulgar puder obter entrada no conselho de 

• 1 n t , , vi, jar o c e 
cruizcr· no Imperio, não acabarão mais os Üetickers 
c os s~us i.~uaes. • 

Yo1'k Times. En~ J chegand•) aos Est;dos- Unfdos 
:1presentou-se como proprietario de uma g-rande 
regiüo no Brazil, ti.OOO.OOO de acres. Servindo-se 
provavelment0 da carta do Sr. presidente do eon
i>elho chamou :1 concurr~mcin dos que quizessem. 
immigrar, e dos poucos que vieram ú cidade para 
~::s e 1m 01 c e mm o o llllClro, ate que por 
<::.-:Ln ospccul:lí;iio foi preso por qnr~ixas dos preju
uicados. Este individuo não é o unico neste ge
ncro. Muitos outros t~m concorrido a e:; ta curte e 
oLLiu0 até condecorações e recommendatõe:; que 
comoesta carta podem ser nma conlribni~~iio im
portante para a histuria comica da nossa ~ulminis· 
tracüo. · 

l5erguuto ao governo si este americano obteve 
aJo·um r:wor como denunciti a 1l'Omessa da carta· 
era esta simples pergunta .. ~ 

O Sn. lLDEFONso DE Art.\.UJO : - Em que data 
leve logar este acontecimento? 

O Sn. JoAQunrN.muco:- A cartn é. de 11 de Ou
tubro d<d878. 

O Sn.. SEnGw DE CAsTno:- Não obteve o menor 
favor.~ 

O Sn. JoAQUIM .NAnuco :- Ei;timo saber, mas te-
r · , v ·r ., vcin e·on ra es cs cs: 

11ecnladores de facil acce~so. 
Um brazileiro respeitavel ou um estr:rngeiro 

residente nfío obteriam ess11s facilidades pnr:J ü· 
c~tabeleccr fazendas de criacão em uma de nossas 
provincias, ao passo que mil especulador desco
nh i 'I t·;- -: • 

sem quc.ningnem saibâ quem é, enten em i·cla~ 
6ícs t:Jo direttas com o SI'. l11'<:!sidcnte do conselho 
que, como se diz em uma das folhas omciosas, 
levo entrada nesse tribunal veneziano qlie se cha
ma conselho de ministros, onde' muito poucos 
tem penetrado para servir-~e depois dess<ls rela-
.-- o · ·il:1 e 
u renturciro. 

Pni~IEinA PAU.TE DA OitDE:c\1 DO DIA. 

Continua a discussão da resposta ií falia do 
throno. · 

O Sr. Salda:n.ba Marinho (atte.nção): 
-Desculpe :.1 ?:1mara si aii:úhi uma vez.:1 inc~n-

· Si nfío fosse impellido ilelo c'umprimenl~ _.i~~ 
declim1vel de meus deveres, n1ío roubnria nem um 

instante o I)rccioso tempo dcstú canwra; nV.o :~per
turbada no empenho de satisfazer a vontade do 
g-overno, caminhando como vai, c ce~amente ao 
seu aniquilamento, sujeitando-se ,·olmitaria ao 
sacrifieio c dando por concluído o seu encargo, para 
melhor <mtorizar a sna dissolução. . 

Tenham os meus nobres collcgas pacicncia; sejam 
aindn ~ma_vez l~ene_vo!os pr.ra co!nm~go. 

' , ... " 
. como a minha consciencia me manda enunciai-a 
satisf:,zcndo o nóbrc encargo de representante da 
nn6io. 

Õccnt1amo-nos com a discuss:Io da resposta ao 
discurso da Corun; trata-se dessa cousa oillciitl de
nominada {alla do throno. 

t nura-me, ~r. preste ente, que o nobre deputa~ 
do por S. Paulo que hontem nos homou corn 
sua pnlavra elocruente tomasse tanto au serio esta 
peça .. official. · 

. Admira-me isso, porque a essas cousas, me per
suado, ningnem confere já a menor import:mcia. 
O p~liz chegou a comprehender qu~:: no discurso 
da Corua, como na parodia com que o parlamento 
lhe responde, não ha nem promessa, e nemaceitac:Io 
sincera. Corôa c Jarlamento enn·anam- · • -
mente. 

Em relação a quem recita a {alla, como áquelle 
que .se ufana em responder-lhe; em relação ás 
amaiJilidades que por essa occasião são trocadas, 
fignra -se-me :~ alegria do frade hypocrit<l, que 
depois de .ter do pulpito amcarado o povo com o 
inferno, com o purgatorio, com as penns eternas 
ou promeltiuo as glorias infinitas do céo, se re
col!w ú !:'acl'istia, e quando só, }lrorompe em gar-
o· · ,.• •· " 1 " · • 

do credulo, que confiasse na sinceridade do sr.rmão 
encommcndado. · 

Houve tempo, Sr. presidente em que me per- · 
suadia que a falia do throun vinha annunciar a•~ 
p::liz <l satisf:ttiio dos legitimQs l'cclamos publicos. 
Deseng·anei-mo afinal, comp1·clwndendo a falta de 
; e · , e as r, u rn, c m que a oro:~ a Jre 
as sessões do parlnmento: mér<lS ban:Jlidades, sem 
me rito, .e nas quaes ningnem mais acredita. 

Em 1.8i4., c quando a questão ecclesia~tica se 
:.1chava mais incandescente, e todos aguardavam 
que a Corôa viesse solicitar do corpo legislati\ro 
as medidas in i' ' ·, ' 
da consciencia public:~; vimos coni doloroza sur
prrza n silencio nbsoluto sobre esta mnteria; o que 
indicava <1 co~arclia dos poderes do Estado ante a 
f:lc(;ão ronwm1; que ostentava a sua mais audaz 
pctnlancin, c a d.eskaldade com que, se occultava · 
o verdadeiro estado das causas P<lra convencer da · ·., .. . .. .. . 
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• Nenhuma reclnm:~ç:to publica é satisfeita, as 
questões de mais urgente solução Hcam adiadas! 

• O povo perg·unt~ <lO governo : 
• O syllabus é lei no Brazil? c ... 
« Jesus autem tacebat ! 
~ Terc,nos, como o reclamam g_r~vissimos. in-

civil, a seculal:isado do.s "'cemiterios ? 
• Jesus autcmtacebat l 
• A igreja romana com seu syllabus e in!'<lli

JJ!Iidade continúa a ser a do Estado? c aindtt ... 
• Jestts atttern tacebat! 
• O o-overno é mudo · a falhl do lhrono não o 

diz ao parlamento 1 
• E o povo eontinüa a ignorar para onde o querem 

conduzir 1 » 
esse nosso esus-.ca a-se, como .sempre, a 

respeito de tudo quanto é necessidade publica, c· 
satisfação do legitimo direito do povo, porquunto 
(e ainda na presente leg-islatura. o vemos confir
mado) apenas se promove, e exige, o que urg·e 

___ aimme_di:l!a segurança divinu. . ·,..·. - .. , ... 
- official sem valor, sem impõrtancia; sem síncé

ridade, c sem merito ; e ainda tenho menos qne . 
vêr com: a 1)nrodia, a essa peça offi.cial, _ por que é 
jà costume inveterudo que, ?nutatis nmtanclis diga 
a camura á. corôa, }mg-ando-lhe nu mesma moedn, 

_. e cem igual cordialidade, ·o que a coroa Jhc. diz. 
Eis o que tudo isso é. 
Disse eu ao começar este meu tosco discurso (não 

apoiados) que, comprehendendo que esta augusta 
• '\ • • 1 .... ,.. • 

e • 
fjU::tnto untes, e satisfnzendo a determinação do go-
verno, não consumir mais tempo. de trabalho para 
que suavemente seja dissolvida; e tendo eu de fazer 
alglllllas interpellações ao ministerio sobre pontos 
que reputo de grande importanci<l e me1ximo inte
resse para o paiz, resolvi, para não occupar uma 
sessão especialmente com isso, tomar a pnlavra. 
nesta discussão da resposta ú ft11la do throno só
mente pura formulàr como o regimento me permitte, .. ...· .. -

Antes, porém, Sr. p;·~sidénte, de fazer as per
gu·ntas que tenho de llirigir ao governo imperial 
não posso deixar em silencio o que tenho triste

. mente observado nas occurrencius rclutiV<ls ás 
~ermancntes rccomp~sições do actual ministerio. 

1\Iais de uma v e~ tenho dito e nem vai nisto a 
n.nmma mtençao e o ensa individual a quem quer 
que . seja, nem a ministros, nem a meus nobres 
collegas os quaes me merecem a maior considera
ção) que tudo quanto ora sG passa entre nú:; é 
anormal. · 

Subiu, Sr. presidente, o l\iinisterio de 5 de Janei-
:- • .. • . , • .. • • f • -

derou no poder) não SIJ te:n deixado de ::;cr conYe
nlentc c oppórLunamel!to consultadas como nlé 
dcsattcndidas em sttas justas preteucõcs. 

Medidas capitaes, s5o deliberadas isoladamente 
pelo governo, o qual só consulta as suas convcni-
encius e a sua vontade. · 

dns foram t:nnbcm nb:mdonadas ; todas. 
O Sn. SALDANHA l\L-\nr:mo:- .Wicsmo nesta ca

rnara, senhores, não ha deputaÇão consultnu_a de
vidumentc para qua 1crucr a c to do governo ... 

0 Sll. GALDJKO DAS NEYES : -·Para que, si clles 
e 1 o .i n ::~rriga . · 1 art a e . 

O Su. SALDA?\lL\. l\IAUI?\IIO :- • • • e nem, se
nhores, nenhuma deputarão })Ócle contar ue sejam 
sa ts et as, a sua umca e competente reqmst~no, o 
que pede muito parlamentarmente, no interesse 
palpittlnte de suu IIróvincia. Niio, senhores; nesta 
terrn ha dcsgruçadamentc uma só cabeca pcmantc; 
e a esta cabeca tudo está escravisatlo. e estiTo 
11rbitrariamente subordinados todos os ·interesses 

que os legítimos interesses; e :1té 1Úcsmo-os---prin
cipíos cardeaes do partido liberal, sejmn esquecidos, 
senão para sempre condemnados. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs : - E' preciso ser uma 
gnmde cabeça: pen~a por tod;Js! (Biso). 

O Sn. S.\.LDANHA :MAUINHO .: -Vamos aos factos. 
Deu-:;e umu divergcncia cnLre a ·deputação da pro
víncia do Rio de Janeiro e o governo, di1orgcuci:1 
nrofund:.1. relativa á conservur.ão nu rcsidenciu 
da mesmá pr{)Villci<l, o nobre Sr. Viscondc do 
Prados. 

A depulaçií.o exigin,'como condição do verdadeiro 
interesse aa província, a continuação desse presi
dente; e ella foi prcpotcmtemente desattcndida. 

Prevaleceu u vontade do goYel'Uo, a despeito da 
vontade de toda a deputação do Rio de Janeiro. 

0 SR. GALDIXO DAS NEVES :-E de Ul11 ministro. 
9 ~R. ~"\.LBANHA ~ÍA~Il\IT_o: -.Mo qu~ l.Jcm CX· 

• <J , UI • , )1 ! 
a sua situa{;ÜO, .com a honrosa retirada de Í.lm dos 
caracteres m:lis nobres e mais distinctos (apoia
do:;), que contamos nesta camura c que, sem du
vidu ulguma, honrava com a sua prcscn~a o gabine
te. Refiro-me ao Sr. Andrade ·Pinto, que teve a 
fortuna c o bom cnso de a ·i · 1;-- 1 m · 
no qual ntío podia resguardar os seus principies tl 
a severidade de seu caracter: 

Foi, é verdade, substituído por um cavnlheiro 
muito distincto, mns isso nad<l produziu em vun
tag-em da força moral, que o gabinete perdeu com 
o facto da retirada daquelle. ~10nrad~ lil.leral:. 

poderia dizer com sincel'idad~); ;;ul.Jiu u~1 'mi~~is- indo!~ ct'o minlsterio de 5 de Jánefro, como ainda o . 
terio, e com isso o Brazil teve apenas um novo seu divorcio das idéas c progr11mmas lil.Jeraes. · 
gabinete. ~ · 1 Ficou. o 1ninisterio com um de menos claquclks 

E quando digo que não subiu o partido liberi1l com com que foi CI'eado. · _ 
o ministeJ'io de 5 de Janeiro fundo-me em arg-u- Lembramo-nos todos do que o governo que em 
mento irrespondivel que o proprio ministerie nos overno o aoder r.u.e C1'C/. ?oder.e esta auo-usta eamar:t 

. neci o, co oc:m o-se em mnu autonomia qRe tudo accltav<l, achuvum-se todos contentes com 
espeCial, que para si só mente creou, mas comt)le~ o nobre n1inistro da· fazenda, ent5o, o Sr: Gaspar 
tame!ltc· separa.da c distincta, do _que chamava c Sil reira Martins, que m~receu uma _expressiva 

cão · n 1. .. < com n m 1 o e os 
Esse mini~terio ·constituiu-se independente ui

rector da opinião publica, sem aliás consultai-a. 
Todas as influencia~ desse partido, que tunto se 

· :llegrou com a usecnsao do gabinete ( f!UC se eonsi-

mafs estrondosos "appJausos da canmra c dos es
pectadores. 

Entretunto dins (upenas dias) dcpoi~,surgiu uma 
questão ultamentc liberal. · 
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Uma idéa eonstituinte da verdadeira liberdade ·1 fucto de}Jue, irrcnJissiveJ, e profundamente, contra 
(1o poyo ~ da adm,iss~lo ú çlegibili:Jacle elos acDtholi-. as_iJ~stilniçõ0s (11f_"io ap~iados), denuncia que its. i~lsti
cos, direito que so lhes pude ser negado pelo abso- · tutçues do p~11z na o cstao nt:t altura das suas Icg1tunas 
1 utismo de -um governo menos liberal, occasionou nspirações. · 
a sahid~:-~ do,ga1Jine~e ... ~e. ~~u~.i~is~i'.:ct?\ mem~r?s .o Sn. lGxActo 1\hnnxs: -:Niío donunci.a c?us.a 
c:l_esta ca~~., o_ Srs. GaSpdl -~1'\ C..t.a •• Lrt.~,, o mcv:1.o 31 o·rrma cont•·a a C'illl'l~a 11"111 CPP tl .. '-"1' 1'1S 1.•'ü!. 
tao recentemente <1ppl:md!do, c o Bar~w de V1lla 11;k~ ' · ' '''' "· - ' '<-<::; ·_..L • 
Bella, os quaes ·preferiram deixar as pastas fJUe .f '· 

· occlipavam, a ver tllo descomunalmente prcteridn 
ess,'t no re aspmtçao r Jera . *' 

Nessa occasião, senhores, a camara viu com pro
funda estranheza o· modo por que ess::~ sahida foi 
explicada. Para aqui se trouxeram os ret~tllws de 
papeis escriptos a lapis no intimo do g;)binetc, quo 
aquUormu ent~et~nto discntidos. 

aqui devassados,· mas com magna vanwgem, por
·fiUe .ficou no do mini o de todos que era. verdade o 

. ·ttue eu dizia, U;)ndo dava a ::tternidade do ro-
JCCto a constituinte constituida lt quem o tinh<l 
concebido, e não a esta augusta eamara que apenas 
·referendou essa arrogancia do poder. · 

A despeite das asseverações em contrario do no
·lm3 presidente do conselho, ficou bem averiguado 
~se facto. ~ 

l:> • 

ttiicão ao Sr. Gaspar Silveira Martins o illustt·c Sr. 
conselheiro Affonso Celso, cavalheiro distincto 
(apoiados), a quem prézo desde longa data. 

Nada tenho a dizer contra a pessoa CfUC entrou 
para o governo; occupo-me porem da triste histori:) 
deste minis ter i o. Sabe a camara, que me é com
pletamente :indifl'erente neste ;:;ystemtt que suba 
Pedro ou Pauló para o poder. Esp.ero sempre a 
mesma cou~:;~, porque está visto, os resultados são 

. . 
Passou-se· este facto, e ficou o ministerio manco. 
A pasta .de estrangeiros não foi preenchida. 
.Ficou pro~Tida interinamente pelo mesmo'Exm. 

presidente do conselho, c ministro da agricultura. 
A forca moral do gabinete ertí decadente.. · 

. Eis qúando surge a questão da polytheclmica, e 
vimos todos com summo pezar o mouo por que esta 
qucstuo foi tratada entre os ministros que ficaram, 
e o ministro que foi dcmittido _ 

. • a e 
.recorda ier visto nesta camara scena· mais humi
.lhante (posso ,dizêl-oj do que essa que nós todos 
.. presenciámos por occasião das explicnções qup so 
der~!_m. 

O Sn. lLDEF:ONSO DE ÁRAuJO :- Não apoiado, é - - . - , - . .. . 
- l:> 

O SR. SALDANHA IILuuNHO :-Não, meu collega ; 
não ha cxageraçãe minlw.; -nunca o1fvi um mi
nistro que se retirava dizer a um que ficava : 
< .Mente; falta. á ·verdade. • 

O SR. FREITAS CoUTINHo : - Apoiado ; isso é . . - . . 

0 Sn. SALDANHA IVJ..\.n~NHO: -Sou exagerado? 
(Não apoiados). Não estou exagerando; estou con
tando o facto como elle se deu; tristissimo, lmmi
lhante como na realidade foi. 

O Sn. FREITAS CoUTINHO : - E' perfcitamcllte 
cxac o. 

(H a out1·os apartes.) 
0 SR. PRESIDE!\"TE:-Attencão ! 
O SR ~ SALDANlL\ ~IARil\"'HO :-E devo dizer-vos, 

senhores, e com a· mais profunda convicção, esle 
.A. i7 .- TO~tO li • 

• 

O Sn. !3EZEiU1A C.\.LVACANTI: ~ bso !:ó é trisie 
c carnctcristico p1u·a quêm o fuz ( .4poiados ). 

O Sn. SALDANHA 1\lAmNno :-E vimos :Jintla .~::~-
nwrcs, quó retirava-se._. digo mnl, que era 
cxpulso'clo gabinete mn ministro, sob o fnnthuaeu
to -dc.Jwyer t~oli1mctLido un1 erro, c cntretnnto l>t'r 

-- 1 . , · ·;, i .. 1 ois e novos n a v H>-<, 
sustentando, dando-se-lhe uma feiç~o diversn, 
fic!J.ndo m:.mtido o erro o p·erpetuada: a ~uest1ío tlc!lc 
or1g-mada. 

Não quero censurar a ninguem; estou contando o;; 
factos como elles se der~un, e ttprecümdo o quanto 
infl ucm sobre a moralida · 

O modo brusco e summamentc insolito pelo qu:ü 
v;io sendo ~tlijados ministt;os do seio do actuttl 
gabinete me faz lembrar o que escreveu Dcsmou
lins rcferinclo~se á monarchia em Londres em- !7.90. 
. Peço permissão à camai·a para lêr o trecho qut:> o 
illustrado Sr. ft.mnalho Orligão, muito a prÇJposito 
transcreveu em uma das su:.1s Farpa·s (Lê) : 
- • Em 1700 o poder monnrchiCo era representadÓ 

em Londres por meio de um bailado expressí'i"O 
r." . .:1. 1 ec; e 1.11 e a prm1cu·a Llg"Ura· 

era um rei que ·terminava a execução de um en
t1·ecltat cheio de garbo q de pompa, alongando mn 

.pontapé <lO fuilclo das costas do seu primeiro mi
nistro ; este transmittia o pontal)é real ao segundo 
ministro, o qual o tras11assava ao terceiro, scguin
do-se a mais viva e espirituosa corrente de ponta p:J..
que se tem vhto em uma côrte, até que o persona
gem <IUC apanhava em cheio no seu volumoso e 
amplo hcmispherio llOsterior o ultimo lÕnta 1é 
era o pm~ que hcava com e e. • 

( llilcwidade geral.) 
E é por esse modo inqualificavcl que o gaLine\13 

de 5 de Janeiro, recompJúdo-se quasi que, memal
mente, depois da àbertlll'a d;) parlamento, conta 
boie tt enas tres ministros uc o conmuz rum m 
.sua crea~ão, c tendo já quatro- ministros novos, 
conserva sempn o seu nome de guerrn, c a 
scmpit_crna data de 5 de Janeiro. Tem nisso seme
lhança com os velhos corpos de linha, qnc, desba
ratados, c quando apenas contam de resto comman
~ante e t9ml.Jores, ·~pcz_Er disso conservam? C<lsco . 

o .t< ' o 
recrutamento, se recompõem c aparecem remor:J-
dos, embora com aantiga bandeir<:' já esfarnlp:l.d<~, 
e sem prestimo. · 
. Deixemos o avclhantado moco de ti de Janeiro c 

façamos algumas considerações sobre ·o que hn 
oc orr1d n im · i · 

Sorprcnde, Sr. presidente, o que nesta triste 
situa~ilo se observa. 

siasmo c app<lrcncia de profunda cunv1c~ao, uma 
idén, npenas :.1peado do poder, . se aprQscn ta na 

• 
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arena commU:m; e, destemido, combate desastrosa
mente essa mesma idéa! 

E' urna irrisão, si não é a mals clara degradação 
política (N~mw,·osos apoiados). - · 

Tudo isso justifica quanto tenho dito em relação 
~ falta de consciencia éem que se obedece a um 
poder que. tudo av~ssalla~ :- . . :. 

< 

(apoiados), é que ha ausencia com pie ta de idéas e
de principias (apoiados) ; só isso porque duria em 
resultado o que temos obscnado nesta casa (kpoia
dos). · 

Por occasião das tristíssimas explicações, que 
aqui. se tem do. do ácerca dos actos recentes do 
g rno, re a tvo a esco a po y cc nuca, eu Vl, com 
sorpreza, que foram aventurados principias com os 
quaes, não me posso confo1:m.ar; _Princípios alta-

o . 
os quaes protesto. 

A condição de confiança para os cargos publicQS, 
sem como a.faculdade de fazer nomeações interinas, 
foram aqui sustentadas em tal generalidade, e em 
uma extensão tão ampla e illimitada, que, a não 

--serpor-fnlta- absoluta de_ · ustillcu ,ão Q.e um erro 
commett1 o e para não corrigil-o, ningucm poderá 
explicar e nem mesmo se ·póde comprehender. 

Classitlco essa aberração como inaceitavel recul'sO 
occasional, e quando o po.der caprichoso, campe
n~trando-se de que vai desviado. do bom caminho, 
se obstina em proseguir no erro considerando des
honroso confes·sa1-o. Lastimo esse procedimento, 
e me. compunge observár que os nossos governos, 
P?r um falso principio. autoritario, não rec~am. 

vezes ·rataes. 
Senhores, no ·systema representativo a condição 

de confiança é uma garantia, e essencial; mas unica
mente para os cargos politicos; fóra desse terreno 
é a aptidão! e não a confiança quem rcgul~1, é a 
probidade, siio DS habilitações para o cargo,-o que 
determinam a nomeação ou conservação do funccio-. 
nario. 

E uando. a lei estabelece um c: c· i ·1 
privativo de quem se acha em certas· condições, 
não póde o ,governo,. por qualquer consideração 
que seja, destituir o competente desse exercício 
legal. Ahi prevalece o preceito de lei, e desapparece 
·o principio de confianç-a que neste caso é inappUca
vel. 

a an ei ave a razao com a qua o 
governo })retendcu justificar a destituição que 
arbitrariamente decretou do substituto do director 
da éscola· polytechnica, o lente mais antigo, e que 
ex vi da lei, e não pela vontade arbitraria ao gover
no, desempenhava ~fu~cções da directoria no 
"1 • ·.=--.· . . . ' 

· ção, ·neste caso, do principio de confiança não é 
sómente erronea, é ofi"ensiva de direitos constitui
dos, e por demais·perigosa: 

Com essa desastrada theoria ficam prejudicados 
- os. direitos adquiridos, e o funccionalismo sem 

excepções destituido absolutamente de o·arantias 
e escra-nsa o ao ~overno, que assim o coustiuirá 
cego instrumento a.e todos os seus caprichos. 

Directores de escol~s, âirectores das noss11s facul-
, couros mnttos emprega. os, acham-s_e.fóra 

da espheru~ limitada, do principio de confiança 
politica. Os seus encargos não ~o J)Oliticos, e o bom 
desempenho de seus deveres não de}lende de 

quem. quer-que ·seja :--q·u.em~lhe-&Lo..lo.g:Jr não é a 
vontade arhitrar:ia do g()verno, é a habilito.ção pro-
vada em concurso. · 

O principio da confiança não regula, c nem i.levc 
regular neste caso. 

E quando, como agora se . trata de uma su1Js
tituição marcadá por lei, o go-yerno não tem fa
culdade de destituir desse encargo a quem de di
reito. elle pertence por força e em virtude de 

rminàçao a e1. 
Temos nas nossas repar.tições empregos de co~fi- · 

· ança como os de directores geraes das seeret::ll'las 
de estado, estendendo-se em principio até aos 
directores de secção ; mas tambem temos ou\ro5 
emprego:s nessas mesmas secretarias e no thesonro 
pubJlco nacional com direito expresso a a.cccsso, 
independente de arbítrio do governo, arbítrio que 
gu?ndo é c:\:ercido, _como tem sido muitas vezes c 

inqualificavef, e de um .desvirtuamento dos sãos 
princípios de ádministr:wão regular (Apoiados). 

A nomeação interina de director da escola poly
tecllnica, e. quando existe director, e é conseiTttdo, 
foi·um tristíssimo expediente, parn, mudada a 
fórma manter nos e1Teito · ' · 
commcttido, mas que não foi remediado como de
yêra ser, })Qrque o acto do nobre Sr. Leoncio de 
Carvalho, que por ser contrario á lei, deu logur a· 
ser elle e.xpellido do gabinete, devia ser incon
tinente derogado pelo governo em todos os seus 
fundan~en~o~, para restituir-se ao l~nte mais .az~tigo 

_;(. (. (., 
por seu direito de mais antigo, e quem lhe dá esse 
excrcicio. interino não é o governo, é a lei , c o 
governo como elle c como nós todos é igualmente 
subordinado á lei, e não a pôde nem deve sophis-
mar (AJJoiados). · 

atiministração dêste paiz entre muitos tambem um 
outro vido notavel, que é o dDs nomeações interi-
nas c u~rrido se trata de e )l'e o , · · · 
cdadc. Os log~res ou estão vagos~ c devem ser 
preenchidos effectivamente, ou occupados, mas não 
exercidos na occasião pelo, funccionario effectivo, 
por falta momentanea, ou jmpedimento. 
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· Todos estes empregos têm seus substitutos le
g-Ms. ·O governo, entretanto, para p~oteger a ali
llwdos, ou para prejudicar o substituto legal, no
mea interinamente, quando a substituição acha-se' 
estabelecida em uireito, e não se dá a vaga do em
prego. Si se dú vaga a nomeação ínterim:, ainda 

é um erro. Serve apenaspara conservar o empre
gado em mais }Josiliva depender..cia, e se poder 

• ~O'. , • 

dos). 
Si fosse consentida a doutrina de que o governo, 

pelo principio de ampla e generica confian{·a ,póde 
nomear interinamente, no caso em que a lei deter
mina a substituição ; si o arbirario principio, que 
vimos defendido nesta tribuna, pudesse ser aceito 

t i i , 1 r gra a mmis ra iva, c 1eganamos 
ao alJsurclo de se poder despachar substituto~ inte
rinos nos presidentes da::; rch1ções, e do supremo . . . . , .· .. 
cÚreito. A tal regra' c{ue serve para a nomeação de 
substitutos de" directõres do escolas, serve igual .. 

·mente para aquelles casos. O absurdo é o mesmo, 
a iilfracçtio da lei,completanwnte identica. 

Si para aquelles outros empregos não se púde 
_ _f;:tzer nomea~;ões_!!lterj_I;t!J.S, orque a lei estabelece 

uma · cer a orma e su stttruçao, am em nao se , 
póde fazel-o relativamente a encargo de director 
da escola polytechnica, pela mesma razão de que 
a lei determina igualmente o modo de substituição_. 

O procedimentó do governo é insustentavel, é 
mesmo illicito. · · . 

Protesto ainda contra um outro acto arbitraria 
do governo, e o faço com pezar_p-ela sympalhia que 
consngro ao nobre actual ministro do imperio. 

S. Ex. uanto a mim não odia interrom ler os 
tmbalhos da escola ~olytechníca .. A escola rur 
crehda por lei, funcciona por lei e só por lei é que-
poderia deixar de funccionar. . ~ 

Achando-se o par1amento em trnbnlbos, si misll'\1' 
fosse uma providencia. extraordinariu, e extra-legal, 
cu:npria-lhe vir ped11-a ao corpo legislativo. 

Ante os princípios liberaes ou, antes~ princípios 
de ·ordem e de segurança publica, aos·quaes os no: 
br~~ II}i~istros, . devem ser suboT.dinados, n~o h~ 

não s.e acha explícita, e litteralmente consagrada 
na let. -

Ah1rgar por inducção, e por simples argumento, 
a esphera das attribuições, é um perigo e de desas· 
tradns consequencias var3 a sociedade que incons- · 
c.iente_e im~ecilment~ o ~<!_mitte .. _ 

,a t , • , 
• e ]lOSitivamente estabelecida,. não ha attribt,liç;io; 

e isto que o governo se tem arrog-ãdo fazer, não 
sendo como niio é de sua litteraL attribnição, o 
constitue, não o direi só em erro manifesto mas, 
no caso !le responsabiiidade immediata. 

E' or isso ue não duvido solicitar encareci-
damente do nobre ministro do imperio,que por sua 
reputnção até hoje illibada, l'evogue o seg acto. 
Este procedimento, corrigindo um erro, o honrifrá 
muito. Faça cessar os escandalos que estão sendo 
praticados, e que têm dado logar ás scenas que 
profundamente lamentamos, e que tanto tem. ~ba-
tido a força moral do governo. . 

Restitua ao respeitavel Sr.Dr. Galvão o que ne
nhum governo re~;ular lhe póde tirar. _ 

o investe inexpugnavehliente a sua antiguidade de 
lente cathedratico. 

Cum]Jra o actual nobre Sr. ministre do imperio 
o seu rigoroso dever ; não se leve pelas insinua-ções 
do gabinete ; lembre-se o que aetualmente se tem 
praticado ; não confie senão em sua prohidade, e no 
desempenho severo de seus deveres; acautele-se. 

Na administração publica do Brazil ha, senhores, 
.. . .. . "' 

quem os seus destinos estão confiados. 
Feitos este:;; reparos, que eu não podia calar sem 

faltar gravemente ao cumprimento de xp.eus deveres, 
ea farei algumas perguntas ao governo, as mes.il1as · 
que fariam objecto das interpellações que desejava 
formullar, segundo me autoriza o regimento, mas 

, , -o-ensejo-que--me-proporclOna-
esla ampla discussã'o política, vou fazer~ 

Pergunto ao governo imperial :- .parte de ·von
tade e deliberação sua a preterição d:~s medidas 
sobre casamentocivil, registo civil, secularisaç_ão de 
c~miterios, liberdade-plena de cultos e outras im
protantes materias, cuja solução é reclamada pe~o 
paiz, e que se acham convertid~s em projectós que 
hei ~presentádo lla seguros cinco mezes? 

Deve esta camara erder tem- o e com orave 
offensa des seus deveres; 6eixar que se passem dias 
e dias sem sessão quando ha materias tão imper
tantes a resolver?- ... '"""" - · . 

Será a inercia da maiori:i em satisfação da von- . 
tade e determinação do _governo? . 

Condcmna esses projeetos? Não quer que se 
trate desta materia? Quaes os motivos que o levam 
a isso·? 

Senhores ·q)lap.do se procura estabelecer em bases 
rr • • 

objecto sem duvida de direito civil, exclusi
vamente; quando se trata de constituit• o registro 
civil, e de decretar a necessnria secularisação de 
cemiteríos, quando se tratn de libertar o Estado do 
insupportavel jugo romano, fi~:mar a liberdade ds 
çonscien~i?, .compreh~nde-se desde logo, qu~ não 

cargo, e os sagrados deveres .não desdenham as: 
boas idéas venham ellas donda vierem; seja em
bora o iniciador de taes projeetos o mais obscuro 
membro desta camara (não apoiados) elle.; ,que 
muito se, presa, que não vem aqui advogar em
presas, e que.uão se occupa senãodo que é de inte-

resse geraJ,tem o direito, ante o ptoeedimento da 
. camara. e. ante a' inorcià que ella ostenta sobre 
·tão. i~~ortante . materia, de exigir explicações e . 

' ' impedimento autorizado e reconhecido pelo go- As grandes idéas não morrem ante o obstinado 
verno, do nobre Sr. Rio Branco, porque para tal si!Qncio, imp9sto por intercS.ses tneonfessa"\;cis. 
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Qutmdo se cxig·c uma cousa e essa é o direito, \ côrte não ha registro. Ha em alguns pontos elo 
nüo se rcqn('.r, conquista-se. As grandes idéas Imperio; mas gertllmcntc niio ha registro- civil. 
permanecem, c triumpham ,i:l!inal, cmquanto CJUé 1 Kcsta côrte .os t!catho!icos assim perseguidos têm 
os emperrndos c mesquinhos, que as combatem I levado as suns · queixas ao ministerio do Im
p:lssam c se aniquillam. · ' perio, isto ha quasi dous annos, e os requerimentos 

Quem ha que, de boa fé, e c.onsclencios:.unente até hoje niío tem merecido despacho. 
affirmc que, por exemplo, a institui~~ão do casamento Chame V. Ex. a si os papeis relati\'os n es::a 
civil deve ser adiada "? - materia, e que devem existir em sua secretaria·. 

' :- ; . ." " • ~ . . R. RACISCO ODRE 11Hn1St1'0 G O .zmperio :-
por toda a parte em todas as provmcws se d~ .. , Na Ba_hia, no Jogar onde eu resido, estú o registro 
sobre o modo de celebrar o casan~cnto. · . - em execução. · 
~m Pernam~u!!? se tem pratiC~tdo v_crda.d:~ros 0 Sn. SALDANHA MARINHO : -:- E em poucos 

cs~<mdalos~ rel.a.tl~ mnentc a ~ssc lmpo~tanliS~fmO outros logares mas sem a precisa regularidade. 
a~w ~a VIda mIl. Cathohcos l!cm .onl:ccl.dos Diz-se que falta sanccioll'lr U]larte nena.l do reo·u-
tcm s1do for .ados @l::ts trooehas ccclcswstiCas • . ' . - l:' o · 
de que tam sido Yictimns, a procurarem na igi·eja 
protestante o meib de poJ.erem fazer rífe<:tivoi os 
seus casamentos. -

0 SR FRANCISCO SODI:J~ (ministro do impÚio) :
l\Ius o registro estabelece multas; e.stú a pcnali.· 
dade contida nas multas. · 

t\!Ílll mesmo; no 10 e . anciro, a vis n c tlCe 
do governo, mai:;. de um facto se tem dado dcs:sa 
(,ràcm. Ha vigarios cftie não admittem, que n::io 
ccleln'am casamentos sob o fundamento de· que 
um dos nubentes é maç:on. Estamos, })ois, em O Sn. SALDANHA. MAifnmo:- A penalidade de·
materia a mais melindrosa e· a mais importan.te da pende da sancção legislativa; o proprio regula· 

. . ,· . . . . . ' •· •· ' . . t . :-

:'t leviandade, ao crime mesmó dós pndres ultt·n- tada eu não duvidei propor que se desse essa s::tnc
monlanos, aos qnues, de prercrencin, são confiad:ls · cão. 
<1S parochias. • A camara municipal da Corte tem todos os livros 

Pois isto, senhores, não merecerá a attençiio dos de registro promptos, mas, sob pretexto de pu
representantes do povo? O povo não tem direito 1 gamcnto de sello, que ninguem quer tomara 
a ser satisfe.ito nesta sua cxigcncia ? conscr\'ador, · si, nfln!mm escrivão de paz se importou de ir 
liberal or.. republicano, ha de o cidadão brnzileiro buscal"os; continua.ram os. acatholicos sem re
camo o estrangeiro ·que é nosso hospede, e a quem gistro civil que legitime os actos principacs da 
devemos segurança de direitos civis, ·continuarem· fmililia. · · · 

• • -.. l I .. • 

~hoso.? · Porque?· N5o temos ainda dous mezes de 
sessão? Devemos limitar-nos ao que já fizemos? 
E o que- foi? Pobre paiz! . 

Senhores, quanto ao registro civil eu pedirei 
no governo que se lembre c1ue nós temos no Braz i!. 
aqui no Rio- de Janeiro e no Rio Grande do Sul é 
em todas as provincias, um grande numero de 
ncatbolicos, cujos dilcitos, pelo nienos de _seg·ur::mça 
de fm!lilia, e successão, não podem deixar de. ser 

o Elles não podem provar o nascimento de seus 
· f,lhos : não podem provar o seu casamento porque 
lhes é vedado o registro civil, e entretanto que a 
propria lei faz depender d('sse registro a lrgi-
timidade desses actos. - . 

Isto é materia ue possa ser preterida? 
E' assim que se ·ma }al'ate~, ]a nao rre1 -o irei to 
dessa gente~ mas o dever, a dignidade~~o governo 
e da camara? 

O SR. Fn.\..:,crsco SoDnÉ ('ministro do imperio):
O registro civil já ~stá em execução. 

R." S.:U.DANIU }L-\RINHO :-Ve"o C ue . 
não está ao facto das occurrencias sobre esta ma. 
teria. Respeito.as intençõGs de V. Ex. c 
peco-lhe que me a.ttenda. . _ 

~abe que confio em sua probidade. 
0 SR. FRANCISCO SODRÉ (ministro do impetio): 

-l!Iuito obrigado. 
0 SR. SALDANHA lfARINHO :.-EslOU convencido 

de que V. Ex., como governo, lla de tratar, e 
quanto antes, de dar andamento a projectos desta 
o r em, os·· qu:les cpen e· em gran e parte a 
felicidade publica. l\Ias quanto ao registro civil 
cu responcloa Y. Ex. aillrmando·lhe que na 

· Pois bem si o que faltt é a approvação da· parte 
penal, do regulam~nL~ vote-se o meu projecto. O 
que fizcstes delleatehoje? Ha quatro mezes o apre
sentei I Em quatro mezes o que se tem passado na 
nosso paiz, a respeito do registro· civil dos acatho· 
licos.! .Pois, podemos, . de modo algum, tratar 
braz1le1ros e estrangerros de uma maneira tão 
insolita e descommunul? Corrijamos o erro· 
~provei temos o resto desta sessão ao menos par~ 

Não tendo sido possivel obter· das commissões 
parecer sobre .nimhum dos projectos que eu tenho 
mencionado; procedendo as commissões ordina
riamente eleitas de accôrde com o governo c 
exccutnndo as suns ordens, e não podendo ·mesmo. 
para a boa ordem dos trabalhos da camara deixa· 

c 1aver essa ta ou qua armonia com o minis
teria, parece que ha da parte do -governo o desejo • 
de que não se faça mais cousa alguma durante 
esta sessão. . 

0 SR. FRANCISCO SODRÉ (ministro do imperio)::_ 
Não apoü~do ; o governo ainda não manifestou 

contestado seriamente, que o governÕ ®tidas as 
leis. annuas, e a de constituinte constituída, dava 

or concluída a reunião desta lerrislatu a · 
. S. E~., para que não lhe escape uma promessa 

SI quer, tem calculadamente recitado um só dis· 
~urso, apezar de ter fallado muitas vezes. ·· 
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De~ejo entretanto que me re~pondam bem ex
plicitamente, e para que o pmz conheça com 
quem lida. Votada a lei da' constituinte constituida, 
votada a lei do ortamento e a da respectiva pro
rog-ação que está no senado, tem a camara acLual 
dese~npenhado a sua missão, no entender do go
verno, e será immediatamen~e dissolvida? Fa
zen_do esta pergunta, acrescentarei : o que é esta 

· E' excepcional, é extraordÍnaria? Foi ~'Onvocada 
para um unico.fim? Não {é uma sessão ordinaria, 
a qual tem uma duração constitucioB.al, não po
dendo durante esse tempo ser a c.amara temperaria 
dissolvida senão por moti1·o de salvação publica. 

,_ a .... • .. 

(. " o 
ainda: Com que autoridade se arroga·o governo 
a aLtribuição de limitar as fnncrõcs do parlamento 

o-' 9. 

E' verdade que neste paiz constitucional ~no
narchico 1·epresentativo, o poder é o poder c o go
verno póde tu~o ! 

E porque? 
· A extrema. e indcbita 

·· iifcn o,-a- á ;c -r · _ tt , s , ::. 
do pov:o, o egoísmo dos representantes da naçt:o, 

, tem :mtorizado o absolutismo do govérno . 
. E é este o systema político a que estamos re-
duzidos. . . . . 

Ao menos fique o paiz conhecendo que os seus 
immediatos mandalarios, tudo supportam c consen
tem que inconstiíiücionalmcnte, até lhe sejam 
restringidas e amesquinhadas as suas facul
dades. 

nas, sen 1orcs, ate on e c egaremos, a nao ser 
'{JUC grnndc correctivo venha n.õr termo a tanto 
desmando? 

Porque não ha de a camara,-a honrada maioria, 
arcar nobrei:nentc contra o gabinete, que a coage 
a limitar-se simplesmente a satisfazer-lhe os 
caprichos ? . . 

Apezar de tudo, c por honra da nobre maiorip, 
devemos esperar, que esta augusta c:amara nt~o 
dcsr.a. uanto dese·am os dominadores desta si-
tuação. . . · · . 

Venha a dissolução ; venha quanto antes, venha 
por gmais um arrojo do absolc.tiSl)lO qlJ,e impera 
mas ·não autorizado pela sub~erv1encia: · venha 
mais esse àcto de p1·epotencin, mas encontre estn 
cama.ra cumprindo com_ homl>.idade nolitiea_ o 

.I , " ' 

~O governo nos dará a sua . opinião, ou antes 
expressará a sua vontade sobre isso. 

Será licito; será decente que uma camal'a, com o 
caracter de. constituinte,· se reuna sob o mesmo 
estigma de desmornlisação, que pesa sobre esta_ ? 

Querem rer;enerai·-nos por meio de um instru
mento defeituoso, c de antemão desmoralisaclo,. 
e difamado? 

consente c mesmo promove essa alteração in
dispcnsav'el na lei adunl, demittinào-S'e do f:1tal 
despotismo com o qual tem conseguido camnras· · 
unünimes, c sujeitas a seu cnpricho ; ou está no p1a
no, de formar elle, a seu pttladar, essa mesquinha 
constituinte, c dé moclo que possa sobre ella 
exercer a mesma insolita preponderancin, que até 
hoje tem conqtústado com o emprego de abusos 
inqualificaveis. · 

vi ente? 
() Sn. GALDINO DA.s NEVEs :-Ainda duvida 

disto? (Riso). 

slio. A lleguc: o governo que não fo!_ cegamen~o 
obedecido, allegue que· esta camara nao se hum1-.1 
lhou. Antes isso, dQ que justificar-se .com a subser
vicncia dós representantes da naoão. 

Queira ou não o governo, deve esta camara 
cum wir o fCll dever: o mand.nto com que nos 
hour[\ram, nao nos pcnmtte a n J 1caç:.;o e nossas 
fa!uldadc~. O nosso cncnrgo está marr.ndn na 
constitniçiTo: ninguem o pórlc limitnr: 

Ainrla necessito fazc1· nma interpcl!aç~io ao go
verno e -sobre assum pto importan l.i~~i mo. 
· A cleii.;ã~ da conslit~inte llÓ(~C ser feita com os. 

E de mais, quando vemos o-governo m:~Úifestnr 

até, paru a ndopção de 
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nrescindivel uma constituinte. é irrisorio vel-o tüo j' E por esta occasião repetirei o que sempre te
fucil de :mgmentar as attribuições do poder judi- ~ho s~1steatado; o ter~o é uma immor::~lidade,110,Ii· 

, ciario, cuja missão constitucional :::e limila ao jul- ttca, n~sustentavel no. systema onde as mawfl:lS 
gamento das causas no crime e no cível. deVBm tmpernr ( A.]JOtados ). 

·voltando á eleição por districtos de um só de:- Co~Tijamo.s este defeito. O 1~aiz. repres~ntativo só 
putado, não comprehendo :1s d itllculdades que se exprune a sua vonla_d~ pela nwwrw (;i.pOlados). 
lhe _oppõe; quanto. ú resp_9ctiva devi são. · ~~t~bclecer .. a eleu~ao co~n o ~crço c emprc~ar um 

. ... o ' C ' o' . • ' 
desse trabalho, illuda õ mandato em pro\rcito ue mola politica aos que. não podem conquistar a .rc-
sua dominação, temos contra isso um remcdio presentação. . · ::: 
prompto. · Quanto a mim é um disparate no systema 

. Adaptemos a divisão que já vigorou; rcstabe- (.Apoiados e não (tpoiados). 
·tcÇ:lmos nessa parte a lei ordinaria que a constituiu. o Sn. BAnnos Pn.IENTEL: -A lei 

Em todo o· aso yenha a elei ão l·or districtos de r 
um só deputado, como garantia de mais libcrda e 
eleiton.ll. 

VI o os meus no res co egas, 1 <::.1 · ::. . -
ccpçüo ou com radssimas excepÇões, que si não (Trocam-se. apartes.) 

·fizermos_ a eleiçãc, JlOr districtos de_ um só depu- I O systema ropresentntivo é ·O das m?ior~as, e ~o 
tado_. nao consegUiremos ver aqm representadas r domínio da maioria eu não dOil ú mmor1a senao 
todus as ?Pi!liões. elo pai~ (apoiadqs); • c tratan~o-se aquillo a que tem direito, c que é-justiça.. · 
d~ çonstttnmte e uma mdecencw, e ~nlt,ar a bo:~ -Si o partido liberal forma a maioria da naçüo que 
fc, e commetter um grav~ pecçudo, deixarem E'CT· venha elle pór districtos; si esta maioria é for-· 
Yerno o camaras de pr~v~~ene~ar ~ara -qur. -sepm ma da pelo partido conservador, que venha elle 
representad:1s todas as opmwcs (,:lpowdos). do mesmo modo; mas seja legitima a representação 

· . nacional. 
que os cons.ervadÕrcs lliio de ser representados. Cada lo~tll~dnde, .se fnr~1 ~cpresentnr n~ sent1 o 

O Sn. SALDANHA nL\Unmo:- CGm o actnal sys- f de su~ ~W.IOn? (q,po~c~do~). St ~.governo na(}ad?P~~ 
tema será representado 0 partido que esti\rer com 0 a. elc1çao por d1striCl9s, mamtçstn que quer co 
.. ·overno. tmuarnos abusos -praticados ate hoje. 
"' Tem-se dito, e com visos de r.erteza que ha O Sn. OLEGAmo:- O governo já declarou que 
prom~ssa vinda do alto, feita por esse alguem de quer por districtos. 
~1ue tu~ to nos tem f<11lado o no.bre e~-ministro do o Sn. SALDAKH.\ MAnrNno :-Por mais forte que 
II9per1o, de que llcsln vez .scra .respe1~ndo o terço seja 0 governo, por maior que seja a adhesão ela 

Quantas vezes se quer 1llUd1r o p:uz. com esse maioria da cnmara ao ministerio, nenhum púue· 

Vieram QS iiJ)ernçs p;11·a o pntlcr, e o mesmo pra
ticaram; a mystilic:ltào foi igual. A eleiçiío uo Lel'\:0 
llell uma camara unnnimc : os conservadores não 
foranl. mais habeis do que os liberaes, ambos illu
dil·nm a promes~a ela representa~ão uns minorias. 
~o meio desta mú ré poiitic~~. ·ha (jncm conlle 
( . < 

honra impcrinl c::t:í conhecido. 
Na polil.ica do Impcrio a honra elos p~.rtidos se 

confunde : nada ficam devendo um :10 outre, lla
g::~m-se na mesmn moeda ( "ipowdos ). 

Não foram os Jiberaes que primeiro estygmati~a
ram e vehementemcnte. a ft,lta de C'tl.m lrimento 
de tal empenho de honm "! Não clamnnun elles con
tra a mystificnção? E entretanto, procederam do 
mêsmo modo. Esses dous_partidos são espelhos 
um o ou ro. = 
- Devemos, porém, ser francos; o partido qnc tem 
força na sua provincia para fazer eleger t•)(los os 
d~putados, não manda terra (.Jpo:ados ). 

Tem sido defeito dos -partidos nu Urazil; cada 
um aproveitnr-::e do <~ri.Jitrio que o outro creou, 
e joga coui elle contra os mesJnos qtle o _estnbele-
ceram. Isto é dctestavel. · · · 

A lei de 3 de Dezembro, essa lei qne produziu 
.. ~- . . . .. . 

dos,liberncs, .. c~mo ~tavi<t scr~idç1 nas 
conservadores. 

&' assim que se deve dirigit· o paíz "l 
E' assim que se satisfilz a vontade nacional "! 

a • a · a alJominavcl de si 
se promover o interesse dos que estão repre
sentados, dos qué estilo no poder, c o das suas 
familins e aclherentes. E' do interesse geral que 

cvcmos em ar. :<..mquauto o ego1smo onunar na 
politica do paiz, teremos ~penas quem se locupletQ 
com o damno -pulilico, e ó interesse gcr~l, serú · 
se_m pro ilrcterido,·· -
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-E este mal, que é forçoso ·reconhecer tem um l savel, constituiu-se, como é, o unico poder do Es
fund~m~n~o incontestavel. E' a ausencia absoluta 

1 
ta do. Não l.1a, portanto, div. ergep.cias. Dou~ acam-

. de prmctpiOs. · . pamentos com a mesma bandeira, com os mesmos 
. E no procedimento do governo actual vamos ter princípios, com o. mesmo objectivo, como se com-

a prova real dessa verdade. batem? Combatem-se sómente no terreno pessoal. 
A não aceilnção das medidas que hei proposto E o que é o Antercsse pessoal em confronto com· a· 

pa_ra ~orrigir os dc~cltos m~is s_alien~es da act~~l as convcniencias reaes do paiz !· 
let eleitoral, n prctençao de provtdencws _que. ahus Chegad~1s as cousas a este estado, cumpre res--

r 1 • ~ • "' • • • 

nosso alcanço,. ~erão a prova a mais convincente- titicâ dos princi,pios. Reunam-se os ho~1ens ho: 
c pouca -lealdade do -governo, e da fraqueza desta nestos deste paiz; formem segundo, suas ·sinceras 
c amara. convicções, uns o partido 'inonarchico, os que pre-

A recusa de medidas reclamada~ pelo paiz, C"Omo ferirem esta fórma de governo: os outros.o partido 
sejam a- instituição do casamento civil, e outras, democratico, porque estes são os dous unicos e 
manifesta que ha um conchavo qualquer do go- l~gitimos partidos que no Brazil podem existir 
vemo 1mperw com quem quer que seja e · tgnamen e. 
mento dos mais sagrados interesses publicos. Te- (Hct um. apctrte.) 
nho canç~do de. mais a Lenevola ?ttenção da ca-

Além de doente e f;tigado ~:ne ·persuado que não 
posso agradar (Nlio apoiados). · 

minações não constituem partidos politicos ; só 
os princípios os distinguem. -

Os dous portidos, liberal e conservador, acham-se 
confundidos porque ambos são monarchistas cons-
titucionaes. · 

Não posso a;.(rndar ; a min}?.a linguagem ru~e, 
e sem atavios c a franqueza brusca com que; snt1s~ 
fazendo-a conscienciu, digo o que penso; as ver
dades-assim de~carnadas como sõmcnte.as_sei.di- _Esta é.~ vqê~Q..~nde!r~1 l~~eraes _;_e~~ _mes~a é 
z0r, não podem agra ar l ao apow~ os . · 

Vou concluir, e peço permissão ú camara para 
por ultimo, e quando se trata de politica geral 
dizer ao ministerio, ao governo do Imperador_, uo~ 
paiz, e á camara o que devo apreciando os partidos 
politicos actuaes. .· · -. · , . 

A política do Brazil acha-se desvirtu~da ~ c um
pre que seja estabelecida em bases mais smcerus 
G regulares.. · 

distin tos existiram no Brazil .. 
O principiá autoritario, · antidemocratico,_ deu 

nascimento ao conservador. o qual se definiu bem 
na lei de 3 de Dezembro, na da interprCti1ÇÜO do 
neto addicional, na da guarda nacional, e o_p.tras. 

O principio democratico lev::~do a snas conse-. 
fJUencias foi o fundamento do partido liberal o qual 
so definiu no neto addicionul, no co_dige do pro
cesso, e jú em :1817 e 1824, havia manifestado o 

. seu intento., ~ue foi confirm:1do ainda em i842 e 
,I " 

Cada um tratava de. manter-se em seus princi
t)ios, um no começo retrogrado, ficou-estacionaria, 
o outro com ::~spit·ações avançadas condemnando 
:1s instituições, conl1ecidamente defeituosas. 

Com o correr do tempo, e desenvolvendo-se de 
p<ll'te a p::~rte o eg-oismo, que tanto se !em propa-
gn o no pmz, o emocr. : 
com o rei, c limitando-se a n~o aspirar. senão 
a constituição outorgada em 1.82fu; descmdou-se 
d<1S reformns. Esteve no poder c conservou em 
vigor cs;;a lei de 3 de Dezembro manteve as mu
tilar.lícs que o conserndor haviu feito no acto 

· · - · · · ·de se se)·vin·de todas as 
leis rctrogradus do ndversario, e dcllas usou em seu 
proveito, e do mesmo modo que o outro. 

Ncstas:ideias, e visando sómente o interesse de . 
agradar ao rei; se . tornaram cs~cs dous P?rLidos
um só nas suas VIstas harmomcas, c assnu pe
r<mte a-1 oliticn são como 3Jlte a consciencia publL-
éa. Se confunum.1m, porqu~n o cata um, r. seus 
arraiucs, tinha arvorado a mesma b::mdem\ do 
outro. ' 

... ' "' • :.0 

da dignidade· politica, tende o patriotismo neces-
sario para esquecer.divergencias pessoaes e cons
tituir uma politica leal; abraçai-vos, apertai-vos 
ns mãos mutuamente, em quanto que, aqY.elles 
que~co1110 eu, não acreditam no systema como elle 
estú, levantam uma bandeira distincta, formam 
como tem formado, o partido. republicano 
-do Drazil. (llfuito rnuito bem, muito bem! O. ora
dor é felicitado.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
·Entra em discussão a seguinte interpellação do 

Sr. Tavares Belfort ao Sr. ministro do imperio. 

INTERPELLAÇÃO. · 

:i. o Si o decret-o n. 72M, de ~9 de Abril do cor
rente anno, consagra os verdadeiros principias da 
liberdade de ensino superior. · · 

~ o • ·~ • 

em 1'~1ll; de' explicações precis;~s por parte do res
pectivo nüili"tro aqlli nos_ disse que o novo Sr. mi· 
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nistro du imperio estava de perfeito accôrdo com 1 ca quanto ao seu estabelecimento, difusão, ex
ku}o quau!o o governo tem feito, certo, occuzxmào- 1 tensão, g;1rantias que deve ter e apresentar, as 
me com o decreto em questão, vou tomar em con- 1 maiores· dilliculdades praticas a par da necessidade·. 
~~tl~.ração um acto do gabinete. \ indcclinavcl de ser clle .bem dadQ e cUstrihuido. 

A ultima crise minislcdal, rcsol\dàa pel& lllija- / A variedade dos systcmas, as expericncias suc
mcnio do 11obre dcpnt<ldo por S. Paulo, que geri::~ 1 cessiYas de method.os e reformas. a iusufficiencia 
a pasta do imperio, não foi provocallu elns iuéas . em n·eral uos r .sul L • . .. . - ·-
cou tt as no crtn o ecreto, nem mesmo pelo aviso ches aos p[lizcs quanto á vastidão do seu"terri.torio 
d~ ::ll de Maio findo, que m:mdou pôr em execuçuo. e nos seus recursos officiaes, tudo isto, quando os 
algum:1s das disposições desse decreto; e, portanto, progressus da scicncia pedem de dia em.dia mais 
n~o poderei ser taxado de f<l!Lo de. generosidade extensão no ensino superior, Jorncce a proposito 
para con, o nobre Sr. ex-ministro do impcrio e de:>tes problemas da mais intricada solução. 
sim hmü procedo, anaiysanllo um acto do g:1hinete, O _assumpto da instrucçüo publica, sobretudo o 

r , •• • l :i ... • ' ._ O (. ~ • 

~\llril c continúa ainda a sel-o. · mcntos, porque involvc uma qnest5o complexa, 
Tratnndo-sc do ensino publico, ntío poclia cu, I que abrange materias muito interessantes sob.o 

Sr. lH't:sidente c nem devia a tal r SI) ít "lf ' ' r • • • ' • J • • 

silencioso. · · . c religioso. -, 
A mính;l qunlh!nde de lente de uma das nossas A reforma com que agora me occupo, lJehendo 

i<H:.nlclat1es de direito e as m!nhas opiniões, que cor- inspieações em tbeoti11s e systcmas, as que nem 
rqw impress:Js :.1 proposHo dos \"icius do nosso si_<ruer for;lm reproduzidas no seu todo lwrmonico 
~~'sltmw do ensino c -das. neç.essa!'itls reformas, que c 1)roprio e que pchl apparen.cia illudem, contem 

-~~l:C.<;.p.eitu_<,~x_eJll_ ser feitasJ me obrigam irn· disposições, ora inapplicaveis no nosso paiz, ora 
"· ·:· · ': • • ~· , • '. , "· ·~, ·, - . 1'--i.- Il-\t®.l.Cll eLp.I:<L rc~-"o::-:r:c'-a __ _ 
Comprehendo bem V. Ex., Sr. presidente_. que : impossiveis de realização na occasião, ora illogicns, 

a oceasião não é a mais opportuna p::n·a que cu contraclictorias; improprias, anti-lilJeraes; c por-
possa entrar agora em largos desenvolvimentos tanto é inaccitavel. . · 
subre :1 reforma de que trato, Jlem mesmo poderei Não fnlla agora, Sr. presidente, um retrogrado, 
~~lH'[1ngcr nas considerações, que tenho ele fazer, f:Jlln no contrario quem quer a prntica do peincipio 
o ensino I}rim:Jrio c sec-undaria na CõrLe e nos da ·liberdade· em todas as. suas manifestações ; 
~~~tabelccimentos getn.es deste ultimo gonero 11as quem ex:.1ctanwnte 1mra o ensino súperior clesdG 
províncias, c o en~;íno superior,- ollicial e livre, o I multo tempo deseja c pede.a liberdade; mas esta 
qün _tudo f<1Z o ohjecto do dito decteto de 19 de efficaz, efi'ectiva, não vna, ch rmerica uc fi uo 
- • • • u , . , • • . • , apenas ria e ra morta a ei, a qual M pnsso que 

C:1da uma dessas cspecres ele Cl1Slno da logar <1 u proclama, como no caso do decreto de i9 de 
np1·cdasõe~ dcn:oradas, an~l~~cs min_uciosas, pro- Al?l'il, estabelece logo condições, quo não per-
\'Jdencws c~poew.es .e dtsposrgocs rclauvas; e, como miLtcm clb realizar-se. · 
o ~·~!'üriuo Ut'Cl:cto de i9 de ~ln·il, si nâ9 Lic:n· S<ll.ll . ~Ia, Sr. prcsidCJ~te~ uifferentcs n:odos de prati_Cilf 
ellello por outro decreto, nao poue dctxat' de vu· a liberdade de eusmo ; mas effectlva e verdadetra
ú esta camara, r~sc~-vo-me para eutt\o ex:amin<ll-o 

1 
r~lCnte não lia lilJcrdnde de ensino superior. sem 

em todos os seus drlfcrentes l)Ontos. hberdade de mothodos~ programma~, exames c 
Vou agora, Sr. :IJresidente, especi:ümente tl'atal' grúus (Ntt1lte1·osos ctpoictdos). 

do ensino superior,. quer oillcial, quer -livre; e A liberdade de methodos é vi 
• ~· • , ,:, - . co] J cnsmo o 1- da liberdade de ensino. 

rcg~1~,nto uo::; ontrós rnmos elo eüsino :mperior, jú I· : ~~.libcrdndc de progrummas é a libcr<hlClc scicn-
para uão <ilongar este discurso, j<i porque nesta trllca · · 
can1:1r:1 se nchnm elJcs }lcrfcitnmcnte rcr1rcsentnclos i A libcrtlade de exames é a condição de vida, 
por i! lustres professores e <lrn·oveilados uiscipulos, · auto no mia c sue cesso da· liberdade uc ensino. 
deixo nos IJwis com Jctei Lcs d 1 • ) • s · · · >' ,_ 

t"lh'<J ;Jprcciat~ão,: que por C!.!l'Lo a furão. si não 
<lgOJ·a; em tempo oppurtuno, : . · 

N;.io.Jra, Sr. presidente, ~uesl:io nwi~ vi tal; cJc 
JIWior iwporL:mcia, de nLJJidadc mais inc.ontes
tavd ; rnat~rin que ueva mais merecer <~ seria ::t
tc;Jçi:íú c-. os dilige~tes c lJatr~ticos cuidad~s do 
~· ~ ·., • > , • l .. , c ...4.l -

lJlica, que enecrr:1 em si o::; llr.mt:ipios os m·als cs
Sl~nci;:~es ú salvnguaru\1 da família e dn n:·tçiTo; c, si 
;1 m:li~'I·ia do ensi11o é sempre 1liwc;L cssb rli11lcnl
dadt\ ú tanlo maior, •JU:tntlo se tt'ala ·do cn~ino su-· 

~pm·ior. 

Ü CJli;ÍllO S l r 'I 

SI) jiÓdC COilferit· 0 gl'ÚU, llUO SC tem de faCtO li Ji
)JCl'U:.lUC U.c ensino. 

A liiJerdaclc de ensino c a co1l:.H;ão llc gr[m::, 
disse I1em Chcsnelong no pnrlalllento Jnmcez, são 
o prin~ipio c ~~ sua ~onsequ~ncia, o direito c a snn 

Ora, o qnc disriue o referido decreto d~ 1!) de 
AlJiil tlo corrente anuo ? _ · · 
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liberdade scientifica, quer no ~nsino official, quer 
no proprio ensino livre. . 

O Sn. JEnoNnro SonnÉ :-Não aboiado. 
o Sn. T;wAnmÍ BELFORT :-Em vista do decreto, 

durante os .sete primeiros annos, pelo men?s, fica~ 
os discípulos das faculdades livres ohngados.;;.tl 
prestar exames perante as f:~culdadcs officiaes.. · 

o ensino livre superior, estabelecido na reforma, 
n·em mesmo nascerá,porque,comojá disse, o proprio 
decreto, que oa~toriz~, neg:rás faculdades livres ~s 
condições de extstcnCia c exactamonte quando sao 
estas mais }5recisas, nos primeiros annos (llfuitos 
apoiadós). · · ·~ 

A liberdaào de ensino, St._ presidente, além de ··~ 
um direito, é condição necessaria para o comple-

faculdades officiaes. 
O Sn. TAvA.nEs Br..:LFon·r":-As pretensas facul

dades livres .não podem conferir g-rãos durante qs 
sete primeiros annos pelo menos; e portanto por 

· to(1o esse tempo ficam sujeitos se11;s discípulos aos 

De todas as centralisações a mais in~~nveniente, 
a mais inqualificavel~ a mais fatal a~s mteresses e 
ui nidade da sciencia e ao desenvolvtmento e proi:i-

--·. - . 
perior; mas, para que essa liberdade prod!J.Zà effei
tos é preciso que ella seja effectivamente liberdade; 
qué o ensino ofli.cial e livre sejam sujeitos .ás mes- · 
mas condições de igualdade e o~e!eçam as mesmas 
{)'arantias para o Estado e a· fanulw. 0 

Só assim, Sr: presi~ente, ~ayer{~ por parte dos 

offiçiacs, as questões habituaes; e a. supposta h- Gscolher o professor, que quizer e não terá o ensino 
herdade de ensino será ape?as o trm1p.pho com- officialem definitivo o monopolio do exame e do 
pleto da rotina c ·da unifornudade (Apqlados) ·• 1 gráu e o do resultado do proprio ens.ino (Apoiados). 

Ainda mesmo quando a faculda~e livre esttver o ensino sul)erior livre e o offi.wll devem ter o 
emancipada, isto é, depois de ven~cadas as COi}-- niesmo fim: lêvantar o nível moral, intellectual e 
dições elo §' :1. do ~rt. 2!; do decreto o.e !9 de :Ahrll, scientifico de um paiz ; cada um dos focos desse 
condicões, qtw·n~o terao.Jogar, como logo mostra- ensino deve ser um centro intellectual; no en
rd dev:e ella ensinar (§ 4 _do· art. 21) _pelos pro- tanto pela reforma d'e quo se trata os cursos 
gr;mmas do curso sU:per~or .. official de tgual na tu- livres sempre e as faculdades livres, obrigatoria-

, • . . . .:- . mente emqu:mto nao estrvere_m-emanClp~ as, n~o 
livre, embora por<1nte esta ~I estados, sei .to ._fertos podem-fazer outra co usa senao o paJ?el ue repet!-
(3 3 do art. 21t de conformidade com-as lei::;, ~e- doras ou preparadoras dos C!;lrsos.offictaes ;_ d~v~ao 
eretos cius_trucçoes, que regularem os das facul- marchar de compl_eto accordo com ·as opmw_es, 
dades officwcs:- _ . doutriMs, programmas, e metbodos do ensmu 

E, para que os methodos e progrunu'J:!.as offi.ct~es offi.cial · emfim nã'O serão instituições. scientificas e 
sejam sempre respeitados, qr:.er no ensmo o{fici<tl, sim apenas agencias industriaes de ensino_ para . 
quer no livre, os exames sera~ sempre e~ epoca~ ex:ünes, }Jorque os estudante~ hão. de passar. os 
lixas (§ 7. o, do art. 20); c subordma~os a _scrws, con exm:nes perante_ o curso oflictal, so este exame 
forme o mesmo programma oflicral, nu_o podendo serve Jara o {)'ráo só este dá entrada ás carreiras 

cor·po legislativo cnte11:dc~· que .de~e ser outorgado Inda m~smo que h~:Úv~sse quem quizess_c aprcn--
a faeulth1de livre esse drrmto, depors ~e _sete a~los~ der ac facto a sciencia, o systema estubelectdo certo 
ess." corlccs·srro é nada. oiJsta.nte condrcwnal (~ 1.. • d .. · · · __ ., - b o tmpe 1rra. . . . 
do <lrL. 2:1) ; e, a!ém disso, fem o gover.n~ " ar 1• ,Nem . mesmo. dado o ·caso da faculdade livre ser . 
trio de cassai-a(~ 7 .o .do_art. 21), sem se t_mportar emancipada, pode ser alterado o systcma de ?nsi
com· os direitos adquiridos c as despczas fetlas com no Jor uanto os estudos nas faculdades hvres . - . .. 

con rar10 apenas uma n , i , , • , o 
c irrisoria. entre fracos c fortes, se1~do aquellcs exa
{j[<irnenle os profcssore.s do en-sino hvrc; finalmente 

A.-lS.~T0.!\10 11. 

O'(lccreto em qncstão, sorvindo:mc ·para 9na· 
Iillcal-o d~t lingu<•gem t.J.e um eloquentu csgniltor 
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f1·ancez, não estabelece um ensino superior serio; 
nii:o f<1z um appello ·á sciencia, á consciencia, á de
dicarão; mas ú inrlusttia, <i. cubiça e :i ignorancia. 

Qtie falsa concurreaci;l pcrmitte o deereto do iO 
l!c Abril ! Que singular' liberdade do ílnsino su
perior crcou. no noss11 paiz! Que rurliculos cnm
l:wtcs · rovocai·ú enu·e nós em nome ua fcienci:l l 

Disse, Sr. presidüntc, que a reforma não por
mittia_que as fàculdades livres nuscesscro, quanto 
mais vivessem. 

Primeir:nnente, si as condições.materiaes são no
cessarias á existencin do um individuo, quanto 
mais á de uma instituiçti?. 

perior não tiver o direito de examinar seus dis
cípulos e de Jar-lhcs os grilos scientificios, evi

ã .t ú recursos os disci ulos não . 
iruo a esse estabelecimento, que ficará deserto, 
por< rue, sejamos francos, em nosso paiz especial
mente, não se estuda a scicncia pela sciencia; mas 
vrocúra.-se obter o titulo scicntifico, llOrque este 
no i' abre as portas üs carreira~ Jlrofii'sion:ws. 

__ · · • i Lirú aos professores do ensino 

trabalho e ensino. 
Uma faculdade não póde existir sem loc:1l apro

priado e grande, sem uma bibliotlleca, IJrofessores 
e empregados remunerados; precisa pois para taes 

· iJns de. importantes recursos pccuuiarios; e, ·si 
essas -verbas de despezas indispensaveis são gran
des e as faculdades officiacs n.,; fnzem i)elo the
som·o, na faculdade livre :;tudo está por erear 
(Muitos apoiados). 

Além das difiicu n cs naturaes com que uclara 
durante sua existencia a faculdade livre pm·a oLtcr 
rcGursos suillcicntes, a reforma, estabelecendo a 
faculdade line, priva logo esta do direito de exa
minar e .conferir grlíus, pelo menos por sete t~nnos, 

• nnicos. meios esses pelos qua&s teria clla, si não a 
certeza, pelo menos a possibilidade de obter re
c\lrsos. 

Não contente :.linda a reforma com essa grande 
• • <I • • 

' . 
em relação ils ofikiues, que t~m todas as condir:õcs 
de vidu, ainda exige_ q_ue o discipulo do ensino 
livre, que ntio nprcJldeu:portnnto nos c~rsos olli
cines, pague no cnitünto toda a taxa da matricula 
ao. Estado, como si o estudante· do cns!nó livre 
tivesse elfeetivmnento sido discípulo do ensino 
ollici:: -; c pague esta taxa por uma so vez, qoan o 
os que recebem o epsino offitial a pagam em duns 

- prestações ; de maneira que em um paiz, como o 
nosso, onde em geral as fortunas silo moclicas e de 
ordinario na maior pal'te dos casos qu..em estuda é 
porque pre~i~a, o estnda.nt~ do ~n~ino li:rrp p~gar 

, "' • I.., • • 

Entre os -que <"~dmittcm que_" o direito de ensinar 
é um direito natural, e portan1o o liv1·e exercício 
desse dirdto dtí logar ~ uma industria, uns que
rem fazer i.aboa rnza de .todas as instituiç:ões de 
ensino officiul, outros, sêm reclamar a suppres~~o 
do en~ino official, pedem. pur<1 os particu.lares c
para as associações o direito de fundar, quer uni-
,·ersJuJ· cs, quer 1:-t~u a{(~s, ten o uma existenci:l 
propria, completamente livre e independente, cem
ferindo g-r<ios, que possam dar accesso a todas tlS 
carreiras liberaes ; pedem a liberdade para todos., 
atõ mesmo para o Estado. 

Quer estes, quer aquelles, cheg-am ao mesmo 
' •• • o· • o- • .._ 

gido á entrada das profissÕes liberaes~ isto ·é, 
chegam .ao principio da iihcrdade das profissões: 
os sectarios da liberdade illimiLadu directamentc 
recui'ando ao Estado o r:ircito de .conferir grúos; 
os outros iudirectnm.er;ttc, dando c logo o mesmo 
direito ás corpor<lçõcs-. 
o~ parti distas da liberdade limitada querem que, 

venfieadu a capacidade, 11ossa al~uma llessoa oú. 
corporação, abrir um curso, tendo unicamente o . .. . ~ .. : 

... - - - l. ~ .. 

Outros finalmente ·querem a Hbérdade como 113. 
Delgica, onde ha um systcma medio entre a lilJcr
dadc dns profissõês c a collação de gri1o, reservado 
ao Es;tado, isto é, liber.dade de ensino sem g:1ran
tias, nem condições. c um jury mixto, composto 
de professores, quer do ensino oillcial, quer do 
livrc,para examinar, j"!}lgar e dar g-rúos aos candi-
datos. . 

A ~xperienc!a da Iiberd:1de ~c cnsiJ?-O supcriox 
~ ' < 

glaterrü e especialmente pelos Estadr.s·Unidos. 
A experiencia do systcmn opposto nos 6 dado 

por Po_rLugal, nós até agora e a França ate 187õ .. 
A experieucia dos systcmas intermediarias, cnl

bora variando mais ou mcuos·entre si, nos 6 dml<l 
pela pelgica, Hcsl)anha, Hollanda.. Allemanllu, 
Austrta. e ltalia. · 

Na Inglaterra e nos Estados- Unidos não lw a· in: 
tcrv~nção official no ensino publico. 

m epen enc1a. a m:us n so u a em . nco: o 
poder, a variedade na unidade, a diversidade dos 
regulamentos, a libcrd:1de no ensino. a antigui
dade e o caracter religioso da origem.· a opu1encia 
c a e?tubilid::de do pntrimonio, lnes~ são as bases 
sobre que repousn o ensino superior na Ing-lntcrra. 

T • • 

sino snp9rior suo fundaçlos com o ardor, que cu
ractcrisa os. americanos em crca!' e :1perfcicoar 
taes ius.tituições e com o desejo t1c não~!i.eÍ'cm 
sobrepuJados nesse ponto pelns outras nn(líes, por 
associações p.:lrtiClll<Jr.cs, corporações reli~ios&; c 
em cumprimento do collossacs legados, deixados 

;:, • ::.., t. • ~ S ; , • ... ) " C < ~ 1 g 0":~, 
mas modilic:Hlo de harmonia co"tn os sentim~~ntos 
de um paiz, 'em que reinam :t maior ig-ualdade 
dcmncrat.ica e n libcrdnue de cultos. 

As nossas coJHli~õcs permittem a adopçilo de um 
tal systema? Estamos jú no caso de ter a liberdade 
<5) fl"'Ü '? 
Ccrt? o dccreLo de i~ de Abril não qui~ esse typo 

de cnsmo, ao coutrano mantem o ensmo oillcial 
. . i i . ;-

é mesmo ccmtcsté\ua, não a.dmittida em ::~lguns Ka Bolgica~ onde lla ensino livre superior. o jury 
pai~?s, por exemplo nós, Portug-~1 e Fr:mç.a ntô llc julgamento dGs exames c pnra a colluÇão dos 
:IS7a. ·trcs sy.stcnws : extremo, meu to, um terceiro, · grilo::; era composto, mcr::~dc de profcssor1:s 1ln 
finalmente, mixto .' • I ensino livre e met<:.tle tlc profC'Ssores do ensino 
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offi~ial; c perante esse jary compareciam em alvitre, que por emqu:mto nãopóde permittir pra
pcrreilas condições de igualdade para serem exa- ctica c verd11deiramente entre nó;; a lib~rd:ide de 
minados e obterem os grúós os disci1mlos, quer er.sino. 
do ensino official, quer do livre. · . E' certo que a liberdade nhsoluta de ensino su-

Este systema, desde !8~9 empregodo até bem perior é o vcrdudeiro deside1·atmn; mas para tal 
pouco tempo, acha-se hoje é certo abolido, sendo fim convem preparar terreno, pois só póde ella 
admittida a liberdade absoluta de grúus e exames, existir, quando tiver todo o cortejo· de suas. con-
a liberdade a americana; ma~ peia razã~ de diçües 1:roprins (Apoiados). · .. 
qu u . · · · · · 1 1 sino niio é unica-
com grnndes difficuldades, embora sempre go- mente a liberdade de· ensino, é apenas um meio; e, -
znndo da intervenção nos julgamentos e gráus, como as nossas condições e circums!ancias real
têm hoje condições fortes de existcncia, e além mente nãe pcrmittem desde já a adopção do prin~ 
disso alimentadas, como sempre foram e ::~gora . cipio da liberdade de ensino no sentido lato, pro
com mais intensidade e interesse, pelo espi- curemos ainda r.o est::tdo presente de-nossas eousas 
· irrioso c artidario. Demais esse systema -melhorar o ensino superior. 

do jurv mixto só era praticave na e gtca por ser ,- ~ , - . 
este u:Õ.1 paiz 'pequeno e por ter exactamente duas I praticos resulL::tdos tem dado, com algumas insigni-
faculdades livres e duas officiaes. ficantes modificações realisarú entre nós já e ver-

. _a rança pe a ·· .. ·· · · · .- · 
faculdades officiaes examinam, nüo só os discípulos perior. . . 
do curso official, como os dos cur~os livres; e os - Teremos então, Sr. presidente; o seguinte: 
cliscipnlos das universidades livres são- examinndos, Liberd::tde do professor, ou libcrdacro do ensinar
cabendo em todo o caso a concessão de gráu ao liberdaéle scientitiea. _ 

,-, Estado, por um jury especial, composto de. dous Liberduçle do estud~.nte, ou liberdndedcaprendcr·. 
f; - ·si O-livre de_dous outros do en- _Ensino livre, reconhecido e garantido com equi-

sino ofiicial c de um presidente de nomeaçuo o parem-se os ro s ·- · -· -- · · --
go,rerno. Essa mesma concessão de abrir racul- ensino ofiicial. 
dados livres nas condições supraditas tem sotfrido Direito para o professor ofiicinl de ler no:; cm·sós, 

=:·: a m::~ior impugnação e com todo o interesse se que quizer, cujos cursos serão; publice, .privati1n 
pede a sua revogação. eprivatissime. _ 

Na-.Allemanha as universidades, apczar de of- Permanencia dos professores livres nas facill-
ficiae5;, examinando todo e qualquer discipulo, dades officiacs, em quanto não deixarem de leccio-
quando este queira,ou se julgue hal.Jilitndo, e tendo nar, pelo menos por dons annos. . · 
aprendido com quer que seja, dão apenas titu_l0s Além do ordenado fixo do professor official, sa
•. • ·r: ';. · • , · exames es )eciaes tisfeito elo Estado, pagamento dirccto ao profes-
clw ma dos exames de Estado, á entrada das· car- sor pelos estu antes, na razao e ca a curso, como 
reiras·pronssionaes. meio -de recompensar proporcionalmente o talento 

Qual desses system::ts deveria, Sr.· presidente, e a aptidão do proressor. . · 
110 estado de nosso paiz, de accôrdo com as nossas Exames de todas as. ma terias do curso, mas re
instituições, condições, habitos e ·recursos, ser pro- queridos e feitos, segúutlo o modo mais couve
ferido para o facto -de ser entre nós plenamente. niente e com modo aos estudantes. · 
adoptado e desenvolTido ? Gt·úos 'unic::nnente com valor scienti!lco, com 

81 o citado decretG> de i9 de Abril não dá logo ás caracter honorifico, attestantio que· o discípulo res
fac.uldades. livres o dire~to de exaJ!linar e conferir pondeu bem aos exames, sem que esteja a esses 

rr : . nte )rivi!crrio alrrum. 
cursos para a ~ua cxis:enci::t, sendo que o estado Verificação da capacidade dos graduados por 
do nosso paiz ainda não pcrmittc a CI'eação de taes exames praticos no começo d<1s profissões, para que 
estabelecimentos, que não poderão de certo viver o Estado se certiflC1ue das_ habilitações dos gra
por si,dado que tivessem mesmo o direito de julgar clundos e para garantir M publico da capacidade 
c _graduar; si torna essas intituladas faculdades dos rilesmos. . ' -
livres de lendente·s do governo para a sua emanei- sim Sr. ncsidcntc. ter0mos jú e pratica-
pacão .c existencia ;- s1 mu a os tscipu o o -
sitio livre, obrigando-os a pagar matl'iculas no mente, porque é possível, ensino snperwr tvrc 
ensino official, onde não aprenderam; si exige que entre nós; só assim haverá liberdade scientifica, 

f d d · 1 porque então osiJrofessores terão o direito de es-
CS:'::ts ucnl a es livres ten 13111 os mesmos pro- t:1belecer methodos e ele formulai' }Jro~eamma, não grammas e mothodos do ensinCI· officinl; evidente- . -
ínente nuo estabeleceu a liber<1acle de ensino c bnvendo cadeim::: proprimnente ditns, ·mns. sim 

• 1.- • " • ·ís üt- prUfe>:sores,. l!(lC e!lsim\rão como melhor. cntcn-
cnldade livres siio illusori::~s. ' · ' 

E por outro lado: acn'o temos entre 11,·,5 fortes alumno : só assiin o ensino superior scrú dado 
e discriminados 1)artidos, cspecir~lmcntc diddidos convenicntenHmte cm_tod3s as suas pnrtcs pelos 

professores officincs e livres, completando uns o 
por motivos religiosos, os quacs possam para seus que outrus ensinam e auim::tndo-se 0 sul)tent.'ln-
th~s espcciacs e por n~ccssidade de causa crcar e do-se rceiprocnmcntc . só assim 0 ensino superior 
ahmentar faculdaues ~tvre~? ~ . elcvar-sc-ha 1or un~a emulação verdadeira 'e 

Acaso ~m nos~o. pmz, at~ mesmo a Igreja, ou ::ts .. concurrencia -leu no propr10 -selO as a a 
ccrpor~~s rehg-wsas, tem força .c r~eU!SJS para ollichlcs c dentro da esphera. marc.acla aos profes-
oderem manter e estabelecer taes mstttUlçues l sores nn escolha de seus assumptos c doutrinas, 
O decreto de-19 de Abril, indu mesmo que cvt- que s , , ·· , · , : · 

damente estabelecesse o svstemn dfts facnldacltlS de condições, porque, desde que o g-ráo dado pela · 
livrc·s aut~momicas, teria adoptado exaetamcnlc o faculdade official, não imllortar a aptidão para :.!S' 
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carreiras profissionaes, não tiver eiTeitos legae:- « Toda a scienciu se 1;eduz á fórma de um catlle
implic~tos, os professores, quer do ensino officinl cismo e a memoria toma o logar do estudo e du re-

. quer do livre, só cuidarão em ensinar bem, terão flexão. · · . 
todo o zelo no desempenho da sua missão para « Ora D lei, tenào feito convergir tudo })ara_ o. 
que os estudantes nüo sesahimn mal nas proV<lS por jury de exmnc, os discipulos não trabalham senno 
que hão de passur, provas que sno a vcrifica~ão e para obter diplomas e o melhor professor 11 seus 
· · ·-:- · · · · ,· 'sores li- olllos será acruelle ue -fizet· com ue eUes os con-

vres e os offi.ciaes entrarV:o no ensino, onde travarão sigam ·tom o menor esforço. • 
Jucta, con.sequencia.lcgitima, natural c incvitavel • Que -importa que cada um possa a sua vontade 
dn.concurrcneia, mas generosa, pacifica e el~vada, erig-ir uma. cadeira, ou constituir uma universi
sem interesses, paixões tJrdentes, rivalidades, desi- dade, si a necessidade de fazer os discípulos passar 
gualdades, porq.ue u11s e outros só tem um mesmo ·por numerosos exames perante os mesmos jurys 
c unico fim-ensinar o ens~riar bem; sô assim ' força as instituições existentes a seguir a m~sma 

p • • • ... 

aprender. 
. Conh~ço, Sr:. president_e, as desvantagens do 

gica o tn.mbelll as do jnry especial, como ha ·na 
:Fr::mça; sendo que aquelle systema. é mais justo e 
igunl, pois_ sujeita os discípulos, fJUCr do ensino 
livrç, quer do oillcial ao mesmo jury do .iulga
nwnLo, ao pa~o que este só sujeita ao julgamento 

-<W-;j.u..J.~espec_ial os discipulos do cusino liv-re. 
- ' cer ·o r e a acc sttç· o az ·r0 ·w, ::. : • , 

nüx.tos ele terem contribuído llara ó ab:üx.amento 
dos estudos era. repellida pelas seguintes consi
<1erações: o discípulo que conta ser interrogado, 
não sómenle llOr seu professor, como tambem pelo 
}lrofessor de uma faculdade rival, não se limiLa a 
estudar as aposLmas do curso, que ouv.ir, ma:; 
toda· a .sci~:ncia, pois.a complacencia elo mestre não 
.bastara para a approva.ção, pprquanto esta depende 
de outros, que só fnrão justiça ; e por outro l::tdo 
o ng:1 os pro essores n estarem, ao correu c os 
progressos da scicncin, já para llOderem bem pre
parar os seus discipulos, já para poderem inter-

. rogar os all!eios. _ 
. Esse svstcma, dizem :llguns, que o adaptam c o 
prefereni, é um estimulante p;.~ra n elevação dos 
estudos c ttlnto para os mestres, como para os disci-
pulos. · 

Observa llOrém bem Lnveley~ o seguinte: 
• s ropresen an es as ouas umvcrs1 a es, que 

, tem opiniões e interesses differentes, sendo postos 
em presença~ entendem-se, ou muito bem, ou 
muito mal: no primeiro caso chega-se para a es
col !w. das questões e apreciação das respostas a uma. 
inàulgencla tal que o exame torna-se illusorio, 

• • •• • • . O" 

~ lutas ardentes, porque as nniversiclmlcs livres, vi
vendo dos successos reaes, que obtem, rompem e:n 

· delJMes apaixonados- o IH"ofessor é a contra gosto 
foi"çado a. se fttzcr o advogado de seus discípulos 
em vez' de ser o jniz delles. O jury se divide em 
dou~ e.:nnpos hostts c é o voto do presidente quem 
( ; • :.., t; • . (. o ' .. \._ 

circulo dos pmfessorcs; sendo certo que é elle exa
cLnmente. na mút• parte dos casos. o menos snffi
dl:·nlt? !1\Íra ca:n~heccr dos lli{'((~relites ramo:-:, qnc 
ennstJ!nem o obJecio do exame. 

« Parn q1;~.c ~,;:; J.llliVel'Sidadús liv1·es snb.sis!.:nn é 
""' .. , 1 .. • •• • • 

bc1~1 succedidos nos exames; e dahi as trans;c
ç;õcs, as complacencias no interesse do dinheh·o e -=í. . • 

" Discipulos que necessariamente naufragm·ü:nn 
enr.cxamcs a que se procedesse regularmente, por 

. meiO das tnmsncções tiram-se -delles as mil mara-
vilhas. · 

' l . mesmtts causas, da mesma maneira e pela mesma 
ordem? -

« c:; d e I s é illimitado o 
onsiUQ s·eientifico é completamen tfi nullo.Adhiro com 
tod,, a convicção ás judiciosas considerações do dis
tincto. cscriptor e é por isso ·que não àdopto nem 
desejo para nós o systema do jgry mixto, já revo-
gado na propria Belgica. . 

Dado mesmo que fosse conveniente adopiar·cntrc , ' . . " 

-.~ ~ ' - o ' dado que quizessemos preferir o systenüfâõ-Jurr-
cspecinJ, como na França, é impossível applicar á 
nós qualquer desses .systemas. . 

O nosso paiz é extensíssimo: a crefição ele facnt
dades livres, caso eslas apparecessem, teria logar, 
QU nas sédes das fnculdades officiaes, ou não. 

Na primeira hypothcse, não temos :pessoal estu
dioso; que alimente no mesmo Jogar dous cursos 
de igual naLureza, especialmente de maneira a po-

er m ·r , , · · , - ; 

pu os o .ensmo rvr·e :.ts se es as acu a cs o r
ciaes com ~randes trabalhos c de~pezas pora esses 
estudantes e professores para ahi, formndo o jury 
mixto, prestarem perante elle os exnmes concnr
rcntemente com os do cnsit1o official os discípulos 
do ensino livre. 

' " ·dantes daS: faculdades livres durante os 7 primei-
ros annos, caso essas f<1CUldades não sejam, como · 
não é provavel, inslalludas nas sédes d:Js faculcb
des officiaes~ têm de ir a estas, pottcas como sãü_ 
e em um pmz vasto como o nosso, para a presLa-
ção de exames em Lcmpos certos e dctr.rmínàdos, o 
que oc.cas10n~ra par(). esses cs u au s, • · · 
incommodo c a dcspeza .. gr:mde perda de tempo 
em viagens, tem_po que poueriam aproveitar 110 
estudo. 

Desde que a lwhiliti:tção para ns carreiras rn·ofis~ 
siouaes for sériam.entc verilicada por exames espe
cincs perante commissões estruntws aos lH"ofcsso

' rcs· do ensino oillcial c do livre, commissõcs, que 
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devem ser bem organizadas e proceder com justi
ça, esses professores livres e o1ficiaes, sabendo que 

. não depende delles a·verificação dessa habilitação 
c sim de terceiros, por consciencia, interesse, e 3 té 
por amor. proprio empenhado no resultado das 
provas de· aptidão dos seus discípulos, ·ensinarãG 
unicamente com o fim sómente de ensinar ; e por 
outro 1iHlo o estudante aprender~ só~ente com o 

" " o , 
vegetam na adversidade, terão no talento e em uma 
solida instrucção, que devem ser {IS unicas e ver
dadeiras habilitações, a garantia de suas justus 
pretenções·, emfim de uma carreira. 

Uma das ·questões mais controversas, como V .Ex., 
-Sr~--presidente, :;:a}J_e_e_d.e mais difficil solucão é 

exactamente a o_ e e1to. ega a o aos graos 
~cademicos. 

A tal respeito tres systemas existem. 
O primeiro consiste em não se exigir diploma 

algum para o exercício das carreiras libera~s, pro
clamando-se assim a liberdade das .profissões, como 
nos Estados-Unidos. · . 

O segundo confere unicamente as faculdades 
o.fficiaes, o direito de examinar e de conferir grãos, 
ue im licitamente habilitam ara as rofissões. . 
O terceiro consiste.em deixar a todas as faculda

des a liberdade~ o direito de conferir. grúos acade
micos, como ellas o entenderem, estalielecido um 
exame profissional final, prova que não tem por fim 
senão assegurar-se o Estado de que o candidato tem 

. conheeimentos·necessarlos para exercer a sua pro
fissão, sem comprometter a vida, ou a fortuna dos 
cidadãos. 

O_ m~lhor. syste~a ~iJ?.da. a esse re~péito 
7
é o .al-

as.sim portanto uma 'grande desigualdade entre o~ 
professores dos cursos livres e os professores das 
faculdades livres e entre estes e os das faculdades 
offi.ciaes (§§ 19 e 21 do art. 20). . . 

Desde que o decreto estabelece facnldades livrei, 
que terão, ver.ificadas certas condições, o direito 
de conferir. gráus, para que a. concurrencia se dê' 
em identicas condições ·com as faculdades offi.-. ; . .. . 
currentes: o decreto deveria pois conceder a liber
dade com condições equitativas e iguaes para 
todos, com as garantias, que o .Estado e a familia 
têm o direito de reclamar: e não, ao passo qué é 
·exigente· para com os professores officiaes e até· 
para. com os dos cursos livres, dar aos professoras 

· · · ici a 
illimitada, pois que taes instituições podem se 
fundar sem nenhuma intervenção do governo; 

,. ,· 7" • -- . 

ralidade dos professores (Apoiados): · 
O decreto exige (§§ 1.9 e 21 do art. 20) para os 

concursos, quer para os logares de substitutos, 
quer para os de cathedraticos. do ensino offi.cial, 
que o candidato seja doutor ou bacharel em di-
reito. · 

1 eCI e -exigisse-so-o--grno- :e f1U · r,-c&m--
prehende-se que queria que o professor tivesse o 
ultimo grão acadeinico, o qual presentel].lente só 
para sér lente é que se1'Ve; si porém é indiffe
rente ter o gráo de doutor, ou não; si o concurso 
para cathedratico, sªgundo a reforma, · é directo e 
para a cad_eira, que vagar, não vejo a razão de. se 
exigir como habilitação para o li:Oncurso das ca
deiras do ensino o.fiicial que o candidato seja 
doutor ou bacharel, ois um. individuo sem 
s·aber to os os ramos o irelto, ou das scien
cias soeiaes e administrativas, pócle ter .estudos 
fortes, profundos,. em uma especre dada. . . 

A nomeação do director (§ :12 do art. 20) só para 
ter exer·cicio por dous annos tem grandes incon-. 
venientes. · 
· Creio que o director, nomeado por dous annos, 
sendo bom, póde continUai' a servir por uma nova 
nomeação ; mas póde dar·se o contrario, como é 

r , • • 

los- scfentificos e os effeitos legues-desses titulas só· tido; e assim póde acontece!' que haja successivas 
provém de exames praticas á entrada das profis- nomeações, recahindo estas em novos nomes c 
sõcs; e certo não foi este o systema adoptâdo ·pelo. portanto ir dirigir uma faculdade official quem não 
decreto de :1.9 de Abril, o qual estabelece o monopo- tem 'pratica desse serviço, não conhece os habitas. 
lio dos gráus com effeitos legaes para o Estado ; e, e tradicções academicas e até algumas vezes não 
si a~. faculdades livres tivereJ.'!l esse mesmo favor· tenha a precisa prudencia pnra dirigir moços com 

. ' terminar sobre os dous primeiros pontos da minha 
interpellação, eu aprecie ainda, embora por ora·em 
geral, ás outras contradicções, injustiças relativas 
e inconveniencias, que encerra _o· decreto .em 
questão.· · 

·Primeiramente 1.10- asso ue ·o de·creto no a ri. 
22 § ~.o diz· que só podem ser admittidos ·~ abrir 
cursos no recinto de alguma:escola, ou f!lculdade 
do Estado, os doutores e bachareis pela mesma 
esco a ou ac a e, para s ro c -
da de livre nada exige (art. 2:1.), nem si quer mesmo 
condições de moralidade c . instrucção ; havendo 

como ém m'flitos paizes elelto pela congregação dos 
lentes e dentre estes e então pouco importava que· • 
:t nomeação fosse por 2 annos, porque as razões 
acima dadas não se verificavam. · · 

_; NÕ. ~ 25 do art. 20 diz o decreto= em questªo, o . 

dores. e prosectores. ,. 
Qi1em é o juiz dessa idoneidã.de ? 
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Em todo o caso, o deeretõ collocu os professores 
estrangeiros ~m melhores condições do que os pro
fessores offic1aes, que fazem concurso e dous para 
JWderem ser lentes. · 

Si os professores contratados, snpponho, n1io · 
têm entre nós carreira, t<:~mbem têm em· compen-

~~'i • o- • , venci me ú to . • 
São singulares as seguintes disposi~ões dos §§ 5. • 

e 6.0 do-art. 22. 
(1. § 5.0 As concessões para os mesmos cursos nuo 

deverão exceder de um anno, podendo ser l)ro
rogaJas, si assim c~nvieruo ensino. 

• § 6° Os professores partic~lares são.resp_on~aveis 

livre, pelo uso dos ob:iectos da faculdade otncial; 
postos á disposição do professor livre, enibora lll· 
crt~m os dicispulos com esse ensino, corre por conta 
do professor. 

Boa animação']Jam o ensino livra ! 
--T~-m.b.em.é...s.iJJ~ulat· ue a concessão para. o cur-

·s ivr ja n < s , . 
E' realmente muito garantidor para a effectivi

dacle e independencia dos curso_s livres sujeitar 
estés a uma concess:io, que se repete amiudadas 
vezes e concessão dada por professores officiae.s, 
por esses rivnes directos do ensino livre e que 
tanto mais serão contra rios a esses professores li.
vres, quanto mais distinctos e zelosos forem estes. 
· Não vejo razão, Sr. presidente, mormente em 

· época de grand~ts apuros financeiros, e quando 
J)rCCJSamos recorrer a l)C5a os unpos os, para o 
~mgmento de 9 ca~leiras em cada uma dr1s nossas 
fncnldades de direito, como está estabelecido na 
reforma, de que trato : o numero actual é H e o 
decreto eleva a 20. 

Na Allemanha não ha cadeiras e o numero dos 
professores ordinarios, embora 1lxo, é muito pe
queno; e no entanto o ensino se completa já pelos 
cursos feitos pelos prol'cssore.s ordinarios, como en
tendem conveniente "ú ielos )tofes:sores cxtraor· 

· dinarios, substitutos e professores livres. 
Dado mesmo que haja caueiras especiaes, -não 

v~;,jo razão para esse nugmcnto de 9 cauoiras. 
Entrarei em occasião opportuna na apreciaç:'ão 

do plnno de ensino, quer das scienci:.ls jurídicas, 
quer d.a~ soeiacs, declara~do desde já que o do de-

e 
Não vejo tambem raz::ío para o augmento de 

substituto:;, que, -sendo actualmeute. ü em cada fa
culdade de direito, esse ·numero foi elevado pelo 
decreto de reforma a 10. . 

Só encontro, & . presidente, inconvenientes em 
que os su stitutos SeJam espccwes c não, como 
pelo actual systema, em que o substituto, estudando 
todos os ramos e explicando ou regendo indistincta
mente qualquer cadeira por falta do respectivo ca
thedratico, adquire conhecimentos varios, pelo 
menos conhece melhor as materia.s do curso em 

~ n· • l .... ~ -

o ' > quanto <ls substitutos devem formar com os cathc-
draticos as mtlsas ·examinadoras das materias do 
curso~ 

Alem disso, pela connexão ... das materias, .inda 
mesmo que os .substitutos sejam espcciacs, o nu
mero destes pode ser menor do que o e:3tabelecido 
no decreto. 

Para que: esse accrescimo de despeza, por ora des
neccssario, com o augmento do pessoal, quando o 
material dos nossos cursos superiores está em 'pes
simo estado e devemos de preferencia a isso 
nttender "! 

E' singulur, Sr. · presidente, a dis-posiçiío do 
art. 20 ~ i~ ue obri era ú ·ubila iio os lentes ue 
contarem 30 nnnos de effectivo serviço. . 

Si o profess-or não requer a sua aposentadoria, o 
que traz vantagem para os cofres pubhcos, é por
que póde ainda prestar serviços; e certo um pro
fessor com essa idade de pratica e estudo é uma. 
pr~~iosi<J~dc no c~sm_o e não con':ém pois que seja 

como deve ser e o pagamento direclo dos cursos, 
os discípulos procurarão um outro mestre da ma
teria, que ellc leccionar; e, como o lucro vem do 
trabalho, não terá o professor vantagem em con
serrar uma posição, que não lhe é mais vantajosa. • 

O decreto de i 9 de Abril sobre exames não é 

"' O exame exerce.grandeinfluencta--sobre a ma-
neira de trabalhar, tanto do professor, como do 
discípulo e finalmente sobre a propriu sciencia. 

O systema altemão é um exame final sebre todas 
as materias do curso ; entre nós, bem como em 
-França e em outros paizes, os exames sãoannuaes, 
uns em apparencia e n'ão em realidade, pois d~ 
facto em cada um os estudantes os fazem- de duas, 
tres e ás vezes de mais materias, de sorte que o pre-
en 1 o .exame versa so re ma ems, que cver1am 

constituir o objecto de exames especiaes em ciida 
uma c deveriam P.er julgados especialmente. 

H:.t quem sustd'nte"que a multiplicidade dos exa
mes põe o estudante na maior dependoncia, su
scitando-lhes prcoccupações em prejuízo do es
tudo e melhor seria acabar com os exames an
nuaes. reduzindo-os a um só ; outros querem-nos 
repetidos, ou no fim de cada curso e não no fim 
do ensino )arafor ,ar o estudante a estudar du-
rante to o o anuo e não sómente no fim deste ; 
outros finalmente preferem-nos annuaes. 

Heunir em um só exame muitos matcrias dis
ctintas, ou ser o estudante obrigado a seguir cursos 
certos em cada anno c_ a passar por exames das 
ma_ter!as pl·oprias de cada_anno e, quando a ma-, . 
realmente sao systemas viciosos. 

l\Iais racional,mais liberal, mais profieuo ao estu
dante é que, especificadas e determinadas as ma
terias, que deve ter o curso,as estude elle,conforme 
melhor lhe parecer e mais co~modo lhe J~r e dei-

Ha materins, que podem ser estudadas em me
nos tempo do que outras, quê mais tempo deman
dam, mormente quando queremos estudai-as bem; 
c por outro litdo ha estudantes intelligentes e de 
grande amor ao trabalho, os quaes com esforço e 
a licn ão se habilitam lo<ro aos exames e esses não 
devem ficar sujeitos a um prazo fatal e certo de 
exame e adstrictos. ao estudo das ma terias proprias 
dos exames de caàa anno. · 

Insisto ainda sobre a fórma da retribuieão do 
professor. • 

A retribúição do professor é um incentivo para 
o hom desempenho das .. suas funcções. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 28/01/2015 15:51 - PÃ¡gina 21 de 31

Sessão em 18 de Junho de 1.879. .·143 

· A lucla no terreno do interesse desperta a emu-
lação e obriga a mais estudo-e trabalb.o. 

Os professores diwem ter um ordenado fixo, que 
se eleve conforme o tempo do professorado, c re
ceber além disso retribuições escolares dos estu
dantes pelos cursos, que derem, quer privada, 
quer JlUbllcamente, auferindo pelo curso publico 
o mínimo da retrib~iQãO escolar, tomando-se por 

o: As autorizações para a creação ou reforma de 
qu::~lquer repartição ou serviço publico não terão 
vigor por m::~is de dous annos t1 contar da dacta da 
promulgnção da lei, que as decretar. Uma vez 
reali~adas, serão provisoriamente postas em exe
cução c sujeitas á approvação da assembléa geral 
em su:1 primeira reunião, não podendo ser mais 
a)terada pelo Governo. Esta exposição é perma-

Conclue-se: 1.0 que esta disposição acabou com 
todas as autorizações existentes, dando apenas dons 
annos ainda para vigorarem; 2.0 que é uma dis
posição permanente ; 3. o que esta disposição se rê-. 
fere, nãv só a repartições publicas, conio a toda e 

unl uer es Jecie de servh·o mblico. Conse()"uinte-
mente, admittido mesmo que a autorização, dada 
pelo decreto de 19 de Setembro de 1853 para as al
terações, que fossem convenientes nos estatutos do 

' ' 'o ' . i I · ,i · · . 

su stttutos e os entes o ··cnsmo !vre ormarao -para expedtruquelle ·decreto-;--vou-al)resentar
uma corporação de professores capaz de-satisfazer. outra ordem de considerações ainda muito mais 
ús necessidades do en-sino. importantes. 

Concordo que seja conveniente, preciso mesmo o decreto legislativo n. 608 de. i6 de Agosto 
elevar entre nós o, nivel dos estados snperiores ; de :1.851 autorizou o governe a d:tr novos estatutos 
desejo, como já disse, e pe0o a liberdade do ensino; aos cursos jurídicos e escolas de medicina, esta
mas quero que as providencias, quer. para um, tu tos que deviam- ser apresentados na primeira 
quer para outro fim, sejam acertadas e proprias. sessão legislativa para serem approvados. 

• Quando o 'ensino superior, diz bem Dupanloup, Os decretos ns. 1134 e H69 de 30 de Março e 
;-- ~ . . ... · . .. .. 

o ' os .mawres perigos e não ha senão vulgal'isadores 
presumtJÇOsos e cstereis, pequenos e tímidos nave
g::mtes das costas. • 

Não posso, Sr. presidente entrar agora em 
maiores detalhes ·sobre a reforma do ensino supe
rior, feita' pelo decreto de 19 de Abril; aguardo -me 

'para em occasião opportuna razel-o; mas estou 
convencido de que não é eHa liberal, exequivel, 
ca Jaz, atlentos o estado do nos:;o Jaiz e as condi-_ 
çõcs da mesma reforma, de produzn· resulta os c 
sobre tudo bons, como era de desejar e espera~. 

Agora vcil apreciar o decreto de 19 de Abril, 
debaixo do ponto de vista da competencia do go
verno para expedil-a. 

Como V. Ex. sabe a ro osito de com eten.cia, 
hei de andar terra a terra com a legislação. E' fóra 
de duvida que o direito de legislar sobre a in- · 
strucção publica superior compete ao corpo legis
lativo. O poder legislativo .póde delegar essa 
faculdade de legislar, ficando todavia o resultado 
des~a delegação subordinado á· appruvação pos-. . ... :"" 

o o • 
caduca, desde que o poder l~gislativo, tendo auto
rizado o poder executiv.o ·para fazer uma reforma, 
este a faz. Não me quero arrimar nesses princi
pios geraes de direito, e principalmente na espe
cialidade do mandato, que é o principio que d~via 
reo·er nos te caso, porque· a autorização . foi especial. 
las a nntta-se mesmo quE) a au onzaçao osse 

dada, não especialmente, e que o poder executivo, 
ern])ora tivesse feito já mais _de ~ma refor_ma,_ a~~da 

< • -
Agosto de 1.873, no ·art. 19 estabelece positivamente 
o seguinte (lê): 

faculdades de direito e .de medicina. 
O decreto Jegi~lativo n. 7:LTJ,, de 19 de Setembro 

de 1853, autorizou o governo a realizar o augmento 
da despeza, que fosse necessaria para a execução . 
provisoria desses estatutos até que fossem elles -
definitivamente approvndos pelo corpo legislativo, 
podendo o governo até então fazer as alterações, 
que aindajnlgassc convenientes, mas que não au-
gmentem despcz~. • 

«. ' • ...... ' ,, 

que reorganizou a escola central, foi expedido o 
decreto n. ti600 de 25 de Abril de 1873. 

O decreto n. 1331, de :1.7 de Fevereiro de :1.85(1, 
approvou o regulamento na conformidade do art. 
:L o do ·decreto legislativo n. 630, de 17 de Setembro 
de 1.851 ara a reforma do ensino rimaria e se-
cundario da Côrte. 

A autorização dada ao governo para as alterações 
nos est::~tutos e regulan1euto~ já caducou; e, alem 
disse~, já o proprio governo della declinou, propondo, 

. pedindo em relatorios e aceitando projectos de lei, 
já in_iciados e em discuss~o no pa!lamento. . 

. ' nistro do imperio, aqui apresentou um projeclo 
sobre a.reforma do ensino superior e outras pro
videncias relativas á instrucção publica: este pro
jecto de 1.870, sob n. 183, já teve parecer e até 
impresso da. respectiva commissão. 

Em :1.877 a commissão de instrucção publica 
o ereceu. um projec o re a. i á i er a e _e 
ensino superior, cujo projecto, tendo tido parecer 
sob .P~ 92, já se acha approvado em primeira dis-

Õ distincto Sr: conselheiro João · Alfredo, 
quando ministro do imperio, apresentou em :1.864 
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'um projecto reorganizando o ensino primaria e 
secundaria na Curte e estabelecendo meios de pro
mover e auxiliar o desenvolvimento da instrucção 
publica nas províncias-e cujo projeclo, tendo tido 
}Jarecer sob n. 73 dn respectiva commíssão, foi 
approvado em J.a discussão e adiad·o na 2a. 
. Como l?óde pois o podet' executivo reform~~· 

A' disposição, que não exige dos acatholicos o 
-exame do direito ecclesiastíco. 

A dísposiçiío, que manda que o juramento <los 
gráos elos vrofessores e empregados seja prestado 
conforme a religião de cada um, ou substituído por 
uma promessa p.e bem cumprir seus dev~res, no 
caso e per enctlr o m 1V 1 uo a a guma s ·l ·a, que 
o prohiba. . · 

Finalmente a disposição, que permitte a abertura 
de cursos·Iivres, materia esta porém já prevista 
nos estatutos, que desde :1853 regem as nossas fa
culdades. 

to numero de faltas, isto é, apenas :lO, quando não 
justificadas e 40 justificadas ; cumprindo ainda 
notar ue a falta da sabbatina, não justificada, 
eqmva e a :~. a tas; a nao entrega a tssertaçao 
em prazo cerCo ucarreta a perda do anuo; e que um 
n\1mero de faltas ainda que inferior ao .que de
termina a perda do anno :para o estudante faz com 

que, seja este preterido na o ruem da chamada par:1 
os exames. 
· Ora cpmo V. Ex. comprehende, Sr. presiden-

. te, a fr·equencia dú direiLos, :<ssim como a sua falta 
ttra-os, pois ila penas par3 os casos acima ditos; 
e não é por certo materiu propria do· um decreto 
e mandado executar por u.m. avis~, já cr~ar, já 

todos os gráus academicos. 
A execução desde jú dv. disposição do decreto, 

na parte que não exig·e nw.is dos acatholicos o 
exame e }lort:mto o estudo do direito ecclesiastico 
é attentatoria do poder legislativo. 

es e que compe e ao po er ogts a 1ve etermt
nar as ma terias de que devem ser compostos os 
cursos superiores; desde que uma materia;,razendo 
parte de um curso, ~em de ser estudada c nella ser 
examinado quem quer ser graduado nesse curso; 
certo .não se po~ia po.r um_ avis0 excl~i_r desse-os-
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A disposição, que mandn que o Turnmento seja 
prestado conforme a religião de cada um é tam
bem materh1 da compelencia do poder .lrgislativo. 

Certo as nossas leis de processo mandam que· 
:tssirn seja ; mas foi a lei quem fez essa excepção, 
que diz respeito n t{!Stemunha~, que niío exercem 
funeç0es publicas, quanuo depõem ; o que niio 
se dá na hypothese, porque a disposição é d·:: um 
tl~cret~- do yodcr _cxec.utivo, nw~~datla pôr em 

Não· discuto si é j ustÓ c convenirnte n disposiÇITo, 
ilprecio npcnas a fórrna emprega.da nu i!UlOVt•tão. 
. Em um paiz. de religião official . garantida · 
por Vat'i<ís disposivõcs das nossas leis pc· 
naes; quando todas ;:rs nossas leis, inclusive a con
stitucional, cxig·em parn a entradu das funcções· e 

.;; J.· ·::. j t ca 10 tco, a matena 
por si e as condiçues de no~sa ot·g-anizacão poiitic<• 
e administrntivà não podem toler:.u· qtic essa re-

1.·· • . • 

mandarlo desrle j:i executar por um aviso. 
O codigo criminal no art. 1:38 cons1dera crime 

entrar o individuo n ei:ercer funcçlíes publicas 
sein ter p1:cstndo perante a autoridaue competente 
o juramen:to, qu~ a lei .exige; logo s.ü é d:i eornpc-

--le.n.cia_d.o_p_o.J.tl.L.J~g.l§lativ•J o direito de legblar 
s · re o juramen o. -- - ----

Creio, Sr. presidente, Ler ju$tificado os artigos 
da mhtha interpellnç:io. . 

Aguardo :~s explicações do nobre" Sr. ministro do 
imperio para nprecial as como merecetem. . · 

Certo S. Ex. em consciencia rel\onheccrá que, 
nlém da impol't,indn da materb, sou levado por· 

· · motivos muito conressaveis e justos vara r.sla clis
cussão; e tnmbem qne, apezar de opposicionisLa, 
procurei g-úardar p<:!ra com S. Ex. todas as atteu-
çous en as e qu~ me rnnn impostns, Jn pelas boas 
relaróes de :nnizadc, quo desde os lJ:mcos ncade
micos mantenho com::;. Ex., jú peta circu.mstancin 
ue S. Ex. ser ainda novato na sun p:~sla .. "J de não 
ser o unto!' do referido decreto de Hi t1e Abril. 

VozEs: -:t,Iulto JJem. 
(O orado1· tJ nmito (elicitudo ptlos St·s. Jlcputa.dos 

pre8entes.) . ' 

·imperio-t~ttent'âo)~- .~ cam:n':l aca!Ía de ouvit· c 
Ver qunnto o llOUL'C deputado pelo :\Int•auhão uis~ 
tnncion-se dos artigos propostos na sua irtler
pellnção a que sou obr!gado hoje a responder. 

S. Ex. sepnrou:sc immens:mwnlc do seu pensa· 
l _· · .. ~~ .. ~.;··_ : .. · .. 

que me form11 apresentndos~ c-~ dêsde tlDe S. Ex. 
ganhnndo t~,mm!ln distaneia :;epnt'•ln-~.~ do pre· 
tenso fim de slla inLerpcllav~o, cttjnlgo-me no 
tlireito· ele n~:o aeompanlwr os tt'uços que S. Ex. 
me procurou impor un tdlmna. 

Pcrn·unto 1-111 S. E.· 1 
sua interpcllnção (lê): 

• L" Si o dect·cto u. 72Ü de'I9 de Abril tio 
corrente auno coasagT:l os vcrl!ndeiros prindpiõs 
dal.ibentnde do ensino sgpcrior. • . 
- Resnondo ao nobre dcptltado rrnc o decl'eto ·de 
. "'\.. 5 ; ~ ~~ . ; .. • . '\ . • • • f: :\ 

muita -cousêl flllC cst:í est·1beleciua c·é r.onhet:i1la 
c!tn pnizes que !lnn :Jdopt:1clo o eílsirH) livre. 

1·· 

qui\~ci. 
A. 19.-TO'IO U. 

O Sn .. FRANcisco SonnÉ (mlnisúo do imperio):
Isso é mura questão : V. Ex:. não me perguntou si 
o decreto era exequivel ou inexequivel. · · 
· EsLúH. respondendo á sua interpellação. 

O Sn.. 'l'A.YAnms BEI::.FonT dá um aparte. 
O Sn. Fn.\NCisco SoonÉ (ministro do. i1npe1:io): 

-Consagra o decreto estes· princípios (lêi : c De 
completa liherd~tle : :L··, e~ames vagos : 2.(), dis-

I :S _. ·< '-
CSCOiêJS liçuc,; de religião !lo Estnclo : :L o, faltn (le 
frequcncia :tbso!ttta nas aul:ts dos Cttrsos supe
riores: 4. 0

; crt:ação de faéuldndes livt'es : 5. 0 

corH:essfio dos gníos uuiversita.rios por essas 
faculdades : G. o, pc'rmi::são do c .:sino 110r parte · 
dos professores ;1rticulnres nos estabelecimentos 
ogovemo: 7. 0 , abolição dos juramentos: 8. 0 , 

lH!r•üissão de qualquur cidndiio pode:· exercer o 
mngisterio prÍl:lario ou serundario, s·em cxhibição 

, t ( .» 

E como estas, ·outras permissões complemen
lares. 

Parece-me, senhores, que com tacs reformas 
llÜO ha C}U.Cill ·razoavcllllelltC pOS~:.l _dizer que O 
deâeto do meu ·mustrc antecessor deixoLl de 
attinrrir o m:Jiol' desenvolvimento tlo ensino ll-
blico. · - - -- ~- -----·--·--

0 nobl''! depnt<1do pelo ::\larnnhão qne no pri
meiro arLigo da sut! interpella~·ão comprehcndeu 
-todos o:; moLes do decreto, islo é, a reforma do 
ensino pri:nat·io, do onsino ccSecundario da corte 
e do ensino superior o:n todo o I111perio, na tri~ 
bnna retruhin-sc pura sómentc se o~::cnpar do 
ensino superior. 

O Sn. T.wAnE:; lli~LFOin' •lá. um nparte. = 
O. Sn: l:'n,\XCI~GO ~:onní' (ministro ilo hnpetio): 

-V. Ex. dis::c que não Lra!avn· do ensino pri· 
mario e n~n lrntou: pois en podcl'ia re:;p:;nder n 
V. E-x. tamiJcm ~oln·e t•sse ensin!l c o sccund<:rio, 
mas como rctl'tihia-se- :1oslu p:n·te c occnpon-se 
sóinente do cnsi:lo :'O\lerior, vnn i\f•gnir o ·sem 
excnqtlo nc:>te nssnmpto, c jt:lgal'-lllt~ port:mto 
autol'izado n H~o l't!SIJ,nilcr no uo!Jrc dc(Hll:Jdo 
S·:n:ío pelos cunsnnnl,e:; da perganL:l, c t'OUlcsLnr os 

.. o· ~ · ·· · •' · 1 • ' • ' 7 

<icrm·u do cnsi:10 superior. 
Tt·:~t:llluu tio 1'11..-=inl) su pct·inJ' S. Ex. tomon 

como ponto <lc parLiun e J.wsc.de suus ceu:;uras 
ao uecreto as fucnldades livros e cuti'to no5 rliss~ 
"ue o deereto tinlw c:;tabelcciilo uma confus5o 
~nt:-e àculda:ies livres e acltldarles o tciaes, ) l 

. que. seria inc:xequivel e n:in pro:1nziria os l'l;Uctos 
que o ensino superiot· reformado podh1 prodtu.ir, 
e tení produziJe em!otlaa parte. 

:Mas . o nobre depntndó sniJe que, a 1:espGito de 
faculdndes livres, todo3 os paizes wio têm lcg-is
l:1~ões uniformes : assim é que varia nos Estados
l!lll os, 11:1 ng tll.crra, na nmç:1, na t<l w e na 
Allem:mha. Cada. um dl'Stes paizes tem o seu systc· 
m<t r,special, depois de haverem tomad) reeipro
cnmente disposições e idér:s que siio aceitas e re
cebidas nor set1S reform:1dores, que nellas eucon
t:·;.lm Yarltajosa :.1pplicação. · · 

n m typo u:ao par~ .às suas t1outril1as, nem· ad
stringiu-se exclust\·arnente · u um. dt>s fliversos 

cÕntrario~ f:il'OCUl'OU 
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gislarõcs 3qnillo que fosse mais aprovcit<wcl c que ' Eis a raúio por que o der.rcto sujeitou ;.:;uelles 
lhe pnrcceu mais util consagrar na sua rel'ornw.. que tivessem os grãos universitarios d<ts ·racul-

SalJe · o ·nobre depnl:.1do, ttwu i !lustre mnigo. dados livres ao ntesmo progr\murta e rcgalamento 
que as reformas politiea:,; Oll 1:0 · in~trnc<.;:io s~o de estudos do_;; que tiressem os grãos das. raculúades 
dicttdas c muitas vezes re~trictns á~ cõnuieõc:; otnciaes. E neste nccôrdo vai gr:mde sommt~ de 
climatcrica~. costumes e hahitos dos indivíduos e v:ml<tgcns ~e1i1nenhum inconveniente conilcciuo e 
uos paizes ém que ellas se ue\'em f:IZCI'. contrario ú Iibei'dade elo ensino. 

PorLrmlo. c em condir~ões taes n~o se 1ódc tonwr O ltonnHl de·mtado sa 10 ~ ~ 
uma norníu absoluta para ser seguida invaria- deb:1tiua; si o goV1Tno \.Í(\Ve reservar ll<lrtl si o 
Yelmente. ! con ferimento 'elos gdos univers1tarios, si súmente 

~sta fni a reg-ra a. I'Ondueta que pm·ecc se.!.!· ui n as escolas c as faculdades oillciaes devem ter esta 
meu illustre antecessor: n~o ~ecuiu um svstcma prerogativ:1 e este direito; 
inteiramente uniforme, úws procuróu colher de Agora mesmo n:~ Fran~n, o illustre radicnl o 
toda.s. as _lcgisla~ões aquill~l. que dle com a st!a Sr .. Juli~ Ferry. _ministro_ da instmc?ão 1mblica, 
l . l (. { { .. 

transplantar para :1 instrucç~ll de no::so .11aiz. peio lli:Út·c d1~putado, cüit1:1 de revogar 3 lei e~is· 
.t\s~im JX~is, e_ntendo qn1~ o art. 21 que G cc,n- tente de _modcn;issima data.'. para concent1:~~ n~ 

• E' pcrwitLi1la a associaç~o de partienlarcs 
para a . funçla~.:~o de cursos, OJHb ::-e ensk em as 
materia.::. qüe constituem o programma de qualquer· 
curso offici:ll de ensino sttpcrior. 

• O gtwernp niio iutervirú na ot·g:miznção dessa::; 
-âs~·o·ctçêít.'S-i-é-E-m-th'1SSO- -apgallltt4JL1l<l.. -~lQ.u t :·i na 

U3 I C!"l a e U fra C.O eUS!l10 SU!)CrtOl', que-- ICa 
col11p1eta, o não haver nnda a dcsej<ir para <Hlllelles 
quo a quer_em e por clla tr:lballwm, com a dis: 
pos-ição do § 2. o. 

• As faculdallcs livre~ tcrilo o direito de con
feriL' aos seu~ alumnos c:s grüus :1cademicos que 
concedem as escolas Otl f;1cu!dadcs do Estado. 
uma vez que elles tenham obtido as appro,raçõci;_ 
exigidas pelos estatutos destas para 3 collacão dos 
. • ... fr : .. .. 

Neste :.1rtigo o governo garante tollns c quncs· 
· quer associações que queiram cst<lbelecet· c c.renr 
faculdades li.vrr.s, revog:1<la, Ullsla pnrto, :1 lei de 
Ap:osto de :l8ti0 e 1 ela qmtl s:the o nobre depu· 
tado que associa1;ão nenhuma se IHíde 01·~·anizat· 
e esta!Jelerer uo pnir. sem_permissão do gover11n, 
e · <tpproV<Itão de ::.eus estnt utos. N:io lem raz~o o 
llOU!'C deputadO de \lfg"Uil' ;1 l'l'ful'ITI:l tlü :11: Li·Ji • 
hernl na coHfront:1~üo qu1~ f1_•z uo nrt. :21 com o 
~ t • - ... , ' l. ... o 1\. 
p<lrle do :trt. 21 deu licen~a :1rnpla a qnacsqucr 
indhritluos que SI! queiram congTcg·<ll' para c:'ln
belecl·r as {acultlCilles Livrt•s; porem, como o g-o
Yerno tt~m Lamhem :;uas f:lctlld; dt•s olliciae~, or
g<mizou e regulon.o ensino n;~;; facttldades livres 

elo mesmo ro"Tamma de e~tndos ue fo~s1:m 
observndos o segúidos nas · raculdmles offidae:;; o 
governo que pelo decreto de 19 de AlJril dú aos 
grãos universitarios das · facnlllfl.lli'S . livres ns 
me:;mas gar[lntias, os mes!llllS privilegio~ c pre" 
rogt1tiras, que :;ão conce1lich1s aos titulados das 
un~yersi1:ldes officiaes; certanwntc que _nüo po-

prestarem OS seus exa~nc~, de Cü!lformidadc 'com 
o plauo at1optado em suas r::euld:1des, porqunnto, 
confere as mesmas garantias, pre!'O;;-ativas f\ pri
vilegias a um bacharel ou douto:· de univcrsit1acle 
livre. como nos da universiuudc o!.lici:ll, tem o 
Jireito de estabelecer c ue _o laurcudo duquélla uni· 
ver,:1 :H e si~·a o mesmo progT<11l1U1a e estuc os 
nrganj:&ado c imposto it uni\'ersit1ilde ollicial. 

. Desta fúrnía diz o decreto no ~ 2. o lê : 
« Uma vez. que e!les tcnlta rn 01Jtido ns appr'Wa· 

~;ões exi:~idns pelos estoLutos destas par:. collaeão 
dos m•'Snlos grá O:". • • 

ti tulos univtrsitarios. 
0 SR. TAVAUES BELF0P.1': -Isso'~ muito libe

ral !. .. 
(I!c~ outros Clpartes.) 

·0 Su. PHESIDEN'rE:- Attcn~ãà ! . 
o· St1:--·Fn~\~ciscõ-SõDrm-(lninistro--do- i1npe1·io) : 

-Antes <lc Julio Ferry, o nobre deputado, n quem 
respondo, sabe que estes mesmos principias foram 
:Hlvng-ados por Julio Simon (apoiados), cujos sen
timentos igualmente libemcs e· ~.:uja hombl'idade 
na sustentaç_fio daquello grande p<liz o nob1·e de
l;nttldo n5o póde negar. Julio Simon, no minis
Lerio dt. instl'Ur:ç~o, nrcon contra :1 camara inteira 
c . y~ncido te v~ de snje_itnr-sc ú refornw qu~ per-. 

• • • • '"' fi' '• • 'l' T'" 

COllt!'<l n SlW YOnt:tllC : é esta éXactnmcnte a lei C{UC 
lwjc proeurn rc\'ogar o ministro da instrucviio pu
blicn,Sl'. Juilo FrlT.Y. 

Portanto, c .inda que o uecreto nilo permitlisse 
o confol'imcnlo dos gr:'1o~ pelas {ac·uldades livres, 
em minha opinião, su~lcnt(l\'a tamlwm u111a t.lou
triua muito IJem nccita, muito seguida, muito 
pl:msiYcl, c que na<la t~m de pouco Iibernl. 

UM Sn-. rmPUTADO :- Mas ern o meio do matar 
O CllSlllO I Vl'l'. 

O Sn. Fn.\XC!SCO Soonf: (ministro do i.-mper~o) : 
-:\f:~~. l11~S11e. qun o d1:ct·cto, aparlaudo·se deste 
propo~ilo. ttnc como jú uisse, n~o deixa .de ser 
liilúr:1l c G sustentado !lO\' autoridades de muito 
conceito estnlielec9u a igualdade entre os ,l~tra-

;; as c t: , :; ::o 

certamente não poderia deix;tr de oruenar os 
program mas do govemo e de exigir que os titulados 
pel:~s faculdarlcs I ivres seguissem o meslllo plano 
de estudos. d:1do e }lrcparado pura r.s raculdade~ 
o!Iiciaes. · · 

' o !JOnrado depnlndo pdo :Maranhão preferiu tomar 
mais a peito di~cutir, porque sobre o n1:lis disse que 
se :-~guardnya para quando o projeclo do ensino 
Uvesse de ~er· trazido a esta nng-u::t:1 camara. 
Assim reprovou a ereação de novns cadeiras para 
os cur:;os jurídicos e a f:tculdat1e Ll<e llJall!lar o go- · 
yetno, quan o o exigiren s r n\ e ·~..: .·,, o 
ensino, contt'3tm· füm do_p<liz pessoal idnneo para 
os logares tle lente~ (§ 25 uo :.wt. 2(} do ~ecr\!to) . 
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verno, serão as faculda rlCs por seus directore3. 
pelas informações e ·conhecimento que ·tiverení. 
das habilitnções c aptid:io do~ contratados, c em
tim por quem o governo designnr (Apartes). 

Si V. Ex:. discorreu mnis :::ob·c este ponto, peço 
que me avive a memoria. A respeito do en~ino 
superior a parte princip<Jl, que V. Ex. escolheu 
llara della incumbir-se flli esta das escolns livres 
C CSC'O]as olTiciacs, e tendo-dito quattto me parece 
)aslantc~ passo at wnte. 

O segundo quesito d11 intcrpellaç:io do honrado 
deputauo é o seguinte (lê} : -. "~ 

• Si o ·mesmo decreto attendcu devida e pro
priamente :~s neces:;hlades llo mnior e -melhor des· 
envolvimento da inl'trucciio lublica no" Im crio.• · 

Este segundo a1·tigo é quasi qne cópia do pri
meiro. Si eu já respondi que o de;; reto elo 19 de 
Abril do corrente anuo consap:ra os verdadeiros 
prmctpJns a 1) ,r , nsino, I s : I · 
amplitude, tenho lamlJern rrspondiclo ao que neste tende que~~ fonte da compcteur:ia tlo governo é a 

autoriza\iiiO da lei de 1ovl? artigo perg-unta o nobre_ deputado. 
- o Sn. Fn.\NKLJN DJmA: _ Não p!·ecisa respon-

7 
O Sn. FnANcr;;.co S~nn~} ~nüni.stl"o r~oimpet·io):-

der porque esse quesito nflo foi di~cutido. \ eremos; eu. v_ou :lte o llm; V. Ex.. tenha a 
' . bondade de ouYH'"ll1e. . 

--0-SR.-. -PR:A:~'CISC0-8üD-RÉ-(:Il/i.n.i.Stl:o...do~peâo)· _ __ _ ..,~,--- _ 
exacto; nao 01 Ct!SCULI o pe o 1onr:c o epu- · 

taclo; e acho qile S. Ex. nfto o discutiu, j)Ol'<tUe O Sn. FnAl\KL!X Dom.-\:- E uão J:óJesero:ltrà. 
sentiu fJlle o segundo ponto da sua interpellação o Sn. FnAr;císco·sonn8 (ministro do im•?erio):-
estava Gontido no primeiro. · . . Aqui- ·está n disposirão da lei de HJ de ~etembro 

0 Sn. TAVARES :j3ELFORT dú Ullltl aparte. . . de 1853 (lé): 
O Sn. FnANCisco SonnÉ (ministro do -i1npei"io) : • O p;overno fica- autorir.~1do a reali~nr o au-

-Foi o que actcbei de dizer. V. Ex. restringiu-se gme11Lo da clespeza ·que for uecc:-sarin pnra a exe
ao ensino superior e fez uma digress:io solJre cuçiio pro visaria dos nerv-os estatutos das facul
tados o:; system:1s esl<lbcleddos e conliecidos, dades de dirdto e de mc~licina puiJlicado~ como d~-
ana ysnu o sys ema-· a 1 eman a, o < , " -., · •)-" , • , • • 

land:1, o de Portug·aJ, mns não externou a sua ele 1853 até que elles seja111 tlel1nitivai1wntc appro
conviceiío na ·c:;colha de nm ~vstenia uniforme . V<1dos pelo corpo legislativo, 1l'ldr!ndo atti entiio 
de mo.clo a poder ser copiudo e' aceilo n'um pro- (azer a:s t~tdafões qup aiurla jltlya1· t:riiWI'IIieJlli'S, 
jccto de lei. mas, qtte u<w attgme11lêrn dt~spcza • 

o Sn. TAvAnE;; BEt.FonT :-Eu?! Oh !.senhor! Em virtude~ desta ant<ll'iZ<!Ç:,o fnr:nn dudos noyos 
eom a maior franqueza. esl~ltuto:; par<~· :1s f:u:,nl,Jndc•s de tliteito e de uw•li-

cina pelos d<~crcto:; j:"c cit:cdo~ c!c 18:5:3 e 18i.iL Yni 
0 Sn. FMNCISCO Sonnk (ministro do imperio) :- . O DObre lle;;Ulado Ycndo que u g'OYc.11'110 tinhn 

Perdoe-me V:. Ex.,"niio" seguiu um narre seg-ut·o. compdcncia fiO!" ld para de novo refut·nwr o en-
1~ . e :s • • .- . - • - :mlo :mpcrior. · 
tendia que este systema !levia set· Jll'efcrirlo úquelle. 0 art. 200 llc um desses decretos 0 uc ISil~ diz 

Portanto, quet· pc,rqne .o honrndo depntndo niio 
] . (lê): se < edicou :1 nnalys:n· a instmr:t~iio primnria e 

seeundaria, restringindo-se sómento ao emino • Os pre:.;enlc~~· est:lLntos seriio uesde j:í po~Los 
supcl'ior, quer pelas razões que acabo de dar nm exeew:iio alé definitiv:t approvari.io ·flo podet· 

auto ao rimciro uesito ·ul"o-me desohri- leo·isl~1tivo na conformidade do <~rt. 3.0 do tlcc. 
gad"o de responder no segundo, porque ns razões· . n. 608 deiS c Agosto e 1 vl. • J: na ngn t5po
que ora poderin produzir são as mesm::~s que .iá siç:io se encontt·a no nrt. 165 do <lec. n. i38r; 
apresentei no correr deste debate ( Apoiado.ç)_ de- 28 de Abril de 185~. 

Depois o honrado, deputado tratou de j usti- O :~rt. 3." da lei de 1851, a que o nolJre deputado 
11car o ::J.o quesitn da sua interpellaç:io redigido roferiu-~e ;_\ que tambcm a~.:abo de f ,zer refc
nesles tern:vs :_ Si o' governo tinha coml_3etenci<l rencia, diz (lê):. • Estes estatutos (allmle ao caso 

o •· - ... c:; 7 

Entendo que o governo tinha com'petencia c :postos em execução logo que forem public<ldos, 
que . utilisou-se de autorizatões que lhe haviam • salvo qualcruer <Hlgmeuto tlc dep.·zn,que se não 
sido conferidas pur leis anteriores, e 11a~so a de- · renlizarú sem que seja uccret:Hla peln poder 
monstral-o. · 'legisl:ctivo; ao qual lka tamiJem reserváda :c d~ 

Na lei cit:Hla ])elo honrailo i {initiva approvatilo dos mesmos estatutos· que lhe 
7 , • "' :serão apresentados na prox.!ma futura sessão~~ 

Vê o honrado clçputaclo que os estatutos e ro
formns dos c.ur:;o:; .inrillícos e :tas f<lculda.des de 
medicina são próvisorios; c desde qneo sãotaes. 
por 1sso que mn a ll:!O 1ouve so HC e . a i 

_posição do poder leg-ishltivo com tl sua np.prov<l-
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ção definitiva, o meu illustre anteces::or julgou, 
se coma f;1Culdade e o direito de fazer uma nova
reform::t (Apoiados). 

Bem ; tle;.ois dos c1ccrctos de 1.85:3 e dessa 
autorizaçiiodo decreto de 18~!j,,referente á lei ante
rior ele 18 de Agosto de-180:1, fica clnra a outor
ga que tinlw o goYemo de. pr!)mulgar outro 
qualquer de nova reforma, cmquanto o PoL1cr 

- . ;- :l'" . 

em execuç<io, menos na parte de acnrrctar nug· 
mento de despeza. . · 

Haz3o pela qual o decreto de 19 de Abril do 
COiTente anuo nflo púde ter execução em tudo 
quanto diz· respeito a ~mgmento emqu;mlo pelo 
corpo lcgislatiYo n~~ forem votadas, as precisas 

Volto-me agora no :-trt. i9 da lei do o1·çamento 
éle 25 de- Ag\1sto de :l8i:3, a que se soccorreu o 

" ·-..n • , '"' 

.Diz assim esse :n·tigo: • As nutO!'i:-:ações para 
crc~1ção ou refonm de qnnlqner rcpartigão ou 
serviço ·publico n~o teriio vigor por· mni~ de dons 
annos a contar da cbt:1 d(t promulgt!f.·ão da lei que 
·as decrr'tar. ( Onso chamar a :;ttcncão da cnmara 
partústas ex.rr~sõe:; -a conk1r da ·data da lei que 
as uccre ar, c eon inúa • , vez rC<I iza n,, 
serão- provisorit:mcntc postas em ex.ecnção c 
snjeil~1s ú approva-;ão da a~semLléa geral na s1.w 
primeir:~ t·euni::to, não podendo ser mais :1llcrada::> 
pelo governo: E~ ta d1sposição é permancnt · • 
Ex~ml.inemos ngor:1 o alc~ncc, o fim a que procurou 
::tttingir o art. 1.9 d~1.lei do orçamento quo ac:~bo 
do Wr. . . . 

O honrado deputndo de proposito, ou porque cu 
não ouvisse, o:nittin cst~s palavr<\S a contar d(t 
ata a et que as ecre .a·,·. 
Quanto:\ clispo~iriio da lei do ortamcntt) de 18i3 

que diz- autorizações que não terão vigor pur 
mais de dous :mnos a· contar da dnta. ete. não foi 
para prejudicar de fórma :!lguma as· antor.iza~:õe~ 
que o g-overnoj:í tinha em tirtndc da lei do ll:l5l 
e dos decretos de 180:3 e i8iili (Apoiados). 

A minlw llerment•utiea · juridica me lcvn a crer 
e conyenccr-nw que o nr't. i\l · le:,rislou para a:; 
:tutorizn .ües fntur:1s, ue o O'cveri10 tive~sc de 
receber da nssembléa g-crnl, me parecendo que 
de outro mnllo niio 1! justo f[lle :,;e interprete 
(apoiados), c lY::io· pórlc ser de outra fónm, porqnc 
úntão a dispo:'i~:5o do on:amento devcri:~ te1· sirlo 
outra não só nbr:mgeudo as :mtol'izões jú, concedi· 
das, como t:1mbt!lll [HlUel!as que pollcssem ser 

• ' l-

" ·E não scrja a pt·imeirn vez que a lei llo or~::l" 
mento, quando :mtorizn t) gnvemo a reformar 
um esL:~belecimento ou repartitào, cousignn ex
pressamente a doutl'ina de ficarem· c:ldllC<1S e 
insubsistentes todas as autorizneõt:s anterior-. . 

ou se1•\riço jmblico, estão comprehendiJa2 as fa
culd:ldes de dir·eito e de medicina . 

. Eu entendo que uma instituição, como as fncnl
dades de medicina e de direito, não é propria
mente uma r_epartição (.tlpartes). E' .um estabe
lecimento de in:'tmcr;ão de alta categoria, que não 
p1)ue. ser propri:unente uma repartição on um 
Sel'.VIÇO. 

nerica. 
O Sn. FnAxcrsco SoDm~ (ministro do imperio): 

-~ias si a plnase é gen·cricn, nó;; tambem pode
mos dar- á phrnsc a interpretação que entender
mos mais; con:-cntanoa e racional ao fim da lei. 

).ct ou ·1"í npar e . 

O nobre deputa•lo a qlll:m tenho a llonrn de 
respon1ler ainda tirou argumentos da 2." parte da 
UiSpOSIÇ:lO O art. ' e : 

DesC'jando t1co:npanhar S. Ex. nas arguiçõl's 
feitas, vou ainda cntrm· em outras considerações, 
que sujei~o an seu esclare,:ido erilci'io. . . 

. EsLa disposiç~o, :::i hem se diga que é pcrma · 
_ncntc,=-9Jl~,reto,e __ :-Ç.§1a_ ing~lg~_rft_o,_j~to _Q.,_salJe.r .. si o . 

o \. ( .. ' ..... .; 
se vrevalecc ela :mtoriza~t!o : ou si desde o mo
mento em que a sujeita ú deliberaÇão do corpo 
Icgis!ati v o. · 

E.ntendo que a verdade cstú na 2." llypoLhese; c 
que emquanto a refo1·ma ·niio é submettida ao 
esclarcritlo .i tlizo elo corpo legislativo, o governo 
eslii no seu direito de altcr:1l-:~. mndar snas dis· 
posiçüe;:; c rcrornwl·n ele noYo. · 

que eliê tem !'cito rel'Ol'm~S sncccsii\'3;. 
O Sn. F nA :>CIH:O Sonní, (mi1tisl1·o rlo impetio ):

Agrlldt'ÇO mnito o :1pnrte üo no!Jrc dcpul:tdo pelo. 
Pinnhy, qne me soecorrc sempre com :1s su:1s luze~ 
c lwiJilit:IÇÕL'S, c que tenho o prnzer de rccünhecer 
qno •~ mc~ll'e 11a rnatcri<: (i,poiado~). 

(lia. al!)WtS apal'leS.J 
Eu ou v~ o nobre deputado (para. o Sr. Tavan·s 

>e m· co1n r c igiosa " cBçiio, n;~o (e i" 1c um 
só :1p:1rtc. c•st•Ja portnnto JHI dil'l!ito tlc p: cliJ•-lltc 
qur~ não interrompa a ordem üe minha arg_umen
taçtio. 

1\Ias, si niío fosse ;1ssim, si osle princJ)JIO não 
fosse wrd::dciro ele que emquanto o ~ov~rno não 

• .. (. c. :"')::, (. ' 

o direito-de poder alterai-a, d<lr-sc-hia o inconve
niente, não poucas· vezes, de mandar o goverp.o 

. executar provisorialnen:e nma reforma, na qnal 
encontr:mtlo defeitos na pratica, visse·Stl forçado tt 
sustentai-a contra as grandes vantagens que da 
mesma rQforma se )Qdesse colher. -

nos proprios te1:mos do ::~t. :!.9 d~1 lei· de ·iS73 · . er:1 licito transpor, pa'ra t~lternr aignmas ou mui_. 
quando falia de reforma ô.e qualquer repartit5Ó tas disposições de seus regulamentos. 
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Querer e aceitar as attribniçães do governo l de ser submettido quanto antes a esta :=~ugusta_ ca-
. para estabelecer o en::;ino livre, isentar os estu-. 1 mara; pcrrque cllc contém duas ordens de dispo

dantes da frcquencia das aulas, dispensar o jura- sições sobre as quaes a camara tem de intervir, 
mento, etc. e não querer par'l o mais que entendeu l!ue são todas que necessital!-1 de augh1ento de des
fazer· c alterar, é esta un:a incoherencia qüe o peza, que não pódem ser fettas peJo poder execu
bom senso repelle. I tivo, porque não tem verba su1Iiciente; e tambe!fi 

Passo agora a occupar-me do 4.~ quesito lia in- 1 aq~ella::; outras fJUe por :~a nat~!·eza.. e c,ate?o~!a 
ter1,eJI·>c·ão qne se e :i: prime assim (lê): de'.e lJ?ra ellas l~r:eceuer aútouzaçao d) coq,o 

.. u' '. · • r '. . legtsl:oLI v o; mas dizendo ao nobre deputado, como 
, .. · · . _ -' . . , .. , ::- .,; :i c i!W a, q e ·' ecre o revemen e sera 

por d_esde .1a em execuç:10 algumas das disposJçoe.::. j subnwttido ao seu conhecimento, reservo para 
do <'!!a :lo . decreto se refeie a ~ctos purt~ll}On~_c d[l en_tE.o ~1izer o que nwis entender conveniente pam. 
compctencta do poder .executivo, ou se mfunge o JUsttficar. 
tambcm attribuições do poder legi&lutivo. » · ·c --, . , . . . ) .. 

Sr. presidente, V. Ex. s:~bc que eu serei o ul- .llftuto vem' mwto bem . . 
timo daquellcs que queiram :.1rrognr pal'a o ]ioder o r. L n i e c 

· ecn iv a .. ri uiçocs o. p_o e r eg·1s a tv~ 1muto 1 ui zen do que. a hora :!diantada, ·ém que lhe cabe a 
bet-n) ; nunca p~ocurm·et tirar desta cadcma qu~ J palavra, ~~o lhe permitte analysa~ e cl~~n<.lcr con
actualme!l te occtlpo, . nem f1ll'~ ~c! la, qualqnei forme qUizera cada· umn das cl1sposrçues do de-

··-. • t ,.,' "'· · - · , • - cre o e~" e n ; prome. e porem ne -o e.m 
legislal:vo, q nc e o !'antt:lmo do nosso Sfslema. ontr;~ occaslão e muito breve. Nu presente sessã.o 

.Porlanto? n_õi!I·c· deputad9, que de_ye saber q~e tr:ttarú de uma questiio preliminar, (jUe precisa 
os ~1ens pr~ncrpros, como lrberal, s<lO taes, 1~ao ser resol\rida antes de qualque;· discussão sobre o 
devta suppor que eu entendesse que um av1so referido· decreto. 
l)Óu_e nst•.rpar nttribuições do poder legislativo e - Folga-de ver que o nobre ministro do imperio,-
ll'l.Ulto menos revo~nl-as. . . ... ' ., _/___ _ · · · 

avtso ~~o meu 1 . ust~e antecessor rnan ou pôr 1 aceita, reconhece legal e quer execntar o decreto.êlê -
em exe:·nç:ao cc~Los- nrttgos tlo ~eu deeret.o que 119 de AbriL S. Ex. porem deve recorilar-sc de 
ellc cnlcudcu nao depender de regn!~mento; p~r- que-no unico pedido que dil'igiu-lhe desta tribuna 
_que para aquelles que dependem, deixou àe ass1m disse!'a-lhe : salvni a lib3rdndc do ensino. Pois 
o ordenar. _ : . · . jl bem, não podia pedir-lhe que salv<~sse o que niío 

Y-:· E_x. ha àc ver, .n:w so pela analysc dos :~rt1- coeresse perig·o. Destas palanas portnnlo S. Ex. 
gos rle que se oc•m!lOu, como t:nubem de outros devi:1. ter colhido avi&o sincero c leal de que no 
que dcixoa de citar, que_ o dcqre~o nHmdo:r exc- proprio seio do gabinete enenntrari:J poderosos 
cutar :lCJUelles que se reterem·a ch:'pensn de ·:mb- -1dversarios do decreto que estatue <l liberdade do 
batinas, das llr-ões tlos ncHLholicos onvircm as ' · · 
prelecçõos de religião, o nrt. 25 que tratn dos j u
ramentos c sobre Cti.jo n:-sumpto o honrado de
pu t;1do s-e cstendetl em demasia, mas dos quaes, 
nenhum cnrece de regulamento 

O nviso d•l nieu illustl'e antece5sor mandando 
suspender os juramentos na conformidade do art. 
25 scguin nattu'<11mcntD o que já estava estabeleci
do por um decreto do anno passa.clo, que passo a 
lêr (lê): . 

c e v u c em .tro e - ' : 
• Art. :Lo Em todos os casos que }Jor netos do 

poder executivo se exig·e jm·nmento, scrú est0 
prestado de confo:-midaile !'Om a religião das pesso
as que tiverem de cumprir essa formalidade. • · 
· De medo que só se aeve entender ue a dis Jens::t 
o JUramento e para nquelles casos que forem da 

competencia do poder executivo prover. 
Desta f,·:rma julgo ter respondido ao honrado 

deputado pelo :i\'Iaranhão. 
_ VozEs :-Jiuito bem. 

E como o decreto tem de s~·r subnwttido á appro
vação d1J corpo legishltivo. . . . 

0 Sn.. FRANKLIN DomA: -E' o que V. Ex. 
deye fazer quanto antes. 

O Sn _ FRANCisco SoonÉ (ministro do imperio j :-
Pr11···ar ·::··e> 

O Sn. FnANKLlN DomA:-Prestnril um grande 
serviço, trazendo-o quanto antes;\ discuss5o. 

- '· < t ,: :-
Eu prometto ao nobre deputndo que o decreto ha 

O Sn. Fn.\!.'ICisco SonnÉ (ministro do im]u:1·io) :
Não conheco isto. 

O Sn. Limwio· DE CAn.YALHO:-Responde a este 
ilparte dizendo que S. Ex. vai conhecel-o -C é·de 
sentir que o nobre presidente do conselho e mi
ni,;tro da fazenda nüo estejam aqui, como ucviam 
est.ar. para melhor exp/irar e~ses factos. 

O ·sr. Ill;inistro do imperio ~eredita que pôde 
') • .. .. • t .. 9' (T . , 

• • t:' ! 

qne S. Ex. faz parte, dar-Ihe-ha para isso o:> 
meios necessnrios ? . . 

o· Su. FnAXCtSCO SoonÉ (ministro do imperio) :
Quando ror lei, h-ei dc·cxecular por força. 

o _Sn. LEOXCIO DE C:l..n;A_LUO _diz que s'. Ex._ nil(l 

Yai expor os f:1c.tos. 
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SS. EEx:., que cr:un, nem podi<.1m deixar tle ser neutra e qualítlcadas de eminentemente dcmo
solidttrios com o decreto de 19 de Abril; expedido craticas. 
com prévio- conhecimento e :mnucncia de ambos; .Assim o reconheceu a g-rande maioria desta· casa ; 
SS. EEx., verdnde é que depois do terem ourido <Js~im o declar:m1m todos o.; orgãos da im,n·t::nsa 
os notaYcis e proficient.:s discursos do:::. Srs. se- di<~ri:J desta cidade; :1ssim o attestaram as honrosas 
nadorcs Teixeira Junior e .hln!JUeira, declararam- e cspont:111cas manifesta~õcs que recebeu de vnrios 
lhe, com todo o desemlJara,:o, na ultima conferen- I co:'llOS clo!:entes e dc~~'a, briosa moeicl~Hlt~ que, 

·cio! ministerial:~ que 'tls;;ililiu, que cstanun convcu- illl*tilin·1da pelos raios.d'l Jalcnto, mnis se recom· 
cidos da illeg·a-!idade desse decreto. mtmuu por oulrns qualtdadcs, de que bem carecem 

6 Sn. B.u~TISTA PEREI!H. :-~Ias 0 Sr. ministro :Jlguns d_aquel}es ,flUB pretendem dcprimil-n, in de-
do im·Prio aca.l'a de dechirar qne o decreto é [lend~n~rn e dt~mdude.-. . -
1 .rr·tl 

1 c ' _ _ Fot ·~mda entuo que ccmp_re.hencleu pcrfclt:nnente 
e,, · . - . 1

1 
os mo avos por que oS:·. Humstro du fazenda, que 

O Sn .. I:EONCIO DE CAnVAI:HO, contnmando, dtz Cl'<l e nuo ·podia cleb:ar de set· solidario com e:;se 
·: " , , ~ :,;i : a ll iz r- c, ue ela ~u< 

parte, não !Jmria de auVJrizar a mais pcqncnn des
pe!-a pnra :1 ex~curão da reforma ua instrucçi'ío pu-... - ~ . - . . ... 

(.. .. (. 

as razões JlOr que o Sr. ministi'O da fazenda pro
cur:Jva impelli:· por todos os meios a cx:ccu~.":ão da 
refornw, a ponto de conte:::.ta~-lhe que pudes~9 
applicur ao sustento d1) uma eseola norillnl, JU 
creadu pot· lei, 200:000~ que tinha:n sido d:1dos 

clas_f.;Q_ffi_n:;nJüas de cnrl'is de ferro,- afim de se· 
~ · · • :,. ~ , rem c cspcn 1 os corll a ms nm-ra:o--p· - <r,-< e--

afim de que poclessem com toda a commodidnde gnndo s. Ex. queescola normal rigorosamente não 
an:1ly~ar um:1 por uma d:1s su~ts Lli:-posirões. se podin con::iderar materin de inst.rucçi'ío pnbli<:a, 

Decorrido esse longo prazo de estudo, e~poz e c offcrecendo outras razões d:t mesma força. · 
discutiu a ma teria em conferencia, e, um;t semana 
depois, apresentou em despacho o mesmo decreto O Sn. JEr,oNnro Sonnfr:- Não cí crivei jsso. 
:á assignatura ele Sua Magestade. O Sn. LEO:\ClO m: CAHYALHO diz que é Yer-

0 Sr. pl;esidcnte do conselho, ouvindo estas dado e foi dito não sô em conferencin. mas :tlé em 
suas ra1õe=-, l'Ci'[!Ondeu-lhe que crn verd:tde tudo despaeho, sendo tal nrg-ume'uto coínbntido pelo -
.quanto elle refqrira, mas que, por f:tlta d, tempo, Sr. president.e do consdlto. 

ís ra i o 1 or ou os a~snu1p os qu sen uvi a amen a que . <J.<-X. nã sejam pre e :s, 
meret;Clll mais a S. Ex. do que ess;ts questittuwla-~ r}uando de riam saber que :1s suas Jll'esenr;;as eram 
ae in.çtrucdio publica, não examinarn, Hem lêra o ncecssarias. 
exemplm· "tlo dl'creto rrue recebera c ~ó depois da o Sn. l\Io;mlRA DE DAnnos (ininist/'0 dos negocias 
celeuma !evant:Jd:t pelo scnau·, fúra l'stud<tl·o, re- estl'angeiros):-Não pouhun suppõr isso. 
conhecendo cnt~o que as ccn:::.ur:Js dos illustres se-
na~ores eram muito bem cabidas e proccd,~ntes. O Sn. LEONCIO DE CAitvALllO responrlc qne, u 

obrigação do governo, é ns:;isLir ús discnsslJcs Llú 
Ulr SR. DEPUTADO .:-V. Ex. uinda era ministro? resposta· it fullâ do tht·ono õ às inlerpel!açõc::. 
O Sn. LEoNcio DE CAnYALHO .diz que cr:1 ~ que o Sn. '?llonEir..\ DE DAnrros ministto dcs 11er.ocios· 

tancia. • O Sr. presillente do conselho, que ctt. devo con-
0 Sn. LEoxcro DE C,\m-ALHO diz que ninguem, siderar leal. • 

a n.ão scr.S. Ex., julgará sem_import;1ncia o que_ o orador. continuando. diz que 0 nobre ministro 
esl<l rdenndo, porque o acto. nu~ et:a somente seu, cl 0 irnperio; para Cllmprir ·a sua pron~0ssn, prcci
rnas de todo o !:f<lbincle. O Sr. vrestclente do c.o:l- . sava pois supperar di.tll_~uld:1des mmto grnndes; 
selho mostn1!a-se até dispost~ a funclament.11 a uad:t menos L ue as 0 m10es franc<Hnentc adversas 

a :1 e r. pr est en e o consc 10 e l o -
Sr. mini~tro d:1 fazenda para com esse decreto, O Sn. FEnnemA DE -v OURA ( minisi1·o da mari-
cujns disposições, snlvas peqmnas divergcncias, nha) diz que o que se discute nas conferencias 
eram festejadas por todos os orgãos da imprensa. não devia vir p;1r:1 esta casa. 
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o s~. LEONCio DE CAlWALTIO rcspomlc que, ·tendo 
sido exoner.:Hlo por ;Jcto:>, com IJllO 1leYia ser soli
dario toLlo o ministerio que os havia autori_zado 
C sandonai!O, UStl\"il do direito d"e àefCS<1, referindo 
es~ns circurnstnnci:1s. . . 

Ninguem será í.ão ingenuo que acredite nes~.:l 
Yittori:t com que parece contar o 110brc ministro 
do imperio. O Sr. presidente do conselho, Sr. mi
I1istro u:: t~zcnlln, dc:em yir ú trib_nna explicar as 

" • "' ,. I t , • ' 1 

Sr. ministm Lla f;.~zenüa) não receberiam soccoJTns, 
porque _os pre"identcs' dus=:ou.rovincias llagelladas, 
segundo ini'ormal;õt;S ue Ulli'Gmprcg;ndo d0 the
souro, estnv::nn fazendo obras com uinhoiros de 
soccorros pill.Jlicos. 

avisn. porque a consLituiÇÜ!J garantia os soccorros 
publicos, c os presiuentes de província, qne eram 
os canaes compelontes, não informavam ser pros
pero o estncln tlaquellas províncias. Não c::tssaram 
este seu av;so; c os soecorros nüoviío mais ser sus
pensos; e aLú hoje não demittiram os presidentes 
que cllcs mesmos aecu,nram puuliúmnente de des
vi:lr os clinh··iros pnhlicos do fim a que são desti
nados por lei. 

interintJ Lh1 escola pDl~;t~chnicn por não havce nos 
est<ltutos disposic;iio que au!orizn~se .esse ar·to; 
e sem disposic;ão alguma de lei nomeiam um dire
clor int~rino c mtmdnm feclta1· a escnl::t. 

Confessam tet· commctlido umn illc!!'aliclade. ex
peL1intlo o rlecreto de 1\) ele Abril e até hnjc" não 
vieram pedira esta e<1mar.:1 não um yoto de con
finnc;n porque possuem completo e enthusinstico, 
ma~ ao m.enos, em lwmerwg-em :í lci,um bill de 
me cm.1u cu e. 

Si ganharam medo a esse decreto fJtlO pôde, por 
meio da liberdade cl1, ensino, o tla cuucac;~o llrimn
ria, c ohrigatoria lev;mtar o e~piriLu puiJlico, f;Jzer 
despertar b sent1mento nacion:11, criar cidadãos re
Yc~tidos ucssa nnLca. arma ~!!e. n5o poderão Yen-

convenientes argumentos, as baionetas que cer
cam esta ca:;a, nada devem temer, pois que apenas 
f<~lta-lhes isso de quo não c-arecem e- uue pouer · 
mnnehal-os. ns :;ymp:lthias e os votos dã crwalltet. 

O §r·. :n(ieronso (attencão) : -0 d1~creto 
que o lwnr<1du cx-udmsLro do im1ierio fez pu!Jliear,. 
reformando o ensino peimario e secunda rio do mu
nidpio da cõrt.e c o mperior em totlo o.paiz, obd-
fl'a-mc. Sr. H'l':;id •nl' 11n · 
sente iieb_ate, 1~wa sobre o assumpto fazer algu-
m:.~s COllSlUCl':li'OeS. -

Não, sou do: ~umero dos que entendem que o 
honrauo ex-mm1stro, reformando o ensino publico 

. e_ommetten uma ill~gaiJdade. Penso que par;• isso 
tmlla S. Ex. a_utonza(:ao, c qne. portanto, manto-

, .. "'a o . • • ·- • • 

Cst;&dO de al1Utimcato ern ~fllC jn7.e!l1 n-:s provi~das 
todos os estabelecimentos de instruccão secundaria 
ninda OS mnis bem org;tnizads; mns as:'m n::ÍO 
aconteceu. O proj~cto de reforma que S. Ex. apre
sentou-nos não satisfaz nenlluma tlcssns necessida
des, sem que primeiro experimente profund:1s mo
dilicações. Von demonstr:.~J-o. 
E~tre nós, Sr. presidente, a cqucnção medica se. 

faz mcornpleta e dcfir.iente, desde o seu comcr:o. 
mnnos Iniciam o sou 1rocm1o nas acu :1 .. es 

qnnsi sempre mal prep:1rados p;n·a receberem os 
conhecimentos dos estudos su periorrs. 

A instrucção medic:1, pois, Srs. ne;;te pniz, in
contestavelmente precis::t de variadas refo1·mas 

f->rincipiandn pelo que .: rc•lativo il f<1CUldade de 
modici11a da minha província, direi que-é inclis
pensavcl que uella sejam remoYidos os ex~mes de 
[Jrcparat)rios_. poi~ qtle clles nas épocas ju!Ota
mente de nwior tralialllo distr<1hem os )l'Ofcs•ores 
qne sao c 1nmtHlos a- presidir ús me::.as examina
dora~__; além de que o tumulto prndnziclo pela 
rcumao de gr,mde numero de cx:tminandos não 
póue deixnr ele causnr a desordem e a anarcllia na 
discij:lillJI academica. 

E:ssn proviclenc'a. rrnc venho de lembrnr, tem . . . ..· . . .. · . 

historica~ ·daquella fncnldade, c nc~te recinto jú s~ 
ergueu a voz eloqnen te tle um illustre rcpre~en
taute da minl:a província, ch<1mando para esse as
mmplo a attenção do honrado Sr. ex-ministro do 
imperio. · 

Pois beni. senhores. a )l'O'Ieito a occas:ão. e ao 
pctlido daquelle illtlstrado deputado, aos rccl:Jmos 
eonstantcmenlc f.;ilo5 pela cong-regação llaquella 
faculdade, uno agor<l o meu pedido, e espern que o 
íneu pnrticular amig·o o illustrc Sr. ministro do 
impcrio tomrm\ provúlcncias M1m lle que cel'SC a 
anomaJia de serem. feitos _na faculdade de: rü~di-
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a iJén, provaram a conveniencin e demonstrnram l 
a necessidade de cre:lr-se, ao menos n:Hruellas pro
vindas o a de ha f'neuldades,- esta helecimentos de 
instrucç~io secundaria semelhantes ao collegio d!! 
Pedro Il, com o mesmo plano de estudos e com a 
mesma org:mizaeão de ensino. 

A'ccrca dessa Últ~dida, que adopto c que t'cputo 
da maior utilidade e convenicn~ia para n instrue
cão ennneion-se o Sr. ex-ministro elo i111 )Crio do 
inodo por ~ue a camara vai ouvir, em seu rel:1torio 
n pnginas 51: (lê): 

• Funtl:mdo-se nas províncias C:'tahelecimentos 
organiz:H1os ú feição do rollegio de Pedro li, c con
cedendo-se áqllélles as vnntagens de que este goza, 
subcnten<lida a i nspecçã ·. e vi~ilancin r1o governo, 
,., conscqn ncia sera a c cvaç<tO c o ni \'C a ms ruc-
0ão secunrh~ria do I:nperio. • · 

Daqui, Sr. presiucnte, forço~amente se deve 
con · uit tn n · u e. - -~ is. imr ·io 
entendia que a instrur~ão secun,lêll'ia nus. pro\rin
ei:l~ sô p\;de se~' elevada, fundando-se estabeleci-
mentos· desta nntureza. · 

l\Ias, a· reforma que o nobre ex- ministro nos• 
apresentütL :1 isto se oppve. Ct·e,, ::s maiores cliill-

. -- · ld· < :'s á I'i~ali e:io ·'' g, · '] > ----·---- -- __ . 
No seu~ 8. 0 do.art. 8. 0 diz o lHOjecto: • o g-o

ve·rno l1ca autorizado a conceder nos esLabel~~ci
mentos de instrneçuo ."et.:nndar;n q nc se fundnrcm 
nas provindas, com o mesmo pbno L1e estudos que 
o _colleg·io de Pedro U, as prero~atints de que este 
goza,com tnnlo que tenh~un set:~ anaos de cxistencia 
e apresénten1 60 :tlunúws laureados co:a o :.('l'ÚO de 

·1Jacharel. • ~ 
. · Comprehendc esta august<~ camara quanto é 

. • . . ....... , ) '""' . I • .·~. - - -;-~~.I -

gue1i1 h:1 que se <lneira matricula;· em iim·(·.êsses 
estaiJelecimento::-, <1UC nelle f::ç~t um cursll com
pleto pnl'a obter o gTáo de Jmc!Jarcl. quandc 
es;;;e LJaellarclaU.o ncnhumns vantagens lhe tl·az, 
ncnhnmns garnntin::; llw oJl'cret:c. 

A prodncia da Bahia tem o lyceu, um elos es
L•lbelccimcntos U•~ ÍllSil'il'.'t'.~O SCCUlll1nrb llWÍS ]JCm 
org:miZ:Idos, que e:d~te litl .':,'i: :lllllOS e nesse long.J 
período apell:l:> Hn d.:Hlo lO i :w.:h:.rei~. · 

., • ~ •• , o • ti . .._ .... "' ~ [ ' • • . 
ll1•!1liO era llta1ot· ellc ;n·ecii:OU Lle <i~ annos para 
dar 10 Iwehat·eis. de qnantos preeisarit agora flllt~ 
a :;;m fr,1qucHcL: l!iminuio, para :tnresentar GO 
hnchnreis? ' 

l'ot·t:mto. St• jll'l:~idcnt;', si com e~sa condit;ii(l 
u:io podem ~c r eon!'el'idas :~:; prerogativi1s uo eol: 
egw r c )t:t ro a e~se cst:ne c-ctlur" u, st ess;1 

condiçã11 ~~ sen~u impo,;:;ivel, di!Ucilima de ser 
realiz:id:1, duro fica· tJW~ nas infelizes provind:ts, 
nunca a inslmeç.~o st·eu:Hütria potler;i ser eleva;_ht. 

Ao passo, qne o Sr. eX.-JHinisn·o~ J.o impcrio em 
:'CU. pro,iccto de te:'orma crca essas dillicuW:ales 

lo"" • r • 1 . ' ~: , ... • 7 · 

1<.\l'la a. 11e~>HOralizaç5o. a desorg:1:liza<_;iio do ensino. 
Essa l'?nr:es:-;i.io podi:1 ::er feitn SC!H perigo :10s 

?:lt>lb:.d0cnnento::: publillOt!, porque e.~ses nenhum 
mtPrcsse tem em :Jprcsentnr grande numcrn (k 
.~lnmnosapprovndos no Hm do an;;o; aos cnllcgios 

J.:·rticulare::, nunca, porque terinmos que to.do o 
dircctor de collegio no flm do anno, desejaria pri: 
mar apresentando maior numero de almnnos não 
preparados, mas npprovados. 

Esta cóncessão podia ninda trazer a mercancin do 
~~M. . 

Si o estudo dos preparawrios constitue o ele
·ment~ indispem:wel da imtracç!o superior, outra 
não lode nem outra deve ser a base da reforma 
U.a i nstrucoão secunua ria nas provindas, senão 
nquel!a n que ha pouco me referi; c sem ella 
tudo será bald<~clo. . 

A província da Bahia t~m o lycen,.estabelcci
mento de instruc~~~o secund:n·in, cujo JH'ot'essorêidO 
é o m:tis habilitnt1o. (apoiados)':- o ll!ais instruirlo 

paiz (Apoi~d~s). Pois bem; <lpezat· de todns a5; v;n
lagens que se c1eviam cspernr das habilit<lÇÕes 
;; · n!'' a~ co· d . nt' da uelle cstaleleci-
1nento (digo tom pezar), dle é polleo f1·cquentado: 
c si o g·oí'erno geral niío for Glll seu auxilio, si 
não I h e prestar apoio, si não lhe fizet· éx.ten~iv:;~.s 
as prerog<ltivn;:. do collegio de Pedro H; si os seu5; 
exame;; não ·forem vúlidos para a mntricula nos 
cn_rsg~- ~uperior~~· eontin::n~·ú a tlcOnll<lr, eomo 

L l; I \. -

Si ha c:bjecto cu1 ~ue o g-overno ~era! déva iu
teHir em auxilio da:s [H'ovincias ó sem contc:;La
ç.i.io o ensino publico. Port:1nto, si o honrado mi
ni..:tro do impel'io·, meu partieular amig<1, llzcr 
incluir nr1 lcgi::JaofiO da insl.rncçüo publica aquella 
dispo:;;ic,:1io, que ha pouc9 nie referi ... 

O Sn. Fn.ANctsco Sonn:~ (ministro ·do iinz1e1·io) :
Está no senndo. 

justo orgul!.to dizer que prestou a setl [Jaiz o mais 
in:porta!lte c o mnis relevante servi~o, lcvant:m
clo a instrucç~o ~ecund<lri:t na~ pt·orincias onde clla 
,•stiver organizac1n, ond·~ clla se ach:~r mais iJem 
dirig-ida. , 

Eíttendo que. o onus qne até hoje t(~m cxclu:>i
vawcnlc pesa1lo sobre ag províncias, dB pl·nmo\"e
rem o ens:nu pnblico, púlle ~·er v:irtrllwdo pelo 
~ovcrno gemi, que :1s deve anxiliat· logo <lUe as .·,... ,:. . .. 
~h; a reorg·:lniz:t~ão do I yreu: Lln .. Bahia .~ t1o::- 11as 

outrns provindas n: nhtuun des;1uza póll:~ adual
mentc cust:ll' :to~ cofre:; ger:tes: O seu prufe::soraílo 
é n·nHmeJ':t do pel11s cofre~ provinciacs; além d1~stn 
<.lespcza não conlw~·o outr:l· CjtW :!Clu:llmento seja 
pre<;i;.;o fnct·-se. · 

~ ::JJt 1t ,., JlOl'l'lll, n typo 1csn u que g v.:. 
gera!, eu1 virtude dc nova~ obrig·::u;ucs a que po1· 
l'orç:t da rel'orma !enh:t rk l1car adstrict.o o cot·po 
docente dc~scs cst::tiJele::iml:ntos, entelllla qu:: ó de 
cqui:bde llUIJ'(:ar-lhc uma g-ratifien~tio, não scrit 
is:;o, qw~ il<1 _<1~. abalar· o tllesouyo_ publico. nem 
~ ~ •• ..: • • • • • • -. .• · • • •. • • ) t• :1 \r •J 
que aeltwliucnte se dcspendt: com este i·:lnto L1o 
serviço [liiiJlit:o, aliás um dos mais import:mtes, é 
muito i11feriur <i. <[UC tlespend•~Jn os puizos da Eu
rop:~,. ni ntl:i os menos .adiunln.dos; accresccndo que, 
em nWL1:ria ·tle imtruct;ão, ludo quanto se ~a~tar 
e a considero liem nproveita<lo, yi::;to como '' ·no:;;;u 
cÍ\ i lb.n.;:fo ~ó podeJ".Í scr .i ulg~ui.t ~~elo gr.ío t!t~ l.l..l3 
euvolvinPnio intt!llectunl de todas os t:.!a~ses da 
:;neied:1de (ApoiCfdO.~j. . · · 

E <1 e~le rc:;pe11o, :,;,,nbore~. reeor;lo-m,, l1e qnc 
um parlamenl<ll' ht'nziloiro, nssim se exprimiu: 
• Soii uns m:1i~ ri;!'orosos <plantlo :-e trata de alargar 
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a despeza publica ; n~o terei, porém, pena dac1uillo 
q:ue se gastar aprove1tadamente com a instrucção : 
e um emprestimo que se faz ao futuro, que se ha 
de cobra.r com usura e cujos juros crescerão em 
proporção indetinida. ~ · 

E', portanto, senhõres, indispensavel esta refor
ma da instrucção preparatoria para as faculdades· 
ella nem só dará toda a importancia :i instruceã~ 
sec~ndaria nas províncias, como melhor orgaili-

, (T 

matricula do curso medico se accrescentem :
elementos de physica, chimica e historia natural, 
de accôrdo com o programma do impe:·ia l collegio 
de Pedro II;- devendJ exigir-se o cursQ completo 
desse estabelecimento, logo que na maioria úas 

.1 i d m erio existam instituicões lU'>de-
l?das pelo plano do mesmo collegio. • 

0 SR. FRANKLIN DORIA :......, Apoiado. 
O SR. lLDEFONSO DE AnAUJn :-Por que razão , 

Sr. presidente, não havemos de imitar esta boa pra
tica da Europa? Creio que hoje não ha na Eu:copa 
faculdade que deixe de exigir o bacha·relado, e 
este b<~charelado é um documento assús valioso das 
habilitações dos aspirantes. 

O honrndo ex-ministro do im. erio, no seu pro-
jecto de reforma, exigiu para a matrtcu a nos 
cursos medicas o conhecimento da lingua nllemã. 

Entendo que acertadamente andou, visto como, 
l10je o que há de mais· importante, o que ha de 
mais substancial em medicina, o que ha de mais· 
aproveitavcl em observações conscienciosas, aclln-
se escripto ness •. idioma. · 

Mas, por que razão o estudante de medicina não 
~ha de tambem conhecer o gTi'go, esta lingua que 

- · itu um estudo de luxo mas necessario 
e considerado como elemento indispensavel :.i cdtl
cação publica?. 

O Sn. Jo.~QUI?.l NABuco : - O Sr presidente do 
conselb.o pensa exactamente o contrario. · 
· 0 SR. lLDEFONSO DE ARAUJO :-Mas eu não penso 

O Sn. JoAQUI?.I N.A.nuco dá um aparte. 
. O ·sn~ lL,DEFosso DE AnAUJO :-Senhores, a tcclmo-

Iogia, parte essencial de qualtjuer sciencia, basea·S•) 
no grego. · · 
. O grego ptide-se dizer que é a pia baptismal de 

•· ·:~ ·não ha idéa. não ha inven ão 
cujo nome competente não venha do grego; todns 
as palavras scientificas que exprimem idé<lS com
pletas nós sabemos que tiram a sua origem ào 
grego, c em medicin '• principalmente, .a. todo:. os 
instantes as encontramos para n facrl!d:~de da 
technologin, e, .si nüo fosse e:;te grnnde recurso, 

.. . . .. " .. . 
. o • • 

-~·pá temos duas cardeiras de .grego para as duns· 
faculdades de medicina : para a do Rio de Janeiro 

• • "> • - :1 a a da Bahia . 
Iyceu, . regida por um dos pro:·essores mais 

.A.. 20.--TOHO U. 

distinctos, uma das intelligencias mais cúltas um 
d~s tal~ntos mais robustos, que~ o Sr. Dt'. nême-
trto Cymco Tourinho (Apoiados). · 

O _Sn. FILL~crsco SooRÉ (-ministro do.impe1·io):-
E' um talento muito distincto. · · 

·o Su. lLDE!ONso _DE AnA.uJo:-Pois bem; qunndo 
o governonao queira ou não possn d~stle jà exigir 
o. b~char~lado para. a matricula nos cur.:;o~ supe
rtOies, nao deve dts cnsat· Jara a do curso me-

tco estes dous preparatorios- alie mão e grego . 
. Entendo que se deve diillcu!tar um pouco a ma

tr~c~a nas facu_Iu_ntles. q nll;mero de prepat·atorios 
actua1mente extgtdos nao e grande. A. admissão, 
portanto, destes dous nem sú tornará JUais difficil 
a ~ntrada para a~ faculdades, como concorrerá 

curso, tpais instruido e:n m;terias da~ f}naes mais 
ta1:de tirará resultado imn1cdiato. l)reparem:-sc, 
Jots . St·. Jrestdente os alumnos. estudem as hu-
mamdades, façam· nos respectivos estabelecimentos 
a sua educação litteraria, recebam :1hi o attestado 
de suas habilitações e venham depois ex.hibir como 
proya de seus conhecimentos a carta tle bacharel. 

Ja ba pouco _disse que hoje n:t Europa todas as 
faculdades extgem o b~c~arelado; porta.nto, me' 

Não Y~jo necessidade de augmentar o nu;nero 
da~ cadeiras das faculdades de meLliciun (apartes): 
qmzera qu~ os substitutos fossem obrin-ados a f:~zer 
C!lrsos _pra_t1cos de certns especialidade~, que con-
Sidero md1spensaveis á educaçüo medie::. · 

Os allemães tanto tem co.mprehendido a nece5si, 
dade dos cursos praticas, que, em al•.,.umas facul
dades, supprimiram a cade:ra de patbologia, pas
sando este estudo a ser feito na aula de clínica 

Entendo, pois, q~e os substitutos e alumnos ~ 
devt!lll fazer cursos praticas de anatomia de partos. 
de physiologia, de cb.i mica; e, feito istÓ, podemos 
ficar. convencidos que o ensino ·metlico será satis
fatorw entre nós, e muito pouco terá a invejar á 
Eurot~a, _onde pot:_ h9nra no?sa dev~mos _dizer que 
o pr91e?sorado nao e supertcr em mtelhgencia ao 
braztletro. . 

O professoreur~pe~ torna-se superior paios meio-s 
< ~ ' 

P!ira se instmir, mas não peln intelligencia. 
Porta!ltú, feita esta modit1cnção, hayemos de tt~r 

um ensmo medico satisfatorio (Apoiados). 
Não devo terminar, Sr. presidente sem dizer 

alguma cousa sobre o ensino li\Te. ' 
Entendo ue não Jodemos desde "á ado tar sem 

algumas restricções o ensino livre dns faculdades · 
seria melhor tentar um ensaio do ensino mixto: 
p~rque parece que tirar o ponto ao . estudnnte, 
drsl!ensal-o d~s aul_as,_ das lições e áa sabbatina é 
almr a porta a -vadwçao e escancarai-a aos pedidos 
e empenhos para a approvação uo fim do anno .. 

.. ~ e " ' • 
smo livre, mas as condições. desses paizes não são 
as mesmas que as do nosso. · 

AIIL ha notabilidades, professores muito dis
tinctos que vivem de ensinar; ha cursos particu
l~res de homens superiores; _allí ha grandes hos~. 

instrucção onde os alumnos vão àperfeiçoar-se. 
· Entre nós tudo isto falta, e:si assim é, como ha
vemos de tirar ao estudante a obrin-a -o de· fre-
quentar a au a . 
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A liberdade de ensino est<.lbelecida no projecto 
do honr<ldo minislro do imperlo não é a liberdade 
tle ensino que existe na Europa, _principalmente 
na AJlemanila e na Inglaterra onde o estuuante 
não é tão independente do lente como se suppõe. 
Alli o professor chama o estudante, obrig-a-q u 
fazer experiencias, manda-o faz,·r 9bserv::11;ões e o 
ouve em tod:1s as questões mais importantes .da 
sciencia. 

Não existe portanto esta liberdade que a reforma 
promett~. 

Si, Sr. PI:esidente, outras fossem as condições 
do nosso paiz não teria duviua de aceitur a ·lltber
dade do ensino ; mas nas condições actuaes en
tendo ue elln seril de ;essimas conse uencias e, 
quan o não, venha o ensino livre e o futuro ha e 
mostrar quaes são as suas vantagens. 

0 SR. PRESIDE::STE dá para ordem do dia 19 : 

:1.a Jlai·te (até :i 1/2 hora). 

i ... di~cussão _do_p;·oje~to n. 2i6 so.~:re exame do 

V· dita do de n. :180, concedendo privileg-io a 
l. llosqu€ra para introduzir no Imperio machinas 
de sua invenção. 

f.a dita do de n. i92.if autorizando o governo a 
mandat· imprimir o í"ratado de :Pathologia do 
Dr. Ferreira França. 

Continuaç5o da discussão"Jdo parecer ·da com
~iss~o de assembléas provinciaes sobre a le_i pro-

i877. 
i:a discussão do projecto n. 222, autorizando e 

~()Verno a abonar vencimentos ao L o tenente João 
Clião Pereira Arouca. 

2. a pal'te ( á :i. 1/2 hol·a). 

Continuação da discuss~o do projecto de resposta 
ti falia do ti1rono. 

Levant:~-se a sess:to ás !1 hort:s. 

:P.RES:DENCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEID.\. L 0 

.. VICE:PHESIDENTE. 

A's H horas da manhã feita a chamada acham-
s pres n.es o rs .... rc enco c me1 a, Alves 
de Ar::~ujo, Gavião Peixotl), M:arcolino Moura, Pris
co Paraíso, José Bonifacio, Corrêa Rabello, :Martim 
Froncisco, Sergio de Castro, Tavares Belfort, Al
meida Bnrboza, Affonso Penna, Antonio de Siqueira. 
Viriato de Medeiros, Rarros Pimentel, Ignació 
Martin . · · · , 
Ribeiro de Menezes, Andrade Pinto, Souza Andra
de, Camargo, Ildefonso de Araujo, José Caetano,; 
_1\lmeida Couto, Barão de Villa Bella Rodt·irrues 
unior, • tran n, arao Homem de Mello, Fabio 

Reis, Lufayette, Joaquim Serra, Ruy Barboza, !la~ 

noel Eust3quio~ Augusto França, :Mello, FI:d.nco; 
Danin, · Galdino, Pompêo, Manoel de Magalhães, .e 
Liberato. Barroso. 

Faltaram com participação os Srs. Àureliano 
l\I;lg<llhães, Ferreira de Moura~ Americo, Boltrão, . 
Ce~ario .:\I y-im, Diana, Esperiditio, · Frankliu Doria, 
Flores, Horta de Ara!ljO, João Brigido, Jusé Ma
ria!!-no, .Terpnymo Sodré, 1\farianno da Sil:a, M~-

··, • v 4 c: ' v ... ' 
veira de Souza, Theophilo Ottoni, Theodomiro, 
Vi~condc de Prados e Franco do Almeida; e sem 
ella os Srs. Leoncio de Carvalho, Silveira Martins, 
Aragão e Mello, Antonio Carlos, Barão da Estuncia, 
Buarque de 1\Iucedo, Belfort ,Duarte, Bezerra Ca
valcanti; BuiC:io, Baptista Pereir:~, Bezerra de l\1fl· 
nezes, . o o p 10 ;ln!as, arrao, ar os onso, 
Candidü' de Oliveira, Couto ~fagalllães, Costa Ri· 
beiro, Costa Azevedo, Epaminondas de Mello, Fre-. . ~. . . 

o ) ' ' -nho, França Carvnlho,- FidelisBotelho, Felicio dos 
Santo~, Femando Osorio, Florencio de 'Abreu, Hy
gm .. Silvn, .loaqu~m Bre-yes,Joaquim Tavares; Joa
quim Nabuco, Jo::;é Basson, Luiz Felippe, Lima 
Dunrte, Lourenço de Albuquerque, 1\loreira Bran
dão, Mar.tinho Cam os. Monte. Manoel Carlos Ma.-
no.el Pedro,Olegario, Prado Pin1enteJ~-pa:ura pess·õa-;--
Pedro Luiz, Siuval; Saldanha Marinho, Souza Lima, · 
Souzn Carvalho, Segismundo, Seraphico, Soares 
Brandão, Theodoreto Souto e Zama. • 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não haver 
sesêão por falta de numero. 

O SR. 2.0 SECRETARIO, servindo de l. o, dá conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios do seCretario do senado de 8 de Junho 
de 1879, participando que o senado adoptou e vai 
dirigir ü sancção imperiul as resoluções· que auto
rizum o g-overno a jubilar o arcediago Dr. Manoel 
Tavares da Silva~ proféssor de theologia dogmatica 
do seminario do Maranhão, e do Rvd. frei semi
Joãq da· Nat~vidade, p_rofessor de philosophia no 

Requerimento de Ernesto do· Prado ·Seixas; p\3-
dindo matricul::~r-se no L" anno -de medicina da 
côrte.-A' commissão de inslrurção publica. 

· O Sr. presidente dá a seguinte ordem do dia 20 
de Julho: 

A mesma para o dia 19, e mais, na La parte: 

i .. a discussão do projecto n. :167, .approvando a. 
pensão concedida ao padre :l\Ianoel Corrêa de Fi
gueiredo. · 

• • ' 1 - ' 

dido a D. Rita Candida Victoria de Lima. 
· :L..a dita do de n. H4, autorizando o governo a 

conlratar a conservação e melhoramento do pas-
seio publico. · 

2.a di CJ 

cedido a J. José de Rezende e Silva para. 
de mineração. . . · 
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Sessão em 20 de Junho de I87'9. 

PRESIDENCIA DO-SR. FREDEUICO DE ALlll_EIDA~ 1.0 VICE
PRESIDENTE. 

SIDBIARIO.-EXPliDIEXTE.- Pareceres de commissão.- Pro" 
jectos. -Redações.-Obscrvaçücs dos Srs.Zama.Ruy Barboza, 

.- Alltorlio d~ Siqueira c Saldanha 1\iarinbo.-i.a PARTE OA 
O&DE:u DO DI-~.-Discus'são do projecto n. 216 de· :18i9.
Emendas.~Discussiio do projccto n. 1.80 de i8i9. ·-Discussão 

· n. • e .- ·iscursos os rs. a ciros e 
Bu~rquc de Macedo.-2.a PARTE.-Contiuuação da resposta 
á falta do throuo.-Proposta do Poder Executivo .-Discurso 
do Sr. Theodorc0 Souto. · • 

Ás H horas da manhã, feita a chamnda, acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Alves do . . . . . . .. 

relativos á resolução que autoriza a camara mu
nicipal d-J Côrte a c·ontrahir um cmprestimo de 
4-.000:000e,ooo, parn consolidação de sua divida.
Mandou-~e remelter os papeis requisitudos. 

Do mesmo ministerio, de 19. de Junho de :1879~ re
metteir,io uma representação da assemhléa da pro
vin~;ia de Pernambuco, pedindo um emp!'estimo de 
seis mil contos de reis para_ fundaç~o de um banco 
o··, . r • • • .-.' • • :- . <J. • 

Do ministro da fazenda. de f8 de Junho corrente 
devolvendo informado é rcquerim.;nto do.s fieis 
do tllesoureiro da rçcebedoria . do Rio de Janeiro; 
pedindo que seus vencimentos sejam equiparados 
aos das empt·ef!ados da mesma cl:isseda Alfa•1de-ga, 
ou da ::t""Mloria do tl1esouro nacional.- A uem 

Buarque de Macedo, Lourenço de Albuquerque;- fez <I requisição. 
Seraphico, Mnnoel Eustaquio, · Marcolino ··Moura, _ Da secretaria do senado de 1.9 de JLmho corrente, .. 
Priseo Par:iizo Es indola Barão da Est:mcia. Souza ar Li i nmd ue constou ao enado ter iJo san -

Pereira, Intonio Carlos, 'Liberato Barr~so, Ro- de matricular-se no 3.0 tmno dÕ "cúrso riwdico da 
drigues Junior, Fmnklin Doria, Malheiros ·e Je- faculdnde do Rio de Janeiro.-A' commissão de 
ronymo Sodré. . ins1rucção pulJlica. 

Compareceram ·depois da chamada os Srs. 'Gal-· De Edunrdo Augusto Nogueira de Camarg·o,. pe:. 
dino, Pompêo, Aureliano-~,fagalhães, Tavares Bel- dindo ser admttt.ido a exame do 4. 0 e 5. 0 anno da 
fort, Felicio dos Santos, Theodureto Souto, Jrla- faculdade de direito de S. Paulo.- A' commissão 
rianno· da Silva, Lafayette, Joaquim Nabuco, Joa:. ue· instrucção publica. 
quim Tavares, Costa Ribeiro, Moreira Brundão, De Estevüo Pinto da Luz, 2.o c~dete reformado, 
Theophilo . Ottoni, Epaminondas de Mello, José e alferes honornrio do exercito iJedindo melhora:.. 

gusto França·, Cama-rgo, Joaquim Breves, Bezerra· 
Cavalcanti, l\Iello Franco, Manoel Pedro, Macedo, 
Silveira M-artins,. Franco de Sã·, Billcão, Frederico 
Rego, Ferrei ta de Mom~a,. Bezerra .de Menezes e 
França Carvalho. . · · 

Faltaram com participação os Srs. At}1erico, 
. e . rao,. esarw v1m, uma,. ranco e· _ mei a, 

Flores,. H<>rtn de Araujo,, João' Brigido~ José Boni
. facio, Lima Duarte,. Meiia ·deYasconc·ellos, Sinval, 
Souto. e Visconde de.P1~ados. ;. e sem ella os Srs. An
drade Pinto,. Ar:rgão e·l!Iello,. Belfort Duarte, Car
rão,. Candido de Oliveira, Couto, de Magalhães, Hy-. . . . rri -
mundo. 

.Ao• meio dia: "àbre- se· a• se~são. 
E'' lida' e approvad~ r/ acta da sessão antece

dente-.. . . . 
O,SR. 2:0 -SECRETARIO•da .. contado.seguinte :: 

EXPEDIENTE~-

Foram lidos e npprovados sem dõbate os se~ 

P~CERES. 

A commissão de marinha e g-uerra, -tendo exa
min:~do o requerimento do 1.0 tenente da armada 
Aprigio· dos Santos Rocha, pedi}ldO para ser collo-

. o 
e 

Francisco Manoel Ribeiro, é de parecer qne se re
metta ao governo o referido requerimento para 
informal-o pedindo-se·lhe por cópia o p::recer do 
conselho supremo militar. · 

S~Ia das commissões em 20 de Junho de i'879·.-
1J1el:o e Alvim.-Vitiato· de :Medeitos.-"~f.llfoura .. 

A commissão de marinha e guerra precisa. de· in· 
formações. do. governo. sobJ;e a pret~m:ão· de M-anoel 
Alvares da, Cunha, major 1:eformado do, corpo. de 
polic~a da•_Cõr.te~- pedindo. que seu soldo sej~· pago 
pela tabella: em.vigôt:~ "' · , . 

miss- ' 1 · d~ Junho i "' • V. · ---

Ofticios-:. · o tenen re·-coroner refornradO'"tui'~ Soares Vieg:Ís 
is r ·i . .- r "' 

1 
~ ( ~ h .!,; • 

pedindo qne: llie sejam~ remettidos, todas· os: papeis .roner eolll'. o 'soldo: da tabella, qtte· actlliaü:ilen!_e mi-
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gora. A · commissão de marinha e guerra req1!_er 
qúe se ouça ao governo sobre semelhante pretençao. 

Sala das commissões, 10 de Junh~dei879.-Jlfello e Alvim.-Jf. Jl!oum. 
A commissão de marinha e guerra, pura dar pa

recer. sobre a pretenção de Affonso CaYalcante do 
Livramento, que requer se lhe conte o tempo de 

< o 
objecto de serviço do Estado, precistr que a res
peit-o informe o ~iinisterio da Marinha. 

Sala. das commissões, 9 de Junho de !879. -:Mello 
· e Alvim.-"lf. llfou.ra. 

A commissão de marinha e guerra para dar.pa-
recer so re a preLençao o a eres o .. . a a wo 
de. infantaria Francisco Nunes Barbosa que -re
quer que se lhe conte em dobro o ·tempo dl"\ . . 

mandados imprimir os seguintes: 

PROJECTOS. 

· o. tenente do 16.0 batalhão de infantaria Manoel 
Felicia-no Pereir11 dos Santos requereu ao poder 
legislativo dispensa da cJausuln da idade estabe
lecida na lei para mntricular-se nas aulas prepa
ratorias do curso de infantaria e cavallnria da ro-
vmcía o .Rio: rande do Sul. 

A commissão de marinha e guerra, tendo exami
nado os papeis c informações a respeito desta 
pretenção, e considerando: 

L 0 • Que o supplicante esteve desde o anuo de 
i86!1, ~1té o fim do de :1875· fóra do Imperio~ já em 
serviço, de guerr~. já fnzendo pnrte das forças qutl 
occuparam a. republica do Paraguy, passa11do 

, assim o tempo em que poderia applicar-se aos es-
·, u os pro ISSionaes, onge a patria, cumprrn o 
arduos deveres militares; 

~-o. Que as habilitações scientificas constituem 
uma garantia para o bom desempenho do serviço 
militar, maxime quando reunidas á aptidão pra
tica de que dispõe o supplicante, classificado em 

< 
• t> . 

cola do tiro ;'-
3. o. Que todas as informacões são ac'cordes em 

·· abO!J-af a conducta CiVil e militar do peticio
:narlO : 

E' de parecer que se adopte o seguinte pro-

. A assemblé.n geral resolvé_: 

~ala das commissões,.20 de Junho de :1.879.
• Jlt?llO 1 Alvim.-Yit·iato de Med.ei?·os.-M. Moura. 

!879-N. 232 

O secretario, officiaes e amanuenses da secretaria 
da inspecção do arsenal de mari:n.ha da Côrte, e o 
apontador do mesmo arsenal Servulo José de Si
queira Lima recorrem á esta augusta camara 
lledindo se lhes faça extensivo o favor do decreto 
n. 2193 de 5 de Abril de :1.873, pelo ql}al se m8.n-

Borges o tempo de serviço anterior á 9 de Junho 
de i860. · 

A commissão de marinhaeguerra, tendo exami
nado os papeis referentes ao a~;sumpto, e conside
rando : 

. u up 1 • 
nomeados pelo iuspector do arsenal·, ex vi o § 5.• 
do art. U do regulament~ de_i3 de Jnneiro de :1.834 

2.o Que a 9 de Juu\10 de :1.860 foram confirmadas 
nos cargos que occupam em virtude do decreto e 
regulamento de 30 de. Abril do mesmo auno 4e 
:1.860 que re(\rganizando os arsenaes do Impeno 
creada esses cargos indispensavei5 ao serviço e não_ 
~Q.trit:tdos pelo regulamento de i83~; . . 

• o ue ns ui qrma·ço·eSJ?re as-pe o-m1- - :--
rio da mnrinha são todas- em sentido favoravel a 
pretenção dos supplica.ntes que entendem baseada 
no espírito da lei ; 

4. o Que aos supplicantes assiste direito igual ao 
qae foi reconhecido por esta augusta camara ao 
escrevente Carlos José dos Santos Borg.es para· 
contagem do tempo-de. serviço.anterior á promul
gação do decreto n. 25.85 de 30 de Abril de 1860 

ue os confirmou nos lutrares ue occupavam ; 
E' de parecer que se adopte o seguinte projecto : 

• A asscmbléa geral resolve : 
Art. :1.. o Fica exíensiva a disposição ·do decréto 

n. 2193 de 5 de Abril de :1.873 aós empregados da 
Secretaria da Inspecção do arsenal de marinha da 
Côrte e ao·f,pontador do mesmo arsenal Servulo 
José de Siqueira Lima, nomeados escrevent~s das 
officinas e da inspecção do mesmo arsen:l!· quando 

o-· • de Janeiro de 
:1.834. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das commissões em 20 de Junho de 1879. 
-Mello e .Alvim.-JJ. JJioura: 

"t h 
sentado a esta augusta assembléa uma represen
tação pedindo não só a faculdade de conceder li
cença para as cercadas de peixe, mas igualmente 
uma providencia legislativa qu:~ libet:te os pesea
dores daquelle município das exig~ncias do ~.ecreto 
n .. 2?_56 de 27 de Fever-eiro de :18_6:1, parece a com-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 29/01/2015 09:55 - PÃ¡gina 3 de 23

Sessão em 20 de ·Junho de 1.879. 1.57 

theroy, como as de s:Lourenço eJurujuba,~não ha 
por assim dizer navegação, pois as suas agu11S são 
geralmente frequentada~ por canôas de pescadores, 
como tambem guardadas as disposições do art. lJ:. e 

do decreto citado de 27 de Fevereiro de t86:1., quando 
·porventura ahi houver· navegação, esta não soffrerá 
damno algum. · . . 

O decreto no art. L o reconhece ás camaras mu· 
nicipaes o direito de conceder licenças para os cur· .. .. . . .. "' 

' ' . ·- -
clarações das capitanias dos portos, sem as quaes 
ou contra as quaes não lhes é licito exercer essa 
faculdade, colloca-t~s ení situação depen"dente, tor· 
nando aquella attribuição meramente illusoria, e 
por assim dizer reduzindo-a á. simples referenda 
dos capitães dos portos. 

onvm o a escentrn 1zaçao ao serv1ço pu 1co, 
e devendo as camaras municipaes gozar integral· 
mente de seus poderes, tão esct~sso_s hoj!l, ~ ossuir 

- o t; .. 

dente, um regimon (!e liberdade para si, sem o qual 
não podem responsabilizar-se pela prosperidade de 
seus municípios; parece á commissão que deye 
continuar ás camaras a faculdade concedida no 
art. i. o do citado dec1·eto, effectriada porém a fisca-

-lizaçãe-das-eet~ld~ otiuneciona.r_lo~·de sua no-
meaçao e a a a 1cença para a eonstrücção ou.con-

e não extinguil-as, o que aconteceria si elias na 
baixa-mt~r ficrissem em secco, serrundo se tem en~ 

; tendido o § 2 ;o do art. 2. o do citado decreto, e como 
não é possível fincar mourões ou estacas. em tres 
palmos na areia ou no lôdo, porque em geralrecla
mam maior profundidade, o que se pratica contra 
a disposição do§ 2·.o art. 3.0, convém modificai-o 
nesses oontos. 

Assim, parece á commissão que. o decreto póde 
lY • : 

A assembléa geral .resolve : 
« . Art. Lo As· camaras municipaes continuarão a 

conceder licenças nunca excedentes de dous annos 
para a construcção de novos curraes e conservação 
dos ~xistente~ · recedendo, por~m~ · no primeiro 

o ' · no segundo a fiscalização por funccionarios de no-
meação das mesmas camaras. _ 

• Att. 2 .. 0 As attribuições concedidas ás capita
nias dos portos são deferidas ãs camaras que recu
sarão licença si os curraes fôrem construidós ou 
conservados em lagares que n.a baixa mar . fiquem 
om menos e res pa mos agua. . 
• Art.' 3. 0 Elimine-se o§ 2.0 do art. 3.• do 'de·· 

ereto n. 265~ de 27 de Fevereiro de !86!. 
• Art. ~.o No mais, como no decreto. 

· c Cnmara dos deputados, iO. de ·Junho de !879. 
-José 11Iaria1~1W. -Sinval. ~J3ezen·a de Menezes, 
venc1 o. ~. 

Foram lidas e approvadas sem debate as re-
- ·a • 

publicado no Diario Official de 19 de Junho cor· 
·rente. · 

· Foram lldas e mandadas imprimir -as seguintes 
redacções : · 

Redacção do projecto n. 3 E de !879: 

. Emendas do senado á proposta do .poder execu
trv:o que fixa a força .de terra para o anuo finan. 

· A assembléa geral decreta : 
Art. i.0 As forças de terra para o anno·finauceiro 

de !879·:1880 constarão: . . 
§Lo Dos otliciaes das differentes classes do auadro . 

do exercito , · · ~· ·. · 
. e . praças e pre em c1rcums anc1as 

ordinarias e de 30.000 em eircumstancias extraor-
dinarias. -

n. 2556 de 26 de Setembro de 187~. 
§ 3.0 Das companhias de aprP-ndizes artilheiros e 

das duas companhias creadas de aprendizes mili~ 
tares. · , 

Art. 2.0 O premio para os voluntarios será .. dé"" 
4o00$ e para os engajad'os 500J;i, pago em tres presta-

-ç es;-se . c-s ~ 
pelo qual :de novo se ·engajarem·, nos termos o 
art.'2.0 da lei n. 2623 de 1.3 de Setembro de :1875 . 
. § :f.. o Os voluntarios perceberão, emquanto forem 

parças de pret, mais uma gratificação igual á me
tade do soldo da primeirapraça, conforme a arma 
em que sêrvirem; os engajados perceberão mais 
uma gratificação igual ao soldo de primeira praça, 
e tambem segmído a arma em que serTirem. 

2. o Quando forem escusos do servi ')' se lhes 
conce era nas co onias militares ou nacionaes um 
prazo de tem1s de :108,900 metros quadrados. . 

§ 3.0·A importancia da contribuição pecuniaria, 
de que trata o art. {.0

, §L 0 , n. 7 da lei de 26 de 
·Setembro de :187~, será de :1:000~000. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

.Sala das commissões em.H de Junho de :1879.-
1. M. de Macedo.-Ruy Barboza. 

Redacção do projecto n. 7_ D de :l879. 

Emendas do senado á proposta do poder execu~ 
tivo que fixa a forca naval para o anno financeiro 
de :1879·:1.880. 

aeiro de !879-:1880 constará: 
§ i. • rios oflieiaes da armada c das demais classes 

que fôr preciso embarcar nos navios de guerra e 
nos transportes, conforme suas lotações, assim 
como dos estados-maiores das esquadracs e divisões 

§ 2.• Em circumstancias ordinarias de 3.000 
praças de pret,do corpo de impériaes marinhe~ros, .. 
e 10q, da companhia.de imperiaes marinheiros de 
Mato··Grosso e do batalhão naval, das· quaes po:
derão ser embarcadas 2.500; e·em circuiiistancias .. 
extr~ó:rdinarias de 6.000 praças dêsses corpos e de 

As co~panhias de apr~ndizes marinheiros ficam 
reduzidas a L500pr2ças. · , . • · 

companhias, cujo numero de praças não 
.• 
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.de 300, díminuindo.:'"se o estado maior, sendo c0m- 1 .Assim pois, requ~ria à. V. Ex. ·que o Sr. L o se
mand:mte do batalhão um capitão de fragata, ou cretarío desta · camara ofliciasse de novo ao 
-capitão- tenente, e supprimindo-se os lagares de Sr. ·:1.. o secretario do senado, remettendo novas . 
maJor, de um dos instructores e de um escrevente. cópias do additivo como aqui foi~ discutido e vo-

Art. 3. o As praças de pret voluntarias, quando tado, afim de que o senado possa deliberar sobre 
forem escusas por conclusão de tempo de serviço, a ma teria sem que afinal resolva sobre um absurdo. · 
lerão direito a um prazo de terras de :1.08.900 me- ' Creio que é justo o pedido que faço a V. Ex .. 
xros qu:~drados nas-colonias do Estado. · e..que é este-o unico meio que ha pnra corrigir a . ·.. . - . ... . . . . 

... . """' , , 
Setembro de :l87q, comprehende as praças da ar- cópia do que se votou ao L o secretario do senado. 
ma da. - Assim fica respeitado o pensamento da camara. · . 
. .Art. 4~~Para preencher a força decretada, pro- Não atLrí,buo o engano senão a descuido da com-
ceder-se-ha na fórma da lei n. 2556 de 26 de se~ missão de. redac0ão; porque fói a mesmri' com
lembro de :1.874, ficando o governo autorizado a missão que escreveu, (e creio que est{t com letra 
.-conceder o premio de 400;5000 aos voluntarios e de do Sr. Dr. Macedo), ara acrescentar ao additivo 
.<) ~ aos engaJa os, e, em circumstancias ex- as pn av1·as- e anta za el. ra, nem mesmo 
traordinarias, a contratur marinheiros nacionaes e existe esta avenida de Santa Izabel; o que ha é 
estrange_iros. ~ · avenida de Yilla Iz~bel. Espe~o, pois,_que V. E_?C. 

. . - ' ' 

suggerido, para que o senado resolva conveniente
mente. 

Feita esta declaração, aproveitar-me-hei da oc
casião pura fazer uma oútrà; ·'que aliás já tenho 

O Sr. Zama (pela ordem) :-Sr. presidente, feito por mais de uma vez. · ·· · 
tenbo neces~iclade:.d:e fner á_ · - _ .. i · ___ Eu "á ledi á commissão d lici . intern Q_fay_o . __ 
internauuia reclamação que preciso explicae, afim de dar parec~r sobre uma- indicà~ão minhu, "PrO
de que não só a com missão como a camara apreciem pondo certas reformas do regimento. Até hoje, 
os motivos que me obrigam a asstm procéd3r. · apezar dos reiterados pedidos, o parecer não tem 

Na 3.,._ discussão do orçamento da receita do Im- .sido dado Peço de novei a V. Ex.o favor de emittir 
perio a camara dos Srs. deputados approvou varias a sua opinião .sobre esta ma teria, ·porque, de. duas 

. · .additivos, os quaes foram, por proposta_ do actual uma :ou as reformas ·que proponho são aproveita
Sr. ministro dos negocias estrangeiros, desta_cados veis, e neste caso é de toda a con veuiencia que a 
afim de serem remettidos separadamente para Q Se- commissão dê parecer adaptando-as, O!l as pro
~~do. Entre esses additivos figura o_ se_guin.te:' que postas não _prestam absolutamente para n_ad~, e 

A • 

-.:E' o governo. autoriêado a conceder ao Dr. Fran
cisco Teixeira de Magalhães e successores do Conde 

. •de Lages; Olf á em preza por elles organizada, 
:para executarem a clausula 27. a do decreto n. 5785, 
de q, de Novembro de i874; as seguintes vantgens: 
:I.. a dispensa de decima urbana para, os predios 
.que .edificar na mesma avenida, durante 30 annos, 
·etc. • 

O ensamento da carilara votando semelhant 
addil!vo, não foi differente do pensamento da com-

-missão que Q redigiu e apresentou. · 
A commiss:io, mandando addicionar o additivo 

.sobre a avenida Yilla Izauel, additivo que acabo 
·de ler, tem por fim conceder ú empreza organizuda 
:Pelos successores do Conqe de. La!.;'es, os- mes~10s 

Secretaria. 
Creio que nestes termos os meus pedidos são os 

mais rozoaveis, e não.pódem deixar de ser atten-
didos. · - . 

O Sr. Ruy Barbo:ia(para explicar):-0 
reparo que acaba de. fazer o nobre deputado pela 
minha província di_z respeito à uma .troca de pa
lavras verificadrr na redacção do projecto ae orça
mento.- Parece-me orem ue a ínadvertencia 
está perfeitamente· supprida pela propria contex-
tura do projecto. . . 

Está suppric..la, em primeiro lugar, pela natureza 
e fins da em preza concessionaria. Manifesto é que 
á empreza de Copacabana seria absurda a con
cessão de edificar em Villa Izabe.L Está supp~ida., 

o o , 
lzabeL . se faz ao decreto a que alludiu o nobre deputado. 

Ora, estes favores eram: dispensa de decimas, de·· P·or consequencia creio que o senadó acha;se as
direitos de transferencia de propriedade, de di- sim habilitado a conhecer as intencões da camara, 
reitos de desapropriatão, segundo a lei n. 816 de e que esta simples declaraéão, feita desta tri~una .. 
10 d~ ~ulho de i863. pela commissão de redacção, parece-me suffi.etente 

c m i - para. dar toda a clareza. . · 

. :sao como tam em para a ca:mara, de modo que 
.~final de contas o que foi para o senado foi uma 
.-concessão. feita á co~panhia ·• de Copacabanà para 

No comeÇo du "sessão_ passada V. Ex., sob indi
cação do illustre relator ._da actual eommissão, de 
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rias· que. têm sido n as para or em o w e a ts
cussão da resposta á· falia do throno levaram-me 
a fazer estas considerações; primeiro, porque tenho 
visto mãterias de somenos importancia abranger 
aqui uma grande parte da$ sessões; segundo, por
ue a resposta á falia do throno ·poderá ser uma . . - . . - .. 

meia-se: uma com:inissão especial" na sessão passa.,. 
da, esgota-se seis mezes de sessão sem se tratar -
dissó, e ainda preferimos despentler grande nu-. 
mero de sessões em di&cutir o .projectõ de: resposta 
á falia do throno ! . · ·· 

o Sn. SOARES BnANDÃo:-A commissão especial 
creio que não foi nomeada. .· 

o Sn:. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Foi nomeá da no 
" , ~ · sã I , , · seu re a or o r. con

selheiro Andrade Pinto,que sinto não vêr presente,. 
porque naturalmente estaria habilitado a dar-me 
algumas informações. Além disto ha outras mate: 
rias ·importantissimas. O projecto do honrado de
putado por S.· Paulo, o illustre Sr. Barão Homem .. 
de Mello sobre crédito a0 Ticola é materia ue n-
tem óutra que lhe iguale em importancià(Apoiados}. c 

Não será muito mnis proficuo que aproveitemos o 
tempo. que nos resta em discutir essas materias de-

O Sr. Antonio de Siqueira (para 
uma~ explica ão) :-Loncre de meu pensamento ir-
rogar uma censura a mesa; apenas re ert·me a 
trabalhos da camara, e ella póde deliberar a res:
peito da discuss5o da falia do tnrono: não tive em 
vista irrogar uma censura á ~esa e á V. Ex. . . 

lS 
uma discussão esteril. lhante a que acaba dirigir á mesa o seu nobre 

. O SR. FEtrcro· Dos S.o\.NTos :-Apoiado. Precisa-, collega; e perguntará a S. Ex.~ senhor comJ e do 
mos um menu mais succulento. . . · .nosso regimento, que declare si as commissões são· 

o Sn. ANTONIO DE StQUElRA :-A maioria e mino- :1rbitros dos trabalhos da camartJ., si podem fazer
ria desta camara poderãó dar con_1bates muito so- com que a camara não se. occupe de uma ou de 

~ · e tas uestões raticas outra mat ria sem re ue tenh<l de dar arecer-
de cuja discussão resultará ·vantagens reaes para o sobre qualquer negocio ; si póde a mesa determi
paiz.:_ - · · .:· · nar que certos projectos entrem na ordem do: dia~ 

Vamos d~spender oito o_u dez sessõ~s em ~iscur- si a commissão demorar os seus pareceres .. · .. ·. · · 
·sos que podem ser e serao, eu o crew~ mmto elo- o sB.. PRESIDENTE diz que a questão qe que traià: 
quentes mas"'dos quaes não resultará cousa algu- b d · •nd t' · 1 'd 1 e · · · t 
ma devàn.tagem.real JApoiados). ?oi~ nós estamos 0 no re epu ... 0 es a reso T1 a pe 0 ~ gu11eno.~ 
ven o a a mtms ra a · . . -
mente . pertn.rbada, ou antes·~narc~isa;da por essa 
confusão que rei~a na matena de 1m postos; com 

pela escassez das suas fontes de renda ; no- · recer. 
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O ·Sr. Saldanha Marinho diz que 
S; Ex. sabe a quantos mezes se acham entregues 
ás commissões os projectos de ca~amento civil~ 
res-istro civil e secularisação de cemiterios e um 
projecto sobre materia eleitoral apresentado pelo 
orador, materia essa de toda a urgenCia. 

Entende que a camara não· póde prescindir 
de apreciai-os: Ha mais de quatro mezes foi 

· apresentado o primeiro projecto. Si os 30 dias 
est~o t~assados, roga a S. Ex. que os dê para ordem 
do dia. Si as commissões não cumpriram o· seu 
dever no tempo marcado pelo regimento, á mesa 
eumpre pôr cobró á isto, dando os projectos para 
ordem do dia : é o que requer. • 

o Sn. PRESIDEl\""TE:- As commissões tomarão em 

Igual favor a Ernesto do Prado Seixas Junior 
para ser admittido á matricula do 1. o anuo da fa
culdade de medicina do. Rio de Janeiro, devendo1 
porém, antes do exame ·das materias do anno, 
mostrar-se approvado nos preparatorios que lhe 
faltam. S. R.-Em ~O de Junho de !879. -..t. 
E. ~Camargo. 

Igual favor ao estudante Antonio Moreira da 
Costa Rodrigues para prestar exame das ma terias 
do i. • anuo medico da faculdade de medicina 
do Rio de Janeiro, depóis de mostrar-se approvadQ 
em historia e algebra. . ·· 

Snla das sessões, !9 de Junho de i879._;_Affonso 
Penna. . 

consideração o qué reclama o nobre deputado. A assembléa geral resolve : . 
. · Artigo unico. O governo é áutorizado a mandar 

PRIMEIRA PARTE DA. ORDEll no DIA.. ,que o pharmaceutico Antonio Victorio 'de Araujo 
'··Falcão seja admittido á matricula do 3.u anno m~-

Entra em discussão o projecto n. 2!6, sobre o es-:' .dico da faculdade de medicina da Bahia, depois de 
tudante José Anchieta Gomide, o qual a requeri- approvado em anatomia e physiologia do :L" e 2.0 

mento do Sr. Olegario, a camara deciae que tenha anno da mesma faculdade ; revogadas as dispo:. 
uma unica discussão. síções em contrario. · 

Yem á mesa, siio [lUas, apOiadas· e-emnm-con· --A-assembléa_g.eraLre_solve: 
ctamente em discussão as seguintes: Artigo unico. o govern~· o-'-:'.':'é'-a-u-:-to-r-:-iz-a-:;d-o_a_m~a-u .. da_r_·_-

Emendas. 
' Igual' favor ao estudante Luiz Maxwell de Souza 

Bastos para ser admittido a exame das materias do 
3. o nno da. faculdade de medicina desta Côrte, depois 
de approvado nas do 2." em que está matriculado. 

S. R.-'-Em i7 de Junho de !879 .-Malheiros. 

E_mencJ.a do projeêto n. 2!.6 le :1.879 

. Iguttl faTor a Luiz Duarte Pereira .Junior, para 
lhe ser permittido prestar exame do 2. o anno da 
faculdade de medicina da Côrte, depois de ap-
prov.ado em anatomia. , 

Sala das sessões · em :17 de Junho de :1879.
Jlalhei?·os. 

Igual favor a Eduardo . .Augusto Nogueira de 
·Camargo afim de ser admittido a exame das ma
terias do 5.• :mno da faculdade de direito de S. 
Paulo, depois de approvado nas do 4.0 que já cursou 
o anno pàssado, ·e que por força maior deixou de 

· fazer acto.-S. R.-Em 20 de Junho de !879. 
-Jlalheiros •. 
· . Jo-uàl favor ao estudante Francisco de .Abreu Es
pindola para.ser admittido á m·atricula do L• anno 
da faculdade de medicina desta Côrta, depois de 
approvado nos preparatorios, que lhe faltam, latim 

. e .. ·philo~ophia.-Em :1.7 de Junho de 1879.-s. R. 

Igual favor ao alumno do 2.0 anno pharmaceu
·co da faculdade de medicina do Rio de Janeiro 

mpio i · , , . 
anatomia e physiologia, afim de nwtricular-se no 

. 3. O·anno medico da mesína ;Facul~ade __ S. R.-

· Igual favor se conceda a Amadot· Pires Corrêa 
p~ra matric?-lnr-se na fa_euldade de medicinn da 

de aigebra, t1nico preparatorio que ·Jhe falta~ 
Paço da ~mara em !iO de Junho dé :1.8i9._:_ 

admittir Pedro Velloso Rebello Junior, alumno· 
paisano da escola de marinha,· a fazer . exame das 
materias da :t.a cadeira do 2.• anno, para poder 
matricu1ar-se 110 3.0 anno da referida escola, su
jeitando-se, porém, préviamente ao exame de ge- · 
n·eralidades, como é de preceito do regulamento 
da mesma· escola ; revogadas as- disposições em 
contrario. 

Igual favor a D. 1\-Iaria .Adelía de Oliveira, para 
que-. possa prestar exame do curso de parteira.
S. R.- S. Souto . 

Entra em i. a discussão e é approvado sem de-: 
bate o proj ecto n. :1.80, concedendo privilegio a 
José Antonio Mosqueira para machinas de benefi
ciar café. 

A requerime'nto do Sr. Antonio de Siqueir~ é 
dispensado o ;interstício para entrar immediata
mente em 2. 11 discussão. ..: . · · 

Entra em segunda discussão e é- :~pt)rovado sem 
debate. 

Entra em ta discussão o projecto n. i92 de 
:1.879, autorizando o governo a mand:'lr imtlrimir 
gratuitamente na typographia nacional o tratudo 
de pathologia. externa io Dr. Antonio Ferreira 
França .. 

O Sr. Halheiros confessa que não é 
~euão-C()lll acanhap1ento que toma a palavra para 

nn política, este·nome fulgura c.om.um brilho que 
êxcede a tudo que se póde imaginar . 

Portanto, uerendo impugnar este projecto que 
consigna um·: avo r ao r. n o mo errc1ra . ranea, 
muito·distincto lente de patholo~ia externa da fa

. cuida de de medicina desta côrte, tem -razão para 
• " P I 

acanhamento 'dere desappareBer 
.di3nte de eonsidera~ões de ~utra 
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Com effeito, deixando de parte muitas outras 
considerações que poderia fazer para, com toJa a 
razão, impugnar este projecto ou outro qualquer. 
que ·se achasse nns mesmas circumstancias, apenas 

. se limitará á_ co~clusão deste parecer. - . · 

manaar imprimir gratuitamente na typographia 
nacional um tratado de pathologia externa feito 
pelo Dr. Anto"lio Ferreira França, para servir de 
·compendio na faculdade de medicina desta' corte, 
com a condição de ceder ~mo exemplares ao Estado 

ue os venderá si a ·uizo da mesina faculdade, 
estil'er o dito tratado no caso de servir de com: 
pendio p~n·a aquellas disciplinas: . 

Quaesquer outras considerações que o orador 
pudesse fazer seriam inuteis diante. desta condi
cional do p rojecto •si, a juizo d·1 faculdade, o dito 
tra .. tado for julg~do n? caso de servir de compendio 

Primeiro que tudo impugnará .esta faculdade que 
. se quer dar ao Estado de mandar imprimir á sua 
custa uma obra ual uer. · 
. Isso se tem visto fazer neste Imperio sómente a 
respeito -de obras de um grande vultO como a Flora 

. Brazileira de Spix Martius, que depe'ldia de um 
---gr-a-n4e1-ispen.dio..q.uiLo_~uto.r_nãp_p_ode~ia f:,z~_t, e 

não é so porque dr.pendta d~ ~rt:nde dtspeodw,.e 
porque era de grande utilldade. para o ImperiO 
esta obrn, como foi. · _ _ 

o· que tem-se visto é que os diver;.:os autores 
de obras ainda importantes, e que servem [Jara o 

tlid a ino idade as mauuàtrfim rimir á sua 
custa, e depois, pelo merecimento da obra, ella. 
compensa quaesquer sacrificios que os seus autores 
fa1·am: ·-

iüils. deixando-de parte estas considerações, apenas 
lembrÍ1rá á casa que não estando evidentemeute a 
obra de path?lo~ia_ P.xter~~ do Sr. Dr. Ferrei,ra 

mo qu~ seja ~ma o~ra mufto b~m feita e t}ue po~~a 
servir de -compencho para a -faculdade de .meili
cina, nas condi· .. ·õés dessas obrag que são mnn~
mentos pnra uma: nação e que .exigem um sacrl· 
ficio do ·the::ouro, Iembrnrá que é in um este ~:~ro·
jecto, visto qu~ n:1s 'faculdades de dircitç, d_e~ 
me tema e em ouros e3 ~~ e l.'ctmeu os sctl.!n I· 
iicos e litteraríos os seus e~tatutos estabelecem 
·premios para as obras que forem aJoptaveis para 
o ensino. 

A:-sim se pratica nesses estabelecimentos e no 
collegio de Pedro I_I. :. . • . · 

Os estatutos consignavam e cons1gnmu .. íjUe os 
lentes que tizerem obras que, a juizo das_ facnl
dades c denois de-uma s-yndic;;rit:ía feit:t por uma 
commis5ãQ estJeci:.J, forem j ukadas aptas para ser-
virem de compen< tos e aptas -p:•ra a e ucnçao a 
mocidade, o go\'erno lhes de_ um premio .. , . 

Es:-:e premio póde consistir em -~iu:dqlll'r cousa, 
póde ser tambem a iwpressão das opr:~s. 
. O i1u~,:se t~m v.isto :!té a~ora é que_ esses 3~tores 

de compend1os tem ~1spensad~ ~ssa ~~pres&~o por 

premios; crê·q~e- não, porque n~o ser!~urimui1o 
sensatos, si os dts~ensa:-~em.- 1\las pode afiança~ que. 
a impressão ten"! s1do feita a custa, dos autores-des-
ses compendias. · .. ·· .. . --

:No colle()"io de Pedro H eonhece o or~dor a.tgun5 
, -. -"' · ·, c ndios ã sua custa rofes-

sores éomo, por: exemplo, o Sr.- Dr. Pedro José.de 
Al.Jreú, professor de geographia, que escreveu um 

A. 2J..-TO!I!"O Ire . 

compendio da ma teria que ensina, o Sr. Dr. Listoa, 
que têm esuipto compendios, OSr,,, Halbout im
primia a sua: grammatica francezn á sua custa. 

Na academia de .medicina mesmo o .Sr. Dr. Dias 
da Cruz, de lemhmda c s:n)dosissima memoria, 

i 1 • s us a um com en i 
pathologia geral. O distincto medico Sr. Dr _ Tor
res Homem· tambem tem e:-cripto, não sei si com
-pendios, mas diversas obras que servt:m para os 
alumnos da escola de medicina, e as lem impresso á 
sua cust3. O Sr .. Dr. Valle, actual director da es
cola de medicina· tambem "á im rimio água custJ. 
não só um tr;1tad(} de chimica como tamuem úm 
(!e phi!osophia, d·3 que foi professor quando a 
faculdt1de tinha annexo um curso -de prepara-. 
torios. . . · _ · . 

Nrto vê, J·Ort:mto, razão para que o Sr. Dr. Fer-
reira França não imprima tambem á su:l c_usta o . ...., . ,:; . 

' . I:UID>t<mciá, que a casa ignora e que o o1·odor deve 
derlarar: "é a 2.3 edição. A L" cdit:~o fci feita á 
tUsta do Sr. Ferreira Pran a Oi" ue rnzão não na 
de fazer a 2.3 tnmbem á sua custa'! 

Ou a o!Jra é bôa, ou é ruim. Si é mim, o Es
tado não deve carregar com umà cousa que não 
tem prestim.o,_q_ue não serve para a instrucção; 
SI é bon, ella terá extracção ; e " pro-va de que e 
boa tira simplesmente deste facto, de ·que a sua 
i."- edição já foi esgotada. Portantu o ;S:·. Dr . .Fer
t·eira França póde mandar fazer á sua custa a 2."-
edit;ão. ~ . · . _ 

. ~'~~ 

poderia aÍongar, firmará a sua implignaÇiio nêste 
principio; que o governo -está aut:;rizado pelos· 
estatutos das faculdades a conceàer Ufll premio, 
seja elle qualfõr,.oú em dinheiro de uma vez, ou 
imnrirnindo á sua custa na~ typo~raphia n<lcional 
~s obras d_os_pro_fessoFes e }entes dessas fat:uluades. 

' ~ i, • • (f • t 

camara occupe-se com este p~ojecto; que julga 
até fóra de sm1 competencia. · _ 

0 ;;n. FEL! CIO D(!S SAN'rOS:- Apoiado; .inteira
mente fúra. · 

O SR. _.llL'I.LHEmos ·continuando diz que o parecer 
termina o inando ue o tlito t1·atado deve ser im-
presso; si, a juizo da faculdade, puder ..servir de_ 
compQndio p::tra a·. mcsrila f:lculdt~de. Ora, si a 
commissão n5o tinha ainda uma b:1se para lançar 
esse pan:cer,devia simplt·smenie, pelo menos, d_izet· 
que ftiltavam-llle informações e peuil-as ao go
verno para lançar seu -parecer; mns, si e!la, com 
a sua ·cundiciorwl confessa .que niio tem totlns as 
informações necegsarius. p:1_ra o caso~ para podel' 
dor um parecer seguro, julgn o Ol'ador que por 

· esta mesma razão deve ser re.reitado o seu arecer .. 
Não acrescentará mais algumá cousa, Sr. pre

silienie, ás obsernções que ~caba de fner, porque 
julga que aqnillo qu~ disst~ é sufficiente para ~ou
vencer a esta augusta camara:de que este. projecto 
está fóra da sua alçada. . · 
· Ainda ha pouco o no~_re d~p~a_do pehr provincia 

.. , • , · ·o ·~ 

a respéilo do tempo que nós gastamos aqui em pr~~ 
jectos pequenos< projectos. de pouca mont~, quando 
esse tempo podia· ser occupado em. otjectos. de 
maior iinportancia. Está de pleno. accôrdo com 
s .. Ex. ; actia mesmo que este tempo que gastou, 

ouco é .verdade, mas queogastou em Mn.:onstrar 
à casa_ que este proJ~c.to. naó __ en~ ser apJlrov:~ o,_ 
fui em· puro desperd1c1o... _ 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 29/01/2015 09:55 - PÃ¡gina 8 de 23

162 Sessão em 20 de Junho de 1879. 

O SR. BAnÃo Ho.MElll DE !IELLO:-Não apoiado O Sn. FELrcw nos S.o\.NTDS:-M.as qacm os ha de 
habiiitou-nosmuito. comprar? · . 

O Sn. 11L\LuEmos· ... podia ter sido appro- O Su · BuAnQu;;: DE MAcEno::.....Quem os ha de 
,-eitndo em questões de outni monta, de que pu- comprar? Aquelles que carecerem desse tr:1t:1do. 
desse resultar maior beneficio para o paiz. · Pois:~credita ô nobt·c deputado auc umn obra de 

Conclue pois dedtmmdo que vota contra este t:mto merecimento, um~ obra qué o nobre depu
projecto n5o por odio ou pôr qu:il(rucr senti- t;1do por Mato Gro~so acaba de encarecer, nao possa 
mcnto de !JosE! idade ao Sr. Dr. Ferreira Fran(~a, ser vendida? Depois, como enmpendio tem extrac-
cujos talento~, cuja proficiencia medica muito res- ção obrigada. · 
peita porêm simplesmente levado pelo sentimento i>ortanto, a censura do . nobre deputado nesta 
da lei da justi(.:a. partt~ não é absolutamente cabivd, pois que trata 
··A lei determina que os premio~ sej:1m conferidos de uma dcspezn IJUC :'Ó o poder legislativo nóde 

pélo governo: a cnmata n~o tcnl nnda que ver com autorizar. I<:mhora nos .estatutos se tenha êon
isto. Si a fnculilade de medicina, de que f<iz parte signado n faculdade, quer Je conceder premi os, 
o Sr. Dr. Ferreira França, entender que esta obf.'l quer de nwndar imprimir as obras dos professores 
de patl1olügia externa estit no c.:nsode servir d_e com- por conta do E:;t;~do, o governo nada póde fazer 
pendia, es:;a f,<euldadc poderá parttoi-pnr isto ao de.sde que não tiver os meios para cumprir seme-
governo e o S!·. Dr. FrnnÇa poderá ·dirigir a sua lllante di:'posiç~o. . 
petição ao nwsmo governo, qp.e está certo, lhe farú A camara foi testemunha de que áeerca de um 
plena justita, mandando imprimir :i sua cnst:1 a mez ou dous o Sr. conselheiro Silveira 1\í:~rtíns 
obra , conccclend,) out:-o qunlquer premio, que censurou nesta c:t~a a impressão de um tratndo do 
seja de sua attribui~ão, ao Sr. Dr. Ferreira Fr.mra. pr~fessor. Caminhoú, qu_e foi impresso na typogra· 

--Eor.tanto,_o_c_o_r:Q0 legislativo f15o pôde occupar-se ptua naciOnal. 
com esta materia. Esü\ -mareria·ou-exeede-a-alcad'~ ·. -O-Srt;·l"ELrcro-nos.S.u;:ros_:__ Apoiado, e com 

· do corpo leg-i8lntivo, ou está abaixo da sua al!:Íida. muita razãd, pois o trattttlo do Sr. Can1inhoa me=--:-
0 corpo legislatJvo deve occupar-se com mnterias rec1a. · 
de mnior importancia e deve· remetter ao governo 
a petição do supplicame pnra deferir, conforme fõr O Sn. BuxúQUE DE MACEDO:- Mas porque censu-
de justiça.. rou? Entendia o nobre deputallo que o pai-lamento 

ê quem devia votar essa despeza; entretanto essa 
o §r. Bu.:arque de Macedo :-Sr. despeza estava autorizada nos estatJ:J.tos. 

presiuente, a, commissão não podía deixar de at- Eis-aqui. Si nós queremos que ú 11oder compe
tender ao peuido do Sr. Dr. .<\ntonio Ferreira tent autorize e vote despczas desta n:~tureza; si 

, ,.Fr:mça, dcfermdo n. sua pretenç~o com 0 projecto hn pouco censuramos uma despcza perfeitamente 
de lei que offereceu á considerat;ão desta casa. identica que se realizou com a simples autorização 
·o meu distincto collega, que me precedeu na consignada nesses est:~.Lutos, como é quo dizemos 

tribun::l, nnll apreciou, a meu ver, devid~mente nesle momento que se traL:1 de uma m:-~teria de 
esta materia. somenos importancia? Quo não é assumpto da nossa 

compctcncia. mas sini do g-overno? 
Em primeiro logar a casa sabe que trata-se d.e Em segundo log-:ír, senhOres, a commi~~ão não 

despeztt, porque n impressão de um tratado na Ty- podia deixar de ex.igir no seu parecer o juizo da 
pographi:\ nac:ionnl exige traLalho e emprego de congregação. 
nwtct'inl que lêm de ser pagos pelo Estado; e ne:<te o nobre deputado teria muita razão si a com
caso só pód0 a Üitpressão ser ·autoriz,,da pelo poder missão pred:;itadamente viesse dizer: est:1 •lbra é 
competente. digna, merece ser impressa á cust:1 do Estndo; 

Si é verdad,e que os estatutos das f:tculdades aclw-se nas con!lições de ser laureada, porr1ae a 
~utorizam o governo a conce1ler premias aos camara comprdlCnde tJUC, cu relator tio parecer. 
autores desses tratados, e a mandar ituprimil-os posso ter alguma instruct::io; mns declaro que ou
á custa du Estado, é tambem ·certo que o governo t_endo muito pouco para julgar de um compendio 
nada disto púde fazer sem que o poder legblativo de pathologia externa (.4.pw·tes). 
TGte os fundos necessarios. _ O que dirbm os meus nobres collcgas si cu sus
. A camara sabe qué a commissiio de or~amento tentasse nesta casll quo o tratado do Sr. Dr. França 
propoz a suppressão da verba destinada a premios era uma olmt. primorosa quando soubessem que 
conferidos aos professores, que cõmpoem tratudos esse lratudo referia-se ·á patilologia externa'! 
para ns disciplinas _que Ieem. · (Apartes). 

Depois, o nobre deputado conhécedor como é' da 

~. 

egts a~ao o patz, sane que a congrega~;ao as 
faculdades rle medieina são as unicas competentes 
para ajujzarem desta materia,. para dizerc11 s~ a 
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que o parlan;ento autorize _por si déspezàs desta ! Ma~. resp?nderá ao nobre deputado que essa des~ 
?[dem, e p~ra casos ~s_peciaes e dcterm!nados. l pe:r.a Ja está decretada. . 
um compendiO destes extge talvez uma despeza Qe .. (Ha alguns apartes.) 
d()us ou tres· contos, e ainda que menos fosse nao , , · 

· ;; . ·i 1 m o Lo do arlamento. 0:~ . estatutos das faculllades; esLa~elecendo um 
- d · 1 pa a :m r n tos, • 

~, desde_ que ll<lO podemos conce e r o P!emw e o govet~ 110 .a pagar esses premi os em dinheiro, 
a tiD_lH'CSSfiO, pm:que os ~stamto~ permittem 0 . ueve haver uma vei:ba para esse fim. · 
premio <tte 2:000~000 e a 1mpressao por conta do · ·· . . . 
Estado si a obra é tão notavc! como diz o nobre 9 ~R. FELICIO DOS SAN'ros:-Havw; mas fot sup~ 
deputado, ella mereceria o premio e a impressão; \ pnmtda. . .. . ·· 
já que niío podemos conceder a~bas as c9usa~, e , O SR. !1iALHEmos obsern que não é: desta fórmn, 

tende não de\'Cr ser eJJc approvado; COillfjUanto O 
fn~a com bastante acanhamento, porque começou 
dizendo ._ ue lhe l!lerccia muito o nome de Ferreira 

, , ~ _ , fi I<'ranr;a e que se sentia aeanlwdo pela rniio de que 
sommu para e~te lm. _ · ha entre nós um collcga que traz o mesmo nome. 
-- U!>!. Sn. DEPUTADO :- M_~'? o~ estatutos nao pre- \ A commissão diz <1ue se coneeda o premio; mas 

. _ da e •. t~~:.~o · . . 1 • I a de ententler ue elle é digno de premio. 
O Sr.. Bu.mQUE DE MACEDO : - M:~s que Importa A commissão hmr;antlo o seu parecer reriiTin:rlTOr~-

que seja a primeira ou a st•gunda? Tal seja a ~m:- um modo condicional, lQgo, não ten:nlna cousa al-
port<mCia da primeira edicçào que m~ret::a se_r re1m- gumn. _ . 
pres::a·por con~a do Estado ; ma~ _a1~da que fosse Diz-lhe 0 ~nobre ueputado -por l\Iinas que o com
segpnda, tcrcem1, ou qu~rta edJC(iao,. desd~ que 1 pendi o já está ad~ptado. Si já está adaptado, IJ§Ira 

... ~ . ' 
trab:üilo mdlíorado cada dia, é de grande utili
dàde~para a instrucção, ~auto n:ais q_ue o Estado 
provê-se do meio para mdemmzar esta despeza 
·recebendo 200 exemplares para serem vendidos por 
sua .couta. 

O Sr.. BuARQUE DE :MACED0:-0 Estado não é li
·vreiro; V. Ex. o sabe; mas na typogr:~phia ua
cionnl vendem-se todas as obras que alli são im
press~s á custa do Est~do, como as de legislaeão, 
diver5as obras de sciencia ou de qual.!Iuer outro 

· ramo de instrucção (Apartes). 
Não são, portanto, razões que mo pare~am suíli- feit:1mente que os compendias não podem ser obras 

cientes pam se rejeitar um projecto desta ordem. mcnumentaes, s,ão obras escolares qnc têm merito 
Si aqui na camara constante_n!ente se_grita .pela quanto ao methodo, mns o merecimento intrínseco 

.necessidade que ha de se auxthar a mstrncç~1o não pó de se~· grande (Apartes). 
p~bli~a, como A q~e ~e !'~jeita uma. m~didn. que o SR. PRESIDENTE pede ao nobre uepnta1o que 
na o pode ser mazs msigmiJCante, por ass~m dtzer. se resLriujn a uma explicarão. 

Acredito que o meu no~re. coll.ega., digno de- O SR. 1\f..\.LHErnos diz que vai v,;rminar; ruas 
J."l.tndo por Mato Grosso, ficat:a ~attsfe1to com estas . deve dizer que outra razão para que 0 projecto n,ão 
palavras qne Mabo de proferir; • ~ · T • • i ou. virão outros 

.o Sr. 1\t:albeiros (pàra :uma explicação) 
sente, inuitissimo' não poder corresponde1· ao no
bre deputado:por :Pernambuco, a quem :tanto res
peita, estima e dedica affeição. . . . . · 

O Sn:· BuARQUE DE llAcEDo :-:Muito obrigado. 

peticion:1rios e a camara não pótle ter duns jusLiças, 
uma pam o ·mouro e outra para .o ·cbristão, ou 

:antes em linguagem ·mais oppor.Luna,-uma :para o 
catholico e outl'a para o acatholico. E' preciso que 
a :càmara se convença disto e então é melhor que 
rejeile,este projecto, visto que não v~ razões p~r~ 

N5o :havendó"-mais quem 'Pedisse a palavra, é 
encerrada a discussão, -e, ·posto a ;votos, approvado 
o projecto. 

'SSGU~DA \PAR'l'E 'DA ORDEM: 'DO DIA. 

Continua a diseu::süo dti resposta ·á- 'fnúa· ·ilo 
·throno. 
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O Sr. Theodoreto Sotrto:- Estou membros da opposição (qu:mdo fallo em opposição 
perfeit:1mente de accôrdo com. o honrado depu- é sempre nos tievidos termos, e logo mais ex
wdo pela provinc1a ele Pernambuco, o Sr. Si-· plicarei ns razões por que r:ão considero os no
queira, quando entende que a discussão da res- . bres deputados como uma opposição no seio desta
posta á fal!a do throno deve~ ser breve e r<~pida ; c amara) ... 
é por is.;;o que procurarei clizer pouco.· E com- o SR. PHESTDENTE: _ Peço ao nobre deput3do 
quanto entenda, que o parlamento não é fabrica que intel'romva 0 seu discurso, porque o Sr. 
de leis, mas antes de tudo representação perma- mmistro da a~ricultura yem ler uma proposta 
nente do pengamehto nacional, centro de elabo- do poder executivo. 
ração consttmte e . energica da opinião publica, 
todavia com a organização dn nossa cauwra, com Achando-se na sala immediata o Sr. ministro 
o curso que lev:tm seus tral.Jallws, ofrerece-se da agricultura é introduzido com as formali.!,lades 
liast:mte tempo parn as discussões politica;:;, n:,0 , do costume, e tomando assento :i direita do' ·-sr. 
só a proposito daquellas materias que especifica- presidente, lê o seguinte; 
mente as ac!mittem. como ·a proposito de outros Augustos e dignissimos Srs. representantes 
assumptos que ill<1ÍS ou menos a eilas se prestam da nação. 

Não espere, pois, a nu:_:rusta camara de mim De ordem de Sua Magestade o Imperador e em 
um diseurso ; niio poderia f3zêl-o, e ainda que o cutnprimento dos §~ 4. e 9.u do art. 4.• da lei 
pudesse, niio o faria (~ào apoiados). n. 58g de g de Set;·n1bro de :1850, venho apré-

Quem ouviu os honrados membros da oppo 
si~~i'io que ultimameiüe se pronunciara~n. neste sentar-vos a seguinte 
debate. ha de ter formado em seu espmto um 
parallélo, e mui~o naturalmente. De um Indu 
apparece o venerando representante da deillo-

_PHOPOSTA. , 

cracw _H e:; , 
A lt d- . ur 0 a agrJCu ur, . c . . , . . 
m:-~zona~, vu o gran wso, ame quem me c v , . credito snpplementar e extraordmano da quantia 

· .cheio de reopeito ~Jei<lS suas virtudes ci fira:; e de 6 .910::I.Og~~O!.l, que será Jpplicndo no . ;:ctnal 
pri>;adlls, pe1o seu patriotismo e dedica~ão ás exen·ieio tis ctespezas das· seguinte-s rubncas do 
idéas livres; e do outro um .antigo Iiber<•l que art. 7. o da lei n. 2792 de 20 de Outubro de 11:377, 
.l'arece haver perdido a inspira;;ão do futuro de pela fórma que se segue: 
envolta com <1 nH'moria do pass:~do. · 

.Sem duvida, quem ouviu, -eom a attenç~o que 9.0 Ill'Umina!·ão publica ...... . 
merecem e-ses notavüis orndores : qu;.:nJ ouviu 10.0 Gar:1utia de juros its estr<1-

:1.26:0~7$022 

manife~t:~r em suns ideas, ao nobre deiJutauo peio das de ferro ........... . 
Amazom1s e ao nobre deputado por ::;. Paulo, o H.0 Estradn de ferro D.Pedro II. 
Sr. Gnvi~o. Peixoto, .h a de ter a.;signalado n . pro- -13.<> Esgotu da dtlade· ......... . 
funda ddlerent;.a que existe entre a descren~a, o 1.4.0 Telt·grrphos ............. . 
des:Joimo. a tristeza tr:1duzidos embora em lin- H:i.~ Terrtts puLlicas e coloni-
guap:em inuit~ ~lnquen~e, e a cn~ergia, a esperança sa~:~o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (J, .457: 778~298 
do fmuro. as J1leas clle1as de v1da reveladas em 20.° Fabrica de ferro de Ypa-
phra=-es siHgelas mas cheias de vigor. u con- nema ................. . 75:218~364, 
traste é evid,,nte e irrecusnve!. e aecusa duas 
situações psychologicas bem diversas ! _ 

·Um part'~re ter .a mente presa de philosophia 
do desesvero; a sut. p:;hvra tem um toa1 de me
lancoli;~, que incommoful: a. do outro, não, é 
vivid:-~ e ca!ida, co;;Ío, si quem a proferis~c, ti
Ye:.:s•; de:'Coherto o segredo du perpetua juven
tude. Ha :d1i um attrativo irresi~Livel, e é pre
ciso usm· de todõls as forçns .Ca razão para V<!ncer 
o enf·anlam.>nto . 
. Responder no nobre deputado por S. Pa:;lo se
ria cou~a diffiril e:;pccialmentc para mim; não 
só porqne immensa distancia nos separa pela in.· 
telligP-r.cia que S. Ex. possue, pel0 estudo, p lã 
experi··nda do' ne!rocios, como porque é seiÍli're 
i'licil r .;no e a <::ce ticlsmo Desde a anti-

guidade qne Pile ficou irrefutavel. tJm philo· 
sopho procurava com lanterna um homem de 
bem; nm outro andava pa1·n provar o movimento. 

Seria t:1mbem difficil responder ao nobre depu
tado pelo Amazonas, e a razão é simples : este 
iltustl'e represen_tante da democrac:a, tem um-

. ei 
1 

• • 

Poder-se-ia repetir uma palavra que tornou-se 
celebre nas d.i~cussõcs desta· ca:;a; ·poder-se- ia 

6.910:109;5909 

-Art. 2.0 A presente lei fará parte da do refe
rido exercício de 1878-1779. 
· Art. 3.'' Ficam revogndns as disposições em 
contrario. 

Rio de J;1neiro em 20 de Junho de i8i9.
Joc7o Li-as Vieira Cansansão de Siuimbú. 

O SR. Pl\ESIDENTE (pciraoSi·. Theodol'etoSouto): 
- O nobre depuLallO póde continuar. • 

O SB. THEODOnE:ró Souio -·Dizia eu, Sr. pre
sideHte, qúe- ao passo que via um systema in
teiro e co:up!eto de idéas. democraticas .su.ston-
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certas proposições que devem ser formalmente Não comprehendo bem o alc:mce desta pro-
contestadas. posição. · 

Dis:;;c o illustre democr<~La que o que havia su- Que subiu um partido tem·s. Ex. a prova irre-
bido a 5 de laneiro niio era um partido, mas sim· fragavel, principal, maxima no facto da ascenção 

m mini::;teri d min' t · · · · 
Em resposta ao nobre deputado poder-se-ia diz~r reforma eleitorr.l pelo ::ysterna directo, idéa, que 

que· contra isso protestava e protesta esta propr13 é uma das mais bellas conquistas do partido li-
camara, composta dos chefes e representantes do beraL · 
partido liberal de tod(J o p:1iz. . .. . O Sn. GnrXo PEIXOTO dá um aparte. 

Contra isso pode~-se-ia dizer tambe~l 9.ue atnda O Sn. THEononETO SouTo:-0 nobre dt>putado _ 
que fo~sem suspe1tos a S. Ex. os IDHllSLros que nrrasta-me ara a discussão da reform l · 

;, . " · · · • , • ·' comquanto já não seja occasiiio propria tratarei 
épocas-são a prova de qne o partido liberal subiu della a largos trat;os. · 
na pr>ssoa de seus chefes o:; mais importantes e Sem duvida alguma, si ·ha· neste paiz uma idéa 
eminentes, no di:1 5 de Janeiro (Apoiados)· · que tenha conquistado legitimamente o direito 

Contra i:'SO poder-se-ia ainda dizer que o nobre de ser transformadJ em uma reforma legislativa, 
deputudo -pela província elo Amnonas era um·a é a icléa. da eleic;:lo directa; 
prova viva da ascenção dos liberacs, porque não ha "'· , · · 

uv1 a n guma que ::; .. 'x. nao vma ·repre:-:entar dur<mte ttmto tempo contrn as resistencias e em
uma provincia do Impcrio, si o partido libé-ral não baraços d~; toda a sorte, mas que ten1Jam vencido 
fos:'e goverJ?.o ; era_ de l'Spe:<Jr q11;e si no poder _esLI- dominados touos esses obstaculos e · · 

::_ • ' < • ' • '·· • at conquistar a vontade da maioria, sen~o da 
opposit.;:io rudical a suas idéas, havia ~e obst~r a unanimidade do paiz, como a réforma ele1toral. 
su::1 ckkão, tfio grata á democracm naciOnal Pontas lei:> acham-se em condições analogas: 
(.Apoiados). · Houve uma verdadeira b::talha dn vid1; ella 

· ·.. Eü poderia ainda apresentar ao nobre deputndo emergiu rutilante depois de longa noite. 
o f'S'lectacnll) de tod:cs as provineins, ondr o ·partido E~sa idva tinha surgido ha trinta e tantos annos · 
lib:·i·ui ':~tá de cima ; e não é possivel, que quando ou quarenta, mas na mente de pensadores isola
os· honH.'ns mais importantes de um p::rtido e~tão dos; não conseguiu nunca senhorear o terreno' 
de cima, o:; seus principias estej:;m debaixo. legislativo. · 
(Apoiados). . · Fic"u muito tem o Jerdida na 

an. anue e nar 1 o que n cu-se con ra o go- sarnento individual~ nos soliloquios do gabinete -
"":er;1o· !:Ôs d~z ... ~nnos de ostr:::.c!smo .. cc~ fi!~ir:.1s dus pensüdorcs isolados.· St~ Uevui~ üt it,rgt• rJro
cerrathls, tendo por ponto de apoio a· consci.~ncia pa;;anda, e que se reuniram e concentr:~;nm as 
naciunal: haurindo ns suas forças dn puJante potencias da ulma ·nacional, que a aiental'am; só 
vit~did<~dé aos sentimentos e aspirações do pro- muito ·depois ajuntaram-se os pensamentos em 
gres::;o, que const:tuem ·o fundo da nossn exb- um ~ó e forte feixe,. evocndo do mundo subjectivo 

t·· ~ • ·a . f~ n . , .... ~ , ::. . ' . o ' .... .,. ::> 

po:ll'r. antes de tempo, ~inda n:io esgotad01 a sua . mesma ·crença, e formou-se ('Sse exercito de 
carreira constitucional, e suhiu a tempo, e no 1 opinião hoje largamente vencedora (Apoiados). 
momento azado; esse partido eslá no poder, ! :Foi depois da época ~e f8ô2 ou 1863 que a. pro
as suas idéas ~ com os seus homens (Apoiados). I paganda se t~r!lou ma1s , ~cu::a, "sobr~t?do no 

Si isso não e verdade eu nada comprehendo. 1 norte do Imperw, na P~OVJ.DCI<~ dv Pern<~mbu~o, 
O melhor seria ent5o vdlver lo o-o essa )an-in:1 do 1 e gra9as aos trab<t.llos ua unprensn, aos es~orc_os 

tid·) conservador no poder, nã0 teria c'onsegJi<lo epula o no pr!nc•JPJO . o seu discur:-:o, .e~ que 
occupnr hoje àqui uma c:H.leir:J. D:1hi não se segue ~e. ~:P~.o~ _refend~, ;~m envo~t~ U?1a Ide:. que 
absol11ianwnte que S. Ex. deva o mandato quere-

1 
Ja ou .. l<ILLÇ~r ne.~~~ \ja~a por ma1:s Ut um 01cldor 

pre,enta t5o dignamen.tr no seio de~ta camara ·a .brilhante da _oppos1çao~ . . . 
qualquer influencia. a qualquer apoio governa- ~em-se d1to ~ue, na_o tendo o p9:rt1do 1Ib~ral 
mental; pelo contrario, e::tr.rei SC'mpre pr1 :mp~o a sui.Jido e~ con~ec~uenc.w de u~a .v1ctr.ra pa_tla-

que tr;tava. S. Ex.. disse que não- tinha subido \ nisteriaÍ-, e in"voc::~-se em favor desta these " 
um parLido, mas que tinha subido um ministerio. exemplo da Inglaterra. 
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Rei de tr:1zer ainda, Sr. pre;idente, para a so
lução desta qucstiio. ni"~ só o es_tud? comparado 
das diversas organ1znçues cons1ltuc10naes, mas 
.ainda especialmente as. opin!ücs dos m_elhores 
·críticos d{.} pnrlamentarJsmo mglez, nprecwdo na 
sua evoluçho historica. Neste mom~nto _levar
me- !Ja isso muito longe. Quando se dtscuttr outra 
vez a materia da· responsabilidade ministerinl, 
será o loga1· proprio. 

Já tive occa:;ião de debnter uma vez esse assum
pto, e su~te~lt~i _convencicl:nne~1te que em f11ce. da 
nossn conslllUH'<lO, de confornudade com os prm
cipios inconcu-ssos do direito puiJlico, _além disso 
que se ci:qma- dissoluç:i~. ministerwl-:-.e qu_e 
se dá quando trava-se confliCto entre o mm1stcn? 
e a cnm:1ra. para saber qual delles rt:prcsenta a 
idéa do parti co do~inante<- ha, deve hnvcr ,neces~ 
.sarinmenle uma d1ssoluçao que entre nus sera 
chamada-imperial-. E' o direito de fazer appe_l
lo á. oninião publica quando a Corôa sahe dos li
mites estreitos do conflicto de um gabinete com 
uma maioria, e colloca-se ern um terreno ?Hlis 
elevndo: quundo,sobrctudo, em consequenci_a do 
múu funcci.onamenlo do svsto.~ma representattvo , 
não haja outro mewde resÕlver<is grandesdiiiicul· 

"dades, como ess:1s que se der_ivam do a~us.o ~e 
, um partido que tem monopohs:1do a mmon_a _qo 

par~amento, e appl:\lla~s~ para o patz, para a opmmo 
pu!Jlic:,, at1m de decidir entre os que r.ahem e os 
que sobem. . _ . 

.Em um regimen norm:1l, ~n?:,e a_ eletçao. s~1a 
um regulador exacto ; onde as InUIC<Jçues da opmt~to 
sobt>r;mtt se realizem nos 1·epre~wntantes .do patz, 
tal expediente serh1 um erro. :rtin;-;,dcsde que as. 
sit.uacões nodPm cternisar-sr~ no podl:\r, a· su
prenú magislrntura do paiz deve julg~r, e~n
bora sempre com recurso para a sober:mta nac.w-
nal, que e a ultima alç:1da. . _ 

Já tive oocasiúo de mo:>trar que essa doutrma nao 
tinha 11adn de anti-àemoct·:ltica, de ~uni-liberal, 
porque <1 via sustentada por escriptores ta~s como 
Prevost-Paradol e por outros, que, .. aprecwndo o 
mecanismo dn constituiçiio ingleza, entendem que, 
si tal direito alli cahiu em desuso foi porque o sys
tema comtitucionnl tornou-se uma realidade nu
quelle paiz,de maneira que quem está collocMo_no 
fasti•,.io do poder .. o orgão supremo da prerog-ativa 
não 'tem. net:essidacle de lançar mão de5sa f:Jcui
dade. Ali i os partidos funccionam regularmente; 
.as mniorias vencedoras nom"eiam virtunlme:lte os 
tmiuisterios; 'as camaras representam sempre, sem 
·duvida, a n1aioria do paiz; a ~1pinião. publica ~ 
:quem governa, o paiz governa-se a si !nesma, e 
por conscquencia d poder moderador deixou per
der-se essa faculdade organica do regimen por 

Mas Sr. presidente, o honrado deputado disse 
mais qu.e na actualidade não p~diam existir ~estf< 

· :- · " a 1 o rc o fl 

<J P~•rtido repu~licnno. ·~i eu l!ão tivesse. o_~1tai01~ 
respeito e a mmor considcrac<•O pelns opmtoes do 
illusn·e deputado pela provinda do Amazonas, 
que sempre tem gran e peso c pro un a . rCiler
cussào na ~.opinião pulJlica, n5"o respondcrm a se
melhante argumentaç5o. 

pu a o en,ana -se : 
1osophia e da tradicção, em f:r<:e da l'cieucia e da 
experiencia, em face do direito c dos f;Jctos, em 

... - .. ~" ':"' ~,· 

co-existir um pnrtido conservador e um 1~artido 
liberal; e si porventura, em consequenc1a das 
circumstaucias políticas, dos movimentos da opi: 
nião publica do paiz, acontece formar-se um 
ilat·tído c.hamado repuiJ!icano, en.tão exis!irão ahi 
tres partidos, mas nunca podem deixnr de existir 
dous dentro da constitui~ão. . 

O SR. GA.LDINO DAs NEVES : - Ell~ disse isso 
muito bem, porqlle os :p~rtidos~cstão sem idéas 
distincta~. 

O SR. THEODOUETO SouTo :-A hi:;toria da;; mo
narchias coustitucionaes nos offerece o cxempio 
vivo dessa dualidade partidaria a dest:mvolver-se 
uentro das espheras · ordinarias do system;1 e. nos 
atlesta que todos os povos li vrcs devem os seus 
pl'O"l"C:5SOS 3.0 lUOVÍlllOntu rvthllJieO e á ,:Jterna
càu"' regular desses dous partidos. E qu:tnto 1nais 
i·ica e pujante é a vitalidade de um povo, mais 
clar~1mente se manifcst<Jm e acceutuarn ess:.1~ duas 
forçns politicas (Apoiados). · 

B, sentwres, quando se c.ontrariam ou se :mffo
cam a formação, ex.ereicio, o cert:nnc uacilico, á . 
lucta natural e adiantamentos normacs dellas, 
os antagonismos,,-<;hoques,- discmsües li\T('S e 
fecundas, riv~llid:1d~s nobres e legitimas ~e t;·ans
porlam para outra arena. A s~ppressao .~~ssa 
valvula de seg·urança das soctedades po:ztlcas 
póde trazer explosões perigosas. A divisão dos 
arrimos póde escolher um campo, onde ~ luta 
transforma-se em guerra intestina, em elemento 
dis~olvente da harriloniü social. . < . 

O debate político no .. seio da naç;ão brazileira 
não chegou ainda a esses termos: <.1 monarchia ou 
a republica; ailllla não se-ergueu um tal dilemma, 
e emquanto existir um:l constituição monurchica, 
h~o de existir dous partidos no seio, dentro desta 
constituição. o que pt!àe acontecer é que pela 
•marcha natur.:tl, pelo desenvolvimento normal dos 
elementos políticos, que tnmbem obedecem n um 
principio dynamico, o partido iibeeal conle em seu 
seio Ullla pHte mais radical. mais adiantatla, c outra 
mais modernda, mais prudente, assim como o par
tiúo con:;ervador póde sdndir-se em uma fr<lt~çiío . 
mais adiant3Lla, que se aproxime tlas frontcir~s 
lilleraes, e outra fr:~cçiio mais retrograda, mats 
atr<1Z<Ida. 

E' por isso. que cscriptores nota\"cis sobre a 
theoria dos partidos têm cstaLelccido q ne. em 
consequencia das. leis psycolofficas, que t:~mb~m 
'"overnam- as socieda''es. o reg1men const1lUCIO· 
~al ba de representar SCITlpi:e este qmH.lrO-~lffi 
partido radical, um partido.· liberal, um parltdo 
conservador e um partido retrop:rado. 

Na concepçiio admiravel de Rohmer, modelada 
pelo qu~dro das ro_r~as. ·mutaveis da alma, nas 

cu lo,. que é um signal .d~ grande som ma de ener
gias vitaes, e de apt1dao p~ra os pt·~gressos da 
razão sodal e liberd:~des ohLicas Apotados). 

O honr:..do deputa o imagmou, pots, -qma Y: 
pothese inadmissi'~e1, gratuita,_ oppost? as reah
dades incon~estavels do nosso v1ver soct~l. 

que "uo :wtual estado de causas, tratando-se de 
levar avante ~ •. reforma eleit~ra_l, uma. yez que el!a 
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taurassem, ao menos pro1·isoriamente, os ·cir
culos, pnra proceuer-se a uma eleição que désse 
represe:ttantes, não inquinados do vicio que 
tem sitlo attribüido aos acLuaes representantes 
da na!·ão 

Sen h ore,;, desde o principio que eu ouvi nesta 
camara iariçada uma provo~içãu, que pnrece ter 
tnmsit:1do como cousa jul;.:<tda. Tem-se repetit.lo á 
sociedad<3 que a actual lei eleitoral está tão pro
fundnmenlc desmoi'alisad<l, que a representação 
della oriunt1a uão pód~ d~xnr de vi~i?;~~e }la o ri-
l:> - • 

moral para realizar as grandes reformas. E da 
p3rte daquelles llonradus úeputados que _comba~ 
teram o projeeto de reforma eleitoral por uma 
constituinte, ouvi constantemente esta objec
ção : « Pa1 a que recorrer-se a uma constituinte, 
para que eleger-se uma assembléa com poderes 
especit~es r um ei j · -u ;. · .1 . · 
nós vamos ter Lambem uma coBstituinte desmo
r?li.~a~a, eivada dos vícios q~e r~sullum_de_ uma 

verti:ÍLk. " 
Parece cfue estamos feridos de um interdicto. 

Por mim re:1jo e protesto; em nome da realidade 
do;; factos, da --dig,nidadc do parlamento, da _llo!!,r!J. 
dos ministros aue sahiram, como dos que lkaram, 
em nnme da r3robidade c do pudor da sociedade 
brr.tileira, considerada na sua maioria honP.sta, 
na g·enera!idade dos seu" orgãos sãos de actividade 
polititn,. em nome do prestigio que é a nossa força, 

o • • • ... ••J, o • 

· (Apo/âttos). ····' 
. Ponho este di!emma: ou o actual regimen elei
toral está tão dcsmoralisado, que todos.os seus re
sultados são maus; ou niio. No primeiro caso, esta 
camara é tão falsa como a constituinte será, e 
cntiio a reforma que fizessemos iria affectada -do 
dup o vrcio constttucwna e mora . 1 o segunao 
caso <l eonstituinte s-erá um poder altamente forte 
e rc~pPit:wel, e a reforma rcunirá·a dupla condiÇão 
da constitucionalidade e da moraliuade (Apoiarias). 

Accrcsce, porém, uma circumstancia capital, 
e é qne, em touo o caso, ama eleição de repre-
, ~ . . " . . . . 
somma de elementos <lc :lC(tão c reacção no seio 
do paiz ; agitará, sacudirú mais vivamente as 
correntes do espírito ~publico; deslocará . maior 
quantidade ele forças, ora inertes, no oceano da 
sobrrania popular ; despe;rtará maior interes;;c 
polilico, quebrará os liames da imiifferenç<l; es· 
pancarú a triste sombra dessa atonia moral, irmã 
da morte, que vai entrando tiio largamente a alma 
da nação ; provoc;ará as activiciaqes das O!Jiniões . ·. ' . .· .- ... 

sen-adora, 'que certaruénte disput:~r:í IÓg:;r em 
uma camara autonoma, independente do sen;;do; 
será um movimento novo, desusado, e talvez -
quem· sabe ? - o alvorecer de uma regeneração! 
(MtLito bem)., _ · 

1-lfas er unto eu, .para que serviria a restauração 
nwmentanea, parcia , ua er os circu os, a m e 
fazer-se uma eleição -para a constituinte? E como 
havia'de ser essa applicaçüo da lei dos círculos? 

Seria combinada com o systema do terço da lei de 
:1.875.? :Lfào, porque a representação-do terço iria 
desvirtuar a circumscripção districtal. Alem di5so 

• 4 • - ... - • • - • 

tan{ente com a· de~articulação' da proviní?ia; a 
lirilitação no espaço cooperando com a limitação na 

' I 

extenshddade do -voto pàra uma fragmentação ab- • 
surda; secia a pulverisação dos elementos eleitoraes 
(Apoiados). · 

. Seriam· os ~irculqs sem terço? Pela elei0ão in
dirccta eu nao eomprehendo um tnl syslema. A 
constttmção o eleitorado, seu 1ores, epen erw. do 
mesmo atOJQ da vontude do g-overno, si ellc qui
zesse intervir. O eleitorado diminuto seria ainda 
mais compressível e corruptível, fechado dentro 
de t:io apertadas raias; e iríamos desmoralizar um 
priucipi?, qu~ exactamente 9~~remos salyar do 

(f ~. 

nível· 'do- parlamento, pois que com· a eleição 
indirecta teríamos a unanimidade resultante dó 
eleitorado ·movel, dependente, restricto, elo des- · 
fallecimenlo da vida politic:J. pela nullidade do 
votante primaria, da interverrç~o administr:ltiva e
d·~ _todas as causas converge~tcs, que ~êm cavado a 

.. ( I ""' < .., • 

Deus nos livre de tal ensaio nas actuaes cir
cum_~tanc~as, s~;11 ,o voto directo. 

prométter nli~te niomento o principio que se quer 
c:onservar impolluto: serin temeridade e grande 
erro si sujeita:;semos os•'circulos a esta prova. Não 
.<mebr_emos mais_ esta arma : não maculemos essa 
g-cmma preciosa em um contücto· infputo:------•--

Sr. presidente, a discussão sobre os pontos -
constitutivos da rerorma, sobre as suas theses 
fundamentaes, sobre os principias que a camara 
fixou no projec~o que fo~ para o-senado_ seria ne~e 

popularidade do partido liberal actualmente do
milwnte, asser{·ão que pnrece ter o alvo especial i!e· 
suff. 1car a reforma no berro. 

Senhores, um partido nto é uma fncçi!o, muitas 
vezes deve até sacrificar a sua popularidade para 
salvar rrrandes interesses sociaes. Na h· óthese 
porém, porlemos c devemos contar conre,sa força, 
que é sem duvida urna condiçi.1o de ex.ito. 

Não, meus senhores, a reforma eleitoral coino 
está no projecto que foi para o senado não é des
tinada a arredar das- lutas políticas as grandes 
massas popuh1res, niio é uma reforma contrari;~ aos 
votos e princípios do partido liberal; ao revez disso, 
ella contém em si todos os elementos nesessarios 
pa!a a s~t!síação das justas aspirações ·liberaes do 

0 SR. JOAQUIM NABUCO: -:-Não apoiado. 

0 SR. THEODORETO Souró : -Pergunto, porque 
não con.tém? 

Pergunto ainda : a que ficaram reduzidas a&. 
theses ~lTrrumentos apresentados pela illustre 
OllPOsiçao 

Em relação ao censo, -eu ouvia um brilhante· 
orador, príncipe da "tribuna nacional, o Sr. JosE}: 
Bonifacio, dizer que o peri~o do censo de 400* era 
facilitar ás juntas qiwlificadoras o abuso das ex-. 
clusões. · 

l b o eu ouvi dizer ao 
nobre deoútado p:>r Pernambuco, em quem folgo 
de reconhecer uma bella esperança· da democrtteia,. 
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que uma lei regulamentar podia impor aos eleitores 
a obrig:1r.ão de assignarem os seus nomes.· 

E' visto que eu excluo os pnizcs que aceitam o 
praticnm fl'ancamente o principio de suffí'agio 
universal, como :1 França e a Allemanha.na eleição 
do Reichstag. Eleva-se ahi o voto á categori:J d.e 
direito natural, de direito do homem, o que· é 
uma concepção de muitos espíritos eminentes. 

l\Ieus senhore~, digam o que quizerem, o voto é 
um acto da consciencia, é uma manifest:H:ão do~ cu 

Em relat,:ão á questão dos acatholicos de quo me 
occuparei mai~ especialmente, pergunto a que t1cou 
reduzido o problema.? Ex.iste agora um wojecto, 
que ha de correr os seus tramites, ha de ser 
submettido ádiscussiio e ha de conq11istar :1 maioria 
dos votos desta C<lmara. 
. Em rel11ção á universalidade do suffragio, nin
guem a suste~tou: aquelles mes111os que se pre
valeceram do principio para derrnuar a res
tricção censztal, recuaram ante as consequencias 
das suas premissas, negando a legitimidade do 
suffragio universal. Esses osciilam incoherentes 
entre o sn!fra~io.:...direito natural, e o suffra~io, 
direito político -sem saber onde lançar a ancora. 

· politico·do homem socinl. O voto na sua revelação 
ha de ser sempre um acto individual, ila de 
em:lnar sempre da pessou que o ha de exercer, e 
então é uma condição necessaria dovoto o ser ~e-

Começarei pela qu:~st~o dos <lll[llphab•·tos, e então_. 
senhores, direi com tcxla a franqueza qun ninda 
quando o projecto de reform~ que foi para o s~nado 
contivesse outros vícios. outms defeitos, e;.;te só 
principio da • exclus::iu dos analphal..H:~tos era suf
ficien.te para an~ariar todas as aJ.hesões do partido 
liberàl (A.p(Jiados). 

Estudei este nssumptocom maximo -cuidado, para 
-vêr-ue-qile-l:fd·cresta-vn -a--r:.lz~o, c-nsscutei a mmha 
~pini;;o sobt·e alicerces inabalaveis. 
·. TenHe objectádo reiteradamente que- na Europa 
civilisada só u constituição da Italia consugrôu a 
exclusão dos analphabetos do direito politico. H:l, 
é._verdade, uma notavel differcnça entru as cons
tituiçi'h·s eu ropéas e as americ:was sobro este 
assumpte. ~n Amedc:·:, a 13olivia, o Chile, o Equa· 
dor, Co~ta-P.ica, Guatemala, Perú e Uruguay têm 
essa· ·exclusão dos analpilabetos nas SU<lS eons
titui,~õrs e Ids eleitor<:es. Isso tambcm assim é na ..}; ). 

Oceania; mas na Em'üpa, só a Itaiia. 
E' es:-;e um facto importante: :::er:i, porém, um 

phennmeno sociologico inexplica\'Cl, ou contrario 
á verdade de tim pdncipio? Donde provém esst~ 
diff.:ren1::'? Em minha humilde opiniflo, Sr. pre
siMnt,·, fo:rmnda depois de séria meditaç:io, essa 
diiferent;a resultn da~: ::eguintes causas. Em gr<~nde 
pnrt1\ (to::. paizes da Europa, o modo do Vuto é 
razão prepondernntc p:11'a que ellc possa ser 
exercido por an:tlph':lbotos. Qtwnrlo o suffragio é 
publico· ou por acclamação, p,jd,~ dol-o o que não 
sabe ler e e!.'rrever. A::; eonstituiçõe~ e leis cld- · 
--roraes des:'es paizes da Europa s:io tod11s on quasi 
todas ::últPriores ús am erkana~. O factot· li tterario 
não teve ainda tempo de penetrai; ampl~~mente 
nessa relação juridieopolitica. Accresce que a 
instrucç:1o publica é alli muito trencraliS<~(hl, e 
quasi nãntinht~ r:1zão de ~;er uma exclusão especiul 
dos ana!phabetos. 

Ha ::~inda uma outra considern~ão, que me 
' . 

ereto, como o sabe!' le1· e escrever. - . 
Na sua pa;;sagem p:1ra o mundo exterior, esse 

phenomt!nO da ronscicncia seria escruvo, si fo;;se 
publico, e seria um perigo, si fosse ignorante 
(Apoiados). - . 

Ha contradiccão irl'cductivel nos termos: a lo
~ica e a mot·ai individual e social oppõem-~e a 
isso (Apoia:los). O escrutinio sécre!o e. a olJri:;a
toriedade du ensino explicam. o systema: _são os 
dou,; pontos sobre que roda o eixo úesse direito 
politico, qne tão grande influencia tem nos des
tinos sociaes. 
··-Sr •. presidente_,_etl:_ cxpl_ico ainda por urna cir
cumstancia capital, a differcriÇa <i i:ie -exiSte en1r~:~-as-
condições matel'iaes e economicas da Europa e da 
America, essa diversidade, qc.c uliús tende a de-
sa pparecer·, pois ainda nestq ponto a Ame rica ser-
vir<\ de modelo. . ' - . 

Eu creio que todas as nnções amcrica:Jas que 
têm adopt:1do o systema. do escrutínio ~ecreto, 
e e~tabeleddo a obrig:~torfednde do ensipo eomo 
condiç:io essencial para o derrnmt~meuto· da ins
trucç:·lo e a exclusão dos anal ph:1hetos do grande 
certame dos povos livres á beira da urna, porque 
consideram como uma condição necessaria, neste 
va5tO campo de trabalho aprl'sentnr-se o homem 
armado de todas as forças de que !JOSsa di);por. 

A inslrnrçào é o mais podet·oso instrumento par:~. 
as victorios suiJre a natureza, sobre tudo quamlo as 
suas for~as s5o colossaes e parecem csmag<~r o 
homem, como nesta tct'J'a da Americ:ç 

Ha sem duvida ilenhuma no IH'l,jecto da re
form:l el··itornl um lado economico que foi ligeira
mente tr:Jt:;do por alguns dos nobres deputados 
e eu folgo de render homenagem ao nobre depu
tado pela Bahia, que llltimamente f:lllou por ter 
tr;;zido ce:·tos dJtlos que sem duvida alguma 
servem p::ra a solução da questão ú luz de um 
critel'iun~ de summo alc:mce_. . -----

0 estudo do lado economico do prolílemt~, sá-
. virb pnra mo:;trar que no llrazil o censo de .!i·OOS 
estabelecido no prujecto que roi para o senado, é 
cti··ctivamente inferior ao _ _penso de 200$ dn ld de 
i8~6, ao censo de 100~ da c"nstituição e ainda ao 

i\ ~· • • I • f • • • 

~o censo dos diy..:'rsos paizes da Europa e da Ame
rica. 
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Ainda mais; na Europa :a médin social desce, I pecialmente, si o suffr~t<rÍO universal deve ser 
ao passo que no Brazil sóbe, cQmo em todas as l igual. ~ , 
?Ocieda~es novas pelo desenvolvimento rápido ~as · Essa q~es tã_s> _ t~~ha . aqui seu loga1·, porque na 
mdustr1as, pe!o enorme ~mgmento de producçao, nossa Ieg1slaç3~ Ja existe consignado o pri!J.cipio 

.. ~ . . '"' .. ' ...... . . ,... . .- ... 
ranwmento poi· ·yia d~ refluxo_ da riqucz3 e b~m ~a representação das minorias 'que tem,adquirido 
estar, pehl dt!fusa_o~da !nstrucçao eeducaçao assim m:contestav~l prc·ponderanCia e ganho muitás·mi~· 
como pela IJl'!mlgr?-çao; por um complexo ·de llws de· terr~no ultimamente, graçns. a uma pro
Jactm:es matenaes, mtellectuaes e moraes, que eu· paganda acttva de notaveis pensadores e de asso
não poderia ?gúra resumir (Apoiadps): . - ciatões destinadas especialmente a difftrndil-o por 
· Na Europa, entre· o 1naximu11? e o minimum da todn a paz·te; e~se principio, que é fundamen-
Vl a socw , a is <•ncias imn s , · · , · .. :- · · · · · 
fundos ca\'ados por seculos de.. differencia0ão his- -aos _esJ?iritos amantés da liberdade e satisr:zeros 
Lo rica. Ha alli ~distincções de :classes que nüo ·h a votos uaq uelles qU:e entendem qRé a representação 
entre nós; ha situações sepa-radas por abysmos. naelon~r deve ser. a representação verdàdeira e . 
O alargamento do sufi'ragio por via do_itbaixamento comtíleta de todos os :elementos da. sociedade .. de 
do censo, que~ a,aspiraç;ão dos libernesda Enrop:1, todas as opiniões .respeitaveis na proporçuo· elas 

- tem > r ra ·raziio de ser entre nó-s or( ue a suas for as. . .. 
con?lituição tomou .já ullí minimuirt. O quanturn -, Senhores, a organi~~1ção a repJ·c:;entação sacia 
fixado no_ p:r_:ojecto é ainda in fedor.· Elle importa tem sido nestes ultimos tempos considerada á luz 
um· verdadeiro alargamento- do -yoto, intensiva, de 11rihcipios novo·s, de idéas emanadas de uma 
ex enstva e pro enstvamen e. vocaçao_ . · c . · . · ·., -

. ao ._s_qffragio directo é uma ve1·dadeira g-eMralisação mi1i1 sciencin. que já não se contenta com a·s affir- -
do.Voto, reintegrado na sua for~a primaria; na sua mações da meth;;physicn, mas exige ·os· dados da 
energia natural '(-Apoiados)~ · . , . . ex(Jeriencia; ela observação, da pratica, das rea-

Telitei, Sr.· presidente, ·razer um·estudo·-cõm~ -Iida~~-~csitivas d~_yida so~ial:_· ~o~~ eoni_cça-~~. 
parado, .um paralleló' da popuh1.ção de éada. pa!z a ~?~rtar ,n;a formaya~ ~e ~t~a 1 e~Ie;ult:lÇ_a,o tu
da Europa com o numero de elertores, · ter"ntorw !~ltee, d~);t.na~a a a~n t!J?o~~ ..... todas as foi ~as do 
e fortuna . dos cidadãos ; . mas nlio pude ·co"n~chiir - ~staü?,. !:>to e, .d~s .mstltl\1-t;~es~ d;:~.- ~I asses so
semelhantc estado, c ap-enas colhi alguu~ ·m1dos ctaes, .. c das co~dtçoes mateuaes _e mo"aes. . . 
· -' - , • •· · o· 11' l re er i no ~ Correm ·mundo · rrrandes theses como esta·:. a · · 
portuno. Tenho entret:mto verificado qu& sób essa veU1a org·aniza~i:io ca:hiu, porque morl'cu a crença 

. -relação complexa o. nosso eleitorado será um dos no'prindpio esotehco · cfa, hier~trcl1ia :_' é preeiso 
· n1ais numerosos .. · · reconstituiloa para·. e,;itar ·,ô t:esped<trawento. A. 

Tan1i)eli1 sóu pi!-rÜdario "d~ss:; grande idéâ do sociedade é Uni Otg-ani~u.Ú) ;: é-lhe no.cessarioÜm 
sufl'rap;io univer~al, mas em these, em absttaC\o. principio de· coorlicnatão: o actual sys~enw do.~ 
Sem duvida ·o snffragio univ'érsal é o ideal aa. voto. é a dcsorga_niza<:;ão, a. d~sso~~ç.ão,. o .i~clivi~ 

~utoc1:atico ; applicado a· nm.paiz oliga1·cliico, se1·ia. maun da proporcionaliu<Hle, tem por ll;n :te a bar 
um snll'ragio oligarchico; appli~Hdo a um paiz de- com o f:~t:1} dilcmma eleitoral, resnltante ·do pre
mocratico seria um suffragio democrntico: isto é, llominio exclusivo das maiorias. uo di1·cito. IJU-
t omarin todas as cures. amoldar"se-ia · n te~dns as blico mo.de.rno. O pl'inciiliO . alJsn luto thls màio- · 
c6ndições ~ politicas,-pútLciparia de todos os vi cios ri<~s é injusto, oppressivo, pertnrb~Hlor da. paz 

· 11opularqs, de todos _os defeftps!_cla orga!fizttrão so- pul)Uea, funegto c f'also. A. unidade moral na · 
cial a que·fosse,app~l~ado. variedade politica· deve espel-har-se -lHl f)tt:'/a--

·sim 0 siliTragro nniversal G o desideratum dos men.to.' E como essas, inuitas outras theses diglias 
povos'·nvres. Elle as~oci~ ~odo 0 mundo á causa das mc~itat,:ões; ma~~ seri<ts, e que nqui aÍJeuas. 
pu 10a ;- eve e eva . . _ , ::.. "' , , - . 
ses populares,_ que são a base do .Estado porque E' por ·isso Sr. presidente, que cu aceito .ao 
reunem a ri1aior somma de suas forças -v·ivas, a menos provisoriamente,- sem tomar !lenhum dos 
pdnci'pàl materia prima de sua organiz;~ção rici!, outros systemas quo tem sido aprego<lllos por 
variada. pujante; mas é prt'ciso :tttende.r· aos publicistns ·distinctos, o principio da eleição por 
elemeníos concretos, :.ls conuiçües reacs d;l sociec cii·cnlos, mas directa. . .. 

· • • .t 1 . se Ieo·isla. 
O que a hofiradà opposição; que dispõe de t<l ntos 

tàlentos; devia ter trazido p11ra o debilte era uma 
questão ainda 'muito no,•a, uma questão. que está 
sendo discutida ·pelos ll!ais eminentes pensadores, 
pelõ,s mais. abalisa{los puiJlicisl<lS e ph~losop]JOs 
de toda. a pnrte, ·na Europa e na Amer1ca. E~s:t 
questuo· e, ·s1 'o. s11 rag10 nniversa · ~ , '::. 
ou ~t)onos limit::do ou generaliza elo, mais ou menos 
-restricto, seja qual fõr a sua distensão, HWS es

.-\ ' 22.-ToMO !L 

toradó numeroso, permanente, filho da lei, in
dependente, constituído .. com toílos os ~lcmentos 
soci<tes, concrctisando ao · mesmo ' tempo -~s tra
dicÇões do ·rJassado, as tendencius· tio presente e 
as· impulsões para_ o futuro;· um eleitorado co11~ 
stituido a~s~n, àbjili:lo em .~i~·~nlus, -\)Õde ~dar 'a 

e < .. ... c. 

no:; respeitaveis' que.Jn·epondere:n no paiz; em: 
hora n~o. possa realizar esse ide,al da represen-: · 
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t::ç~o ptoi:>Drrional c1:r:; minorias, <•pôz 'J 'l nal J nico do Yaior qualificativo. S~o esses prol.J!e.mns de 
codcm tantos distinctos pens<luores. l philosuphia soci~l que demambm toda a ;:tten;~:lo 

o rcg-imen dos círculos foi c.:;tnbel.·~i.iü para dos legisiaciores. Elles estão nr. ordl:r..l uu din en1 
:JlJrir ns [iGl'tas ás. oppllsições, como ~c -:i:::se no toJos os pn1zes _civilisados (A.poiados). 
pari~miento poe occasião da su3. disc.us:'~ ... ..-\ lei H<l uw ponto de quo-não pos:';o deixa!'· de tratitr. 
de 185~ tlllht>o tres fins capHaes: o dr.s i.•comp:l· Qnanclo se Yotou a en~enda rcltl!iv:i nos acntllolieos, 
:ibiíidadcs, o de uma melhor orgtmiz:.•;iió üas liei o meu roLo contca,:Jcompauhr.ndo a m:1iorit~. 
mesas elcitornes, C" o de abrir as aYcnitb; ~~~;' rc- n,~sdc qne suscitou-se essa questão na camarn con-

. pr;;sent:1ç~o ús opposições, delimitando '' a:·en.a . síckrci que si quizcss;c ncomp:whar aque!!l:.:s que 
da lnta, e dci:.'i:an;lo que :1s inf!UL'nci~s Iocr;;~;; 1''-'-· faziam de.ss:J. c~11endt~ uma b:mdeira ou nrm:1 de 
dessem pôr-se em cnmpo ness1,.jogo. gucrra,,sem duvida no dia em que retirou-se do 

Jú que não será i5o cedo pcssivel. tradii%ir em minisLcrio o Sr. Gaspnr 11artins, o teria seguido 
lei o sufirag-io plural, ·e a reprcscnt::~iio t·ropor- para a opposição. Aos meus olhos u questão ue 
cional. aceitemos essa fórm" de eleic<lo c!r::ul::tr direiio de Talo :ws acntholicos foi nm;! questi:íó de 
com o· ~~o to dirccto, que. pód~ dar ';1>:(~&_1!·~" Vs r.::- governo, e como sou iwnwm de pm·tido (.\ de go
sultados. Senhores, o voto Igual, Hl•it;·,;cto ou Ycruo, ;;ão podia ddxnr de íOtnr COI!10 votei. 
mesmo rlirccto e uniYcrsal é uma as~i;,:it;cçf!o · Digo que sou i10mem de governo com a maior· 
nwthemutiL~• e impossível ele situatliê.:; ,.::-,·er::as isenç~g de espírito, porque entendo que o partido 
da vida. E.-sa bitola uuiforme para 1..')d:;.' as 2s- Ubeyal déve muslrar crD:e sa!ic governnr, que s:1be 
taturas. toma o uni co f::ctOi.' J.a idade, o iliL ptide mouerar sua. marcll~, que su!Je pautar seu procc
dar n ·cxpr.:ssão do pensamento e d:.< r::~ilo Ha- dimento pdos pl'inc.ipio,; da liberdade e do pro
cionaDs. . ~resso, ntais retl;3ctindo, caminllandn caatelosu-

Uma boa or;,;aniZ<<~ão eleilo:·:.\1 é um l.ra:)a]ho : rnentc,da!lllO sobretudo provas de disciplina, llOr-. 
de sciencia de iH'OIJOl'<)ío. Precisa de k'r i·m tonta I que os 11m· tidos n~o podem existir ~em ella (J'If1ti-
muilos elementos, adaptar-se ao cs~<ido social, tos apr!i'ados.) .. ----· ____ ··--:..:.~--- · . 
attcnuer ao gni.o UD civili~u<_;~o, ~~os c .. ~tüin:cs, Ensinam todos os pnblicistas o pnrlamenlhl'es·- -
ás tradicçõe~, ao estado de progresso, ú :ns~mc- que a <.liscipliüa partidarin <leve ser tão forte mui
ç-ão, :i moraii,lade, em fim a todas as C<)JHli~ües tas-vezes co.mo a diciplina tios exerci to:;, (' assim 
intellectunes e mor,1es de u:H povo. En espm.·o como estes não pollcm ganhar batall1as sem dis
que qunndo se tratar de fazer a ld ele i L~rn!l ciplina, os par:tidos. sem cliscíplina não pódem 
pelo padrão que e5iá detcrmimulo nu projt?.Clo superar diffi.culdttdes e fazer vingar as suas idé:ts. 
de r:3rornw qu~ fui pa.r:a 0 scnaclo, .eS!M"O qui: O Sn Gwr;;.:o PerxoTo :- ,\.. di.:;cinlin~ ·uo- p:n·-
sc. lu_to_ .de. av~ll<l!' ~ ~stmi<U' }0~~~ .~s ~l:;~nc~~os tidos ~: sci.11 -duyidâ uma nêcessidn~le, ~nas~ dis
ncce:-sano~ I~ata -OlLW•1o de. t.to a~(l_uo P.mlen.a, ciplina não dcre imnort:ú· o s~wrWcio d:J indcnen-
c pnrn que laçamo:; mm.~ lei, qu~ IWO ~eJ<1 con~o dencia • . • 
tantas outras que se tern fettu, urna <.lt:~.:epçao ~ · . . . 
l)ara a opinião publica c para as tibe1·dati·'.:; ~ieste O :::.n: Trmooon~To . Sou!O ::-0 quo d1go c que 
paiz. · os escrrptorcs ma1s llhcrues zsso sustentam, c a 

·A es;atistic.a. a historia. a natureza do p:lir., a FraiiÇ:l den disso dor:umcnto irrccusavcl, mos
idade, a e:xpc·Í'i(}ncia, a l1ro!issãn, a inlcl!igencia, · n·anélo ~om~, J10l' mcio_r1:: Liisciplin<1, podia nlcan• 
a fortuna, a imporlancia, o valor, o nh:rito de ça~ a V!ctona de s~a:' IUi'~S. . 
cada um em rcl,:âio :10 cstndo, :1s diYbl.;·~s n<;tu-· t.unlwro notcwe1S c:crqllares c parlamentares 
racs, ou uniões ó:·ganic:1s, a justiç:1 dislrii;uiliv<J, que .su~lcntn,mqnc muil_n~.vczl'S indiviünalmet:~e 
tudo, diz um c~cl'iptor HOL:ii'Ci, tu,1•.: dcv.· :-cr se !!o.de !'acr!ficar ~w1a rden, par:: mautcr a unwo 
considerado em tal reforma. pol1tH':1, a harmopw moral e com ella n for0a Llc 

Senhores o princiDio do suiTrao-in uni ,·e:rs:tl é seu pnrtido. nr:1:;, e:JI relnt5o a essa rJuestüo de 
sol.Jrctudo 'querido ~las mçucs~l:itin:.::. Pnrecc ;Jcatholicos, qu:~l era n grau de signific1:tão d3. 
que isso ~e liga :1 üina fórma essencial d:i or:srr- emend:t ? . . . . . . 
nizat;~IO d<·ssa.:: na~ücs, posta em. rdeyo j:··l·.iS itis- O .cr~u:nos da mswr1:1 'JUlzemos for api:unnr o 

· ·tm·radore::.~ plliloso·phos que .pensam Eer i:-:.~ldks.ido . c~nnn:w, ~ntrcvendo drJllculdnde::: .. ~~;q nos 
ao. a.mol' que as sociedades latinas t&m :'t cidade; Ytslc,;_ -pe_loJapdo sempl:c·um pr~l do.s dtrettos de 

_ ~~o passo que :1s outrás,· onde o elemeJJto g-c: ma- c~nscienn::_ n~~ana? :somos tao l1peraes COl}lO 
nico é preponderante, nàaptam -se IH:Ji;; :lo pl'in- vos, mas ll~to ~·eJelt~~lOs os conselhos Lt:.l prudcn~m, 
cipio da Yida da tribu, da rida ruí·al. e~1l!)Ora nao sacnl!quewos nenhum dos· pn_n

Ha uma outra causa que tambem explic:. 0 :;rdor c1p~os rarJ.eaes do not:so credo commum (A.poia_-
com.que ?S sociedades h.1~inas correrr~_apoz o suf- dos,. _ 

o ...... v. ' (. .: ... ' ~ t . • 1 t\.. .. ~--~ .. 

diflercnças ethnologicas c especialmer~t(~ .t·O <tpego 
1
1 curão das idéas-qtle os ministros pregaram ;fóra 

ao principio da igualdade e da uniibde, embora se do governo. . 
:,, . 1 ' - . . 

as suas. mstltu!çucs e <l mgo::., o principio pu- 1 entre os liberaes; de·.-iamos todos concorrer para 
r~mente :mL1~metico, na phr:~~e de mn pu blicista, unidade do pnrtido e restaurarmos a Jwrmonin 
nao deve tnurnphar cx.clusrv-aiiwnte onde a de- momentaneamente rota em pontos de detalhe, em 
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Os:~· GAVIÃo Pmxo~o: -Queremos .que 'sejam ( auinira'. eL.- ~eu Idealismo sublime e ao poder im-
no po~er o que eram fur~: delle. _ · memo •(ue encerra nos scns thcsÓuros de eternas 

O Sn. THEODORETO Souro : ·-Os me.zilbros ela Yet;d:tdf' . ..;. -
opposiçiiú são !uo phei·a.es conro os que tmáit~m 0 Çllh(··se para os factos, par:1 os ncontedmentos, 
govemo; entre nos não Ira -dífi,;rença ·quanto v_c~Ja-:::e _como se dc~enrola a historia nesse va-

• • r ~ ... "' ' • • ~ · 4' 1 11 -

r ·lil >l'Ccisos, uma \·ez que rwo vão compromeftel' :~ ;"'·' - :s s l c <l werces, porque recon wêe.u, 
os .ün~ elov<'dos que um lJilrLido de:vc ter em vist~, (\ ton,;s rct-.::nhecernm que o principio adverso tinha 
c1uanuo toma as r~~eas d.0 poder, assumindo uma trinmph:~do. . . 
gt·:nlde respousa/)il!dt1de P•~e::mte n nncão: . . M«s :1 Allemttnlw crue ficou vénceilora nesses 
Ning~em .!: nwi~ in.fenso em these" geral e ab- I comiJ:\\e~ de litãcs de Sac1owa e Sedan, a Allema

soluta a umao da Jgl'eJa com o Estado do que eu. I nbu rwnte<tante e;;tá tlcvornda t1ctnalmente pela 
Acllo que é um con,orcio impnssivrl· no tcrn:no I terri-::'(?1 uk_.era do soci!lHsma. 
dos PFincit!ios, mas o vejo ltirgaincnt::qwatitnuo e' VItt-.<r; ainda uli.i:na:Hente a ltu.;:sia vencedora. 
S<lnccwnai.ltf nos donünio:; da liistcrria, e não 111e A ~-t 1}S~ia não é c<~.tholicn l'omnu::, mas a Rnssia 
devo levar sómente por abstracções. est:1 (J(·\·::r;;àa p.·la ·mais lerrivcl de todo.:: üS f!;J-

· neecssano que a g-um:1 cons1c.eraçao tram-j " ,, .. Y:- '::,::: •. ::: i ta. (il~e cre no nyrw:m~, que 
~endentc, al~un~ fundamento legitimo, [_llgum se J/l":;l_.!l'l1a .t~ar~:; o mh~l1snw, no .Passo que_ [tS 
m~crt:ss.e de justrçu e de ordem superior, alg-um na~o~:~ Yi~l1C!l1as, as naçoc:; Cjthohc~s, a:; naçoes

-----lli:_l~:IlHOa altn~n~ confessnvel tenil:.1 acLuado no l,atlil~,~- r1ue _o no!Jr() deputado pelo Hto Grand~ ~o 
esjmlto osTeglSlaô:õl'ê-slfilT~Dn-servarcm-run-----ttt ~-:.' 1 ~b·mo;, que estavam na rctagunrün da ClVl-
estad-J politico-rqligioso. · ltsa:;:•ú, go:-:am de urnt• paz rel:mvameme r.wíto-----

Vi, S0nl1ores, mais de uma yez ;,tq ui desta tri· mnJOr. 
Jmm1, sem duvida no uso da liberdade ouc se con- Nlit• ~f~rú porqnn a igreja _e;tholiea é a socie· 

.sente.cntre n(ls e é para louvar, atacár:se cruando clad~: m;;_i~ :-o!ifhmcnte organizada que npresenta -
se discuLia esta idéa, nDo <Jquillo q ne devia ser :t ~ltstom de to elo. o· mou~o,. <l offerece inabnla· 
n aca o, mns a ro 1g1ao cal o 1ca Jslo é n roi- v t~ 1 • ::- a ro n e 1 1c:o aD umnmua· e, 
gião de nós todos. ' ' ma1s ly'llo que esse vasto tcmnlo de ::úes, que, 

UMA -yoz .: _ Quem at:1rou? na )•hi·a~e ~~o philosopho, consti'tue o_ miive!s??! 
• ~~:.1!1. llU\'Ida algumn_, que a que~t:o re!Jg1osa 

O Sn. TrmononETO SouTo: ..:..... :Mas isso, senhores, esta ·!l1í'olta no assuwpto a que me refh·o, e o 
não se.desculpa em espiritos tão illustmdos. tão homndo ~opntndo n:ío a occullou;. c comqunnto 
su)eriores. · nctn~1lrn<:ntc nn. Eu ona hn·a .r: · h'. 

Pois era preeiso qÚe o nobre deputado pelo monto nos rspiritos, uma certa tregonno~se-cam
Rio Grande do, Sul, o Sr. Gaspar Martins, talento po, :J:-; nações org:miznd:1s sobre bases di\'ersas 
enorme, democrat~1 illustre, a quem se devem da1]tWJim: CJ ue siio catholkas, vêm que 6 preciso 
render_ tod:1s as hmnenug-ons ; era preciso éine ampa1·:•r-se em um. poder que sej:1 capaz de con
S. Ex.., para defender a ikualdndc ch'il dos aca- ter os i!:\.C.'\.;sos c os dt\smnndos que a~ invadem 
t~oL}cos,_principio inconcusso,_vies$e aqui tr:a~:lr de p~l' to;ius C•s lar1os, como as ondDs invadem o na-

::; ,.: -~ v '-.. ' J (. • \.c .. , (. . 

confundindo-o -com o ultramontanisuw, o que e ~\ quest~o rc!igio~a está por toda a parte, por-
um g-rave erro perante a scíencía, a hístoria o ns q:.1~.: n<w..:o de u;ns. cansD mais profunda; vem do 
Yerdatlcs que suo o p<:trimonio cornmum da civi- eterno confllcto àa religião com a scioncia; tem 
lisaç~o houierna "! (.:ipoiados). · origcn~ mnlto mals remotas . 
. _..SenlJór.es, º- est~çlo moderno tem, c não pódo A que;;t3o_ reli;;ios:J resuc-dtotl sobretudo~ como 
deixar ue ter, um carãctef interconfessional,- isto diz in o nobre deputado pelo Amazonas, depois 
é, gu:~rda inteira neutralidade no meio das di- d_o ~yllai.Ju.~ e. d~~ :ncg-clica. . · - - _ . -
''ersas confissões religiosas. A. confessiontllidade 1 ~mgn.~m JUStl!Jca o syllabus ~em a encyclzca, 
era n base da or..,.anizãcão da idade media· a e e_ por 1sso que em aparte eu disse no nobre de-
cr;~n.-.~a r!: .1giosa ~l'<l ~nLão unw con ição do di-. p~1 tt( o pe o . I? ~rt!;'l e o tlt que n~o con.un~ 
relto pol!tico. I-:lo]e na o; corre do pl:mo que, :.~o dtsse o c:1tholtcismo com o· ultramontamsmo. 
passo _9.ue o e~t~Qo é a ~niiio ~xte1:na dos.ho!nens I)- ~enilotcs,. nyo_ lla aontestt)l-o: um:1 Vtls!tt cri-se 
entre s1, :1 rel1gw.o pres11.le e.xclusJvamen::e as re- a[.tllti :ts soc1ecwaes modernas: ta no mundo uma 
laç:ões do homem ~Olll: a_ divindnde. 0 ~s.tado esta- I viva, enerciica, indefessa, asson:brosa elúhorat;ão · 
belece un~aordem JUrll'l.Jcacommum, Clnl,secular, inLelleetn:!l; os eternos quatro problemas da al-_ 

.., • ,. i ~'• •.,. # " "

0 
"" • ,.• '""l"l•l :'1 : '!" ,,.. .., o ~ • -

do chrisLianismo do que a tlle'ocraeia (Apoiados). na.'oi:Jem -üo dia. hoje, c-~ ;no ll:l muitos- scc•:tlos : 
l\ias, senhores, not:ii bem: o Estado não dev-e ser ) a theo-ria ch conservação· e da correlnçuo das for

confessional, mas pubHcistas protostantes e in- ç,ls, diz 1<1n S81Jio, resuscitou, ou deu;iov~ edição 
suspeitos reconhecem qnc o estado, ser intelligcnle da vclh•• tbeoria oriental- da el!lanacão; ha anem 
e mornl, nãó pódc dispensar certos principias pens·~· quê o principio da evoluç~o derribou~ pela 

. religio~os p~ü~ordiaes,tem necessid:~.de ~e sustentar base o àog-m:! d<l creaçno,. a~sim como ha quem 
a ._ . :; ., , :s :; < _ , l , 1s tco · sccu o e nma 

a sua concepção elevada e fecunda, a sua ·moral e ine-vitavel que -vai isolap_d() 
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"'cada vez mais os homens das -suas institui~ões E note-se que essas idéas são pregadas por de-
religiosas. Que grande beneficiQ, pois, não é pm·a mocratas os m:lis adiantados; poderia citar, por 
um povo a uni4ade religiosa, quando ella é resul- exemplo, Laveleye, que sustenta que em um regi-· 
tante cü1 unid:íde social e histot·ica, quando é men de duas C<1maras~é necessario que haja tr11n
natural e não í'orçnda? ! sacçüo, accôrdo, ·concessões reciprocas. So~retudo 

Não se deye confundir o catholicismo com o em um paiz, em que a opinião. nã"-. tem bastante 
· ullramontani:;mo. Para confundil-os seria neces- ·.força, como l!'llll na Inglatrr~a, o:ii.'êle depois de al

sario confundir u monarchia com a autocracin, a gnmas rejeitões, a' camara dos Iords vê-se forçada 
aristocracia com a ·oligarchia, a democracia com a adoptar um projecto da camara dos communs, 
a ochlocraci~l, isto é, confundir com<~s que nüo sob os dictames e inspit·açõcs dessa fórma de sobe
se podem confundir, porque umas nüo são mais rani:1 popular ; sobretudo em um paiz, em que a 
do que a exageraçüo das autras; seria um illo- opiniiío nüo tem bastante força, é necCs!sario que 
gismo e uma abenação moral. a C[lmarà temporaria, qne o governo, que repre-

Sr. presidente, eu e~tou certo de que, passado· senta a sua niaioria, entre nesse cnminho de trnn-. 
este momento, todos os Iiberacs se hão dP. en- sacções e accôrdo, que não é desairoso para nin-

-centrar no terreno da liberdade de conscieilcia, g:uem, porque é dominado poí· motivos de ordem 
que .é bandeira não só do !1arlido lilleral, mas da publica, pela razão de Estado, e enca:nii~lla-sc 
civilisa~üo modcrnã. · ú sa!isl'ação t1os mnis elevados interesses da sacie

Não ha duvida que os direitos politicos dos dade (Apoiados). 
ucalholicos· podem ser considerados como direitos o Sn. FluNÇA rAnYALHO :::__O Sr. ?\Iarqucz do 
do g-ener9 humano.. _ . . . Hernll /disse ·que o S•mado era um flagallo para 

.Mas, s1 essa conszder<lÇ<IO d:.t_ defesa dos dn·e1tos nosso paiz. 
do gcnero humano fosse sullictente p<1ra arrancar rn • 

os votos dtl maioria g·overnista ne=-ta camara; . O Sn. THEonom:ro Souro :-Não sei ·si elle o 
. _então_ s_e_TIQ.Qªria j_ºynntur a bandeira da defesa dtsse. 

de todos os direilos. huiuanos-;-exig1i' leis 1nínfe- O Sn. FnANÇA CAr.nuro:- Disse. 
diatas a qú'e elles sr:tisnzessem, taes como: a de 
emancipação dos escr<wos, pf?rque nüo ha direito_ 
mais eleraclo do aue a liberdade. c outras muitas. 
Mas ter-se-hia saltado a pés juúctos <lo domínio 
das· re~lidndes par:~ o das a!Jstrncções, ter-se-hiam 

· compromettido os mais respci tav,~is interesses da 
sociedade. 

Não posso alongar-me mais, nem o devo, sobre 
estn m~teria. · 

· O paelido liberal saberú carregar a sua ban-
deira; u idéa ha de sahir vencedora, mas é ne
cesst~rio que ten~amos prudcncia, muita pru- · 
dencia, .o que não exclúe a decisão, a coragem, 
a tenacidade quo são as condirões do successo 
(AJJoiados). 

Diz-se qt1e u cnmara obrou por medo do senado ; 
que clla estú actualmeute uebaixo do poder do 
senado ; que niio tem a liberd~1dc de movimentó 
que deve ter um partido na suprcmn direcçiio do 
governo. 

Diz-se que 'o senado é que cstú dictando a po
litica, traçando o caminho que deve seguir o 
govemo, e que o ·ministerio actnal está sacr.:(fi
cmrdo ~a dignidad.a do partido liber:~-1-. a necessi
dades de transacr-ão·· com a maioria de advérsarios 
implacaveis. • 
· Diz-se que o governo :~.meaça e recúa, vacilla 
e titubêa. intimida e <lCaricia alternadamente a 
resoluta Ópposiç~o vermelha da camara vitalícia. 

.esses principies metllaphysicos que alguns pu
blicistas entendem que elle represep.ta, mas tem 
or missão entre nós limitar a omnipotenda da 

c amara temporana ; e estma o a co a arar com 
ella para que as leis sejam melhor meditadas, mais 
seria,detida _e ma~uz.:amente elaboradas; o ~em1do, 

, o ' 
corporação, que, como o governo, como a camara 
t~mporaria, ~om?'todas as outras forças do _m_eca-

contmpesos, representn o principio da sequencia, 
· da ?Ontinnid_ade, a tradicção, a mo~eração que é 
preciso respettar.; , • 

O Su. THEODOHETO SouTO :- Si elle disse, não 
foi -por Gerto em sentido olfensivo, -mas em re
plica ironic:~, pois elle maneja habilmente a iro--
nia (Apoiados). · 

O Sn. JoAQUii\1 TAv:ums :- Elle,'que é senador, · 
não podia considerar-se um flag-ello. 

0 Sn. THEODOUET9 SOUTO:-A camara não pÓde, 
não deve fazer l)olitica com palavras so!t,í\s, com 
phrases avulsas, que t~lvcz não tenham sido ste-
nographat1as (ielmL'nte. · 

o Sr. nlarcJucz do Herval é um elos homens mais 
prudente5, 6 um dos espi~·itos mais moderados do 
li l;el'alismo brazileiro. ElJc tem d(!do ns provas mais 
completas dessa grande sabedoria pn1tica, que ô 
a alma da politka (Apoiaàus). Ni:üguem mais elo 
que elle, reunindo em si tanta for(;a à:e presligio, 
svmbolisando tilnlas glorias,. e por consequencia 
pÕdendo inJluir tüo poderosamente na opiuião pu
blica. no sentido das idéas liberaes (apoiados)._ .. 

0 SR. GALDINO DAS ~E\'ES:-Nós_ sempre de
fendemos aqui o senado; V. Ex: foi quem o 
atacou e violentamente. · 
... O·Sn,--'rHEODORETo-Soriro.:~Não o_ataquei; vou 
tratar disto. 

0 SR. GALDINO D.l,.S NEYES :-V. -EX. foi quém 
accusou ·o senado, quando não reconheceu os 
seus senadores do Ceará; seu discurso está im-

. . . 
o Sr. Marquez do Herval não podia ter lançado 
uma proposição que não estivesse no niYel da di-
cr i . a lamentar e do seu atriotismo. . 

Os honrados deputados provoeam-me a uma 
questão, que serve-me de transição natural para 
unr assumpto que precisava de tratar, assumpto · 
que prmCipa men e mé r ux a . 

O nobre deputado por :Minas lembra-me que aqui 
já accusei ao senado ... 
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. minha província. Não podia nega l-o, levantei-me 
aqui contra um parecer da commiss~o do senáuo, 
que concluia pela mmullação dessa eleição ... 

O Sn. SouzA· A.NDRADE:- PaL"ecer altamente in-

·- O SR.. JOAQUIM NAnuco:- Era um direito do se
nado. 

O Sn. THEODomiTo SouTo:-... parecer que consi
derei e considero altamente injusto e manifesta
mente inconstitucional; mas, desde _que o parecer . . . 

O senado estava plennmente no ex.ercicio de su~s 
faculdades; exerceu u1na attribuição que lhe com
petia nas orbiLas do seuregimento ; não. havia ne
nhum recur:;o.- Era sem remedio como dobre por 
fip.ado. :t\!us agora posso dizer, agora sim, porque 
n~<o me sao defesas a~ ap.:·cciaç.~es n~or~es, posso 

nem accusação alg~ma nos ~enadores; posso di~er, 
que tinha toda razão para qualificur de injusto e . ... . . ' ·~ "\ .... 

mos honrudos senadores que se têm occupado 
com os negocias do Cenrá,uffirmavanr hontrm que 
no Ceará não ·se. podiam fazer eleições, tal era o 

. estado de_ miseria e _disseminaç~o das populações 
que não podiam manifestar o seu voto liHe esião 
dizendo hoje que o Ceará nada 01ll ouro, está' cheio 
de riquezas, não precisa de soccorros publicas, 
podendo-se uté acabur a sêccn por um decreto; e 
que, si se mandasse, por exemplo, buscur alli 

• • ~ .. ...: • f' ... • ~ ~ • 

O Sn. G"\.LDrKo DAs NEYEs : - Nrrô accuse hoje 
poJ'que amanhã pó de arrepender-se. . . ' 

O Sn. THEODORETO SouTo :-Estou moslrnndo 
que o meu procedimento foi perfeitmiente justo 
e legitimo no terreno das idéas, na upreciacção de 

' 1 ,:, - . • - • 

daqui. Havia sustent<1do que o p:ú·ec(}r era in
justo e- incons!iLUcionul, e os honrados senadores 
que o lavraram, eonl1tentcs vêm agora senão pe
nitentes, dar-me ra.zão; vêm dizer ql!l.c ~s popula
l.:Ões do Ceará estão ricas, ou antes; que não pre
eisum ele socco · ros· vem dizer ue ntio era a 
miseriu~ n viuvez e u orphandade que se sentavam 
com o ro~to hunhado em lngrimas á porta de cada 
umn das-choupanas daqnelles.sertões adustos, mas 
u riqueza c a opulencia ·em um festim esplendido. 

.. :M:Js que triste derisão, e incoherencia dos ho-
-mens! -

o _Sn. G.~:LDiio nÃ.s-NEvEs dá-um aparte'~ ·· - -
O SR. TimonollETO SoUTo:- Essa aprecia~ão 

moral não me pó de ser rtegadn; não cabe aqui de
c ma orw; nem vai nisso esr sp i ; 
eston tirando u limpo conclusões das opiniões dos 
senadores; ponho-os em contribuição para tratar 
.da questão da sêcca do norte, para mim a questão 
· max.ima da adnü!J.istração do paiz. • 

o s~. G.A.LDINO DAS NEVES:- o .que não que-

accu~amos o senado. . 
O SR. ·THEODDRETO Sou"TO:- Sem offensa ulgu

ma. nos sentimentos de ho:;radez e de probidade 
"dos senadores, nem quebra do· respeito com :/ue 
as camaras se devem trotar reciprocameníe, pos-

. • . • m dá raziio 
_mas infelizmente da maneira mais prejudicial aos 
mteresse~ das proyinci_as do 110rte. · 

Si naquella occasião, com aquelle parecer o 
s~nado queri-a matar politicamente o Cear-~, ac
tualmente os dados que foram examinados, ca
ta-dos, :nanuseados, torturados para se .lavrar esse 
parecer, ser!en: para matar materialmente ·ess~ 

Annullar:1m eleições por cãusa d~ miseria, con
firmadtl por dados otliciaes, e agorá rejeitam esses 
mesmos documentos, e uffirmam a riqueza. Viram 
um montão ue ruínas, e agora vGm um edificio 
dourado; v!r:nn a morte, e ag-ora vêm a vida; · 
viram :1 sêeca e :JO'Ora já vêin as inundações. 
Eliminar<lm da carta politica-,uma provmc1a, por
:J:UC a desgraça convulsionára os seus elementos: 
para isso rusgar:nn vaginas inteiras da constituição: 
a ultima que ficára,escripta peln mão da civilisa~ãO 
christã, porque não será rôta ."! O espírito de con
tradicção ·é o mais· fecundo engenhoso de todos 

Senhore~, d'onde vem o .principio da garantia 
dos soccorros publicas ? Vem de um dogma so
cial e hYmanitario como de su remas razões de 
interesse publico (Apoiai os . . - . 

Enganam-se,pois, esses ·senhores senadores além 
de luborarem em espantosa contra dicção. Faço
lhes justirn, supponclo que elles violentam e con
tl'astnm -·as im·pulsões dos seus sentimentos na
tLUaes. 

Sr. presidente, eu tenho nesta questão a· gnrunti~1 
suprema do nobre presidente do_ conselho, ·que 
muis de uma vez me disse: o Ceará é minha 
reoccu :1eão incessante e or isso rendo com 

toda a effusão d:.Ulma _uma homenagem smcera 
aos prin~ipios administrativos de S. Ex.. / 

- Não ha problema mais importante P<lru a admi
nistra~ão do paiz ào que o do norte. Sei que hn 
diversos princípios de classi1lcação dos partidos;-' - · 
mus o _mais peri~os~ é o prindpi~ tet·r~~?riul, que 

rompe n unid;de n;1cfonaÍ.. 
Sei que não ha clistincção entre norte e sul, 

mas ppclerin responder a6s honrados senndores 
que se occuparam deste assumpto pelo mesmo 
mollo porque uma vez respondeu u illustre Ta
vurcs Bastos, de s~mdosa memorin, em um estudo-
que· ez em J o _. r ' . 
norte e do sul, pelo qual provo.u qile o norte re_
colhia todos os annos ao thesouro publico uma 
quantia liquida de perto de 7.000:000$, satisfa
zendo todos os encnrgos geracs da união. 

Mas não Ui:\[trei deste meio, acho que a questão é · 
altamenteinconvenienLe collocada no terreno das 
distiricções geographicus; ~ por' isso que quando 

. orou o illustre deputado de Minas, fazendo pa
rallelo~ . que páreceram imprudentes, p_roLest~i, 
porque parecia aver a p:tr e . . . 
que não eram as mais justas e generosas. 

Senhores, o problema da sêeca do norte, si· no 
presente nos assoberba pela mole dos destroços 
accumulados em cerca de tres annos, no futuro 
é uma ameaça7 como .o nucleol? negro da tem- · 

te~ uma marcha· cyclicu, um como corso e 1"i
corso fataes. ·Embora seja muito -tarde, e já·.:.me 
sinta · fatigado; vou dizer alguma cousa, a seU: 
respeito. · · · -· 

Não era necessario~ que o nobre deputado. por 
:Minas nos viesse descreve~: os perigos da esmola. · 
Bem sei que ha so re essa mstrtmçao nas opi
niões extremas;o egoi~mo·e o pietismo. 
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- A primeira ·l)arte do ptincil)io economico da 
troca o historico-do indi;;idualismo e da respons;J.
hilidade-·a scienlifico- do com!Jate da cxistencia·; 
cosmogonico; -dn. cvolutão~ e diz : nacla de es
moltl. "\. esmoh1 preju:dicn, defrauda o fundo com
mum do trabalho gorai; quebra n íil.JI'a moral. do 
individuo e d:1s popula(,"ões; gera as imprêYi
denda e a miseria progressiva, como ua Inglaterra 
e 1W Belgica erigida em. systema, não entretem 
nem desenvolv-e os sentimentos ele piedade c be-

. ueyolencia, destroe as fu.nd:l(~ões severas c per
manentes da soeieuadc; é nm crrQ, é um ct'imc. 
A pobreza é um facto· univcrs:1l, prouupto da 
inm!Hcienciu do trnbalho, da pre:~·ui(':J, da im
prcvidencüt. Os pobres são os vencidos, os des-
troros do eombate. · 

ó pielismo reruta essa escola e diz-lho: a. a ri
thmctic:1 é a vossa unica rcU.g·lão, mas a socie
dade deve ter virtudes. e a hurnnnidadc e a mais 
a !La de torl<JS virtudes:· vós c:moni:::ais o cgoismo 
e a guerra social; desconheceis o ~acrilicio, e 
sur1ppriQlis o m,:rs bello lado da n:1Lureza moral ; 
repu(iiam a philosophia sublime do ehristianismo, 
Ra exagel':l\àD· nos -extremos..;.. _n_em ª _!tliseria é 
uma \irtude, nem a.pobresa um demerito, c.[linnd·o· 
ella é inculpad-a. - r . 

· E' preciso lembrar-se de que principies ab'so
luios, regras abstractas não podem ser applie~1das 
e que ns leis çommuns só regem em condi~·ões 
normacs da socredac1e. 

Esta-~e no Ceará, e nas provincbs do norte, 
em conditõcs ahsolut::mente· anormaes ; a mise
ria resulta de leis naturacs> contr;l as quaes niío 
podem as forças humanns, porque ainda ningucm 
descoJH·in o meio de mudnr as estacues. 

Ha sobre este assumpto, Sr. présiueute, isto é, 
sol.Jre os meios a empreg-:n· para n soiuçuo da 
questão da sêct:a o~ seg-úin tes systemas Oll es~.:olns~ 
a pluvifera, a auti-ptu,ifet·a, a e~.:dettica entre 
es:;as duas, a do de~p~mmncntn, c ns opiniõt.:s 
que foram seg-uida:' na India pelo • Indinu Eco
nombt •, Lonl NorLhlJrutk, e Lorll Lytton. 

A primeira susten::t que a ::-tmosphera é t~o 
lnbora\·e! como o solo, c .seus gntllLks 111cios 
sãn os nçudc,;:, a conscrYnt-5o das ma Lfts· c rearbo
risn~~~o como l'Clentorc:s c conuens:tdorcs das ern
por:i~,;ues pebp.icas cnrregadns veios aliseos, c de. 
outros fóeos de ev:~porar:üo. 

Ess:~· escola teve adeptos muito illustt·cs entre 
os qnaes creio que se púde contar o nobre de
putado por Pernambuco. 

0 SR. 13uAnQUE DE MACEDO: -Nunca disse que 
·os açudes faziam chuYa. 

O Sn. TnEODORETO Souro:- Rcctifieo a minha 
proposição. -

O Sn. Bm .. nQUE DE MACEDO:-· Apoiado. 
O· SR. THEODORETo Souro : -Ao lado lia escola 

venciveis no legitimo patriotismo cearense, e nos 
sentimento:; os mais profunuos e gratos tln natu
reza mot'31. Ellü nüo JO.dia se1: )OSLO em pratica, 
sem que o g-overno anças~e mii(l c ós mc1os os 
m:ds violentos para quebral· esses laços myste
riosos, que un~m uma p~pulaçã? a seu torrão na-

situação espiritual, dessa relá~ão emociom1l~ fun
th:men.lo da. _patria (Ap_Jiados e ~11a1·tes), Era um 
s ·stema sdva<•om · nao 1oderw ser osto em 
execução. 
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Quando cu àizi::l que para o Ceará o supremo en1- ohrn:::, o que condcmnou foi a falta de ar-
recurso eram a estrada de ferro e a irrig:•o~o, cu r-nmento dessas obras. _ 
me cnco>tUi'tJ inLciJ',1mcnt<l. it opiniiio a~ Lord ·_Este l)onto é ({npit:Jl: o mini~tro concordou com 
Lytton,-que, repito, di:;sc a ultima llt.la ;ra ·sobre· a ueccssi11ade c conveniencia <les~as obras; que 

,;0. ~~ rl rl' . "~ • M • ' ,; ,. <; •• h:m 1' 1m tira. 1):J!'tido da I i ·erL! e sub~. 
representan tcs, :-;rc~.arios da opiniiio de que o g-o- titnir a e~!'noln pelo snlario. · · --
v-er no ni'io devia ter cons~1Ml:ido ta ato dbihciro S. Ex. tirou. todos os véos de duvida de sobre a 
em olJrns publicas," em· face do preceito constitu- suu res:~luiJii.O, que 1\ justa no Lm·rcnQ do:; prin- ~-
cional que garante os soccorros. : cipios !Il1anceieo~, c á luz dns motivos que :1 de-

O S:L .roAQt;Ii.\I NAnuco :-Isso é""'e-óru. 0 nohrc tm.·mina'hlm, como das reflexões cg1e a seguiram. 
ministro ua razcnda. _E~Ja não 1 ~!;yo~':e,. ~~~podia en3i,ol':.~r uma. cen: 

\,_ ( "\ • .... .A.C' ' ' -.J 

O Sr.. í'HÉODOHETO SouTo : -O aviso de 26 de honra da gcr~:<;ito actn:ll ·(Apoiados.). . 
. Maio está perfeitamente exv!icado, e si 0 honrado . Sem d:J.vida tem lwvido preyaridções no norte; 
deputndo me q.uer chamar para ·uma dism-:são todo::> os (]eput:~dos não hesi·tam em proíligal--as e 
em que crr n1io receio de .entr;1r, direi qi.w o marc:}l-as com <1 forro em bruz:1 onde forem eu-
aviso de 26 de Maio é a reproducr;ão da circular centrada~. O ·riue não posso aceitar, porém: é que 
de i~ de Outubro (Não apoiados c a~m:tes). se cliga que süo in'lh;.encias ,vo!it!cns, mi,er:rveis 

l!Ias, dizia eu, o aviso de 26 ele Maio n~o é sen~o 
<t reprodacç·ão mt:is ou menos. fid da circtilar de 
1.4, de Out~hro. O que dizia es'a circular? . 

Determinavp. que os presidCJ:!les fizessem re
gressar as populatões 80s st~us. _lares.; que os pe
dido3 de soccorros fossem fcltos dn·cetm1.lCJ).tC; 
qu s · ~ , iz< s. • ::> ... ·~ " ô' -

das ás necessidades da sêcca. Os seus motivos eram 
as melhores noticias vindas do norte, qne ~eme
lhavnm um prenuncio de cessw:flo .da calamidade, 
:1 antc-manhii de <lias mnis amigos, as primeira~ 
gottus das aguns do céo sobre ·aqnol!e solo ubra· 
ZUdO : Cl'<IDl uinrJa a Jli'·CCSSÍUad:l de 11Ul' termo (I 
alnisos, ~~ favo:·es indcddos sob prctox.to das misc
rias pnblicas; sob calt'l~ da <"aridn1!c ameia I, e solm~ 
tudo, as info:·ma~.:õcs tristes, as communicat;õos gra·' 
yes dos presirlcntes !lo Hio Grantle do Not·tc, f!tlC 
dizia haverem-se alli fornwdo qtwdrilh:1s rlc S<tl
teallore$, c elas .Alugôa~ _n respeito das fr~mdes en
contrndns na colonin s-. Francisco: Eis o·que dizia I 
essa circulnr-; perfeitameate explicada nn tribuna 
por occasião da inteJ·pelit.ção do i1lustre deput:1do 

>l:l P:; ahvlJa o r. Manoel Pedm _c ue embora 
em "opposiçüo não se rc:.;nsará a, npoiar as rninllas 
asse~·çüe~ nesCJ a~sumpto. · 

Pois bem, o que diz o ·aviso t!e 26 de ~t~1io? 
As explicações do~Sr. ministro da fazenda. me 

sntisllzeram tanto mais quanto as ve,to con!lrmadns 
elos !':1ctos. Niío h a "'OVet·no patriot.:~ que seja 

capaz de re.cusm· soccorros .pu} tcos as provmt:Ias 
aç.outadas pela ser.ca. :Faço justiça a todqs :.liberaes\ 
e conservadores. 

O·a\'iso de 26 de Maio refere-se a dcspez~1s não 
orçil.d<Js, porq:uc como declarou o nobre ministro 
precisava de ter conh~cit}lcnto 

< • ' 
para dar auxilio. e 'trab:tlho ao povo .. s. ·:Ex. não 
condemnou a applicação do dinheiro dos soccorros 

( Trocam-ss divel'sos apw·tes.) 
O ,Sn. GALnrxo DAS NEVES : -Nós nunca pu- _ 

zcmos isso em duvida. · 
O Sr:. TtmononETO "Souró: -.Malversações nessas 

circumstnncins, como em tempo de guerra, são 
hem noto nas nu ustorta c o as as ct"Jses : sao -a 
sequcla negra da th~::grara: ·os corvos vi:::itam os 
cmnpos da batalha: a noÍic da fome c da peste é 
povoada de tl~!Tarcs, e de s11Heodorcs como de um 
bando Lle hyenas (Jiaito l:em). . 

O Sn. SouzA AxmunE :. - Apoiado : (\ fóra ele 
uiar e \: ,. 

O Sn. BU.\TII!U" ns !1-Lu.EDO : -A que!'tão é sim-
plc~nw.ntc tc1· infor:mnçõcs. · 

O Su. T1mononETO SouTo : - Es~as informn~:ues 
devem sei' Lr~1zidas tW governo, e ellc lw de cumprir 
o scn Llcvcr. 

Senhores, eu devo levantar ess~s accuslltões, e 
exigir n prov:1. l\Iande o governo. proceder <1 um 
inqueriL\) rigoroso .. o. Dr. José ·!uho ha de fa~~l_-o,e 
ou e 10 ' • • ~·~ •. , , , 
nhiHlo. e· punido. O commercio de minb.a tcrrâ é 
em geral um dos. mais honestos e irreprehensi
veis. Si ha at1i ::tlrrum prevaricador: que Jwja es
capado ti acção da"autoridade, no \liá em que fôr 
descoberto, será posto nas !Jalés da opini~;1 m~
ralisada da minha. rovincza, em nome cre ~UJO 
pov.o honrado, lraballwdor, amante a or em ; 
em nome de cujos proprietarios, capitnlistas, ne
goci:mtes e indnstriaes, eu exijo •1ue se fo_rmu.lem 
:ts acrnsa..:ucs, e se convençam os delaptd.adores 
dos uinheiros do Estado, consagrados ao.rna1s alto 
de todOS OS ministúdOí'-,- O de SOCI:Orrcr uma {'::n'lC 
:'t • "' ""- .._ •. T l" " •. • • i! ~ 

fóros de honra dn minba província, e do seu 
atlministrador (Apoiaclos). Castigue-se o crime, 
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mtis· fiquem puros e extremes os arminhos da as energias inimigas di! natureza e da voniade 
honestidade (Apoiado.ç) · , hum3:na, co~o _sacrificou a posse .de uma cadeira a 

A administraçlío da província do Ceará estava que trnha d1rerto )1esta casa ; nin(l'uem mais do' 
·no, principio da actut~l· ·situação entregu·e- ao Sr. q~1e elle jU:stam~nteta mereceria (m~itos ápoiaclas). 
conselheiro-Aguiar; foi 01linião minha e de todos . SI acaso se almsse,_uma vaga aquinesta bancada 
os cearenses que era _preciso entregal.-a a um· cear~n~e, para que ell_e a occupasse, esse distincto 
cearense, a um homem que além dos sentimentos br~zileiro, eu lhe d~ma o· meu. posto, e si cem cn
geraes e impessoaes de hum:mid:1de; além: do cunh den·as de deputado tivesse, c si pudesse lhe daria 
primento dos seus deveres politicos e administra- cem cadeiras, t:~l é o seu merecimento (Apoiados). 
tivos ; além das suas __ inspira~ões-patrioticas, es- · 
tivesse ligado por esse-liame intimo, secreto,- po- O Sn. FELrcto nos SANTos:-Deve ser promovido 
tente, que se ·origina do berço; um homem final- para província de La ordem .. 
mente que fofse lllho daquella terra. . (H a 01tt1·os apartes). 

Nós tinhamos visto tantos erl'os commettidos Os ~que censtuam: a ·applicação dos- dinheiros 
_ na·s administrn~ões iJassaàns do Ceará; tinhamos. publtcos cnr obras de utiliMtle geral. provincial 

visto' COl'rerem as populações ~precipitndamente ou muniçipal, por motivo {la ·secca sãÓ os mesmof: 
para o littoral, e ahi co.aglob:1rem-se como á onda cop.servadores que; nomeando un1a commissão para 
açoutada .dó temporal; ~inhanios visto a peste <le- . estudar o est..1do da .. provincia e;m :1877. verificar:1m 
vorar ccntenares de habitantes em diversos pontos a necessidade e importància de tres ·estradas de 

- . da provincia; tinhamos ouvido os clamores re- fe1-ro e outras obras. · 
percut_irem por toda 3 pnrte, os gemidos, as :Jgonias Essas tt;es ·estradas ·deviam parlir da ·capital 
de envolta com as imprecações contra o governo e (é a uc Bnturité), da Granja ou· Acaracú (é a de 
l)Ol' isso_.:_diziamos: não é possível que es::;a gente Sobral), e do Aracaty, os· tres portos ·priricipt!es da 
não ame aquella terrâ;-mas·o-que-é incontestavel _p_::ovinci~, e os tre:; fócos de attracçiio das popnla
é que seria mais conveniente quq a província çoe,; errantes; úrrcmessa(hls sobre as praias com.o 
neste- momento tren'ícndo fosse aàministrafla por p1·ancllas rotas de navio· naufrngado. 
um seu filho. E'u appello para os nobres deputados O .nobro presidente do conselho bem compre
po'r·Minns pat'3 que me dignm, se porventura a hendeu ,os supremos deveres-do seu cargo, e soube 
sua pro~i~~cia passasse por uma crise dessa ordem~ _evitar que os milharcs·de retirantes se viciassem 
não_ desejariam, pclo.mcnos nos. primeiros tempos; p~la inc:rcia e peln miseria, :1 recunua a funesta 
queella fosse administrada por um mineii·o. escola tla corrup_ção c do :mniquilamento .. Si na 

· (Trocam-se div~rsos apartes.) _ _ sua 1oDga vida de administração, não tiv:es~p S. 
Ex.' !lctos que lhe assignalassem a P<lSS1lgom, ú 

AttestÕ a todos os represcutantes·das rí1;oviu- maneira de mnnumentos percnne~, pelo que pra
cias do Imperio que elles não teriam' voto diffe- ticou. em reltlção ao norte torqar~se-ia ·digno dos 

. rente. · - • encomios de um povo ciYilisndl'í; teria conquistado 
· O Sr. Dr. José Julio, quando foi presidir :1 pro~ nome imi)erecedouro Llc estadista e patriota. 

vincia :Jí) Ccnrtí, achon-n jú em êstndo ele pro~ O SR. JoAQLit:.\1 _N.\uuco:- Foi nma ille":!_-alidade! 
funda de~organiz;1ção etn todos os J amos 1lc ::.er- ,. 
vico· publico, ~obre tudo no que cru relativo a O· Sn. Tn!WDOHI!:"l'O SouTo:- Um:l illcgniiuac:e! 
~oécolTO::" Eneonli'OU milhare:: de rctirant~~s nglo· ·~f:.ls o:; }H'inciplos, :1s llOJ'llUH Jcgnes, o~ canons da 
mr.rndo:-> nos trcs pontos principacs do liltor:ll 1la Yitla onliúnria niío pod.:m applicar·sc em .con
próvincia, a capit:d, Arac:Jty e Granjn (Camocim); <l~çües cxtraoroinal"i:~~. Pcr~nntc S. Ex. :10 ex.-mi
achou a populaç~o e:>n:agada peln fome c pela tllstro un fazcmla, dn ma:·inl!a, nos governos 
pe:te. O que havia· de fncr~ Ellc tinlw dit~nle de de todos os credos e de to,los os paizcs si a lei do 
si. enorme~ :dificuldades: um poiJicma témel'oso sn<~eorro publico u5o tr:msccnde i.lS_ 1:egr:1s ordi
como a esphynge. Era necegsario o esfor1:o gig-nn- nal'ias <.1:1 atlministnw5o dos c~tatloi:. · · 
tesco. a lnt:\ com: Dc'\ls e· com os homens, como na Em vez do dom fFntuilo que \•ida e rdJaix.a, o 
antigí

1 
lenda. · · honrado presidente do conselho entendeu que 

,· Não era nm leito do rosas em crneindcsc::m~ar, devia distrii.Ju1r aüs rnilharestleretirnutesosalul'io 
m:~s. um leito de espinhos, e 1•nsso atlirmtu· que :1 'Pelo trabalho reprouucti\'O da riqueza nacional. 
lli::toris impart!al l~1e h:t_ de faze1·justi<:a em todos Oh ! ~-ranuc e inaudito crime! · · 
05 

te:npns; ha de dizerqnc o Sr. José Ju!:o, com QÚ•1nto :í estrada de ferro de SolJJ:al, cr:~ uma 
grande honra para si o provci~J para~ paiz, jus- c.onct.ssiio provinc:al. Dentro dos stt'ictos termos 
tíficou plenamente :1 cspectntiva que tinham- na da lei de 1874:; foi ella dechlr~da geral, porque é 
U C

·so" -• lOI·a,zo•) · inter-_',ll'Ovincia_l, tendo · or ob.J·ectiYo S. João do sa ·~ <lo"i. ·<··>·. 
Ninguem m:Hs o CJllC o nom·e pr'e:~I :::n. c o 

conselho tinha nclle. confiança. Fnendo-uic a honra 
~ ·de com~nnni~·ar _guc níais habilitado do __ que o 

r: o~e-. < ·,.., 

:~dministrad·•r do Ce;Jrú, perguntou-me si elle fnria 
o sncri fiei o de nceitar essa -miss~o , e eu l!le <~S5e-

~ ~ ·~ 1 ' 

(iic:lção.... _ . 
_.O S13. C.'I.NSA::>çlo DE $INnmú (presi<leute do_~onse-

.6 SR. TI-I~<:ononETo.SoUTo : ..:.._ .. e devo repctil" 
qtt~ a IlO.sição do Sr. ;o5é _Juli~ 6 toda ~e sacri-

' ' . .. · actividade, a sua st~ndc 110 pelejar-sem termo contra 
~, ·-. ' 

·. ··~ .·. :··.·-
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Na India Ingleza forain construidos 88 kilo-
metros de estrada de ferro em 55 dias. Lord 
Lytton mandou abrir officinas publicas e conti
nuar antigos tra~al~os hydra.ulicos para dar em-

manifestou. 
A administração do paiz não tem assumpto que 

mer~ça maior attenção do que o estado das pro
víncias do norte. Ha um cyclo fatal para a volta 
daquella calamidade, e homens do sciencia, que 
estudaram o flagello, prevêm sou reapparecimento 
em peno os c .. a annos. • a mm1straçao 
deve olhar para o futuro. Está provado que as es
tradas de ferro, partindo do littoral para o interior, 
serão a melhor garantia contra os elfeitos da sêcca. 
Não sejam interrompidas essas obras, póssa ser 
soccorrido facilmente o interior, que se terá · fir-. . . . ()" . 
valente ante-mural contra o tlagello que a devasta 
periodicamente. . 

Eu peço licença para compendiar em rapida 
summa os pnnc1p10s c regras apregoa os pe a 
administração ingleza sobre este assumpto. Nci 
systema do « Indian Economist » deviam estah~
lecer-se celliliros de abundancia, e invocava-se a 
historih bíblica do Egypto. Objectou-se a isso que 
o commercio no dia em que tal se fizesse retirar
se-hia desanimado, c a administração, sujeita a 
riscos e azares commcrciaes, incorreria em gra
víssima. responsabilidade, pois quando o Estado 
ne~~'ocia, fórça o seu talento, e lança a perturba }o 
no merca o, e em to as as re açues a o erta e_ 
da procura, con~ enormes desastres financeiros e 
sociaes. 

O plano seguido por Lord Northbruck, quando 
governador da _India, foi o seguinte: adianta
mentos. aos pla~tadores, afim de favoEecer uma 

l b . ( ' (. (. ... 

rifas de tran.;porte das vias ferreas ; abolição pro· 
viso ria dos pedagios; ·fixação do max.imo preço 
do arroz e supprimentos por armazens publicos ; 
emfim medidas diversas que perturbaram o jogo 
natural da offerta c da procura. 'l'ü.do isso pro
duzia randes males e desastres. 

Lord Lytton .tem um systema simples e effic.az: 
estradas de ferro c obras tle irrigação; aquellas 
~ntes dest~is antes de tudo~ sobre tudo. A primeira 
condição de segurança pratica contra a fome, diz 
elle, é prover ao incremento da ri€J:ueza e da renda 
publica. Os trabalhos do governo devem ter um 
caracter preventivo, e o augmento da riqueza é 
a verdadeira e permanente prevenção contra a 
fome.' O governo deve promover~ d?senvolver a 

L > 
tempo premunam contra ns consequencias da fome 
e engrossem a riqueza social. Devem-se construir 
estradas ele ferro arteriaes, e duplicar-lhes, cen
tU:plica-lhes a força pelos caminhos collateraes~ 
locaes, covergentes, subsidinrios, de maneira a· 
íormar uma rêde como nos Estãdos-Unidos. !fias 
essas' o ras evem r c r • ·o 1 
continuadas com tenacidade imquebrantavel. 

Eis, senhores; o que peço para a minha ,pro
víncia e para as províncias das parallelas ar· 
!lentes. 

E• para nós uma questão de· ''ida e ~e morte ; 
por esse systema estou ISilOS o a sacn 1car u o, 
aceitando a lucta em qualquer terreno. Suspender 
as obras das estradas começadas actualmen te, 

.o\. 23.-TOMO II. : 

senhores, seria um absurdo sem par. Que tremendas 
consequencias não acarretaria es5e passo ? 

O que faria o governo ·dessas pobres familias 
~ust_:ntadas pelo salario dos ~eus pais, dos seus 

(. ' . . 
Onde iria collo·~al-as, e. quanto gastaria com esse 

servi~o, que seria a mais desgraçada de todas as 
substituições dos actuaes serviços? Não, senhores, · 
isso não se cornprehende; isso não é possível. 
Os Srs. senadores conservadores qu.e faliam de tal 
devem lembrar-se de um nphorismo consagrado 
pe o tempo, sanccwna o pe a propria vetustez, e é 
que os melhoramentos exigidos pelas circums
t<mcias são a mais solida base de uma política con
servadora (Apoiadl!s). 

Senhores, a caridade não é um remedio á mise
ria, é um ~lmple~;: allivi~ : ella produz o qttietismo, 

interesses sociaes, eu pero, em vez da caridade, o 
trabàlho. . . 
E' de esperar- que voltem os inverno.:;, c me-

I orem ns CircumstanCias. 'mquanto Isso não se 
vcrificnr, a remessa dos soccorros é um dever, 
e, repetindo a phrase do meu co !lega de deputnção, 
o illustre Sr. Libera to, direi que nenhum governo 
poderia pretender o apoio da deputação do Ceará, 
si cessassem os soccorros publicas para aquella 
província, emqnanto ella, delles necessitnsse: Do 
actual ministerio tenho todas as garantias. 

·E' de esperar que os tempos mudem em breve, 
ue recomecemos vida nova, mas emqu(lnto as 

circumstanc1as orem mas, emquanto as popu ~
ções não voltarem aos seus 11enates, é ncces~ario 
que continuem as obras ; é nccessaría que aquellas 
províncias que· sabem cumprir o ~eu dever em 
todas (lS erncrgencias, que concorrem por todos 
os . meios para a. ndminis(ra~ão geral das pro-

~ . . ... .. .. . '"" . .. .. •.. ' 

a :mnada, para a adminislr<H}iiO central, para a 
divida pulJlicn, pura as grandes despezas que nos 
Jegaram"as guerras do Sul; é necess:.\rio que essas 
provincin.s tenh(lm os elementos indispensuveis 
para resistir, para vencer. 

O SR. GALDI~O DAS NEVE~ dti. um a 1arte. 
O SR. TnEooonEro Souto : -Estes assumptos 

deYem-se tratar com toda a sei:iedade. 
O Sn.. GALDINO DAS NE,·Es dá um 11partc. 
0 Sn. THEODOflETO SOUTO :- Quando eu apre

sento o exemplo da Inglaterra na India ;-quando 
ella alli gastou em algunS' mems iH.i mil contos, 
se~uindo a sabia pratica administrativ-a, a pre
vidente política de cortnr aquelle terrilorio de 

rr •ntal' irriaa ão olhando ara 
o futuro, · como é que que vêm dizer que a admi· 
nistl'ação ingleza acabou a sê•:ca por um decreto ? 
E' uma ironia : isso é uma irrisão ; isso não é sé-
rio (Apartes). · 

Este assumpto, .Sr. presidente, me levaria muito 
longe, mas não devo cont!nuar,. estou cansado e 

cluir. ~ 
O actual ministerio tem cumpri.do o seu dever . 

em relação ao norte; é o seu maior elogio, mas 
não é só por isso que eu apoio o nünisterio.. · • 

E' incontestavel que uma deputação que viesse 
dominada por este só sentimento, apoi~ir o go· 
·verno, nã i i ro0 a a a :sua· igni
dade, não ; era um motivo muito nobre e legi
timo; mas desde algum tempo que eu topei no 
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caminho esta nrguiçt:o, e muita vez tive de relJa- protegidas pelas forças cosmicas, e porque offerece 
tel-a. Reb~ti·a na assembléa provincial, quando um flanco inteiro ás invasões das provincias limi
ella em atira~a a mim e tis deputações do norte trophes, e ,j por assim uize:r; o tltalweg da torrente, 
pelos conservadores. Beba ti-a pela impre:1sa na o sensoriwn dnquelle organismo: é por isso qu?., 
Reforma em mais de um artigo; e estou disposto embora seja isso para mim uma razão valiosa, a ne- _ 
a rcbatl'l-o em toda a parte, com toda a energia, cessitlade da disciplina ainda a excede e sobrepuja, 
quando e lia th•er intuito o1fel)siYo. si isso é poss.ivel (Apoiados). . 

:Mas não é só por isso que eu apoio o governo. Sennores. tem-se falindo ítmito no povo desta 
Apoio o primeiro ministerio da situarão liberal, camara libéral. Evoca-se cada dia a sua grande 
com toda a energiil e dedicação, porque elle se imagem, como sL fôra um argumento -acl homi
empenliou em ·realiz:~r.a- gr-.mde obra da reforma nem., para nós representantes do partido demo~ 
eleitoral .. ele que dependem os destinos da no~sa cratico. · 1\Ias, desses que faliam do povo, a cada 
patriã, sob o ponto de vista constitucional. Sempre passo, muitos não o conhecem, nunca o viram, 
que se trata de reformas import::mtes, lla quem nunca ouviram de perto os mnrmU:rios das suas 
exagere o~ seus perigos, e queJ.i1 amesquinhe os qucixas,nem as expansões vivas das suas espeian
seus effeito5, e assim não udmira que se procurem. ças; nem as suas tristezns, nem suas alegrias. Fal
agorentnr 0s resultndos_ da reforma. Ella, entre- ·Iam delle, como eu fallaria dos baixos-relevos de 
tanto, Yai modificar profundamente a elei!;ão no Pompéa, pelo que lêm nas narrações, .e nas poe
paiz, estnlJclecendo eleitores DLlmerosos, perma- sias, nos livros da histeria e nas contos da ima-
nentes. que hiío de contrastar aforça do governo. ginação. 

Terémos um eleitorado filho da lei, e a incessante Para ellcs esse povo se affigura uma planície 
actividade da soberania nacional.~ Teremos a per~ vasta, unida; nivelada, razn como a super{!cie dos 

--sisten-chr-tlfr-la-ço-üntr-a o eleito e o eleitor, evitada hgos tranquillos entre montanhas. Esses, senho-
a. mobilidncle. a instabilidade do eleitorado indi~ ~, - · ens__do çàntrato social, unidades 
recto. Terenios ao lado da. divisão e equilibrio dos arilhmeticas, todas separavêls e equmrtentes filiJ 
poderes r, i·culidade da vontade nacional, personi- nades simples, indescriminares, soltas, destacadas; 
ficada no é'lcitorado, que será tambem um poder phnntasma philosophico, simulacro vazio, sem su
sólido e duradouro, e não esse corpo de votantes bstancia, na phrase de um grande Iitterato. 
:primarios c.ondemnados a uma irremediavel infe- Não,o povo não é essa poeira methaphysica, 
I'ioriclade, sob um interdic:to perpetuo, alienadas as 0ssa nuvem de atomos iguaes, e esparsos nos cam
suas faculdades intellectuaese mornos (Apoiados). pos da historia. E' um irnmenso chão accidenta:do, 
E' isso o que teremos, si fõrmos sinceros na con- variado; é um organismo vivente, e opulentamente 
fecção da lei, e na sua execução (Apoiados). diversificado na sua natureza pela lei de differen-

Apoio o ministerio ainda por um.Jorte senti- ciacão; tem, é certo, um fundo commum, mas 
mento da disciplina moral, que não é senão a com- con1plicado, trabalhado, agitaqo, atormentado c9mo 
munhão das idéas, a identidade das crenças, a har- um paiz de montanhas, cheio de altos e baixos 
monia dos intuitos, das aspirações e dos fins geraes como a face domar açoutado àos ventos; os interes
do meu linrtido. ses, as paixões, as tradições, 3 estructurn intelle-

Apoio ainda o ministerio, porque nelle vejo ca- ctual e morai, os sentimentos, as idéas, tudo, tudo 
valheiros que para presidirem actualrnente aos des- é desigual, tudo é- vazio n<~ seio da umdade; ha 
tinos do puiz sahiram do seio do partido liberal ; ahi camadas multiplices, não mortas como as aas 
e devo suppor que são tão liberaes como eu, assim formações geoiogicas, m~s vivas, movimentadas,_ 
como espero que no dia em que tivermos con- atropeladas no grande dramn da historia. Esse é· 
quistado a reforma eleitoral se hão de empcnhnr o povo real, o povo brazileiro, o povo que a re
em outras, nas diversas espheras do viver social forma eleitoral vai abranger. E' com elle. que ha- _ 
e político. vemos de fundar um poder forte em uma sociedade 

O campo é -rasto. O partido liberal tem muito a livre, o que é a aspiração mais elevada da vertia
fazer: a t•eforrna religiosa, de que já fa!lei é a deira democracia. (llluito bem; muito be~n, o om
reforma por excelleilcia. Que immenso estadia a dor é comp1·imentado pelos Srs. ministros e cle-
perlustrar! E' esse.o direito mais sagrado e o fun-. putados presentes.) . 
damento mesmo da liberdade humana ; fonte viva d 1 h 
e inexs-otavel, elementõ genesiaco das forças so- A discussão.fiea adia ape a ora. 
ciaes, prindpio d~ expansibilidade · illimitado no O SR. PRESIDENTE .dú para ordem do dia 2i_: 
tempo e no espaço, ener~ia natural, imperece- Apresentação de projectos indica~ões e requeri-
~oura, mnis do qu~ a _sciençia, e cuja for~mla é ~ mentus. · 

lizar a parte essencial do nosso programma. . 
Senhores, para mim o movel da disci})lina par-

• • ; rr . • 

Discussão de requerimentos adiados. 
Levanta-se a sessão âs 4 horas da tarde. 

PI\ESIDE!\'CL' DO SR. FREDEUICO DE .A.LliEI»A, f. 0 "\~CE· 
PRESlDEFTE. 
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Felippe; Ignncio Martins, José Basson, Fernando 
Osorio, Camargo, Epaminondas de· Mello., Prisco 
Paraizo, Seraphico, Augusto França, Affonso Pe1ma, 
Barão de Villa Bclla, José Marianno, Uuy Barboza, São lidas e m::mdadas imprimir as seguintes 
'Almeida CQuto e Corrêa Ual)cllo. emendas 

_J.,o 1/2 din o Sr. presidente declará não haver 
sessi\o por falta de numero. . · 

O Sn. 2. o SECRET.uno servindo de :l. o dá c ou ta 
do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Offi.cios: 
. Do secretario do senado, de 2:1. de Junho cor

rente, remeltendo a proposição que· m:nida vigo
rar no primeiro semestre do exercício de !879-
1880, a lei n. 2792 de 20 de Outubro de 1877 com 
as emendas a ella feitas pelo .senado. - A impri-

_ mir ns emendas para a ordem dos traba!hos. . 
-Do mesmo,de 20 de Junho corrente, participando 

que constou ao sena o terem Sl o sanccJOna as as 
·resoluções da assembléa geral; autorizando o go
verno a mandar admittir o estudante Ludgero 
Bento da Cunha a exame das ma terias da i.nca
deira do 2.0 anuo da escola de marinha, e relevando 
D. Josephina Adams da Fonseca e D. Suzana Adams 

· - i rreram a a ode 
receber o :Ql.Onte-pio de sua fallecida mãi.- Intei
rado. 

Do presidente da pro:vincia de 1!finas G~raes, de 
!6 de Junho cor:rente , remettendo as actas da 
eleição que se procedeu em Maio findo, nos colle
gios do Pará, Santa Luzia, Ara."\.á., ·santo Antonio do 

anno, mandando vigorar no primeiro semestn.do 
exercicio de 1879-1880 a lei n. 2792 de 20 de Ott
tt~bro de 1877, que fixou a despezc~ e o l'çot~ c~ 1·eceita 
geral do Impe~·io pam os exerci cios de 187i-:l8i9 
ernqucwto não fôr p1·omulgacla. a. ?'espectiva lei do 
orçamento. . . 

No art. f.o depois dtls palavras-no primeiro se
m estrc do exe~cicio de 187~- i880_..:diga-se-sendo 

O art. ~-s como se aclia na proposição. 
A tabclla dos creditos.-espcciaes :frca substituida 

pela seguinte : 

LEIS N. 2348: DE 25 DE AGOSTO DE i8i3, ART. 18, E 
N. 2792 DE 20 DE,OUTUBRO DE :l877, ART. 20. 

J}!inisterio do· Imperio. 

... o 
grapho 1:1nico, n. 3. 

Construcç-ão .de um novo :mata-
douro no m.unicipio da Côrte, 
fazendo-se n despeza por meio 
d~ qualquer operação de cre-
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Ministerio da. Agricultu-ra. 

-Lei n. 1%5 de 28 J;ie Junho de 1865, art. :1.4, § L o 

Compra de bem feitorias existentes 
nos terrenos da lagôa de Ro-
drigo de Freitas ............ . 10.000~000 

Lei n. :1.953 de 17 de Junho de 1871, art. 2.o § 2.0
• 

Prolongamento das estradas de 
ferro do Recife .-a S. Francisco, 
·da B;:hia ao Joazeiro, sendo a 
despeza feita por meio de ope
racõe5 de .credito. na insüffici
encia- dos fu:L.Ilos consianados 
nas leis c1e orç::unen.to .. ~. . . . . 2. 600: 000~000 

Rescluçfto legislativa n. 2397 de 10 de Setembro 
. de 1873.· 

Lei n. 2348 de ·25 de Agosto de 1873, art. :1.1 
§5.0 n.2. 

Premiq nfto excedente de 50$000 
· por tonelada aos naVIos que se 

construirem no Imperio...... 50:000~000 

Resolução legislativa n. 2687 ·de 6 de Novembro 
de 1875. 

/ 

Garmti:t de juros c amortização 
das letras hypothecarias de 
bancos de credito real, autori
zadas as operações de credito 
necessarias.... . ... . .. .. .. . . .. .. . f$ 
Paço do senado, em 2i de Junho de 1879.-Vis- ~ 

conde deJaguary,.presidcnte.-José Ped1·o Dias de 
Carvalho, 1.0 secretario.- Barão de llfamanguape, 
3. o secretario, servindo_ de 2. o 

O projecto e as tabel!as a que· se referem as 
emendas são ·as seguintes· 

Projecto n. 2:15 de 1879. 

Construcção da estrada de ferro 
do Rio Grande do Sul, e ga
rantia de juros de 7 o/0 á com
panhia ou companhias com que 

--....S~u:ontruta_r parte desta linha A assembléa geral resolve: . 
ferrea .. · · · · · · · · · · · · · · · · · :.-:-:-··-t:·4,00-:-00&~GOO-~Tt:-i~-:.<\.--·lei n. 2792 de 20 dc.Outubro de 1877 

Resolu~ão legislativa n. 2~50 de 2lli de Setembro que fixou a despeza, e orçou a receita gerãCO.o!ii1~ 
de 1873. · perio para os excrcicios de 1877-1879 vigorará 

no primeiro sem•~strc do exercício de 1.879-1880. 
emquanto não fOr pr~mulgada a respectiva lei dé 
orçamento. 

Art. 2. 0 Regulará durante esse tempo a tabella 
de creditos especiaes, que acompanha a presente 
resolução. 

Art. 3. o O ministro c secretario de estado dos 
negocios da fazenda fica autorizado a realizar· as 

Garantia de juros não exceden
tes de 7 o/' ás companhias que 
construirem vias ferreas, fican
do o govemo autorizado a eife
ctuar operações de credito, na 
deficlcncia dos meios ordina
rios, pnra pag-ar a despeza re
lativa ús estradas de ferro a que 
applicnr esta lei .... : . ...... . 

necessarias opera~õcs de credito para a liquidação 
1.600:0005000 das contas dos annos financcit·os ae :1877-1879. 

Art. (!,,o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. Lei 'n. 2.6~9 de 22 de Setembro de 1875. 

Desapropriações e obrns necessa
rias ao abnstecimento d'agua á 
capital do Imperio, podendo o 
gove_rno realizar operações de 
credito }lara esta despeza ..... . 3.500:000~000 

Lei n. 2670 de 20 de Outubro de 1875, art. 18. 

Prolongamento da estraua de 
ferro D. Pedro II, autorizadas 
as operações de credito neces-
sarms....................... 1.!::00:000~000 

Resolução legislativa n. 2687 de 6 de Novembro · 
de 1875. · 

que estabelecerem engenhos 
centraes para fabricar assucar 
de canna, autorizadas as preci-
sas opet·~çues e cre 1to ..... . 

J1linisterio da Fazenda. 

Leis ns. 1837 de 27 de Setembro de 1.870. arti~o 
uni co e n. 23~8 de 25 de Agosto de 1873,- a:rt. 7. • 
!::: • ! 

Fabrico de moedas de nikel e 
de bronze ..................•. 20:0006000 

Paço da camara dos deputados em :31 de !\'!aio de 
1.879.- Fredel"ico .4.. de Almeida, !.0 vice-presi· 
dente.-José Ce.zal'io ele Faria .4.lvim.-l1f. Al·ves de 
A mujo, 2- o secretario .. 

TAllELLA DOS CREDITOS ESPECIAES. 

LEIS N. 2:3(!,8 DE 25 DE AGOSTO DE 1873, AnT. i8, 
E N. 2792 DE 20 DE OUTUBUO DE i877, ART. 20. 

Ministe1·io elo Iinpetio. 

Leis ns. 1904 e !905 de 17 de Outubro de 1870. 
2348 de 25 de Agosto de 1873,, art. 2. 0 , para~ 
grapbo unico, u. 6, e 264,0 de 22 de Setembro 
de 1.873, art. 23. 

Medição c tombo das terras que, 

ragrapho unico, n. 3. , 
Construcçno de um novo mata-

fazendo-se a despeza por meio 
de qualquer· operação de cre-
dito ......................... . 

a-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 29/01/2015 09:56 - PÃ¡gina 1 de 27

Sessão em 23 de Junho de.1879. 181 

lllinisterio da agricultura. 

Lei n.._ 12M> de 28 de Junho de 18G5,-art. H,~ 1.o 

Compra de bemfeitorias existentes 
nos terrenos da Lagôa de Ro-
rJgo e re1 as ............. . 

Lei n.-1953 de 17 de Junho de 1871, art. 2.o, § 2.0 

Prolongamento das estradas de 
ferrl1 do Recife a S. Francisco, 
da Bahia .ao. Jo~zei~o, sendo a 

rações de credito, na insu:tn
ciencia dos fundos consignados 
nas leis do orçamento. . . . . . . .. 2.600:000~000 

Resolução legislativa n. 2397 de iO de Setembro 
de :1873. 

Construcção da estra a de ferro 
do ~io G~ande do Sul, e ga
rantr~ de JUros de 7.% á com-

< 

se contratar parte desta linha 
ferrea..... .... . . . . .. . . . . . . . . . 2.800:000SOOO 

Resolnç~o legislativa n. 2lJ:50 de 24: de Setembro· ·- · · de--:1873: - · --- · · --- --- · 

Garantia de juros não exceden
tes de 7 % ás companhias que 
construirem vias ferreas, fican
do o n·overno autorizado a effe-
ctuar operaçoes n cre 1to, na 
deficiencia dos meios ordina
rios, para pagar a despeza re
lativa ás estradas de ferro a que 
;.pplicor esta lei. . , . . . ... • . . . . L 600: 000~000 

Lei n. 2639 de 22 de Setembro d'~ 1875. 

Desaproprinções e obras uccessa
rias ao abastecimento d'agua á 
capital do Imperio, podendo o 

. govm;no realizar operações de 
credito pnra esta despesa..... 3.500:000~000 

Prolongamento da estrada de 
ferro D. Pedro li, autorizadas 

as operações de credito neccs· 
sari:Js .............. , ........ ·. 1..4:00 :OOOSOOO 

Resoluç:io legislativa n. 2687 de 6 de Novembro 
de !875. 

Garantia de juros ás companhias 
. o 

centraes para fabncar assucar . 

Ministerio da fazenda. 

Leis ~s. 1837 de 27 de Setembro de 1870, artigo 
umco, e n. 2348 de 25 de Agosto de 1873, art. 7. o, 
paragrapho unico, n. 4. 

Fa~rico de moedas de nickel e de 
. bronze ....... , ............ ; . . 20: 000-;$000 

Lei n. 2348 de 25 de Agosto de 1.873, art. H, 
§ 5.", n. 2. 

Garantia de Juros é amor~ização 
< 

bancos de credito real, ::mtori
zadas as op~rações de credito .· 

50:000~000 

de Novembro 

Paço do Senado em 21 ele Junho de i879 .-Vis
conde de Jaguary, presidente.-José Pedro Dias de 
Carvalho, 1..a secretario.-Ba1·ão de Mamanguape, 
3~ecretario,_servindo de 2.0 

·------
0 Su. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do dia-23 ·-·--

de Junho -
1. a pal'te (até ás 2 horas) 

posição que manda vigorar no primeiro semestre 
de :1.879-80, a lei n. 2792 de 20 de Outubro de 1877. 

3.a discussão do projecto n. 2:19 A, sobre con· 
corda tas. 

a.a discussão da de n. 108 A, sobre sociedades 

O resto dns materias designadas para o dia 21 : 
2.a discussão do 1Jrojeeto n. 87 A~ sobre limites 

.entre Santa Catharina c Paraná. · 

Continuação da discussüo 
á falia do throno. 

.Sessii? e111. ~3 de .Junho de :187'9, 

PUESIDENCL-\ DO SR. VISCONDE DE PRADOS, 

de cannn, autorizadas as preci-
sas operações de credito...... 280:000~000 -

SlJM:IIARIO • - EXPEDrEli"TE.- Projecto. - 3.a leitura dos 
projectos ,ns. 22~ c 225 (reforma constitucional.) - Redac· • 
ções.-Observações do Sr. Joaquim Nabuco.-i.a PARTE M 
oRDEM no nu.- Diseussiio unica das emendas do senado á. 
prorogação do orçamento de t877.-Discursos dos Srs. Feli-Decreto n. 6918 de :1 de ~unho de 1878. 

Construcçã? .das ·estradas de ferro 

fonso, sendo 900:000$ pà.ra a 
pr~meira e 700:000i$ para cada. 
uma das outras, podendo o go
verno effectua.r operações de cre· 
dito para este serviço J sendo 
insuffi.cientes os meios votados 
nas respectivas ets e orça-
mento ...................... . 

cio dos Santos, GaYião Peixoto, Moreira de Barros (mi-
nistro de estrangeiros), e José Bonifa.cio.-Encerramento •. 
2.:1 PAUTE D,\ ORDEli DO DIA. -Continuação da diSCUSSãO da 
resposta a a a o .- · . • 
:Nabuco. - Redaçilo da prorogação do orçamento.-Discurso 
Llo Sr •. B;lrãocRomem de Mello. 

A's H horas da manhã feita a chamaila acham
se presentes os Srs·. Visconde de Prados, Alves de 
Araujo, Fr~derico de A~.meida.~ Pom.p~u, Fl.ore~, 
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Magalhães, Theeuomiro, Ser~phico, Ildefonso de e que~ portanto póde de novo ser adoptuda_ pela 
Araujo, Epaminondas de Mello, Buarque de ~h1ce- -camara dos Srs. deputados; . --
do, Souza Carvalho, Gavião Peixoto, José Caetano,· .Considerando finalmente qué o. augmeuto da 
Barão da Estanciu, José :Uarinnno, Manoel Eusta- pensão de que se tl'ata foi coneedido em attenção 
quio, Prisco Paraiso, :1\Iarcolino l\Ioura, Prado Pi· <~.os relevnntes serviços prestados na guerra do 
mente!, Olegario, Sinval, Froitns, Viriato de }lfe· Paraguay pelo filho da supplicante~ o alfet·cs Jasé 
deiros, :Manoel Carlos, Esperedião, Theodoreto Christino de Calazaus Rodrigues,_ morto no com- . 
Souto, .Zama, Lourenço àe Albuquerque, Amcrico~ bate do reconhecimento de Humayta é de parece1; 
Souto, Aragão e Mello. que seja adaptado o seguinte projecto: 

Compareceram depois da chnmada os Srs. Galdi- · _A assembléa geral resolve: 
no, S}lveira__ de Souza, Rodrigues Junior, ~erony~~o·· · Art. 1,0 A pensão de 720~ ::mnuaes; concedida 
Sod~·e, Barao Homem de 1\Iello, An1~mo de ::St· por decreto de 8 de Novembro de :1.876, {I Baro
quen·~, Souza Andrade, D~nm, Souza l:_Ima, ~Ionte, neza de T;~quary. viuva do Barão do mesmo 
Jcaqmm ~erra, Ruy Ba!bozu, Bulcao, Bezer~a nome, fica clevadá.a i:200S annuaes em attenção 
Cava~çantt, AzamhUJU ~Jcm~llcs_, L~ifayette, ~ar~o aos distinctos serviços prestados 113 guerra contra 
de v1lla Bel!a, Camargo, Lm~ ~ellppe, F1dehs o Paraguav por seu filho o alferes José Christino 
Botelho, C~n·rea RabeJlo, ~osta R1ben·o, Costa Aze- de Calazmis Rodri"·ues. morto no combate do re
v~do, Jose Basson, Sergw de Custro, Franco de conhecimento de Humaytá, conforme declara o 
Sa e Augusto Frnnça. decreto de H, de Fevereiro de 1877. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. Art. 2 o Este aug·mento verificar-se-ha da data 
Joaquim Nabuco, n!arianno da Silva, Belfort Duttr· do ultimo decreto: _ · 
te, Florencio de Abreu, Franklim Doria, Almei:la Art. 3. o Rovogam-se as clisposições em con-

-Couto,_Ee.r.ua@o Osorío, Moreira Br:m- dão, Fnbio trario. 
Reis, Andrade Pint<ÇJoâquim Trtvares, l\lanoel Sala das commissões ení 28 de :Maio de i879. 
Pedro,Pedro Luiz, Frederico Rego, Soares Brandão, .- _4lmeida Coúto-:-...:.;. Theoph-ilo--GUflni-•. ------
Saldanhn ~Iarinho, Segismundo, Ferreira de 1\Iou- . · . . 1. · • 
ra, FE:licio dos Santos, Hygino Silva, José Bonifacio, . O SR. sEc~~TAn~o ~ez a terce:ra c ui_ Lima ~lL]li:; na 
Manoel de 1\Iagt~lhües~ Rodolpho Dantas, Leoncio de fo~rna con::-tlt~c!Ona~ e po:sto a vo.tos ~ J?l"ado. 
Carvalho, França Caríalho, Antonio Carlos, Sil- ol~Ject.o ~e dehberuç<~o. e mandado l~ll?II~lr para 
veira Uartins, Carlos _-\.ffonso e Freitas Coutinho. eTI.trm n ... ordem dos tiaballlos os se0 mntes 

. Faltaram COlll participução OS Srs. AJmelda·Bar· • PUOJECTOS DE I\EFORlllA CONSTITUCIONAL 
boza, Beltrão,' Barrps Pimentel, Cesario Alvim, 
Diana, Franco de Almeida, Horta de Araujo, Ig-
nacio Martins, João Brig-ido e l\Ieira Vasconcellos ; 
e sem clla os Srs. Affonso Penna, Baptista Pereira, 
Bezerra de :Menezes, Carrão, Couto :Magalhães, 
Espindola, Joaquim Breves, Liberato B:irroso, Lima 
Duarte, :Martinho Campos, Mello Franco, Macedo, 
Paula Pessoa, Ribeiro de :Menezes " Tavare_s Belfort. 

Ao meio dia abre-se a sessão. 
E' lida e appro.Yada a acta da sessüo antecedente. 
O Sr. 2.0 SECRET • .\.RIO servindo de i. o dá conta 

do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios dos presidentes das mesas eleitoraes 
das .cidades de Diamantina e :i\Iinns Novas, na 
pro-rincia de ~linas Geraes, remeltendo as cópias, 
dus actas da eleição para preench~er a vaga dei
xada pelo Sr. deputado Affonsó Celso, nomeado 
senador do Imperio. 

E' lido, julgado 11bjecto de deliberação e man
dado imprimir o ·seguinte 

PROJECTO. 

!879-n. 224. 

A assembléa geral dec-reta : 
Artigo unico. Os eleitores dos deputados para a 

se~uinte legislatura lhes conferirão especial fa.
cmdade para reformar os artigos 5 e 95 da con- . 
stituição, declarando: 

Que a religião catholicu apostoliea romana é a 
religião da maioria dos brazileiros; mas são per
mittidas todus as outras com seus cultos e templos; 

Que fica revog-ndo o § 3.0 do. artigo 95, podendo 
ser eleitos deputados os acatholicos; 

E reformados nesta parte os artigos da consti· 
tuição~ que exigem o juramento catholico para o 
exercicio das attribuiçõcs de qualquer dos ramos 
do poder publico. . 

S. R.-Sala tia carnnra dos deputados de Junho 
de 1.879.-Liberatp Bar7·oso. 

!879-n. 225. 

A assembléa geral decreta : 
Artigo nnico. Os eleitores dos deputados para a 

seguinte legislatura lhes conferirão especial fa
culdade ara reformar o artigo 9~ da constituição, 
dec aran o: 

Que poclem ser eleitores os libertos. ~ 

re-
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O Sr. Joaquún. Nabuco :-A escola apoiados) c que não pó de deixar de produzir os 
polytechnicu fez-me a honra de encarregar-me de melhores resultados (Apa1'tes). 
apreseli.tar á esta augusta cam:ara uma= resneitosa - O que falta neste paiz e exactarilente interesse 
peti~o _que e lia. lhe dil~~ge no sentido de fãzer-se pelo_ diteito q~_e a lei n_os confere (apoiados e apat-

Pcia conslituiçuo do Imperio compete it assem-
. · .bléa geral legislativa, cyelar sobre a guarda da 
constitui!·ão e promover o bem geral da nação. • 
E' esse o· direito que tendes de reparar as injus
tiças, de dar satisfação aos legítimos interesses 

' o • 
um seja o J?elJlor guarda do seu proprio · direito . 

lesados ·e de attender á supplica que vos dirige a 
sco a p c i a. . 

O grande JUrisconsulto que pregou esta ·cruzada 
do combate pelo direito, disse : Resistir a uma in
justiça ·é dever do homem para comsigo mesmo, 
porque é um preceito da existencia moral; é um 

· clever para a sociedade, porque essa resistcncia 

Por seu Jado a .constituição_, no art.. 1.79, cme é 
a magna carta da liher<lãde individual, consagrou 
como uma dás garantias que ella creou p:1ra a 
inviolabilidade dos direitos politicos dos. cidabrazi
leiros o direito de representar aos . poderes pu-
blicas. . -

A escola pelytechnica usa C.e seu direito, re
clamando contra a i!legalidnde do pl'ocedimcnto 
do governo, contra a illegalidade do neto que já 

so por ar resu a os st or gera . 
A escola polytechnica inicia essa associação 

fecunda dos interesses offendidos e dos direitos 
I sados para resistir a is~o que tem sido neste paiz 
o unico poder- o goyerno-esse governo que até 
recruta exercitas e Jevanta "impostos por sua pro-
ria conta · sse o-ovBrno se a r veita sem 

das dictaduras que as circumstancias lhe offere-
.cem . (Não apoiados e apartes). • . . -. 

u em · su a r .i , o i i i - que se cinja o_ mais possível á ma teria, porque isto 
bre ministro do imperio, e que crcou uma situa- não póde fazer objecto de discussão. 
ção indefinida ; porque, ao mesmo tempo· que este 
ministro era obrigado a deixar _o pocler, o seu acto O SR. JoAQUil\I NAnuco :-0 governo, senhores, 
não pôde ser reparado. -- --- - · -- -- · --- um· só, màs os queixosos .são muitos, são todos: é 

Dentro em pouco o ultimatum do nobre ministro a camara, é o senado, é o·povo, são as provin
do imperio est;mi realizado. Os lentes reunir-se-hão cias, os municípios, as escolas; são os contribuiu
de novo, e a escola polytechnica com o seu papa te~, · e são os votantes. Todos se queixam ! 
e anti-papá achar~se-ha mt mesma posição que deu E porque esses queixosos não se 1·cunem e não· 
lugar ao acto do gQverno, suspendendo por 30 dias . sefórma uma Jin-a formidavel contra o o-overno? 

parlamento, foram os alumnos (Apa1·tes). tativa' que eve comevar emquanto é tempo e por 
Ul\rA voz :....,.,.Serão maiores, para poderem vir re- honra nossa, para que desperte na consciencia na-

prescntar? cional o unico sentimen.to que póde salvar este 
o sn. JoAQUIM NAnuco :-Nem todos são meno- paiz, e que se resume nestas palavras- • Defende 

res ; al~uns tem titulas scientifi.cos, demais o di- o teu direito e defenderás á ti mesmo- • 
• ~ • - - . "t . 

direito igual á liberdade de opinião (muitos apoia
dos) e não ha de uma camara liberal querer so
shismar pela primeira vez esse direito (Apoia
dos e- apartes). O direito de petição tem sempre 
pido respeitado nesta camara ; todos os dias vê-se 
aqui os estudantes depositarem sobre a mesa p_e
tições que lhes são deferidas. 

Como dizia porém, não são os lentes da e_scola 
polytechnica, são . os estudantes, é a moCidade 

caso consiste em estarem elles protegendo com a 
sua convicção, com a sua· conscienc~a, . com .a es
pontaneidade do seu concurso, o direito y10lado 
âe seus professores. · 

U:M.A. Yoz :-Porque é que os lentes não represen-
tam? · 
- O SR. GALDINO DAS NE'\"Es:-Não representam 
porque estão com medo das demissões. 

O Sn. JOAQUIM N.uuco :-Usando do s~u pres-
tigio social e sCI~ntifico para manter_em mtacto o.., 
lugar que pela lei e acto do governo pertence 3;0 
nobre Visconde do Rio ~ranco, e ao lep.te m~s 
an 1go, os n . . 
dando o exemplo de uma resistencia que· foi 
acoroçoada pelo n_?bre ministro .da fazenda (flão 

Vem it mesa e éreme ttido ás commissões de 
eonstituição e poderes e instrucção p_ublica uma 

· representa({ão dos alumnosda escola. p~lytechnica, 
assignada pelos membros da conumssao que ele
geram para sustentar e defender ~eus direitos e 
seus interesses perante os poderes, pedindo pro
videncias sobre a execução â.e algumas leis. 

PRTIIIÚRA PARTE DA ORDEl\I DO DIA. 

Entram em discussão as emendas ·do senado á -
·prorogaç~o do orçamento. 

A requerimento do . Sr. Frederico de Almeida 
resolve-se que as emendas sejam discutidas en-

~ Iobadamente. 
- -o Sr. Felicio dos Santos :,-Sr. pre,. 

sidente, si estivesse. presente o meu nobre amigo: 
deputado por Minas, o Sr. Martinho Campos, não 
perderia occasião de. pedir_ á Camara _recibo de 
mai:- estas paimatoadas do senado-(Apo~ados). · 

- - . 
amigo c vejo· que ninguem toma a para·. 
fazer observacões a respeito ..• 
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O SR. l{Aurn.r FR.I,.Ncrsco :....:.o ex:ercicio está a Não acredito absolutamente que a opposiç-ão do 
findar e precisamos cumprir o preceito constitu-, Senado tenha um intuito democratico ; para mim 

Quando o senado fizer as suas correcções ás pro
posições aqui iniciadas com o tlm de mel horal-a.s, 
desenYOlvendo idéas progressiv:1s, serei o primeiro 
a applaudir e submetter-me ás lições dos illustres 
senadores. 

Si, ·por exemplo, o senado resolver dar-nos a 
i,- . I . . .ã , 

que·n~o aceita~ei a emendn? Si o sonpuo adop.tar, 
fazendo-as rev1ver, as emendns aqUI llefend1das 
pela opposição liberal, ainda com agrad:.wel sor
prez~ o ::tcompanharei. . · 

Si a camara vitalicia, tomando ao sêrio a defesa 
das liberdades ublicas ·o mo alardcam nl ""Uns de 
seus· membros, erguer a ba nddra ua descentrali-

. l'ação administrativD, quebrando este molde crys
tallino, uniforme, em que se procura Ynsar toda a. 
nossa legislação; si, por exemplo, em vez de li
mitar a capacidade do vote por um censo pecu-

- -niario, cuja· determinação. !la qe_ ser sempre arbi
traria, preferir um imposto equitativo municipal . 
em relação com o -valor da propriedade e co_m a 

_ riqueza de cada localidade; si o senado aceitar . . - . .. 

as prerogativas 'desta -camara; lamentarei npenás 
que a camara dos Srs. deputados e o governo 
tenham merecido a lição. 

. Se ainda nesta questão do orçamento, em vez 
de decretae novos impostos para satisfazer a ~er
viços cada dia ma!s centralizadcs, cada yez mais 

' ( serviços, que não constituem funcção propria do 
governo geral, pelas municipalidades e pelas pro~ 
vincias deixando, a estas e ::í.quellas. a liberdade de 
lançar ]mpostos para a execução de taes trabalhos, 
nãoserei eu, que, attenderido mais a theorias abs
tractas do que à utilidade mt~nifesta me a resente 
aqm _com aten o systematic::~mente emendas da ca-
mara vitahcia. ' 

l\Ias não, Sr. presidente, deixarei de parte todas 
estas considerações ... 

(Ha um apatte.) 

.. · . . . . , . 

dizer o senado com 

o Sii. ÜLEGAlUO:-.Tá no Senado se demonstL'OU 
que isso é inexequivel. 

0 Sn·. FELICIO DOS SANTOS:- Si COlll esta emenda 
-o-s-enado ·pretende --que_ o_ governo diviclu cada 
uma das despezas pelos mezes, pelas semanas ou 
pelos dias., é umu verdadeira extravagancia. Os o
nado parece- me que em vez de conceder <lO go
verno um or'çamento por. um tempo inderminado, 
dá-lhe uma dinria wo otcionando as des ezas ao 
tempo da duraç5o da prorogação ... 

Ora, V. Ex. comprehende que as despezas do · 
governo não podem ser de.terminadDs e divididus 
por dias ou por semamts. Ha algumas que são 
feitas de uma vez. Ha serviços que s5o pagos em 
uma prestaçuo. Eu pergunto a V. Ex. como ha de 
o governo a - , i à i 0 , o i á 
risca isto, fazer despezas. proporcionalmente Rao 
tempo 1' Como ha de pagar certos serviços com a 
diaria marcada assi!ll? 

Si o senado, porém, entende que com a emenda 
põe uma limitação a abu~os _do ·gover~o, tambem 

m:meir~~ an.:tes, JJelo contrario, si o governo q~izer 
exagerar despezas em certos serviços, póde apa
drinhar-se perfeitamenLe. com a emenda do se
nado. Assim, V: Ex. sabe que nós cort<ímos aqui 
muitas verbas do- orçamento, reduzimos outras; 
mas o g·overno póde seguir á risca o ultimo orça
menLO" nas verbas por nós reduzidas, vindo a não 
fazer mais do que obedecer á emenda do senado, 
pag::m~o p_1·~po1·cionalmmte pela~ verb:1s anLigas, e 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 29/01/2015 09:56 - PÃ¡gina 5 de 27

Sessão em 23 ele Junho de -1879 185 

E_sta refer~-se ú tabella das latitudes do nosso 
.orçam~nto, a parte elastica da consignação an
nua, a tabclla dos creditas especiaes. Vejamos o 
que fez a camara vitalicia ( lê) : 

dos contratos matrimoniaes, f~rmani os patrimo
nios estabelecidos para Suas Altezas as Sras. D. 
Isab,el c D. Leopoldina e seus Augustos Esposos.» 

E. uma d~speza vot::~:da pelo parlamento; mas não 
farei q~es}ao della. 81 o senado acha que os illus
tres Jrmcl cs odem es erar, cs Jerem elles. Assiin 
eomo.ai~lda até ho.i~ muitos fazen_deil~os de Mucúry 
e acc10mstas da extmcta companlua nao alcancaram 
-a medição definitiva dus suas fazendas. tamliem os 
illustres príncipes podem espet~ar. Cónrormo-me 
com esta emenda. ~ ~ 

A outra refere-se ú cst.rada de ferro do Rio 
""' : • • - r : 

0 SH. FELICIO DOS SANTOS : -Não sei si a pul
lll~toada do sen_ado ~oi a~[Ui hem dada, porque não 
ser por que rr,zao nos rejcitnmos esta verbu, tendo 

---c- ::, t • • .t :0 ;- . \. ~. 

O Sn. BuAnQUE DE MACEDO :-Eu disse ao nobre 
deputado. 

O Sn. FEL I CIO DOS SANTOS : -O que me parece é 
r1ue, si a resolução prorogativ~ vai v:ígor:1r apen~s 

mit~ção d~·sta verba e de 'o~tras, a me~os que'nã~ 
querram negar o orçamento dçfinilivo. 

.l\Ins onde divirjo absolutnmcnte da opinião do 
senado, é quanto á suppressão da verba de 
2.300:000$ para a construccão das estradas de 
ferro de Baturité Sobral e Paulo Affonso ; e vou 
demonstrar que a emenda nao e convemente. 

A camara sabe que nüo ha meio absolutamente 
de supprimir. os celebres socr.orros da sêcca do 
norte. O governo já aqui o declarou : ha de con
tinuar a gastar milhare5 de contos neste servi co. 

Ha ~e red_9-zir, h~ de fiscalizar,mas ha de gastar. 

a diffi.culdnde, sinão impossibilidade de desmama1· 
repentinamente as províncias flngelladas sem pe
rigos serios para a ·ordem publica. 

~- . ~-- .:;;:-=== 
ne~l!uma contestação ha, são os que ~razem ·a 
faCilidade de communicações na constructão das 
çstradas d~ ferro que possam dar mobilidade rapida 
a f!OJ?Ulaçao c transportar os subsidio~ ás victimas 

est~s estradas ? Quaes serão as consequencias? Não 
sera uma dcllas Lambem 11erdermos o dinheiro J.á 
.gasto? 

O Sn. Vmr.\.TO nE :'IIEnEmos: - Sem duvida 
nlguma. 

reconj1ec!da utilidade? (Apoiados). Portanto, fujo 
com <r mao a esta pulmatoada, e votarei p::~ra que se 
conserve a verlw. ..Ainda mais; Sr. presidente, 
refere-se esta verba tts estradas de Bnturité Sobral 
e Puulo-.Atl"onso. A estrada de Baturité 'já está 
dando resultados vantajosos. 

n. 
no Brazil. 

9 S~. FELICIO DOS SA::s"TOS:- Quero ~empre ai
llllllUll' um pouco o enthusiasmo dos nobr\~S de
putados do Ceará pela estrada de Baturité, mos
trando que esta rcceitíl t5 um pouco anormaL .. . -

se conta com os ohjectos qt{e vão 'para. soccÓrros 
publicos. 

Deixemo-nos de illusões: esta é a verdade. De 
todas as despezas que se fazeri1 com a.sêcca do· 
norte a men.os escandalosa.. é justamente ~ aquella _ 
que se faz com estas estradas, porquanto são dcs
l'Elzas ~eproductiva?, 1:iodem se. fazer agora melhor 
aprover~tmdo as nrc~mstanc1as actuaes e, ainda 
maiS, sa 1 • • 

0 Sn. FELICIO DOS SA~'"TOS : - Me par~CC que 
gastando Cl governo milhares de contos na pro
vincin, ha certa prosperidade fictícia na zona desta 
estrada. mas descontando isto, a estruda de Ba~ -
turité, é mna obra que retribuirá os sacrificios do 
Estado (A.poiados). · 

A estrada de Paulo Affonso tcn1 um grande 

são o preservativo .de recahidas futuras. ' 
O nobr~ deputado pelo Ceará disse-nos aqui, ha 

poucos dras, que antes de 20 annos não teremos 
alli outra calamidade, e disse-o fundade em dados 
meteorologicos, no calculo-das sêccas anteriores, 

: .. T • • • . ..-

elle, para o~Cearú. Mas, para mim os cyclos não 
svo tão mathematicos cGmo suppõe o nobre de
putudo ;·são mesmo muito urbitrarios: Si tives~ 
semos a certeza·de não ter nova sêcc:~ senão daqui 
3 20 ou 23 annos~ não seria tão urgente 3 construc
cão· das estradas de ferro ; mas assim não ·será 
• vez ; po ' · , · 
annos, e de todos quantos remedios se tem proposr.o 
contra a calamidade, aquelles sobre os quaes 

A. 2~ • ..;_TOJIIO IJ. 

futuro diante de si. 
O- Sn. Vrnr.-1.To DE :.\IEoEmos :-E n de Sobral 

tmnbem. - · 
O Sn. FELicro nos SANTOS:- Si o governo tivesse 

emprcllendido esta estrada em outras circums
tancias. que não .as actuacs, eu acompanharia os· 
que ·o censuram, atten en o ao es a o 1 anceuo 
do paiz ; mas o governo tcv~ em vista empregar 
a§ victimas da fome que não tinham trabalho e pe
savam aos cofres publicas eom os soccorros que 
recebiam, procurando tirar partido da catustro~ 
_~he... · 

. .;, ... . ._. .... 

Affonso, não apoütdo; está provado que a esriiola. 
não diminuiu alli. 
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0 SR .LOU.RENÇO DE ALBUQUERQUE E OUTROS dão 
apt\rtes-. - · 

O SR. FELICIO DOS SA.\""Tos:- S1 o governo pa
rar com estas obras, vai perder em grande parte 
o valor dcll<Js. tJ prolongamento por alguns k.ilo
riletros mnis poderá fazer cessar os encargos do 
thesouro no futuro. 

E' pref:::rivel algum sncrificio para- aliena1~ as 
estradas do norte em melhores condiçües (Apoia-
ios e apartes). , · 

Terminando estn:; ligeiras observações, direi que 
si o governo :1ceita estas· emendas simplesmente 
com o 11m de obter já a resolução prorogativa, po
der-se-ha reconhecer-lhe uma attenuante, mas 
não uma justificativa para nós. Cumpra cada um 
seu dever. Não vejo razões para passarmos pelas 
forcas caudinas acei 1ando estas correcções in de
vidas do senado. Si a resolução· prorogaliva vai 
demorar pot' alguns dias mais. a culpa não será 
nossa, recahir<1 ê.lllte5 sobre o senado que apre
sentou emend<1S' desta ordem, inexequivel a pri
meü·a e outras na realidade injustas e incon ve-
nientes. - · 

·O Se. Gavião Peixot-o lamenta que 
mais uma vez o Sr. ministro da fazenda collocasse 
a camara dos deputados, que o apoia, na triste 
posição de reconsiderar seus actos. e tratando-se 
de ma teria importnntissima, como· seja a proro-
gativa dos orçamentos. · 
· O facto, já em si manifestamente censuravel, 

de passar uma resolução de tal ordem no do
mínio liberal, em uma sessão de seis mezes e no 
seio de uma camara quasi unanime," ::~ggrava-se 
pela circumstancia do tempo esperdiçado nestas 
idas e Yoltas, cuja responsabilidade cabe princl
·palmentc ao governo. 

Ha muito que o gabinete entendeu nada va
lel~mos, como 1:amo do legislatura e representação 
temporaria da nação. _Precisa apenas de salvar 
essas apparencias enganadoras de uma hypocrita 
legalidade. 

Discute-se uma reso1ução, autorizando Ollerações 
de çredito na magna importaucia rl.e 50.000:000~, 
hoje com.os limites das emendas do senado; Yai~sc 

. disculir depois a falla do throno, e nem ao menos, 
até o momento em que faUa, existem na camara 
t<Jdos os relatorios dos S!'S. ministros. São des
necessarias iilformações, votemos. 
· .Para coroar o meuospreço de nossas mais im
portantes attrihuições, as emendas que se dis
eutem nem ao menos se sabem como estão na or
dem do dia. Pelos ·ornae,; de hontem verifica-se 
que a sessão do semtdo, de sabbado~ abriu-se ás H. 
horas, sendo approvada a redacção da prorogativa 
do orçamento depois de lido o expediente e um pa-
r cer a comm1ssao. 1. esse w. nao ouve sessao 
nesta camara, e logo á hora. da lei devia ser orga
n~zada e sabida a qrde!ll O:~ dia . . W port~nto, ma-

O SR. PRESIDE~-rE:- Julga do seu dever dar 
uma explicação á camara. 

O SR. GAVIÃo PEIXOTO não faz uma censura 
aS. Ex. 

0 SR .. PRESIDENTE.:- As .. palavras do J].Obre de-· 
putado rmportam uma censura e bem expressiva 
contra mim, como autor da ordem do dia. · 

O Sn. G.-WL:\o PEIXOTo deve dizer a S. Ex. que 
não estava . em suas intenções dirigir uma cen ~ 
sura a S. Ex. . . 
c O Sn. PRESIDENTE: ,- Mas o nobre · deputado 
CO_!l1prehcnde que preciso agora explicar-me. 

0 SR. GAVIÃO PEIXOT.O ouve a explicação de 
S. Ex. . _ 

o SR. PRESIDE:'i'TE :-0 nosso· collega por Per
nambuco julgou até possivel ainda a vinda das· 
emendas do senado pelo tclephoue (Riso ) • 

0 SR. JOAQUii\I NABUCO :-E' exacto. 
O Sn. :PllESIDENTE ~ -Ou a observação nffo é · 

séria, ou importa a mais grave censura ao autor 
da .ordem do dia. · 

O SR. GAVIÃO PEIXOTO affi.rma que não estava em 
suas intenções dirigir censura a S. Ex. 

O Sn. PRESIDENTE diz que os nobres deputados 
sanem que no sabbado não houve sessão. A' hora 
do reg-imento, sendo-lhe presente a lista da eu
tradu,' pela qual havia apenas na casa ~6 Srs. 
deputados, declarou que não havi::t sessão. 

Chegando depois as. emendas. do senado deu 
ordem para que Jossem immediatamente para a 
typographia, afim de serem impressas e distri
buidas aos Srs. deputados; e incluiu-as na ordem 
do dia ( J1fostrando-a.s ). Aqui estão as emendas, o 
offi.cio e a nota. · 

0 Sn. GAVIÃO PEIXOTO diz que foi por isSO que 
aillrmou qllé" ao meio dia, quando não havia 
numero legal para se abrir a sessão, ain_da não 
existia.· na casa o officio com as emendas, e o 
Sr. presidente acaba de confirmai~ o que disse. 

O SR. PRESIDENTE:- Dei-ns para ordem do dia, 
porque eonsi.d~rei o negocio urgente, e pelo re
gimento podia fazel-o (.4.partes ). 

0 Sn. GAVIÃO PEIXOTO pela sua .parte, visto 
como o facto refere-se ao Sr. presidente, não diz 
mais palavra. 
· O SR. JoAQUnr NAnuco: - l:iSO n0s constrange 
muito. 
. O SR. rnEsrEXTE agradece ao·nobre deputado_, . 
mas a prova matel'ial da verdade do que disse 
está aqui (lt1ostrando os papeis}.· · 

O Sn. GAVIÃO PEIXOTO diz que os· escrupulo\ 
constitucionaes e legaes do governo annunciam.-se 
or semelhante modo; c, pois_ reputa um .dever 

lavrar um protesto com o seu vo o con l'a a pro
rogação e contra as emendas. Respeita, como é 
da sua obrigação, os. in~uitos do ga~ihete e . da 
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E' portanto a· prorogação do orçamento com 2.0 Referindo-se· aquelle decreto á determinada 
-as emendas apenas um simulacro para illudir as consulta do conselho de Estado, qua1 a opinião dos 
esperanças do paiz. O rninisterio, segundo pensa, conselheiros signatarios do parecer, já quanto á 
não póile cumprir as disposições legaes que acei· competencia do govemo, já quanto .á materia àa 

• tou. Fará as despezas como entender, c guardará consulta, declarando o ministerío da fazenda o 
o segredo de suas-operações de credito, rendendo o inteiro teor do parecer que serviu de base ao já 
.devido preito á alma do negocio ! · citado decreto. ? 

ll3s depois das discussões dó senado seria des- 3.<> Autorizou o governo ou de qúalquer modo 
consolador que o Sr. ministro da fazenda nem ao interveiu nas ultimas 21egociações do bm1Co do 
menos explicasse aos seus amigos factos a que se · Brazil,- de que deram noticias os jornaes, ou não 
referem decretos e avisos. do governo, cuja~ pu· Lêm estas ligação alguma com a nova alteração
blieidade é duplamente affirmada pelo acto em si dos estatutos, approvados posteriormente á viagem · 
.e pela publicação ofllcial. ~c -- do agente do banco e noticias dos mesmos jornaes? . 

Trata-se de despeza publica e de meios para 4. o Os:::Uvisos de 26 de _t-\1Jril e 26 de Maio pro-. 
occorrer ao seu pagamento, o por certo o governo xirnos findos, determinnnda. que os cheques saca
nã~ desconhece as attribuições do corpo. legis- dos sobre o l)anco do Brazil sejam ap.resentados 
lat1vo. - . . ao mesmo estabelecimento no mesmo dia dosa-

Não está: disposto a concorrer para despezas illc- que, effectuando-se o pagãmento por meio de jogo 
gaes,.e nos calculos do· governo entram parcellas de contas,creditundo o banco ao thesouro uacio· 
cuja legitimidade foi com razão contestada. na.l; na respectiva co1ita corrente, o Yalor de cada 

Si neste paiz o poder executivo é tudo, use o cheque, e dando.ao fiel da thesouraria da alfan
gabinete da dictadura, gaste o que entender, e não dega, encarregado desse serviço, o competente re
].)retenda associar a c amara dos deputados a um cibo; bem como na remessa hàbituul dá renda á 
. ].)lano desconhecido, como -si a fortuna pu.blíca thesouraria geral do . thesouro seja aqnelle re-
ll.ada sig·nificasse, e pertencesse ao domínio de ma- cibo aceito e considerado como moeda corrente, 

-terias-reservadas-e-s-y:stemtl-finahceiro_do_gov.erno._ .lig·am-se ao pl~no_fi_n_t~.ll~~gü·() do go,·erno já para 
Os 50.000:000$ autorizados devem ter .um em- facilitar-lhe emprestimos baucarios, já para sus

prego, e si não é indi:fferente o seu uso ].)ara um tentar o cambio, fortalecendo o credito daquelle 
voto consciéucioso, não póde sel-o tambem a na- estabelecimento pelo empenho direct0 e sem li-
tureza dos meios. ' mites de poder publico? 

Não pede, JJOrtanto, ao Sr. ministro da fazen~a !5.& Deprehendcndo-se dos mesmos avisos ·que 
que -venha dizer quaes as condições da· operação o governo abria credito no banco do· brazil e com 
financeira que pretende e:ffectuar; mas sim a sua ello tem uma conta c~orren'te, qual a importancia 
natureza, a saber: bilhetes do-thesouro a longo do mesmo credito e a data do contt'ato? .. 
prazo, apolices ou bonds emittidos. no exterior e 6. 0 Qual o juro estipulndo, a época das capi-
.com pagamento de juros em ouro. talisações ou fechamento das contas .. como se eife-

Si o nobre ministro recusar-se a esta pergunta, ctuam os pagamentos, si em dinheiro ou ti tulos 
. considerando tambem como alma do negocio. o do tllesouro, e quando por estes, qual o seu juro. 
segredo da proprla natureza da operação, crê que e o prazo !f · _ : -
pelo monos não se recusará a esclarecer a camara 7. o Em que lei se fundou o governo para man
dos deputados sobre ou~ros pOJ:!.tOs que se ligam dur recolher ao banco do Brazil todo o dinheiro da 
essencialmente ás emendas do senado, e cuja alfandega do Rio de Janeiro, da recebedoria e 
publicidade já foi implicitamente reconhecida pelo mesa de rendas, concedendo ~m parte o mesmo 
governo. · · · governo o que já foi solicitado pelo referido esta· 

Si o voto da cumara deve ter um subido -valor, belocimeuto> e não autorizado por lei, apezar da 
é preciso que o paiz saiba o que votaram os seus remessa de requerimento ao corpo legisltltivo? 
representantes, e que fique ao governo e a cada 8.0 Em: que lei se fundou o governo para orde· 
um de nós a reconhecida responsabilidade. de nossos 'nar ao thesouro que fossem·os recibos do banco 
· actos. do Brazil passados depois de aceitos os cheques e 

Pelo menos S. Ex. não ba de, por certQ, negar á computados na respectiva conta, considerados moe· 
<:amara o direit~ de interrogal-o sobre ma.terla da corrente, e como tal representativos de p3ga-
largamente discutida no senado~ mas cujos dados meu to de impostos?- · 

_principaes são ainda ·desconhecidos, mesmo a parte 9. o Os éheques sob1·e o banco do Brazilleva~os 
·a celebrada operação fiuanc~ira de S. Ex. ao thesouro por particulares que têm de pagar 

O orador formulou os seus quesitos por escripto, i_mpostos serãQ- aceitos como moeda corrente~ 
já para dar-lhes a precisão necessuria. já pura sepa- lO. Tem o governo conta ,corrente com qual
rar as questões afim de que o páiz graduasse quer outro banco? Si a não tem, não podendo as 
convenientem&nte as necrativas arciaes ou totaes mercadorias sahir da alfandega sem pagnmento 
do Sr. ministro, as suas explicações SI assem a- os respec 1vos c eques, c1uem resp n . 
das ou as suas evasivas si recuasse diante de uma risco dos dinheiros, do momento da· entrega ate 
recusa peremptoria. a ~ntrada p.a alfandega? Si. não é ? thesol?-r:ei_ro, 

var estatutos as compaJ! 1as. anonymas, a er~r 
pelo decreto n. 7265 de 3 de Maio proximo findo 
a expressa disposição da lei de 12 de Setembro de . . . 

' . fazer operações de cambio ,por conta· propria, sem 
autorização do corpo legislativo "! .. 
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b:mco <lo governo, de que meios pretende l:lnçur 
mão este para occorrcr ao pug·amcnto de seus 
compromissos, especialmente: si houYer contracção 
de descontos nos buncos e retracrflD de credito na 
prn~? . 

15_. Qnaes as ~ausas ~ qu~ u~tribue o govm:no 

sem duvida avolumnr a serie do todas essas leis. 
e~peciaes. que foram a gloriu de seus adversarios, ' 
c devem hoje lambem o'lorifical-a e ao actual !!a·_ 

mete. 
Parn salvar a inconstitucionalidade do imposto

cobrado sem lei, o governo esqueceu o tempo. c 
jú 1üío . pó de em todas as provi-ncins do ImpCÍ'to 
nroclamar qu~ respeiton o preceito conslitucional. 
Para salvar a legalidnde dns clespezns, o Sr. minis-. . 

de estran[)ciros) diz que S<íti~ft1z o nobre. depu- que. a! ils o ministel'io se pr<muuciasse sobre ;' pos
tado dcc!arnndo que o governo se conform::t com sibilidado (1e ulLrnpass::d-os, é o YoLo sem·cõtlhcci
as emetd:1s do senado, poríJUC não tem antro mento de causa, c importnria sem dll vida para 
recurso. esta camara tacit-; confis::ão de crue não snbia o que 

Faltam sete dias para encerrur-sc o cxercicio. Yoton (Apoiados dct opposiâio). 
~ Dentro dciles precisa l:abilitm·-l:e. para cobrar Nem hontem, no senado presente, nem hoje, 

impostos c fazer despezns do dia :L"dc Julho ausente da camara, o Sr. ministro da fnenda 
em dinnte. Nestas condições não llóde concorrer dignou-se explicar cO parlaDJento a nnturezn d::~s 
para along<~_r-sc o d~bate. operações de credito. Pelo contrnrio, aliinn tUdo que 

- .,..::, ~ <. <. c. f c. ;c. .... o' ~ .. . ' c o . ' .. . c.:. 

jocto de orçamento estú no semulo; logo que e c numcros i , · <~ c · 4, pue r'ra c e UYI a o rrerto 
sejn votado fica prejudicada esta iutoriznção; como que tem o parlmnQnto de inquerir o·gúlJinctc súbre 
querem pois os nobres deputados que f<lt:;a·se ques- a natureza dn operação que projecta. Não é possi
tão destas emcnc1a:;, e que trtn·iu como conscquencia vel fixar::~ receita, sem calcular pelo menos ns pro
e necessidade a fusão d<Js duns cas-as do pm·~ JwlJilidnd2s dos enem·gos publicos; não é possh•cl 
lamento, que no curto prazo e pela uatut·cza da autorizar emprestimos, sem o direito de prcf:9ri~ 

1), • :"" ~ .. -. • • '\"' ~ 9 ) . • . • 

Os qtÍesitos do noln·e depulndo s~o ~mn vcrda·: possivcl estabe!,~cer os meios mais conveniente~ 
deira interpell:l{'ão ; e· pelo regimento o nolJre \ para o pagamento dn divida pulJiicn, se~n a combi
minist.ro da fazenda tem o direito ele conhecei-os llll{;iio dos e!cmentos que n constituem. 
previam~nt.:: para responder. ' '! O papel do poder executivo é outro, e ning·ueu1 

· pediu no Sr. ministro dn f:ncndn que pub1icassc a~ 
O Sr. José Bouif'aeio :-S1·. prcsi- , condiçues, com que preter;dc contratar. Nem o pc

dente, n~o pretendia intct·rompcr a rnarclw lrium- dia fazer, porque esws ait~da não existem c pouem 
})hal do governo, c muito menos erguendo obices ser alteradas pela exigencia do tempo. S<1lvo a cen

.. :í prorogação de que-se trntri. ~Ins as emendas que suru llOsterior do p:ll'lnm·~nto, o segredo é do go-
... . •-.. • ,.,:-- ,, '1\tr' .., "~ o "I " :"" ~ • 

vo~:ada- pela mecÍid~ cxcer;cio~al d'O< g·u!JinctP, 'c das distinêtn, c virt~almente ccntem'-se na autorização 
contradictorias declarncõc~ do Sr. ministro da fa- }Jara o emprestimo. . 
zcndn, afiguram-se-me iw1a tr:msacção de momento, Portanto o Sr. ministro da fázenda ou qunlquer 
exigindo o ministerio da camara dos deputado,:;; a outro memln·o do ministcrio tem a ·restricta obri
retractacão do seu voto, c com a solcmnidade de gação de responder á camara e ao senado, in
uma penitencia, impostn IJela urgencia do tempo! rormnndo os re n·csentantes do aiz lara ue 

pow os G a oppostpw . snibmn clles qual a natureza do emprestimo, e 
E: po'r isso que em nome da dignidade do p:Jrla- avaliem ôS circunistnncias, dando uma autori

mento e da vidn do proprio goYerno protesto cQn- zação geral, ou limitando-a a um emprestimo ex- . 
tra a proro!!ativaemendadt~,como protestei hontem terno ou interno, conforme o julgarem-con·ve---. 
contra a m\toriza:ção sem ns emendas, que ao mes· nicnLe (Apoiados da opposij:ão). · 
mo tempo atam os bra~os do governo e da camara, A mudez diante .desta magna intf'rrogação, e a 

.. ..... · · nu z , · · .. 
ainda não .foi explic.ada (Apoiados d~ oJlJi~siçffo): v rador, quando se joga com a f<Jrtuna publica, e 

!>- nova prorog::~tiva do orçamento, surgindo no a autorização eleva-se a 50.000:000J, sem fallar 
sexo de urna cnmara liberal, e no meio dos applau- das declarações do Sr. ministro da fazenda, que 
sos á regeneracão do systcma representu~ivo, vai parece ainda assim julgai-a instúliciente, e sem 
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apontar as opiniões dos que a censuraram como 
excessiva. 

O plano financeiro de S. Ex. esttí ainda in
cubado; mas a pouco e p0uco delinea-se no ho-
risonte banca rio na o - ~ · · 
menos, no systema representativo, nunca foram 
segredo os contratos do governo, aliás referidos 
ofl!cialmente por elle.s. Como portanto o nobre 
ministro da razendà, em face dos avisos expe
clidos ás repurtições fiscaes, póde timidamente 
guardar o seu contrato com o· banco. do Brazil, 

aquelle estabelecimento se previne, para ser o in
termep.iario de todas os emprestimos do governo, 
lucrando alem ·do mais a differença entre o juro 
que impõe ao thegouro e o juro que este poderia 
o t r · ' • · 
pe~io. Coll}O consequencia dessa posição "lucrativa, 
as mdustrws e o commercio soffrem duplamente, 
vendo escassear os Seus recursos, não em proveito 
directo dos cofres publicos, mas em proveito do 
banco favorecido, obrigado por um lado a refazér 
constantemente os seus recursos, c arriscando por - . -

impostos c á camara que o apoia? <o O fi~dor dessa ~posição inco~cebivel é o the-
. O honrado deputado por S. Paulo que me pre- souro nacional, cuja responsabilidaae, definida 

cedeu tinhn largos e fundados motivos par::~, de- pela lei, foi substituiàa pela responsabilidade 
pois de combinaçiío entre alguns amigos da ca- indefinida de um banco de descontos e de depo
mara, interrogar o minisierio sobre o alcance de ·sito, de natureza hybrida por. sua caixa hypothe
sens actos financeiros, afim de que todos aqui- caria ; e cuja historia por si só, escripta nos reJa-
a assemos am em a ex ousao e nossa respon- onos os mm1s ros e nas consu tas o conse 10 e 

sabilidarlc. A camara votnrá tudo que quizer, Estado, sem distintlção · de partido, é a. melhor 
-porém co~1 o silencio d~ s-overno vota o q-q.e não advertencia aos legislndores deste paiz_. · 

Realmente cmsa espan'to que o nobre ministt·o genhoso sy~tema e· o crue fica sendo o thesouro 
da fazenda ainda se não expressasse com toda nacional, gnrantindo de certo modo o capital dos 
clareza a respeito das condiÇÕ\OlS do contrato que accionistas? Como póde considernr-se o credito 
a.ssignou, associand.J a fortuna publictnosdestinos --aberto--1Jelo--nobre ministro , em relacão aos. 
do banco previlegiado, e affiançando indit·ecta.- 50.000: 000~, desde que saldar os seus· debitos 

.. mente pelo empenho do Estado o grande regu· com bilhetes do thesouro, e com u circumstancia 
lador do C<lmllio c novo thesouro do governo. onerossissima de sujeitar-se a todas as elevações 

Sr. presidente, na a.usencia das explicações do futuras da taxa dos juros, ficando no entanto 
Sr. _ministro dp. fazenda. n~o tenho outro ren:edio obrigado a pagar o debito s~mestrálmcnte .. 

~uppor IJem informada, . trdtando-s~ .·<do poderoso prop~ios par'a esse fim;' 'IJ~is que a. sua propria 
banco do Drazil, em relações immediatas com o autorização o demonstra.. Será, portanto, o c.terno 
governo. ' devedor a capitalizar emprestimos por meio 

Não posso. votar 50~000:000$ de operações de desses- bilhetes do thesouro, que diz querer 
credito, na ignorancia de algum dos elementos consolidar. -
dns des )CZ,1S ou dos recursos. Não posso tambem O banco já preparou-se o J ortunameute ara 

. preferir t>mprcstimos, sem con 1ecer os que J3. a gra acuo utura (e sua escnlu de iuros. e tera 
contratou o Sr. ministro da fazenda. ' defesa rázoavel, fornecida pelo mesu'í.o Sí·. _ íni-

0 silencio do goycrno é triste, e -eu não tenho nistro da fazenda. Precisa escassear o seu cre
outro remedio. mesmo diante do voto e da pa- dito, dimil1liindo os recursos devidos no ·com
lavra autorizada da maioria, senão recorrer ás mercio e ú industria, e ainda pedir aos capitaes 
informações ex.tra-officiaes. f desempreg·ados novos recursos parn fornecer ao 

1 O' r. • • , 

contr;tou no banco a abertÜra de. um ~redÚo d~ 
oito a dez .mil contos; que este crcdi to é em conta 
corrente, fechando-se esta de seis em seis mezes 
e não passando os saldos para os semestres se
guintes ; que no fim de cada semestre, si o banco 
é devedor paga em dinheiro, c, si o· governo, paga 
em moeda corrente. ou em bilhetes do thesouro 
pela taxa c prazos i1ue se convencionar; que o 
juro dessa co~lta será o d:Js c~ntas de movimento 

... ' ... ' o 
banco i % menos ao 'thesouro ; que nos casos de 
crise poderú tomar uinheiro a premio pos prazo 
menor de 60. dias. . · - -. 
· Duvido da exactidão desse contrato; mas a 

verdnde é que os avisos dç S. Ex.; n~andando re-
(> • " 

cada do pela alfandega da Cõrte, recebedoria do 
Rio· de Janeiro e mesa de rendas; a viagem do 

· agente do banco á Europa, antes d~ approvadas 
as modificnções dos estatutos, autonzando opera
ções de cambio· por conta propria ; a. abertura· d~ 
credito3 n3s praças de LoD;dres e Pms ;. e a ~e~err-

"' (. ' (. ( 

mente nã occasião em que se falla do contrato do 
thesouro, indicam com toda plausibilidade qu_e 

sahidas, aufcre todos os proveitos das calculadas 
elevnções, emprest:mdo mais caro no governo do 
que o governo poderia obter; até o mom,ento em 
que porventura a.~ circumstancias o forcem ~a 
querer que se torne directa a indirecta fiança 
do Estado. · 

N%sa posição critica o que lucra a adminis
tração publica ? Os receios do. Sr. ministro da 
fnenda pela possibilidade de pag;;mentos repen-
. :") • • ~ t ·: I . ..., 

modo e com mais perigo. Devedor directo, os· 
capilaes que buscam os seus cofres são da
quelles que antes de tudo procuram a segurança;· 
devedor indirecto por in termedio do banco, os 
ca pitaes que recolhe podem ser com mais faci
!idade reclnmados, desde ue outras e mais va-. 
na assao as causas que po em 1r so ICI a -os ao 
banco do nrazil. Quando os credores ·acudirem 
ao estabelecimento bancario, este não terá outro 
remedio senão dirigir-se ao governo, reque
rendo 9 seu auxilio, e auxilio necessario ·· desde 
que .é credor do Estado e depositario da- renda · 

Os perigos sóbem de ponto,_cónsiderando, si é 
exacta, a clausula que dispensa em caso de crise, 
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o prazo de 60 dias pelo menos para o dinheiro 
tomado a premio por meio de contas ou letras. 
Esta condição que nlém do mais viola- o preceito 
expresso do § 4. o do art. 41 .dos estatutos, parece 
consagrar a praticn abusivn, denunciada no senado 

... < < , (. is ( . a e 
o papel-moeda, do que tanto se arreceia "o Sr. mi

. nistro da fazenda, desde que o banco não converte, 
nem é obrigado a converter as su::ts -letras; tendo 
por lei mudado de natureza. 

Com o recolhimento dos dinheiros publicos em 
seus cofres· com os creditos abertos no estrann-eiro: 
com a faculdade ampla de tomar dinheiro a juro 
nos dias de crise; com os bilhetes do thesouro re
novados a vónt3de e com juro crescente; é real
mente admiravel no plano financeiro do governo 
o papel deste bnnco, equilibrando-se entre os ope
rações cn~nEiáes e os depositos publicos (Apoiados 

Pela minha iJarte protesto, quando yejo o thesouro 
nacional apend~ d~ sua posiç:'io legal, e os dinhei-

• O' ~ 

fallido-por mnis de uma vez, logrou su5tentnr-se á 
custa do curso forçado, com exagerado emissão, e, 
á vista das enormes perdas que sofireu e das con
cordatas, com abatimentos incalculaYeis, só póde 
dar o molivo do seu estado prospero hoje pelo sa
crificio da fortuna publica e privada. 

Pagou-lhe a prosperidade o suor do contribuinte, 
o prejuízo da lavoura e as torturas do commercio 
e da industria ; e o Sr: ministro da fazenda, seri1 

; o -- 'c:- 1 

ro_, ainda tolern um::t nova especie de papel-moeda, 
como hei de demonstrar, a serem verdadeiros os 
factos denunciudos rio senado. · 

Não eram portr.nto descabidas,- como julgou o 
nobre ministro de estrangeiros,· as perguntas feitas 
ao governo, relativas á materia que se discute, 

:s ·, • .... • .. (. • o,; ( • ... ã c. 

credito de 50.000;000$. Salvo no que fosse repu
tado objecto de seg-redo, o Sr. ministro da fa_zenda 
não estava impedido de prestar :i camara as neces
sarias informações ; pelo contrario era esse por 
certo o seu dever, já para uefesa de seus actos, já. 
ara illustra ão do voto arlamentar. Em nada e 

oppõe o regimento aos quesitos formulados; todos 
os dias fazem-se iguaes perguntas ao governo, e da 
verdade deste estvlo dá testemunho a ultima dis
cussão do senado. · ,-

0 silencio faria desconfiar que antes da luz as 
trevas são necessarias, si aos manifestos erros do 
~abinete não se· oppozessem as considerações devi
aas aos dotes de cada um dos Srs. ministros. 

_Com effeito, Sr. presidente, os avisos de 26 de 
• C) . o ' 

_cofres do banco . o producto do imposto existente 
nas arcas da al(andega e de outras repartições pu
blicas, .e creditar na conta corrente os cheques do 
mesmo banco, desempenhando os recibos o papel
moeda, violam as leis de fazenda, e levam em seu 
bojo os mais serios perigos, senão catastrophes fntu-

. . - assigna a o . avor, pe a es-
igualdade de posição em que fica aquelle estabele
cimento em relação aos outros bancos. 

O _art. !70 da constituição do Imperio determina 
que a receita e despeza da fazenda nacional serão: 
encarrêgãdas a um t~ibunal, deb~ixo do ~xame do 

estábelecidas por -lei, se reg-ular á su'a administra- · 
ção, arrecadação e contabilidade, em corresponden-

A economia de trabalho em referencia aos ban
cos desfayorecidos resume-se em umu nova ille
galidade, sem a garantia do responsavel da lei,· 
desde que é preciso que alguem se incumba dia
riamente de apresentar os cheque& aos bancos, de 
correr o risco de sua efiectiva entrega, ~mquanto 
as mercadorias despachadas esperam t\ porta da 
alfandega a aceitação e pagamento· do· cheque em 
viaO'em. 

O a c to do Sr. ministro da fazenda é ii1defensavel 
e não póde ser amparado pela lei de :lO de Agosto 
de !857, cujos fins e condições são claros. 

Não póde,. porque esso lei refere-se claramente 
aos saldos disponíveis existentes no thesouro, e 
não ao producto dos im ostos existentes nas esta-
çoes 1scaes, que Del'll ao menos é possivel que se-
jam juizes de sua disponibilidade. -

Não póde ; porque o_ fim do legislador foi apro
veitar o dinheiro inactivo nos cofres publicos, ti
rando um lucro razoavel do seu emprego, e ao 
mes~o tempo_ favorec~ndo a industria e o com-
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Não póde; porque assim o entendeu o. ministr@ ~o prazo de seus estatutos para receber dinheiro a 
da fazenda daquella época, como se evidencia do Juro; é necessario ainda . que cruze os braços 
cont~·ato celebrado entre o governo e o banco .de diante dos abusos que pratica aquelle_ estabeleci-

• 9 ~ . . 
• ' ' ' l:> · Não pó de; porque no proprió relator ia do banco estatutos. e perturbando a circulação fiduciaria do 

em i858 entendeu-se claramente que a autorização paiz. -
legislativa concernia aos saldos existentes no the- · Denuncia-se ao senado que o banco emitle letras 
souro, que, aliás segundo as confissões do estabe- ao portador, com patente infracção do codigo 
lecimento bancario,proporcionaram :10 banco maior commercial, e,o que é mais, com flagrante infracção 
interess~ para os s~u~ accionistas, e facilitara~ o de seus estatutos. Disse-se naquelle recinto, sem 

< , con es açao a guma, que esse anco, a em a 
attitude, pãra regular melhgr a circulação. emissão facultada, ou consentida que tem de reco-

Sr. pr~sidente, entender por saldo disponível lher, recebe depositas e dt.í: letras ao -portador, que 
toda e qualquer parcella do imposto existente nas por alli circulam, como· previlegio não reconhe-
estações fiscaes, é negar em si mesmo a idén de cido daquelln instituição bancaria. · 
disponibilidade. Si tudo qu·e se cobra nu alfan- E o governo cruza os braços e em vez de faze!- a 
de()"a na recebed ria mesa nda . . " . ] . O". ~ • 

o que deixa de sel-o para o Sr. ministro da fa- blico com o seu papel-moeda ao banco do Brazil 
zenda? Seja logico, estenda a sua doutrina, e diga. ·com suas notas ao portador. ü Sr. ministro tem 
neste caso, com toda n franqueza, como define o medo do )a el do thesouro mas não tem medo 
pens~men o eg1s a IYO e · oJ. pape bancarro 

Mas, Sr. presidente, é o proprio banco que se A lei é lei., e pelo menos os estatutos daquelle 
incumbe :le accusar o governo, e o governo com a estabelecimep.to ,.si as disposições legislativas nada . 
autoridade do conselho de Estado que reconheceu valerg,_g~y.iªm_ter_alg.um....presti:mo...---·----·-
já _no_ clominio da lei de :1857 a illeg-alidad€ de- ----o· art. M não comprehende ·entre as operações 
qualquer acto identico ao do Sr. ·ministro da ra- assignaladas essa de emittir . notas ao _portador 
zenda. sobre depositas; pelo contrario virtualmente a 

A resolução da consulta de :IA de Junho de prohibe no § 11. o e no art. 43; no § 11. õ, porque, 
:1862 contém os pedidos feitos pelo banco do Bt·azil tratando-de dinheiro á premio por meio de- contas 
nesta é oca entre os uaes acha-se este:-o de- correntes ou assando let " ·io- · · 
po&to das rendas da a fandega, do consulado, e de nimo de 60 dias; no art. 43, porque determina a 
outras estações fiscaes, guardando o banco conta natureza dos depositas e o modo de provai-os, 
corrente simples com o governo por taes 6leposi- prohibindo a transferencia dos recibos. 
tos. Esta questãQ não é nova; a resolução de con-

A parte interessadn, em que lhe fossem com- · sulta de 3 de Junho de i865 tratou della, consi
mettidos certos. ramos de ~erviço puulico,c_9nfes- der~m~o a .. pratica ~e ·emi!tir _letras ao po~t~dor 

lei, pel!.indo quo o governo fosse autorizado para respeitado o prazo dos estatutos. 
a.nnuir ás modificações, que j algasse nccessal'ias k consulta terminava declarando que o uso 
nos. estatutos, e para conceder-lhe os encargos das letras ao portador nenhuma influencia pre
que desejava. · judicial podia exercer sobre a circulação mone
. O conselho de Estado opinou que a materia taria, tendo o banco a obrigação de realizar suas 
dependia exclusivamente da assembléa geralle{)'is· notas em ouro. 
a 1va. e a represen acno o nnco teve em conse- Ora, a emissão do banco do Brnzil cessou ; nm

quenéia dÓ parecer, ci conveniente destino, e está daram-lhe a natureza; foi obrigado a recolher 
no arcllivo dn camara; niío fói ni11da decidida. suas notas, e as que existem na circulaç~o con-

Como,pois, o Sr. ministro dn fazenda póde, pre- stituem um favor concedido pelo Estado e pma 
julgando o facto pendente_, c até contra a opin.iiio fim determinado. , 
outr'ora do PJ.'Oprw banco, transformnr a renda da · A pratica abusiva.. de .que ~erve-sc o banco, 
alfandega em saldo disponível'! Si póde praticar para augmentar os lucros de seus ::1ccionistas, é 
semelhante acto, póde tambem, sem excepção al- um novo elemento de p.esordem e que vem com
guma, mandar que se recolha aos cofres do bem- · plic3r ·o plano financeiro do Sr. ministro da fa-
aventurado estabelecimento o rendimento total de· z nda. · 
to· as as estaçoes fiscae~ do Imp_erio. Em materia Realmente admira o ·que se faz neste paiz. Com 
de direito o juizo não é de quantidade, mas de o effeito· immediato da applicação da lei, cessou a 
qualidade: quem tem direito ao menos tem direito emissão bancaria com as garantias certas e ·de
ao mais neste caso. terminadas de sua primeira· organiz:;~ção, e em 

E não é o contrato em si mesmo o que ha de substiiuição circúla outra, tendo por garantias a 
peior; é o contrato Aa ~ngenhosa compinação de incerteza e a illegalidáde . 

. ::. ~, . . 1 s I e que o r. nums ro se exp 1que; o 
factos que o ladeiam:· facto é grav'issimo; tão grave <F.le eu chego a 

Não bnst<1 que o governo se obrigu~ a _canso- duvidar da sua realidade, .pl'incipalmente quando, 
lidar bilhetes do thesourcf·a juro barato, P<tra inimigo jurado do papel-moeda, S. Ex. trans
emittil-os a juro caro; não basta que_, constituindo forma o banco ao mesmo tempo em thesouro do 
o banco do 13razil o intermediaria forçado, ue Imperio e corretor da nação, · . 

os capitaes ou quasi todos os capitaes da praça, ó disposição do art. 1.0 da lei de 22 de .Agosto de 
sujeite a perigos imminentes, e sob a co-responsa· :l860 1 Bancos de descontos e depositas, mudada a 
bilidade do thesouro nacional ; não basta, si é ver... sua antiga natureza, que lei concedeu-lhe depois 
dadeira a versão, que o liberte, em dias de crise, o direito de passar titulas ao p·ortador, nos termos 
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em que O tem CitO, conforme as declarações re- depende do Corpo legislatiVO daquella que foi eu-
feridas e ainda nüo contestadas. tregue ao governo no art. :1.0. 

Com a sua conta corrente aberta, e procurando A lei de 12 de Setembro de :1.866 dando nova 
· · ::; , o r o ; .,amzaçao ao anco e ca<;san o-lhe o direito' de 

com os seus depositas ameaçados á proporção que ' emittir notas á vista e ao portador, só lhe per
auamentarem ; com o seu papel-moeda ae neva I mittiu as outras operações de seus estatutos e mn
especie, e que póde voltar ;J. cada momento; com prestirnos hypotltecm·ios. O acrescentamento-e em
uma gra~1d~ somma de seus capitaes garantindo prestimos hypothecarios-demonstra claramente a 
emprestimos estrangeiros ou futuros saques; en- natureza de preceito e o fim da_ lei. 
volvido em todos os azares das opernções cam~ Aproveitnndo-se dos elementos de que podia dis
biaes; como póde o Sr. ministro da fazenda, que por nas criticas circumstancias de então, fazendo 
tem receio da divida fluctuante, procurar um cessar o direito de emittir, e congindo o banco a· 
auxiliar contra as coí·ridas justamente na insti- resgatar parte das suas 1iotas desde logo c outrns a 

· - · · e ouco e pouco, unpoz- w a o rrgaçao e receber 

ctuante ··consistente em bilhetes do thesouro ; Já 
para evitar a eventualidade de certos perigos, 
já para poupar os recursos que o governo póde 
precisar em circumst::mcias anormaes .. 

O que não se comprellende é a consolidação dos 
bilhetes do tbesouro fóra do banco e a inun
dação do!ô bilhetes dentro do banco. 

Na propria Inglhterra, 'quando em 18:}2 discu
_lia-s~Q,~ inconvenientes c :1s vantag-ens dos b_onds 

em sua caixa hypothecaria 30.000:000~ favor que 
tinha em vista a laYoura. 

stancias apertadas do tempo, podendo expol-o a 
sérios perigos, explica o preceito prohibitivo da lei 
e o modo de consagrai-o. , 

Emquanto o banco fosse o que é, e por virtude 
de disposição Iegisl::ttiva, estava impossibilitado de 
fazer outras quaesquer operações, salvo co1.cessão 
do respectivo poder. - · 

E o parl:!mento tinha fundado motiYo para assim 
n~o_c_e_de.!";-;_l<lb:_~ul vinlwssc as opernções-cl~mbio- -

i ~. ~ . :\1 .. o (l' o 

:::>- "' • 
extensão, apontavam-se "'os seguintes: a seguran~;a sitos, com o appenclicc de uma caixa hypothecaria, 
do credito publico que precisa est:;r á coberto de envolvido em opera.;ões cambiaes por conta propria, 
qualquer abalo, mesmo em épocas de })ressüo; a era de ~ssustar os espíritos os menos prevenidos!. .. 
necessidade de ter sempre o governo recursos E' absurdo aceitar no systema .da I~i Laes opera
promptos, em occasiões de crise, ernquanto se es- ções, si ella queria voltar ao rep:imen de uma ctr
peram os impostos; o facto de, peh1s suas rel:Jções culação normal, e a tê im mnhà ao n'overno Ion'o 

, to · par c que cessasse o est~1 o e guerra, a obri&açilo de 
de seus cnpitaes, que serão melhor empregados 0SS1gnar em cada lei de orçamento uma quantia 
nos descontos, e, disponíveis, fariam face apedidos para o resgate do papel-moeda. 
subi tos e geraes de pagamento· O Sr. ministro da· fazenda, porém, saltou por 

O banco do Bmzil, forçado a pedir capitáes á cima da lei, e, dispensando o concurso do corpo 
praça para entregai-os ao governo, fica clle proprio legislativo, atirou a instituição bancaria a todas as 
desarmado, e diante da onda crescente tem de ir incertezas das operações aleatorias que vai come
amparar-se á sombra do thesouro vnzio. çar~ com a mesma facilidade condemnavcl da sua 

O contr:Jto de S. Ex. por outro l:1do inutiliza nas prorogativa, pedindo operações de r:redito p3ra con- :: 
mãos do b<mco o meio de que legitimamente pôde solidar bilhetes do thesouro e fazendo contratos 
servir-se para defender-se-a elev<1ção da taxa dos para continuar a emittil-os, com prejuízo do Estado 
descontos. Influindo como principal, ernbora in- 1

- o 1n·oveito do banco. 
directo tomador da p_raça, altera artificialmente o plano de s. Ex. foi preparado de antemão, e 
todos os dad~s do problema, forçando o E-ugmento manifesla-~e J)ela viagem do agente bancaria ás 
~radual do Juro e perturbando a relaçao natural })raças européas, conhecida antes de approvadas 
aos valores. as modifica ,ões do banco de modo c 

~to conselho de Estado era desde então uma. verda
deira inutilidade. O go-verno já tinha assentado·nÕ 
seu plano salvador ; a abe!'tu,ra de creditas para· os 
saques ; a celebração do contrato pnra a conta cor

em conta corrente dos particulares e do governo. rente, cGm o fi tu nos emprestimos indirectos ; éram 
. E para tudo is~o S. Ex_. habilitou-o convenien-, o prenuncio d~ grande ope~ação fina~ce1ra ideada -
temente, pela modificação Illegal dos.seus estatutos pelo actual gabmete. As noticias dos JOrnaes, con
apontando-lhe já para. as perigosas operações de cernentes ás intenções do banco do Brazil, prece-
cambio; já p~ra as contas correntes, com a accen- I deram ao decreto do governo. . 
~uada violação da lei de :1.~67 · Da camora não cogitou este, nem ao menos por-

O decreto n. 7265 de· 3 d~ Maio do corrente que a sua conta corrente resume-se em um empre3-
anno, approvando a modificação projectada para os timo, e os encargos de- seu contrato têm de ser 
fins que tem êm vista o ministerio da fazenda é um votado ) · · 

como typn que deve servir ao exigido exame. E' 0 e o nao po em ser em moe a corrente. 
que resulta das variadas :iisposições do decreto de Na tríplice alliança entre o governo como toma-
!9 de Dezembro de 1.860, especialmente do§ 4.0 do dor, o banco do Brazil como intermediaria, e os 
art .. 9. o Esse decrêto destingue a autorização que particulares como emprestadores, é possivel que 
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todos soffr~m; .mas a garantia social está ::os cofres 1 A occasião de pagar juros e resgate em ourn 
· do Estado, e são estes que fnem o maior sacrifléio.· chegará mais cêdo ou.maís tarde, e o Sr~ ministro 

• o •• • I ,. .. 

.. ..... ' u c. ' .. v -' ' (. A. .:..u ~ .. 

morrer na fé d:is minhas crenças, mas, si pnra que puiz, arrependendo-se talYez _da facilid;Jde com 
me considerem tal, é preciso approv«r semelhantes que apreciou o estado financeiro. . 
actos, respeit<IDdo a conseiencia de meus amigos, I O emprcstimo, tal como tem sü1o descripto em 
não lla de ser com o meu insignificante veto que suas variant,;s pela imprensa, é um presente fa
este governo ou outro qualquer possa contar. •talissimo: illudem-se as difficuldades hoje para 

Até hoje o gabinete não se dignou de informar ás aggraY<!l·as amanhã; proclama-se contra o papel
camaras qual a natureza da operação financeira de moeda, em face da exigencia dos em prestadores, 
que se trata; mas é possível presumil-a, comparan- para aceitai-o no dia seguinte, em nome da ne-
do o estado do paiz e dos fins que tem em vista o cessidade publica. · 
o • . . 

O Sr. ministr-o da fãzenda não quer papel-moeda, 
embora nflo cohiba o uso illegal das letras ~o pur-

• ·" r "Í • I • • 

o Sr. ministro da fazenda não póde, em vista dos 
compromissos do seu antecessor, emittir :1té o fim 
do anno apoliccs; o 'Sr. ministro da fazenda não 
póde, desde que pede autorização pnra consolidar 
os bilhetes do thesouro e fez centralo com o 1Hméo 
do Brazil, contar cem esse recurso fóra da prislio 
em que se r,ollocou ; que o Sr. ministro niío póde 
contar com emprestimos externos n:~s condições dos 
anteriores. Resta-lhe, port;mto, o empre~timo il~-

a nature.za do titulo e a fúrmn ·e lvg:~r elo pag3-
mento, amda mesmo procurando dar-se-lhe o' ca
racter de emprestimo estrangeiro. 

Este empre;;timo, sujeito ao resgnte em ouro, ou 
sómente ao pag-amento àos juros, deve ser consi
derado em rela_tão ao presente e em relaçiio ao fu-

. ' . .,; ( .. ' i -
mentos do seu preço directo, se me perrnittem :1 
phrase ; em relação no futuro, para aprecinr todos 
os encargo:; de sua futura amortização, capitnl e 
jUl'OS. . 

A operação financeira do governo é talvez o fatal 
e tremendo ·prenuncio de· largas ~missões desse 
J)apel moedn, que tanto receia. Si as despezas con
tinuarem cc,mo vão; si o imposto não render o que 
se espera; si as contns correntes e os saques àpres
sarem uma crise; o papel-moeda chegará mnis cedo 
ou mais tarde, em nome da salvação publica: e pro
duziud() mal~s que não produziria hoje. 

O governo não cont~ sem duvidn com preços 
mais favoraveis, para a sua operação do que têm 
os seus aduaes titulas na Europa; pelo contrario, 

· a sua emtssao po e m mr na nHxa c seus em
prestimos intct'iores ou exteriores; e q~wndo che
gar a occasião dos pagamentos não ha senão dous 
meios de realizai-os, ou remc1' . ouro por meio 
de papel-moeda. ou sacar sobre os credites que 
lhe forem concedidos. 

O saqt>.e tem de ser satisfeito pelos· que honram 
a sua firmn, ,e para isso é forçoso que obtenham 
tambem ouro· com papel-moedn, ou que realizem 
os títulos que servem de garantias aos creditos 
abertos. 

A medida ultimá será . ~ . 
o:tferta e do l)Cdido de cambhies, ê, r.crescentndo 
em suas -perda~cpelas despezas que as successiYas 
o erarões hã'o ae rovocar. O futuro. ort::mto. é 
que servirá para dar-nos a ver~adeira pn1avrn 
sobre o preço do famoso emprestimo, determi-. 
nnndo então a diffcrença do cnmlJio, e tristemente 
jnfluindo no mercado interior dos titules do go
verno, si fôr o em[)restimo interno . 

• 4.. 25,-TO:MO II. 

~ ·~ ~ 

... (. ~ c: ' 

cciras, comparaàas a outras,' que têm por si a· 
constante pratica do governo, inclusive a do Sr. 

• • .. '1 • .•. -· 

de taes p3g:11ncmtos n1etallicos á emissão de bi
lhetes db thesouro a 3 :I./~ e 4 °/o, quando as 
proprias t~bellns do tltesouro uttestam uma flu
ctuação superior á ~0.000: 0001)? Como antepôr 
esse meio, cuja segurança dentro de certos limites 
estú na segurança dos proprios capitaes, mesmo 
ele'(;1do o juro, cnLr3ndo no perigoso enminho 
.das obrigações claque!la natureza, não podendo . 
contt~r par<l. s;llval-as amaullii scn~o-com-o·s-re---

• r r• ' 
E o St·. ministro da fnenda, si porventura rea

lizar o intento que lhe attribuem, c1 uplamente sacri
fica os inte;-esses do thesuu:·o. i;oniralisando o de-
1JitO publico· por tal. origem no banco rlo Brazil, 
dim intte as gar:~ntias de segura nra e perturba a re· 
gularid~cle da fluctuarlio dos bilhetes do tlleliouro; 

( J_ • • • • i-
nheiro aos cofres publicas por furo menor, uão de
posita a mesma confiança no banco privilegiado. 
Autorizando implicitamente pela sua conta de cre
dito, como corretor ollicial, sujeito amanhã ao pa
ga~ento em papel- moeda ou por bilhetes do the
souro, contraria os fins da pretendida consolic.l::~ção, 
difliculta os recursos. do dia seguinte, e lev~nta 
artificialmente a taxa dos juros, qu~ndo pretende 
sustentar o cambio! · 

Esta pretendida sustentnção do cambio, ou na. 
linguagem consagrada, esta creaç:io de um concur
rentc por influxo e f:rror do gonrno, será em 
breve um novo elemento de desordem para f:;~zel-o 
baixar. O camJúo é sem duvitln um seguro ther
mometro nos paizcs de circul~ção metàllica ou de . ~.... :- ... ' . .... .. . 

~· .. ' . 
lambem á lei da pro~urn e da offerla ·; zornl.Jam d"s 
leis restriclivas como. do capricho regulamentar. 
Distribuem-se entre as diversas nações, acqmp~
nà~ndo a corrente natural das cousns, e propor.:. 
cionando-se a· sHuação commcrcial e a riqueza de 
cada paiz; mantêm em sua qualidade de equiva· 
lente universal, o equilíbrio dos valores no múndo 

'ciTili::ndo; sensíveis ás menores differençns, esp:t
lhnrn-::.e por onde encontram mais vant<lgens, res

. tnbclecendo um niYel aMlugo ao dos liquidos con
tidos em llaci~lS postas em communicaç~o. Não faço 
mais do que repetir o que já disse um economista 

ebre lhí o zi o 
- Em um paiz como o nosso,/con1 os canaes da 
circulaçâo entupidos pelo p:~pel:moeda do gov.erno, 
elas not:1s do banco ue aindà se não recolheram· 

de que meios 11óde dispor o governo para entrar 
desde logo no regimen de uma circulação norm:ll, 
sem começar pelas economias as mais sevêras 11ara 
chegar ao equilihrio dos orçamentos. passar :is 
sobras e tentar com pr~veito o resgaté do pr.pel-
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· deve ncrcscentar-se a influencia de seus proprios 
actos; é um perigo parti o mesmo banco do Drazil, 
cuja natureza n:lo comporL~ operaçõe3 ::ilentorlas. 

O banco de deposito, conforme a doutrina eco
nomica, é a CX}Jres::do. directa do capital cir~ulante, 
reune em si tudo que se offcrece no mercauo, sym-. 
llolisnndo a creaç~to do c::tpil:l.l pela, economia. Os 
depositos são C[:pit:Jl clisponivel, re11resentnm uma. 
operação acabada, um tesullado obtido, isto é 

'r ·~. 

quirir todos os prodnctos, todns 2s mercadorias, 
todos os valores. O deposito no bancG é uma porl)ão 
de capital, que se confia :.i sna gestão ; a massa dos 
deposites utilisados é equiv:1lcnte it massa dos pro
duetos disponíveis, empregados em vista do sua rc
pro.ducção, no fim _de alguns mezes, en~ époc:.t 

v ~ p - I.. • L; • .1. ..L 

administrado niTo conse:1tc um credito a longo 
prazo ; ó preciso que um movimento continuo 
reviva seus recursos. 

Pois bem, o Sr. ministro da fazenda, que reforma 
os bilhetes do thcsonro existentes no bnneo, e 
allonganclo-lhes o prazo; o Sr. ministro da f:l.zenda~ 
que abre um credito de :10.000:000$ para occorrer 
aos pugamentos de qne necessitar; o Sr. ministro 
da fazenàD, que manda recolher nos cofres ban
carias a rend11 das estarões geraes ; o Sr. ministro 
da f~zenda, trntundo-se de um banco de deposito, 
com asobrecar~a de uma caixa hypothecaria, pre
tende transformai-o pela concnrrencio. inesper~da 
em regulador natural do cumbiti l 

O q_uc não tem cons:"guido outros bancos, con
forme o attestam os innueritos feitos em outros 
paizes, preten,till conseguir-se com o banco do 
Bmzil; qnnndo já om i8G5 aillrmava-se a lJOa· 
doutl'ina em França, com eitaçüo de um dos corre
tores do banco da Belgica,dccbrando que !la tempos 
tinha-se renunciado o commcrclo de cambio, c que 
nunca se tinha n~1quelle banco feito um uso ex
tenso. 

Mas o governo tem modo do papei-mo~~a, e 
vê-o por toda parte; não o enxerga todayia, es
condido nos bilhetes do thesouro e na colõ!.t:l do 
banco; não o enxerga ainda, vestindo <lS preten
didas ·operações metallicas do Sr. ministro da 
fazenda. 

lllcte tio thesouro e o papel-moeda do governo ; e 
tlcpois cumpram, este e as carrHH'<lS o seu dever 
economisando, c, nutes dos novos impostos, orga
nizando os actuacs e preferindo .as fontes conhe
cidas e experimentadas ás in vent:ões novns, em 
épocas de apc!'turas l 

0 bilhete ào lhesouro tem por si o costume e 
até ce~to ponto a certeza da emissão c a segura."nça 
do n:sgate, desde que o gov-erno fôr habilitado 

hoje, 'si os go1"crnos do meu p~íz tiverem juizo, ao 
mal que será maior· am:mhã, pela aggravação de 
emprestimos ruinosos. N5o ha hoje outro recurso 

• • , • ::; " .~ < • lnaçã en r o i-

recursos cconomisadO:\ e só ~om enormes s~crifi
cios pode:n-se obter de outras fontes. Pesa sem 

· duvic!a dtsigualmente sobre a população ; porém a 
sua in!luonda malelica, affectando muito mais o 

·rico de que o pobre, inllue tam:Uem ntenos .sobre 
os prod.uctos de cre:1ção nacional ; no passo qu~ 
fornece ao governo os meios in.dispensaveis parn. 
provêr a"s necessidades publicas. . . · · 
. Sr.- residente _Q_p_oLeJ:~r.to-?J3c.essario entror-no-

r 
çawentos verdadeiros, inspiran.dn a confiança es
.trnnl1a e no interior. No dia, em que os orçamen
tos, se equilibr8rem, e despontar o saldo, o papel
moeda, limitado hoje ao imprescip.divel, subirá de 
valor, pela confiança no presente e pela esperança 
certa U.e resgp.te no futur.o. Antes disso é remar 

A~ cconomids são possiveis e já o declarou nesta 
casa o relator da coremissiTo de fazenda. embora 
não quizessc contrariar ao gal5inete, que apoiava e 
que pela sna posição devia melhor alll'eciar os ser
viços. 

A' primeira vista citam-se logo verbas,· nas 
q>aaes a economia sem duvida recommendava mais 
profundos córtcs. 

A coloniza(;iío, tal como a tem encarado o go
verno, é qunsi um elemento de desorganiJmção na 
crise actuai do trabalho. Ha dous problemas: um 
do presente, outro elo futuro. O do presente, é o 
braço para a lavoura , o do. futuro, é o do colono 
propriet1rio. Os governos inverteram a questão, c, 
com preju:zo do agricultor, sncrüicaram os inte-
resses aeluaes nos ·n!c" · •· . ;-

:Nenhum homem. podcnt1o itrabalhnr por conta 
propria em terreno que lhe dií o go\·erno; além 
do sustento por algum tempo, sujoila·se a tra
balhar por cc:nla de outrem. O colono. imporiado 
pelo governo; ou espalha-se ncl:ls cidndes a vender 
peixe, frucL<Js, exercendo q-âalquer ramo de com
mercio, ou serve de elemento de resistencia contra 
as colonias pnrticulnres, empeiorando as condicões 
do trabalho 2gricol~J. . • 

Pretender, em uma época de transição, apres
sar as moclillcaçõcs que tem de soffre~ a grande 
propriedade, quando sabe-se que é a origem mais 

,., .. . .. ·- .. 
u. .... ,. v ..... -

tcja nas intenções do governo. Ora a -verba sobre 
• t . coiouiz<J.~ão só tem. servido para isso, aliás autori-
Igualmen.e que em tempos de ,cme todos os go- zando contratos lest 'OS · • . 

1 
- ) • L l:> r. · sem piedade. O gov~rno gasta milhares de contos, 

qu~_eile insp_ira l . . . l e vê todos os dias a que se reduz o· seu esforço. Ü§ 
Nao acrl3dttando em milagres aceito a rcalrdade f netos são eloquentes. e não precisam de commen-

como e!la se me afigura, e prefiro um mal menor tarios. · · · 
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. continM tudo como vai, augmentando todos os 
annos as immobílisações de capital, e diminuindo 
a disponibilidade necessaria á reproducçfio di
recta c ao augmento da riqueza geral. Não se 
repara que é ·essa a prlncipnl cnusa da pcrtur
baçi:io economica, e em parte representa mesmo 
o erro e o esbanjamento; não se repura que os 
habitantt:s das proYincias, · para as quaes são 

""ellas pedidas, p3gam no fim de contas as dispen-
. , " ,.. ~- ' em ue ao certo ao menos 

Illes descubram· um futuro proximo; não se re; 
para para os fins prolJlem~ticos dessas invenções 
administrativas ou industrwes, embora r.pregoadas 

no, em nome da dignidade 
contra os 50.000:000~000. 

O Sn. Pnrsco PAit.uso pede.' o encerramento da 
·discussão. E' approvíido o requerimento. • 

Post~ a votos o projecto n. 215 . .4. de :1.879, cem
tendo as emendas vindas do senado á proposição 
de :31 de liiaio ultimo, nwndando vigorar no pn:. 
meiro semestre do exercício de 1879-1880 a lei 
de 20 de Outubro de 1877, é a rovado e re· 

SEGUNDA PA.RTE DA. 6!\DE:.[ DO DIA. 
ora para. ev~tnr os.mconveD;ten.es. a secca, ora para 
garantir a mtegr!dade do 1mperw, ora Qta·a chegar Continúa a discussifo da resposta á falla do 
:ís margens de nos encantados ! . :. Ym-se por Çh- throno. 
mite, quand~ ne1p ao menos h a di!J.herro para . as 
ocsfjezns ord.mam1s; o que quer d1zer a alimenta- O·§r. Joaquim Nabueo (pela o1·dent): 
ção do Estado. -Sr. presidente, quando ha pouco o meu nobre 

Acrescente-se a catechese dos índios, as sub- amigo, deput.ado _por~ S. Paulo, referi~-se ao modo 
venr·ões a compimhias, os auxilios a suàstitutos, da~ comll!.umcnçoes ~o senado ~uanto as. emen~as, 
e túuo mais aue 'JOr ahi se lê, .e dirra-se com __ a_ r~~luçao m:orogatlva, eu d1sse qa~ talvez ne::;· 

• • . _1; __ • _: ·., _ • • , . • -:~ ,- "'----;;--·.:. sem .pero terephoue, no que Y. Ex. vm uma falta 
nho, sem que nos venlla.o papel-moeda em grau- e attençao a sua pessoa. 
des massas, emb,ora de vez em quando com a or- O Sn. PRESIDE:'\TE:-Uma arguição, sem duvida. 
chestra cles;.1fln:lú.:l do ouro .e da prata. . OS~: JoAQUIM NABuco :-0 telephone,· V .. Ex. 

. Quando se pedem novos 1mpo~tos ao povo, e ~e s~be, p entra e ha de entrnr no meio de commu-
-toda justiça d3r a provu materwl da sua· necesst- mcnçoes legaes e regulares, como o telegraphO 

·rancnr de uns ara dar a outros: é erar A oiados . .Não houve ois i .- · -' 
todos os dias grandes descontentamenlos, que V. Ex., mas humildemente peço para retirar a 
augmentam á proporção do"s sucrifieios exigidos. · palana. . 

0 Sr. minist!O dl! fazenda ~ão quer. O _p.:lpel- 0 Sn. PRESIDENTE :-Agradeço a declaração que 
moeda hoje, e, ues::u.·rr:ando-se ·aa. aut~nzar;:1? ~tue V. Ex. acab~ de faz:r, mas deve-me dar a razão, 
deveriu aceitar, ficara em uma sttuaçao ufllicttva. porque eu nao podia entender de oulra fórma. 
Si a nr~ recusasse: teria mais liberdade para ES Continúa u discussão da resposta á falla do thronõ. 
operaçoes financetras, que emprehendesse, e nao. . : . , 
ficaria ·á merce dos emprestadores. A camara. Tem a palavra o Sr. Nabuco .. 
neste ponto muito mais illuminada do que S. Ex., 0 § J - N b '1.r 
teve o bom sen.;o de votar os 60.000:000;5, com, , r. oaquu:n a uc:>:""":'.J.l eu~ se-
prehcndcndo que, nlém de tratnr-se de um bill nl~orcs, no começo d~ ~ulho de i8o8 a s1tuaçao do . 
de indemnidade, cru de toda convClliencia, habi- pa~z era, das m:us cnncas. Es!ava neste te!JlpO o . 
lítar o governo com todos os recursos na occa- P~lz ep_penhad~ _em uma f[_Uerr~ estrang~1ra; :e 
"ião· presente. Com os 20.000:000~ de pnpel- amda. que os Ie:;ult~dos nao fo~sem duvidosos, · 
IDOCd:l, que f::ll~aYam por emiLtir, ficaria O go- t?dilV!~ O llOSSO .eX~[CllO C a llOSS~. ar.mada acha· 
verno sem a córda no pescoço; mns o Sr. mi- 'am-sv e?l terntoiJo_s e ag~?s lllll!ligas; mas o 
nisteo mx.ou-se evur pc os grt a ores con ra o . ·. . ' . ' 
:papcl-moeà:"~, gritndores que por meio de outras nos, a ma:or gr~v1dade, c q!le nesse .tempo ao 
operar,ues enriauecem." á cus la do ·Estado. pas~o que 0 partido ~ons~rvador 4csamma~a. 4e 

· . • . : . subir ao poder_, o pnrttdo ltberal achava-se drv1d1- . 
Po:t;ta~to,. s1, o ,!mmsoter10" da fazenda q_~er u~ do em dous campos que .pareciam irreconciiiavei.s. 

emprestmlO ~e <>0.000:000;> pura ~onsol~an~ bt- De . um lado estava o ministerio presidido pelo· 
llietes do tncsouro pagando depois mms JUros Sr. conselheiro Zacarias, apoiado por grande maio~ . 
do . qp.~ J!Uga a~t::t_alm_en~e, pelos qu~ de _n~vo rindo ~orpo legislativo, e do outro aquel~~s que q_ 
emlttrr ~ s1 o IP,mr~te,r.w aa fazen~a na~ obng" o c~miJatwm, e que contava em suas filem.ts, que 
banco ~o Brazu a _en.Ia! n~ or~lt~ le,.,a~~ c p8le nao puderam ser nesta casa tão numerosas, como 
contran~ o constrLue mtcrmedt~rlo foi~,ad(? de se esperava, por· causa de eertas:allianças feitas 
emprest1mos, Tegulador de c::~mblo, deeosit::lrJo do com os conservadores ..• 
thesouro nacwnal sem fiança e consocw da fortu- . . . _ . 
na do Estado sem responsabilidade; si o ministerio O Sn. JEnONYMO SonRE: -Nao apo1ado. 
da fazenda nuo dec :lrn ao corpo eg1s ativo- qua n. OAQUrM .L Anuco : - ... homens a quem 
a natureza da operação que pretende fazer, im- não se podia negar, nem pelo seu passado nem:· 
possibilitand~ um j_ui~o s_eguro da represen_tação pelas su:ts. aspirações:. nem pelas suas idéas, 0 
naci . 1 - , . • 
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paixão, com tantos odios e tantos resentimentos, 1 serio,muilo mais grave o que anniquila os p:i.rtidos. 
não formavam em frente do n1inisterio conser- dcsmoralisa-os erante a o 1iniiio e inutilisa-os e~. · 

. vador, senilo um unico partido, possuído de um 
. unico sentimento, e disposto desde eulão a reali
zar na ad rersidaàe a união inteira, profuncln, 
completa, que infelizmente não tinhn podido reali-
zar no governo. . 

Durante ft} annos nós estivemos unidos, dur<1nte 
:!.0 annós, ainda que as vozes que puderam pene
trar no pnrlamento fossem poucas aquellas que 
nos restavam no senado mostrHam,ainda que em 
certas t uestões diverrris<:em, ue o partido liberal 
era um parti o compacto, era um part1 o uni o, 
e que nada, excepto o bem do paiz, elle anter)unhu 
a essa união. 

rr.nle a Cor<ia, não se sabe que idéa~ triumpharüo. 
c Yão ser realizadas . 
Senhore~, d urnntc dez annos o partido li!.Jeral 

m1 adversi<:lade lutou unanime por uma somma 
de idéas; podia-se esper:tr que subindo ellc ao. 
poder, fossem essas realizadas pela influencia dos. 
seus estadistas; mas quanrlo no dia 3 de Janeiro c· 
actual presidente do conselho foi a S. Christovão,. 
parece que de r.epente todas essas idéas que du
rante f(}annos estiroram no sentimento do artido 
que sobre tudo o espírito liberal de reforma- e de
progresso com que havitt lutado, que tudo quanto• 
se ~1avia escrip~o, que todas as r~uniões que :;e, 

poder. Quando pelà primeira vez esta camara se tinha creado a mtiito custo, e da qual se tinha· 
reuniu, depois daquella ascensüo, nã;) foi possiyel servido para auxiliar os conservadores a realizar 
que o partido mantivesse no governo essa una- as idéas do nosso programma, parece, senhores, 
nimidade, essa paz cxvrna corrcspondcndo a uma. que tudo isto foi de subito mudado ou esquecido. 
verdadeira paz interna, que teve durante os 10 O Robrc presidente do conselho, que sinto não 
annos de adversidade. . vêr presente, parece que limitou a uma área muito 

Pois bem, senhores, aquelles que fazem pe- pequena, a um campo muito apertado, a um circulo 
ra.nte o paiz o cffeito de quererem por alguma muito estreito :1. .iniciativa, á ambi~ão, os compro-

__ fóm..q.u.el;n:;.ll~-U-Jmni mirl:l!le. clo-pv .. rtido aqnell.e..'l.....l--Illi.SSOS do por'ido liJJGral. • 
l ' :::; .L li 

estas cousas, estarem dissidentes do seu- partido, 
estarem ·divergentés delle, não o acompanharem, 
esses precisam sériamente, com toda a calma, .r:uas 
com toda a franqueza, dizer quaes são os mo Li i' OS 
políticos que os mantem dentro do partido, no seio 
clelle, mas ue os põem em opposi0ào decidida, em 
wstt 1 a c ec ara a a actua 11·ecçao esse par-· 
tido. 

Porque rnão, senhores, na Inglaterra quando 
sobe uma administração, quando se organiza o pri
meiro gabinete de uma situação poliLica, sabe-se 
que todo o partido o acompanha até a sua qncdà? 
Porque razão nos outros paizes, nesses paizes em 
que .o pensamento nncional, por assim dizer, póde 
:;rystallisar-sc sob duas f:"ll'l}1as, no partido con
ccrvador c no partido liberal, excepto em certos c 
dctermin:1dos casos, um pr.rtido no poder não en
contra embaraços creauos pelos seus proprios co
religionarios, :;Jelos seus proprios amigo.5? 

E' porque na Inglaterra, que é o governo re
gular dos dous partidos monarchicos; os partiJ.os 
dCJlOis de mui.las visicitudes, ~cpois de muito .ex-

' .&. t. .. 

annos de jogo á intlucncia da Corôa peln lei da 
reforma, pela organização do gabinete, pela dis
ciplina dos ·adversnrios, pela vig-ilancia da im
prensa, pela neutralidade da opinião, cheg~ram a 
essa homogeneidade a essa educação poliLica, a essa 
cohesão organica, em uma pf:.laYrn, a esse governo 
de si mesmos, que infelizmente falta aos partidos 
constitucionaes de outros paizes. · 

Senhores, quando'na Inglaterra sóbe um partido 
ao governo, já se sabe qu:ws serão os ministros 
c sobretudo quaes serão as 1déas que hão de subir 
c9m elle. Ora, entre nós. não só niiQ se p6de ima-

U:uA voz :-Aceitou a limitação. 
O Su. JoAQUIM NAnuco: -Quando o Sr. Barão 

de Cotegipe, desvendando o segredo das demissões 
ministeriacs, leu as cartas que Sua Magestade o 
Imperador fez .a honra· de escrever ao Sr. Duque 
de Caxias sobre a situaç:io politica naquelle tempo, 

ma essas car as ua ages a e IZ13.: con
sultei o Pmlino e o Jaguary; ambos pensam que o 
partido conservador em geral quer a reforma elei
tor;ll; qualquer delles, si fosse presidente do conse
lho, proporia m. proxima sessão legislativa a re
forma da eleiçiio direcLa; . não tenho senão que 
achar opportuna essa reforma e sendo a~sim eu., 
tendo que deve ser o partido liberal quem a faca, 
porque esse partido sempre pugnou por ella. -

Não sei si incitado por esta revelação, que talvez 
quizesse calnr, o nobre presidente do conselho disse 
depois que o Imperador lhe tinha dirigido-a mesma 
lingu:~gem: é chegada a vez da reforma eleitoral 
e pois que pcr~ence ella ao partido liberal que sem
pre pugnou pela sua realização, elle que a faça. 

Or:1, pergunto, não se chama a isto descobrir a o •'•j 9 . .) 

Imperador sóbre ·a refor~a eleitoral direct<Í? pois 
nós lilJeraes, fazemos o Imperador arbitro, para 
julgnr da opportunidade das idé:~s? pois, é com o 
nosso assentimento que o Imperador toma a inicia-
tiva de uma reforma ? · 
n SR. lliARCOLINO MOUI;\A.:-Quem' disse isto foi Q 

Sr. Barão de Cotegipe. 
o Su. SOULA c .. ~RY.~LHO:~E oimperadCJrreferiu

se á opinião dominante, segundo declarações feitas 
pelos presidentes das duas camaras. 

U11r Sn. DEPT.J"TAno : - Quem disse isso. foi o Sr. 
Barão de Coterri e. · · · 

(Fia outl'os apartes·.) 
O Su. JoAQtTu N.Anuco·: .:_Quem disse foi o Sr. 
~ ~ . 

o 'nobre Barão nãó pertence á nossa esc.ola; s'. Ex. 
n.ão era m.ais ministro, demai~ o ~arão de Cotegipe 
s1 descobnu pelo seu lado; 1sto e, pelo lado con
servador, não s;ubstituiu a sua responsabilidade, e 
censurou mesmo o pensamentoda Corôa ; ma~. o 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 29/01/2015 09:56 - PÃ¡gina 17 de 27

Sessão em 23 de Junho· de 187 

toda a responsabilidade dessa nova theoria de go
verno. . 

1\Ias eu pergunto si o partido liberal~ subindo ao 
IJOder, ·podia em relação a um ponto tão impor
tante, que para mim é o mais import:mte, a pro
rogativa da Coràa uzar ele semelhanle lingua~em? 

Foi por isto, senhores, que eu disse que, qunndo 
fallou o nobre presidente do conselho, pareceu-me 
que se abriam as cortinas ~aquelle throno. 

curso recente, pronunciado por um liberal inglez 
(o Sr. Courtney) sobre a prerogativa da Corôa, em 
:1.807, quall,do pela morte de Fox constou ue o 

Ficam comprehe~didas .nesta au~orização ~odils 
. ' ex.trMrdinarios e supplementar0s, attinentes ao 

referido exercício. 
Art. 11. o Ficam rcYOgadas as disposiÇões em 

conLrario. . ~ . 
Sala das commissões em 23 de Junho de !879. 

-Ruy Barbosa.-Rodol{o E. d~ Souza Dantas. 

TABELLA DOS CREDITOS ESPECUES. 

LÉIS N •• • Í:8 DE 2~ DE AGOSTO DE :1.873. AUT. ":1.8, E 
N. 27S2 DE 20 DE OUTUl3llO DE i877 ,' AnT. 20~ 

ga mete tm1a toma o um compronusso com a 
Corôa para a realizat~ão de certas idéas~ foi aprêsen- Lei n. 23~8 de 2k> de Agosto de 1873 art. 2.o para· 
tada na camara dos communs pelo Sr. Brand uma grapho unico, n. 3. . 
moção, que teve a seu favor as primeiras autori-
dades constitucionaes da Inglaterra, na qual se dizia ConsLruccão de um novo mata-
que, tomar um rilinistro qualquer compromisso ex- douro no lilUnicipio da Cõrte, 
pressa ou tacito, impossibilitando-se de no futuro fazendo-se a despeza por meio 
aconselhar quaesquer medidas que fossem julgadas de qualquer operação de crc- . . · 

. necessarias ao bem do pai7;, era um procedimento dito .. ··············~'---'----'--·~ 
_collll:ar-io-8o~-lH'im-eil'65-àe-veres-d~o:;s :.J'l:::.:ea;,.;e:.;s:.:;s.;c~r;v i=;iu:t;, ~-+-----=----

res a oroa . 
. PGis bem; parece que o partido liberal desde o 

dia 5 de Janeiro, roda sobre este eixo_, parece c1ue 
o honrado Sr. presidente do conselho não tem, mes
mo hoje o. direito de <tlJandonar em meio a tarefa 
que se impoz, nem de a~optar ~mtro programma ; 

r . ' 

Compra de bem feitorias existentes 
nos terrenos da. lagôa de Ro-. 
drig-o de Freitus ............ . :lo; 000;5000 . _, .. "' 

tlcou sell:1do, que esse contrato foi feito c que o 
p<lrti do libcrarinteiro, no dia 5 de Janeiro, passou 
entre as forcas cnudinas do governo pessoal. -

Lei n. 19;)3 de" 17 àe Junho de 1871, art. 2.o § 2.n. 

Prolongumcn to das estrudus de 
ferro do U~c.:ife a S. _Francisco, O Sn. PRESIDENTE pede ao orador purà inter

romper seu discurso afim de lêr-se a redactão da 
resolução pro.rogativa d0 orç:~mento de 1878 a 1879, 
que se acha sobre a mesa. 

(O orador senta-st .) . 
Vem á mesa, é lida e dispensada da ünprcssuo a 

requérimento do Sr. Buarque de Macedo, c appro
vada sem debate a segnin te 

Redacii:o das em~ndas dà senado ao projecto man
dando. vigorar no :1. 0 semestre.: do exacicio de 
f87U-:l880 a ,~i do orçamento n. 2792 de 20 do 

A assemlJléa gcr<~l resolve : 

ela. na h la ao Joazciro, sendo tl 
dcspeza feita por meio de ope-
rações de credito, na insutnci-
cncia dos fundos consignados 
nas leis de orçamento ....... . 

Resolução legislutiva n. 2397 de 
de 1873. 

Constrnccão da estrada de ferro 
do Hio· Grande do Sul, c ga

. ranLia de juros de 7 o;. á cóm
:mhia ou com J:l lii ,; · 

se contr:ltar rwrte llesta li 11 h a 
ferrea ...................... . 

2.600:000-SOOO 

:lO de Setembro 

1. ~00: 000;,~000 

Art. L 8 A lei n. 2792 de 20 de Outubro de 1877, 
que fixou a dcspc-za c orçou a receita geral do 
Im]lerio para os exercicios ·de 1877 -'1879, vigo
l':ll';i no primeiro semestre do exoreicio de 187() 
-1880, sendo as dPspezas feilas proporcioual
mc11te :10 rempo ele sna dnra!:::io, o cmrJWinlo niío 
f•:•r prolilulgada a respcctivtt lei do orçamento. 

Resolução legislativa n. 21:50 tlo21: de Setcm!Jro 
· de 1873. 

Art. 2.0 He~ulnr:í durante esse lcm110 a tnlwlla 
de cret1itos e,;peci::es;qt~c acompanha 5 [ifcsenLo 
resolução. 

Art. 3. o O ministro e secrctm'io ·de estado dos 
negocios tl:l fazenda fica autorizado a realizm· as 

G~ranti:i de juros niio cxr.eden
t.es de 7 "lo :\s eornpanhins (]Ui~ 
r.onstnrircm vi:ts ferre:1s. lic:11l
clo o go vemo a ntoriza do· -\1)31Te
cl.uar operações q(},_c_re.tlifo, n:-~ 
deticiencfa .dos·.: mp,ios ordina
rios, para pa~ar a llcspoza rc-. . .~ ~ ,' (\ ' .. .. ~ 

applicar' esta lei ... -......... . 

neccssari:1s operações de credito até a u:mtia Lei n. 2.639 de 22 de- Sctembr 
l c ü • ;), 11ar~\ convert~r Cin. i-vida con- . 
solidada intema ou externa, em todo au em par- Desapropriações o obr<1s nccessa-

, te-, a divida 1luctu:mte, e para saldar .as contas do .l rins ao ab;lstecimento d'agua ú 
a uno financeiro de í878-i879, por dcspC'z:.~s auto-~~ c:~pit:~l do lmperio, podendo o 
rizadas pelo poder leg-isltttivo, jú .realizada~ ou t goycmo rc:1lizar -opcl'ações· de 
que se re,,lizarem. ; i~regi!o para estu_ dcspeza ..... . 

-::::..... "" 

:i. 600: OOO:SOOO 
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Lei n. 2670 de 20 de Outubro de :1875, :Jrt. i8. 

Prolongamento da estrad_a de 

as operáções de credito neces-_ 
sanas .•...•...........•....• - i. (100: 000~000 

Resolução legislati-va n. 2687 de 6_de Novembro 
de :1.875. ·: 

Garantia de joTos ús companhias 
que estabelecerem engenhos 
centraes para fabricar assucar 
de canna, autorizadas as preci-

o õ i ...... 

..... '(. . l""' 

unico e n: 2:3{::8 de 25 de Agosto de :1873, art. 7.• 
~ unico n. 4. · . 

Fabrico de moedas de nikel e 
de bronze.................... 20:000~000 

Lei n. 23G:8 de 25 de Agosto de 18i3, nt. :1.1. 
~<··on" ~ <:>. • .... 

< 

. · cemstruirem no Imperio ..... . 50:000~000 

Resolução legislativa n. 2687 de 6 de Novembro 
· . de :1875. 

Garantia de juros e umortização 
' ··i de 

bancos de credito real, aufori
zadas as operações de credito 
necessarias ..................... . 

O Sn. JO.I,.QUI::.I N.umco:- Sr. presidente, o 
o-overno deve ver no facto de ter eu interrompido 
~1eu discursa. a p~dido â.o nobre ministro da 
fazenda, p31•a ·dmxar votar a ,resolüçã?. prorogati
va do orMmento. o meu deseJo de facrhtar ao go
verno os· meios de encurtar o mais possível a di
cú:dura. não m:mdando cobrar impostos sem nu
torizavão do parlamento ; basta que clle assuma 
essa responsabilidade p~lçs d·ias _em. que nã? pocler 
fazer chegar a no-va lc1 as Ilrovmcras long·mquéls. 

O Sn. lEnoxnw SoDnÉ.- A culpa não é do 
governo. 

Junho de 1879. 

_:Mas qual yem a ser o contrato, o compromisso, 
a mcumbenCJa que o honrado presidente do conse-
lho tomou a si :to formar o alJinete? · 
. eu or~s, ~ao a no goverp.o constitucional pe

rwdo mars mte\essante do que !'s~e e;urLo lapso 
de temp?,. decçrndo entre um nnmsteno que sae, 
e um m1mster10 que entr.1 ; em que ha ministros 
demissionarios e tambem ministros eleitos em 
que n::io•·ha ainda responsabilidade ministerial 
para cubrir os actos da Corôa. O que se trata 
entre -a Corôa e o presidente do conselho neste 
qu:1rto de hora, é o quo depois se rc:tliza. du-

. ralite a vida ministerial ; mas arecc ue até. 
oJe :nn a mnguem qmz SUJeitar essa confe

rencia, essa entrevista á effectividade da resuou
sabilidudo miníster~al ; entretanto é nesto ·mo-

. 1 1.:1 ' ... ' 

· sageiro que se faz, que se completa a política 
toda ao·gabinete. · 

O Sr. presidente .do conselho tomou a. si a: in
cumbencia de realizar a reformá eleitoral directa 
com a ·con-v~tcação de uma coRstituinte, delineou 
toda a política do ministcrio, de maneira que hojo 
depois de anno e meio dccorrido,cstão-se ainda' re
produzindo os effeitos dessa íntrevista solerime. 

'l '· • • .e o conse-. 
:, u.,Iva 

o partido liberal commandado nesse dia por S . 
Ex. passou pelas forcas caudinns da prerogativa 
não era melhor, com relaç~ão aos itHeresses desse 
mesmo partido, que S. E:c., depois de consumma
do esse sacrificio poll:ico, depois defeHa essa capi
tula~ão imitasse o heroismo do crener:l.l romano 
que assignou paz de Caudium, quando niu ao 
{o~·um dizer aos seus concidadãos: Roma não é 
responsanl? Não devia S. EI .. tambem dizer: o 
partido liberal não é responsnel, o responsavcl 
sou eu? A fatalidade que pesa sobre o pnrtido liberal 
proYém unicamente dessa conferenciu, de:ssa en
trevista preliminar, que deu origem á sitnnr;ão, 
mas que por outro lado condemnou·a á imiiotencia 
e á esterilidade (Apartes). 

No principio da organizaçlio miúistcrial o ·unico 
rcsponsavcl era o Sr. presidente do conselho ; os 
seus _collcgus não cstavnm re~nic!o~, Q quanào se 
rcuml'nm, encontrarmn uma s1tuaçao crcada, um. 
compromisso :.'.ceito. Mas si hoje nós não cs!amos 
governando com ~s nossas idé:~:;, é muito prO\'avcl, 
é muito certo que no principio nós · quizcmos g-o-

O Sn. JOAQUI:II NAuvco: -Minha não é com . A combin~l::i:io miuislcri:Jl uo nobre presidente 
certeza. do conse!llo, não foi a ~cceitação de todos os sacri-
. O Sn. JEROi.\YMO SoDnÉ: -"--Não é da camara, ti cios supportados pelo partido 'dur:mtc dez :muOs, 

nem do governo. mm foi uma homenagem :.iquelles <JM tinham tt·a-
O Sn. JO.I,.QUDl N.Anuco:-Dc.-c todpvi~ ser de bnl!w~ com S. E~:..? o~ .Linl~~:m cJevado co1~ .t.o~a 

a1guem. Diziu eu, senhores. que no dw. ;) de Ja- a •. ~on.:,;nra ao looal ck ;1re~1dcntc du con:t.1J~s ... o. 
neiro pelo que se tem scgu_a1o ~pelo que se tem e .... ~Tc_utna. . . . . _ 
dito no parlamento, o purtl(lo 1Jl.Jernl pnssou ~ntre 1 Nuo quer.~ d1ze1· que f?~se uma _consp1r:10~'o 
as forcas caudinas do governo pessoal. 1 c0utra o p:ll'lldo,mtts posso l11zor que fo1 uma com· 

Senhores esta express5o- governo pessoal, - 1 bina~5o que se reseutin de g-r,mue uesconíb.nça 
. parece offe'nuer á susceptllJilidade dr: :~lguns dos do ~artido .. Unic~me~.te S. ~x. enganou-s~: o 

nossos· coUcgas; mas esta cxpress:Jo-gowrno part!í.lo h~Tlü por !Jm ue conqulsl<!l-o. ~ 
• l . 

sénão q_ue no nosso sy!>t~ma de governo, o lm- .. Na ~uscncia das c:amarJs, com a investidura 
perador póde a um accn~ mudar nm<• sit.unç;}!} ou ; impcrh1l, tendo a confi:~n~a da Corôa, S. :Ex:. po· 
um ministcrio; vl:s eomprelwnueis que ! ttdo o dia p::•nsar (;ue· tinha subido ao poder um homem 
mais se segu~_desse llOllcr sem re~isten~ia. e 1wo um pnrtido. · · 
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vista;. e então S. Ex. teve oue ·mudar completa- ! 
me!lte a sua linha de conductâ. · 

Isto está na cons.ciencia da camJra e está na ~ 
consciencia de muitos descontentes, que depois se I 
contentaram (riso); ainda que os yencedores te- í 
nb:1m sido discretos, :1·victoria foi pul.lli.cn. i 

Senhores, eu supponllo que muito do ·que se I 
passa aqui é m~lis ou menos a repercuss5o de 1 ;contecimentos estrang-eiros. 

chefe do gabinete d~ i> de Janeiro pà~·a nfa~tar do si 
_muitos homens do seu pnrtido, :para mostrar uma 
gr:~.nde desconfiança contra âquelles mesmos qüc 
tm 1am co:n.corn o para que esse lJari.! o su 1ssc 
no poder, vê-ge como que uma imitação da actu::l 
organização ministerial li os Estados-Unidos. 

ao llCfiSrtmento politieo do nobre presidente do con· 
se lho, os factos vieram. deseng:mal··o e parece ·ter 
tido os seguintes tral:os : Um ministerio liberal que . 
deseonfiusse da direc~ão do partido, que cortasse 
tod,,s as eommunicações que pndessem ainda exis· · 
ti r, por c:zemplo, cn'tre o !10bre prc~idcnte do c·on
selho c o club da reforma, que af<<stosse qualquer 
supposiç~ de que o ministrrio po,leria- ceder, por 
qu:l!quer fórrrw, á pross~w pnlitic.'l dos seus co-

• • • t v o- o rn " 

esp!l-ito de refornia qne tinha caracterizado durante 
i O annos a opposir.~r.o liberal, nndn dessn.s aspirações 
pelas quaes os liberaes são mr.is temidos do que 
pe <lS su<Js 1 eas concretas; naan esses compro~ 
misses solemnemen!e aceitos pelo partido e pelos 
seus chefes que diziam ; nós só subiremos com as , 
nossas idéas I . Senhores, o governo de Gr<Jnt foi accusado pelos 

seus ;).\lvcrsarios de ser um governo corrompido. 
Fi7.cram ;o:o. p:1rtido republicano a.aecusaçào de ter 
produzido governo de sycoph:mles, e então a nova 
administração republicana procurou inaugurar o 
que s.e chamava a politica da mçralidade, a pureza 

· Ainda não fiz ncst:~. casa uma arguição, ainda :Q.ão 
· impugnei a elevação do Sr. presidente do canselho. 

no servi~o ublic 

S. Ex., pela sua respeitabilidade pessoaJ, pela mo~ 
ãer:tç:ío das suas vistas, pela seriedade do seu carac
ter, estava sem duviàa alguma no caso da occu ar 
.,. , r , acsae ue ~. ·x~, fatiou pela 

... as, nem os pari.J os sao corruptos, nem os 
homens clé um rw.rtido são melhores do que os do 
outro. A administração republicana dos Estados
Unidos não conseguiu desligar-se da tntella neces-

. saria dos chefes do partido ; o triumpho nuo foi 
tão grande, que el1n pudesse dispensar os seus 

• ' • o ~ ;, 1 ,., - . 

pr:metra vez nesta casa, como rnimstro a oroa, a 
retract;ão do seu programma, as suas theorias con
stitucionaes,-o·car<<cter de sua investidura, o ponto 
de apoio da sua política, a estreiteza das suas aspi- _ 
r:1ções, ·mostraram q:ue, si S. Ex. podia ac.har-se 
no governo á frente de um partido, não era do . . :" ; . 

unido. 
Assim tambcm nós vemos. que essa l)Olitica de 

desconfiança, inspirada apparcntemente no movel 
eleyado ela moralidade administrativa, no cscru
pulo, no receio de que_por alg-uma fórma a mulher 
de Ces::r pudesse perder a sua reputaçúo, no desejo 
de substituir o partido conservadúr por um partido 
de melhores elementos, que fize::;se mais soar aos 
ouvidos do paiz, e taJycz do estrangeiro, essa pu
reza administrativa, qne devia !ier o tnlism~m tlo 
novo gabinete; essa política de oppo5it;.i'io aos ho
mens, do ::intogonismo aos chefes de partido, resul
tou em um tremendo cle;;;apont::monLo, em immen
sns decep(!ões, e póde se dizer que o p::trtido Jibrrnl 
não é. mais sn~pe1 to, ao menos em g-rau de p:1rtc, :10 
honrado presidente do conselho, que S. Ex. não 

·e t~ 1 ú pi · 5 s no .os 1 • 
· Foi preciso. que· o parlamento se reunisse p:1ra 
qlic tivesse logar assa grande metamorphosc. 

Mas mi).l h a questão não é qucstuo de home11s. 
Por mais duro que podessc ser a c:Jda um de nós 
vá arastados dos negocies publicos c da justa 
in!luencia que de: vem-- ter· llQ~ destinos do p:~rtido 
o~ qu:e m3is coritrilmil·am pnra o seu triúmpho, os 
qnc mais dircetamentc sfio rcsponsaYcis pnr elle 
perante o p3iz, toduvi'a, si o nr·l>re ministro, dcs
confianuo dns homens not<lYeis, nrocurassc ho
men~ desconhl:ci\los, e s~guindo ·como ·se diz, a 
1heoria do 1~obl'c M:wquez de P:n·amí, qnlzcsse pre- · 

As- minhas arguições,ns minh;J.s accusnçtíes nãõ 
versam .sohrc os homens, os meus motivos de di
v ergcncia não são os hom~·Jl:':: s~o as h.léa~. 

sahitl lln pouco. 
O pniz viu com tristeza que àous homens illtts

tres, dous dos mais notnveis membros do g~.binete 
de 5 de Janeiro (apoiados) tiver:.1m que retirar-se 
do poder por um principio que, segundo. se disse 
:.~,qui, jú cst:i vencido na comciencia do gencro 
humano (A.poiaclos). 

guagem das ídéas liberaes (Apoiados) .. 
Sobre os fJOntos de que se tem occupado, S. Ex. 

manifestou-se- sempre, de companhia com o nol;re 
ministro da justiça, um verdadeiro coascrvador, 
não um conservador, como, por exemplo, o Sr. 
Visconde do Rio Branco~ que niio desconfiaTa re
solução do p~iz, qnQ ao contrario trata de dar um 
novo impulso a essas t.ransformações accitnYeis, 
mas conservador da ordem d:Hruellcs que só vêm 
n salvac:ão na grande propridade, c o twbalho na 
cscravi dFío, a moralidade na religiiio do Estado, que 
de~confiam do futuro, e que pensam até em re· 
duzir :Js lil)erdndcs o os direitos que a constituição 
gar~mtin aos cidad:ios brazileiros. 

E cntiio o que aconteceu"! Aconteceu que, li· 
mil:Jdo assim o programma uo purtiuo, foi cUc per-

i , c ., , J •i u.e • 

A simples elcgibilid3c1e dos tcatlwlicos, o mero 
reconhcc!mcnto do direito que tüm todos os cuitos 
it igur.ld:1dc poiilictJ,. a fórm~ m~:is moderada, sob 
[I qual a lilJcn1udc de con~cicncía podi:.l :~pp~rccer 
ncst:J éasa pcqindo _diyeit~s do cit!:id5o, foi mol!yo . 
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licos para sah·ar o ministerio, que se julgou iu- E o .ii!ustre Sr. senador Saraiva rendia~so tam-. 
comnntivel com a liberdade de consciencia: hem por seu lado ::i objecçiio do Sr. ·Visconde do 

'"'"t • ( i·to senbor'<s. O artid. liberal na ruo 13rl!nco e dos conservadores e acom anhav~ 
opposi~uo já tinha feito um grande caminllo, e o · o partido nessa evolução liberal. S. Ex.. dizia 
nobre presidente elo conselho quer obrigar-nos a enlão (lê): • Vós, rejeitando a el·~ição directa c 
voltar a traz daquillo que nós jã tinhamos conquis- tornando aó r~1esmo tempo o partido liberal rcs
t<.ldo, dos pro~ressos que a opinião liberal tinhn o ponsavel pela suppressão do direito de votar, ani
fdto no senado, excitada, provocada pelo partillo masLes a propaganda da eleição dii·ecta sobre a base 
conservador. do ~o tarde: si o partido liberàl foi até ahí, a culpa 

O meu nobre amigo deputado pelo Rio de Ja- é vossn, vossa sómente. • 
neiro, o Sr. Pedro Luiz, que al.lriu o debnte da re- Estns ciíaçõcs m1·stram que o partido liberal, 
forma eleitoral, mostrou que o partido liberal accusado pelos conservadores de ir violar a con

·,111 adt1 Hndo unanimemente no senado o censo stitui iio · accnsado )elos conservadores de ir tirar· 
tlo votnnle. Sim, slmhores,-o 11artido tiul1a chegado o direito de voto, já adquirid0 por grande numero 
il concltlsão d~ Tavares Bastos- faramo::; do -ro- de nossos coneidndflos; posto contra a parede pelo 
t:wtc tla constituição o eleitor c1irccto. Esse prin- Sr. Visconde do Rio Branco, accitoti, pelo orgão 
c: p10 ao popn ar c ão : _ t. :s < • :s • :.; ,t , • vo an c: 

·e11suras 01 as p o 1 r 1 o us ·r a 1 . eu , L e1 , r 1 an eu ave , ver a emm1en e ns
nobre amigo deputado pelo B.io de J<meíro já :1qui te, que deve magoar a todos nós, filho$ desta terra, 
o t1emonstrou; mas eu peço licença it camam que fomos educados em outras idéas, qtte não te
para repetirainda umn vez a:>Jlabvras do Sr. Za- ·mos ospreeonceilos dcoutros pnizes. 
C<lria~ (~ét « ~O p~rLido liberal quer o. censo da ! Senho~·cs, pela )e i ~le~lora.l, que vot:Jstes, nc
constlltllçao. Uns d1zem fJlle poderw serVJr de t)'})Q nhum liberto tcra o dn't!!LO de voto. O partido li-
. ~ •n' do eleitor inutilisando-se o Yoto do.; vo- beral consanTa. a dislinceão odio,;:1 nt' • · · ,. 

't:mtcs, os quaes não teriam de queixar-se peia e o ingcnuo, distincção fJUe o proprio .Jn~tiniano. 
compensac.;ão de um eleitorado muito m:tis vasto modilicando a legishlção romana, tinha destruido: 

·do c1ne eHes llOderiam elep;er. M:1s a opposi!x!o Nós vamos dizer que o homem emnncipttdo desde 
liberal indica outí·o typo, que n:io póue encontrar 

1 
menino, desde o berço, educado em sentimentos 

nenhuma objecção : é o censo do volante. Defhü-llivres, que púde vir a ser um cidadão notaye! 
d_o ? cen~o do votante,_ pó de-se chamar o poyo hra- atl_ingir I.l~ sociedade _uma e! evada. posição, nii~ 
ztletro smceramente ns urna:;. • ex1ste politiCamente f<lllando, e um ctdadão banido 

Isto dizia o Sr. Zacarins. Agora vejamo3 o que-~ dentro do seu proprio paiz. Que liberd3dc se· 
dizia o Sr. Visconde do H.io Branco. horcs ! ' 
. O su: GALDINO _n,\s NEvEs:-:-Essc. é muito mais l O Sn. PmscG PAn.Aiso:-Ha um projccto muito 

1tiJCl'<ll do que mmtos que se chzem lJbcr:Ja:,. liberal nesse sentido. 
O SlL JoAQUm NAsuco : -(Lê) : c A o!eição O Sn. JoAQUDI NAnuco:~ O projccto do uulH'o 

di recta não pt"tde ~e r restabeleci da entre né1s sem depu~allo P·~lo Ceará seguram_cnLc é digng de 
qne o seu censo sej3 o mesmo da eJeiç~o primnria. aprcclaç:ío; mas n:-se. pl'ojccto roi· (!U:llilicaí.Jo. :pnr 
Ett rr~o tc~1ho pr·cten(:iies :l propheta, c alé Lenho um no!n·e tlef~l!t:Hlo (o Sr. Pctlro Luiz) de projedo 
loucu rc:; )•~ito ~::; wophecia:> polilie;1S · m~rs ni.io . . . . ,. . .• , . • 

Ji(·situ em dcd:Jrat· ao nnbrc senador pelo Ceará, c possa transitar 110 scuad.o ; dc;tucauo; como foi. do 
~~ Lc:u.?~:- os ~~~~ sus!~n!mn. a .m,esmn ~d.éa,. que, si projecto do go_vern_o, esse an~ex.o .ü rdorma é apc
.t de1~,:.w dnccta for mstttmd,~ entre no_s,_lut (~ nas uma saLJsfacao, oiferec1da a maioria: nada 
sel-o tomando-se pot' úase (i censo da eletrcw prt- mnis. · • 
nw.ria " · I . · · 

Si o Sr. Visconde do Rio Branco tivesse as O Sn. Ruy BAJ;lno_zA :-E h:tvcria probabilidade 
idt!rrs ccn;;;itm·ios do illnslre Sr. P:llllino e do. no- de sc1· approv:.~do, SI fosso anncx<Jdo ao projcclo? 
hre presidente do scnatln; l~l\,-cz qnc, e.hi\m:ti]O no I O Sn. Jo:\QUr~r Ru:ucq:- A rc~pon~aiJilitlade 
p::ço no dia :H de ilcielldiro, a eonfer:•JJda Liresso i era entiio do scnatlo. 
da~~o.ouLros 1:esultndos. . . . · EsLa_tc~l.skl~ a poiiqc::~ do gabinete. Esl}neecndo 

y c~1~1mos amda o que ~1zw o Sr .. Pompeu. A , um pnnclfi!O l undomcntal do systenw. pnrlnmcn- __ 
op:nwo cot~se~vadora ~b!·1gava os llhcracs ~~ I:•~S- tar, que o g~verno qne ni.io. pr_opõc leis, um go
l1e~tar ~s d1r~1t?s adqmn~1o::. do povo lm1zlleJr? l verno ql!-e n~10 se. torna o prmc1pal auxiliar do po-
t.e · • ~ < ·, • • • • , • "::,:,• • [ ~!S I O, e Um gOYCl"llO"(!UC SC llllltl iS:J, 

ft:sto sustentava o vnrt1do l1bcral a elCiçao dtre9ta, rp1c·::,bdlCn, que se desm:mn, o :1etual craiJinetc na 
toma~1d~ _por h::sc o cleitor,scg~ndo o ccr~o d:1 fa!Ja d~· throno de;;ta sc~s~o apcna~ cm~igna, como 

"' t• .. 1 ~ ; 0 • I J. ..., ~ .• • • ~ 

se: (lJII"Clieitto~ no s~ntitlo d~ que se que1· prlvw··grande creâ i Lo terrilori<1l. Mas ·~1uanJ~ .:fpi feí ta a falia 
?n•!s~tt de. cid,tdãos do direito de_ votai',O!l de_ ql!-c, se . do throno? Foi feila em Maio. 9u:mdo é qnc o 
QUe•: ulmg;:rr (l parlamento a VIOlar a C\JllSllllllt_;<IO, I g-oreruo Vl:lll awe:scular ü:,;sc prOJCCLO? Na falia 
iceWtffiDS a base !lo vot~mte: , do throno não se devo alluuir a projecto ::~lgnm 
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que o go7erno não tome a si a iniciativa de apre-. 
sentar. O ue fez o O'o,·eruo no sr·ntido de corres-
ponder a esta nccessid<Jde que elle proçlr.ma ? 

q Sn.. G.wrÃ~ t>Eixo-ro:~o que fez em relação aos 
mms· compronussos-n<td~. 

O Sn.. JoAQUDI N.\Buco:-Port~nto, o fJUC distin
gJle a actuai situaç1io, :::lém do projecto de lei elek. 
toral, é a mais completa esterilidar1c; e ao passo que 
o governo governa tanto; porque si"ha falta de leis, 
sobra a dictadurn ; sL os projectos são poucos, os 
arbítrios são muitos,-o que faz o governo, que não 

O Sr •. lvlAncoLINO Mo unA:- Seria tarefa i~util. 

tent" o"governÔ cr.eàl' opinião, não ba nada, senho
res, que influa, que deva mais influir nessa mesma 
opiuiiio do que a prerogativa do orçamento que vós 
tivestes hoje que votor, emendada pela outra ca
mara. 

Senhores, cu já me expliquei a este respeito. 
O partido libe.ral, depois de quasi dous annos de 
go-verno, vê-se obrigado a cobrar impostos sem 
autorização d.o parlamento. 

com camara unani-quer ar sa rs 8çao por mero .ega as asp1raçoes o 
paiz? Nada. O signal mais triste do modo por que 
o g~verno que! rc:Jli.z~.r a sua missão é es:;e simples o sn. JoA.QUDI NAnuco :-Em um livro recente, 

n.aes, os recursos do Est •• do'?~, nao Isso vestes o par ameno, perguntou- 1c u 10 
Fabre.-Dissolvi quatro veze.-, respondeu-lhe o 

O Sn .. GAvr.Ao PEIXOTO:-Mas a imprensa está chanceller, porque não me davam os impostos e eu 
acima dessa tc::tativa. · sem esse toto não })Odia cobrar um n1arco de im-

O Sn.. JoAQUIM N.mcco:-Senhorcs, o nobre derm- posto! ) 
trido pela Babi:t, o Sr. Ruy Bar!Joz.a,· dizia em um ~'na Ailem~nha, que cham~mos nação mili-

e ·,, · , .... " :s • , e - c .l ... ~.. , h 

c.cntarci, em um mom.;nto de vel'~adeira convicção -de ferro, que o proprio Bismark não se atreve 
li!.Jeral; dizia, com relação ao nobre ex-ministro da a levantar um. vintem de imposto sem o voto do 
f<lzenda, que era accusado, não de querer comprar parbmento. Entre nós, paiz livre, não vai o go
a imprensa, mros de insultar a imprensa, apreeiação verno colmH· impostos sem autorização, sob sua 
a meu ver errone2, lembmi-vos das palavras de pro~.ria.,responsabilidade, por sua propria contn, 
Cavom· - Não toqueis na imprensa! - Non tocate para pedir d~pois bills de indemnidade, em que niE--

. la stampa.. Pois hem, en pergunto: que meio ha gue~ ncredlta e de que eUe mesmo sabe nao 
peior de toc~r na imprensa do que a eorrup~ão? prec1sar? 

Na In_g-laterra se~n~llwn~e propo~tn .ba.st.arw par~ · O que, porém, na prerogutiva votada mais deve 
caractcnsar a adnumstraçao do patz. S_o c na .t~ll~- \ impressionar o paiz, é a victoria do senado 
manlw, onde o~gnmdc chanc~ller P!·e~.:tsa de rlrssr- (.Apoiados). As emendas do senado mostram que 
nriuar o pensamento de Berl1m, a~c no estraup:m- cllc tem no.governo uma parte incomparavelmene 
ro, que exi~te semelhante subven~uo pr~~tada J?clo maior, de in1l.uencia, do que a cam<u·a. A força, a 
!Jat'lamcnto ao go\erno para o a~n de uLJl!5ar a rm- popularidade que deviam pertencer-nos, passarm~1 
prensa ; mas esse tundo secreto c despresivchnent_e para o senado, 1~orque é lá somente que a dieta-

••• 1 mn 1, •lo 'ltndo dos 1·c lts rT • 

(Apartes). Pc(;O perll~o ao_ met~ tollega ; não acl1o daqui saltem voltam radic<llmente ernenlladas. E' 
(1ue se po:'>sa cotTOlllper a Impr~~s<~t mas ~cho .que <lO sellêldo que se dirigem os contribuintes :miea
lta meio de simubr uma falsa opmmo~ de mtrollu- çados. lia pouco a lei de forças veio alterada no 
zir :.\ imprensa mercenaria no seio da imprensa sentido das :~.:eclamagões da classe militar. Hoje 
livre; do qne·só resulta detrimento para uma im- vem a lei de meios J.n·ofnndamente modificada.Não 
prensa honesta, que comprehenda a su.a mi~são. parece; scnlwres, que o ,senado funccionn, CO!llO 

O Sn. l\L-\.T:COLINO MoJJr.A :-Os :Jbnsos.dn imprema 'na antiga Homa, nó templo de Satürno, onde se 
COIIiiJatc-sc com a•propria impl'cnsn. g-u:Jrdavam os corres do Esl:.11.lo c os estrmd~n·tes 

do exercito ? E o que resta á lllaioria ? Aceitar 
O Sn. ANTONHl nE SIQUJÚnA :- E 0 r:hànceller jit o;; votos de uesr.onilan~:a Llo scna(l(), votar as suas 

rstú arrepet.tlido ·do seu systcma · . restrieções, iQlpôr ao g-o,rerno a tutella da camara 
O Sr.. MANOEL PEDRO:- Elle não tem systcma. vitalícia, passar tamb~m ~oh o jugo . 

.,. • :1" T'" • 

quem dÚ.vidê qu:e nêm ao; nem !iOO:OOO;~hnsL:1riam lib"'eral. Tudo isto é con~equcncia natural do modo 
para corromp\3r a imprc_n_sa, c a certos:_moros que por que subimos, dos compromissos que tomnmos_, 
<' ··1 1 1 .rtcnccr a m1 ll'Cnsa a owdo.s : nws :do circulo estreito a ue limitamos a nossa missão 
n5o 6 t1i::;to qne se tr::ü~l, h'Dta-sc oesta tl)ll\::t\iva c da Llictailurv. que não üvémos a coragem de rc
aüdaz de. pedir fundos para subvencionar a im- -jeit~tr, <lppellando logo para o parlamento. · · 
prensa (11poi"tes em contestarão). , . . São esses, senhores, os lWincipnes motivos q~e 

Eu pergunto si a n_1issfio do partido liberal é ~nos levaram ~ desis~ir de acomp~nhar a actual di-
introduzir a ven;1liclade na impren~a? · · l rect;ão do partulo.- Nao nos oppomos MS homens. 

A.. ~6.-TO.MO lio . ~ . 
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oppos1çao compue-se e um pun_w. o a e ~-~ omos i~Tcs, e !e~os consci~nci~ de _qlfC o so-
bernes que nada querem fazer l)Or s1 sQs, e CUJO mos ; amuttos r~spe1_tos cada CJdr1dao e IgGal ao 
P''imeiro proposito é permanecer no partido (Az;ofa- Imp~r~H.Jo_r; mas mf~lrzmcn~c, ~cn_llores, t?ti~-~sse 

Os nossos homens sois vós todos ; os nc~.so:, 
mini_.;tros srro os vossos; somos do mesmo pnrtiuo; 
o pnrtido é um só, m::s o que qnere:11os é ([!13 es-:c 
partido governe por si mesmo, q'J.e l::::ll',a iibe~d::tlle 
de ac~~iio, que seja collcrentt tom~ igo mesmo; o 
que queremos é que os nos;;os hom~:us governem 
com us nossas idé:1s (Avoiados). . / 

E' por isto, se;rllore~s, que comideramos uma 
verdadeira cahmlidade, a convicção de alguns de 

• , . ... 7 , . . ..... .. .• 
. .. -l '-' I. { • .... v I. t .\. JJ. ... .. •:p 

libertar-se das condições espcciacs em que fui clw.
mado ao poder. E' possivel que tudo quo dizcis 
sc·a vcrda " (!" ni- n ., 7:-

Não ha nada mais doloroso do quo a oppcsiçiío 
feita a ami!ros.porem clb é neccssn!·ia no interesse 
do partido~ mésme ; sim, senhores, nós podemos 
crear embaraços transitorion ao govemo, mas todos 
devct:1·esLa:r convencidos de que rejJrcsentamos~um 
papel essencial nos governos livres_, de que é "'no 
interesse das idóas liheraes que assumimos a res-
ponsabilidade da posição que tomamos. · 

.M:uit:;s vezes, senhores, 'tem sido trazida a este 
recinto a discrs<r._~d:.L '!" ~or:i-. ti r ,: . 

- -: Se1ilíores, o nosso governo é um governo par
L:melltnr; é um governo, sal v o ce!"to despreso 
pa~sngciro pela c:1nwra tempo:rDria, salvo cert::t 
deferene.ia cxc.cssi-vn, e quando f3llo assim não 
nlludo ás ailenções pe~soacs muito jusws, mas á 
submissão politica, salvo certa deferencia excessiva 

~ " .,. . . 
l ...... ' .. l;:) ' ....... 

se rege mais ou· menos pelas norm:1s do systema 
parlamentar dos outros p::lizes. 

1fus, parl:1me~1tar, como é esse governo,senhor;:;s, 
niio tem a menor bnsc representativól ; o pnrltunen
to, por todas as fórmas c modos, todos os dh;s se tem 
dito, não representa o paiz ; é um liarlamml to sus
pensa no espaço. Essa anomalia, sen}wres, faz-nos 
apresentar o espectaeulo, que o mundo :.l!iús n5o 
Cilnhece, porque as app::~rcncias illudcm. de um 
governo que é parlamentar, mas que não c re
prescutntivo. 

Comprchendc-sc, senhores, que sendo ::~sim, 
quando o povo não se faz reprc!'entaJ·, c o p~rh:
rnento nflo o rcprcscntn, o unico pod.•r que existe 
que._ leJ~l vvnlatlc, arção, c preponderunci::t é a 
conm. • 

"' • 1 os a mUi os re~~pei os um· povo .n'rc, 
excepto em certos · po::1tos do interhr, o nu o n~o 
JJa scguran(:a nem para a vida, hem IJ::tra a pro-. 
vried::lde, em geral no p:1iz :1 principal de t:das 
as Iiberdndes, fllle é a civil, n:-io tem sido até !Jojc 
:tn1Cj0:làn. 

Temos a liberdade da imprensa mais ampl::o, 
m~is compkt::~ gne é possível, tanto que por nlio 
se poucr Jimit;jl-a, porr1uc esl:í. protw::id<l vc1<1 tra
dit;5o de muitos annos, <IUCI·-se in~l'o:!uzir no sou 
seio o elemento estnmho lia corrnp·uo oiílcial, a 
subsidio do the~ouro, ianto se reconhece o seu 
poder c a sua influe:gcia. 

>OJS ,Jem, temos urna imprensa E-rre, ::temos a 
liberdade civil ; somos <l ruu1tos re~peilos r:el::l 
tolcrnncia do no:oso tempcramenio, dos nossos 

":t,:,, J 1.:·- .1-v~e 1 n~osc 
possa uescjaJ• ; mas livres como ~omos, lw uma 
cDusa que. n~o podemos, quo niio n0s t.leixnm, e 
que vem a ser não ;;oycrmu·-rws a uós iUL':illl·J~:. 

'-'''"' .t .,:t,.l • .o.l: ll !)U ~J L Jl<. ' ' 1(. 1~ vi• 

J)~t:k inuiviuual, que faz com que tnd~1s nt!s lJ,·ni
lciros tnn!wmos orgulho da nq:s:t pntrin, n::io púck 
ainda ~:e::vir de üasc a um governo !in''\ is~0 é, 
~o systen1u r::;pre~entatlvo, que é a ncss::1 rr1aior 
nn1hiçZio. 

Pois iJem, stmlJOrcs, o partido 1i1Jcr:ll qu' devia 
concni"Ter v~rn qne houv:..'sse utna verdn<lcir~\ re
presentação legal do paiz; infelizmente sujciton-sc 
a u~1 compromisso ~•rist~cratico, o _para fazer que 

J. ~ ·... ... L. I. ~.J ~ "' l- (!\.I ... 1 

meio, nüo inventou outra politica senão a de tirar 
o. d!~eílo de voto á qn:.~si .totalidade da nação hn.-

presidente do conselho é" ini
migo da pequena 11ropriedade, como é inimigo 
de muitos prog-ressos nccessarios :.í. nossa civili· 
sação, e f!UC são os tiLuios de homn deste seculo. 
Mas. S. Ex. deve saber que niio ha sentimen~o 
nenhum que levante tunto o homem como o sen-
timento da propriedade. · 

Arthur Yo1mg- j{t dizia :-:1ai n um homem. um 
rociledo, c elle o tran§[Qrmarà_em jardlm..;-<lrrc- --· -

:l·-; ., ·-· -- --o.· ... -::;-·- ... 

mará em deserto. . . 
Isso que se dá com a propriedade, com este 

sentimento innato do homem, que fazia Schíller 
dizer :-é preciso que o homem tenha alg-uma 
causa que possa chamar sua, sem o que ha de 
matm· e queimGr-,.o que se d{t com esse senti-

..... ' l· , . .L.lo..i. .. t..o 1 u. • i i ... ~!_.ã ' 
dú-se exaélamcntc com essa sentimento do:; di
reitos polilicos, com essa proprieJade invioi:rrcl 
do cidadão-o voto. 

Dni-ll!e o direito de voto, posso dizcl-o, c o 
homem tornar-se-lw um clemcnt·J de orr1em; .des
pe.rtai nelle esse sentimt•r.to de solid:dédadc; tor
n~d -o re~ponsnv~I pelo governo elo vaiz, e Yc>reis 

. que r:llú só t:!rá uma nmhit_;V.o, fazer prosperar essa 
p::ttri:l, que é sua; tir;li-lhe o direito de veto, c 
e~so homem perderá tudo o que o prendia· á so
ciedade. Infclizment•', senhor•~s, s:io muito nume
roso~,porquc, segundo araho àc dizt'r, 11~0 s:io só 
os tlll~:lplJ:~!Je~os, siio os li!Jerto~, os que :1lg·u:n d!n 
neste li"~,i;.: infcliz.mente fonm1 est:r:wos, si\o eh1~.scs 
inLcir:1s do nossos concidad5us; iuí"elizmenlr, se
nhores R~o muito numerosos esses aue dc'Jois ti· 
-rossa ld libcr:;l r1ada pcruerinm si i'('nunduss(~nt. 
a sua n<lcion:~Iit1ade, si corno o povo rom:mo dis
sessem, dch:1JH1o a ti onde d:1 qual foram bnniüo:', 
da cidade cntl;eguo ú oligafcllin: • Nós deix:J.mos 
Ronw, porque lfonw é pnr::t nós uma éidat!c es
t.r::mgeira; porque ~llli ni:ío temos iPt::.rcssr.s n;·m 
dirc~tos ; IJOrque cr~:mo.; cx!la.t:!o~; qcntro d:1 nossa 
· pntr1a! • :; 

Pois !Jl'll1 : <'• pnrLiilo lihcr;:~l 13.csüo nué cmchncn 
os ~(;Us 11ario~, des,1c quo pr~stou ... sc., ... cHc õ rep~'f'
sc;:lnnt~? t1o direito do JlOVo, ::t sncrif:ear es'e di
reito. concorreu rt1:ds. dcnois destes Hl am10s de. 
govc"rno conservador: C•JlD:l sun subida ~o ·:otlcr 
par~ ~rtalecr~r, enraizar no paiz o governo J~Cs
so~u, do que os sens adv~rsarios com tod:ls a3 1rn.-. 
qurzas e co11Ci\8Sucs que lhes imputam. 

<}Uc ;a :1~nra m~<nle c a orun, qu:mdo e:lla vil 
o partido liber~:l, euj:l força estava .na OfJinii'ío 
pu!Jlie:1. que prctentib :d;ll'g'<J:i:' direito:', fjne tinh:: 
1rot· Flogramw:.\- ~·- n:fm·wa ou n. rcvdu·~&o,-
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~bdicar dns suas ídéas, faltar aos seus compromis-
so -~ . . . 
depois de meio seculo quer tirar o direito de voto 
á grande maioria de paiz? O que rest-a; senhores? 

(Ha diVel"SOS apat·tes:) 
O Sn. JosÉ I3oz'iiFAcJO: -Resta que os con-

se~~yd}dores reformem os liberaes. · 
O Sn. JoAQum NAÍmco:-E' por isso, senhores, 

que acho e penso que a· non situaç~o só coa~ 
corr'? ,para fortalecer o g-overno pessoal. 

• 1. 7 

depois de um discurso do nobre se~ador por Per~ 
nambuco o Sr. João Alfredo, animando as m:.mifes
tações daauclla o osieão ue se annimciava tolc-
rantc e modcrnda, que lhe pnrecia ser feita de 
concessões ao gabinete actuul, disse ao sou distincto 
collcga : « . Isso é que é opposição de Sua ::Mages-
tade. • · 
~Desculpe-me o illustre mentor daquclles jovens 

Tclemacos, a opposição de Sua Magestaüe pó de hoje 
:c deve hoje fnllar uma ling-uagem que não seja t:'ío 
agradavel e que não expanda tantc o coração de 
S. Ex. 
. O nobre.serui.dor- ela-Bahm -G-u: . ala-v-ra-s-ftlttl'ro 

ainda citar, porque S. Ex. é reconhecidamente 
hoje um dos arautos do goYerno pcsso::l, em um 
aparte, respondendo ao Se. Silveira dn Mott3, ·que
censurava o nobre presidente do conselho por ter 
declarado que era legitimo o direito da Corôa de 
ter opinião sobre. a eleiçãó dirccta, c que ncres-

, : .• ·;- ' ' ~ • l:> - ~ 

pessoal; o nobre senador pela Bahin disse mais :
c Governo pessoal com responsabilidade. ministe
rial!. .. ~ 

Senhores, responsabiliuaàe ministerial nunca 
faltou durante o largo periodo em que denun
ciamos ao paiz .o governo pessoal; ha luxo, ha 
ostentação, ha sobra, senhores, dessa rcsponsabi
lidrtde; mas o que constitue o governo pe,-so::l é 
o nosso systema de eleições, é ~ muüan~a llas 
situações c dos ministcdo~, que S. E~. mesmo 
descreveu peia f6rma que quero citar á camnrn. 

Pc.:eo perdão por citnr estas pn!avras,qnc podem 
})nreéer menos graHs; mas o nolm: ministro da 
juslir·a não nos leYaria a mal um pouco de bom 
ilUmÕr, sobretudo quantlo 6 protluzido por um 
lJOnrado senador do lado de S. Ex:.. 

RO lre sena 01· pe a Ja 1w, compar:mao as 
nossas elei~_:õós á eleição. que so faz no ha1·em, 
disse, em um meeting na Buhia~ sobre a elei:;;to. 
directa : 
· .]i: como se passa esta eleição? o· mltão entr:J. no 
sua Iwrem.percorrc ns eslre!las qne o illnnünam; 
~ulm'ra todas aquell:1s bellezn:-;, revê-se na loura 
de olhos azn~, contcmpln cn.Ici:Jdo a ct•} cabellos 
negTos e olhos pretos; não dc::prez:1 uns nlltos 
vcrdos (!tilaridade), c a!1nnl :1tÍ1'<l á preferida o 
seu lenço perfumado: é o qt~e ~c eha~na a ll?nrn 
do lenço : l'honnew· du moucrtoll' i1a lmgua fr<m
ccza Hilaridade . 

• E' nessa honra que basca-se o nosso systema 
.. eleitoral; aqui não são as odaliscas que a disou-
, tam, são os es~adist~s. » 

'-" J. ' b (. ' 
não na responsabilidade ministerial, CJt;!C nunca 
fulta aos actos do Imperador. Alg-ucm d1ssc que a 
diífer.:mçn que havia entre a l~rnnça c a Ing-l~
terra eousistia em que na Inglatcrrn dos pn
nlCiros cem homens que fossem convitlados 11an1 

ministros um ~.ceitaria e em França noventa e 
' .. I , ...... 

tusse~ú (ni:;o). . _ _ . _ 
Creio qno nunca se <m um acto ao !mperac:.or a 

correr as ruas á procura de r~;fercnda ..• 
O SR. Pmsco PAnAiso: -No nosso paiz, temos 

exemplos do contrario, entre oü'tl·c.; o uo Sr. Za
c;trias de Góes e Vasconcellos. 

O Sn. JoAQUIM N.1..nuco: - O Sr. Zacarias podia 
não estar Gntre os primeiros cem 03tava muitocno 
caso de ser ministro. 

O Sn .. Pnrsco P.m.uso : ..:.. E' um exemplo no seio .-
do partido liberal.- -

assim é que antevejo uni grande perigo p:1ra o 
partido hoje no poder, n() augmcnto da l_)reroga
tiva da Corôa. A CorOu não deve, não póde i~Huir 
na marcha po!itica do paiz. E:>. te tem sido um 
dogma, uma verdadeir<l supcrsti~~iío, si quizcrcm, 
do partido liberal em todos os tempos. 
~em duv-ida pódc parecer qüe de p~sse das qua

lidades que o ornam, ào p11triotismo esclarecido 
que o distln~ue, o ImQerndor_ qne_ tonto. "ejntc--

._... 1 .&. .._OI L l ~) V ., "" 

de ria ficar estranho ás cvoltu;õ.es. da sua poi itica. 
Mas Sua Magestade tem que optur : ou tom:ar 

perante o mundo a responsabiliuade do governo 
absoluto, ou, aceitando o governo represent:~tive, 
permittir, f:JZer que cllo ,seja uma verdade (1lluitos 
apoiados; muito bem). · · 

"" nossa t:ons t Ulçao, sen.1orcs, e eyou o tl.lrono 
::~cima das paixões _polilic:§.._e a nossn nucionalidode 
co.llocou tão alto a corü;1 que abriu-lhe esparo entre 
as côres da nossa bm.1tleira (.1fgito bem). J,Ias essa 
Coroa, qne púde e eleve ficar, em que pezc a.) no
·bre ministro da justiça, ll!.l mc1o ci!l bandeira-na
cionnl, S. E:c não tem o direiLo, o governo não 
tem o direi to ele trnzrl-a para :~ l;andcira do nosso 
partido. 

}[onarchisto.s. como nos Jlrczamos ue ser ~ con· 
vencidos de qrie totln~ ns liuerdnccs são possíveis 
SOb uma mono.rchia liberal; D~O querentlo fazel' a 
cxperiencia do de5cml hccidn, vendo qu~. foi ~om a 
monarcllio. quo se fundou :1. nos:::a nncwualld:Hlc, 
se consc~uin c,renr essa 1.Hl.itlndc indcstrnclivel uo 
naiz, l~o'solitla ''iUC <JU:tntlo na c:1mara despert~im 
.... • "} • " ~~e' ... ' "\ -. \'o- '}fi' l \ "1. '),.., :; 

corrcspondem no menor nf:1stamento entre as pro
Yincias, não CJnerenws de mo!lo ::i:;nm troc3r ne~sa 
mon~1rci;ia; o que qrwrcmns é gnranLik1, al:.1rgal-a, 
ft.~zel-a forte, p0rlcrosa ; c é por is~o <J ue quere1~1J)S 
fundar esse unico alicerce s.o!Jr~' o qual ~lb pode 
1evanlm;·30: a. cmanei[J;:ç~o poliliea do paiz! (:1luito 
bem,). . 

O qnc oneremos ó ,f!U3 o povo vossa ~audar com 
estrcmccin1CJ1to o chefe do Estnllo, vendo que cllc 
é o primeiro sulJdito da nação·, scnhores,é possivcl 
que so:Hindo que o seu longo rci:1a::lo não tem des
pertado contm elle resenlimcntos ua p<Ortc dy paiz, 
auc elle tem resoondido pela ordem, por forma a 
poder r,artir par:.\ a Europa eix.::m o a sua .l .la 9 
enca-rgo de uma reformn social, como a cma11cipa.
ç;io dos escra_vos, é po.ssivel qne o Impm·ador tenha 

... .. ~ .. .. 
"" ... ;:"'I tt. 

sou cu! • , 
liins, a um reinado tr:mquillo pótlem succcdQI" _ 

épocas di.!llccis; c o Imp(:rador niio pódc, o seu pa
triotismo n5o llú1 pcrmitte, dC!)O::;itario como é das 
instiluit,:õcs que estão can!iuil~ls á ~ua guard::~; mau· 
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tendo a. desconfian.;!l. que encontram da parte do I Deste modo; fazendo vingar uma idéa· qnt; tão 
governo as reformas liberaes e o interdicto que intimamente se prende á índole das aspirações 
pesa sobre os homens que as representam e que liberaeg, d;lll).Os te::::témunho de que não só essa, 

· " · - · , · e osso prog-ramma, co • 
não póde, e não ha de, senhores, dizer como Luiz tinuam a intcrcssur-nos v.iya.rne1üc e a constituir 
XV : • Depois de mim o diluvio ! r (Apoiados). para nós um compromisso solemne. 

(Muito bem_: muito beni. O órador e felicitado O honrado deputado que com tanto brilho acaba 
pelos Srs .. Deputados. ) de occupar a tribuna, reproduziu a arg-uição que 

mais de uma vez tem sido feita ao projecto ::Ie 
O Sr. Barão H01nem de l'lello : reforma eleitoral, isto é, que elle consagra a ex

-Sr. presidente, o meu nobre amigo d•·pútado clusão odiosa da massa geral dos cidadãos aclives 
por Pernambuco· que esta camara contempla como do direito de voto. 

a t), • "' :a. 

saudou como uma de suas mais vividas espe
ranças, disse com muita rnão que o 1Jrojecto de 
reforma eleitoral resume em si o rogramma mi-
lllS er1:1 . . 

Eu direi mais: a reformn eleitoral resume em 
si mais do que isso, concretisa, n~ expre:;são cncr
gica e incisiva de S. Ex., as questões mais im~ . 
portan tes do momento político. 

A::;sumindo a direcvüo dos negocios pub1icos, o 
partido liberal mostrou-se fiel ao seu pas::rtclo e aos 
seus compromissos, dando, como deu, prefercncia 
a esta aspirttção suprema, tão debtttida e que tem 
em nosso pJ!iz percorrido um.....I...~~-4 

ctar direitos políticos. Esta questão tem sido de
batida largamente em ambas as casas do parla
mento; no senndo foi brilhantemente illustrada 
em 1scussoes por w.r as, nas qnaes tomaram parte 
os mais eminentes estadist:1s d~tste ·paiz. 

A eleição de dous grãos, uma cruel experiencia 
o tem demonstrado, é um siníulacro de eleição, 
uma prerogativa illusoria, como se expressou o 
alludido manifesto liberal de 27 de Janeiro de 
1876. 

· uc a: a e erçao 1recta · rania popular. Finge, que chama 3s urnas grandes 
Inscrevemos, untes de tudo, a eleição directa massas de votantes~ e 05 põe á mercê de in-

. como o principio da nossa jornadíl," porque ella é . flucncias desregradas .• (ltlttitos apoiados;- 1nuito 
justamente· o caminho para a ohtenção de todas úen~.)
as outras reformas ardentemente reclanJildas l)Clo 
voto do paiz (Apoiados). Por este meio nfío rc- Pela eleição -de dous gtáos, o cidadão não c 

· · .. -, · · chamado u exercer um. direito por si proprio, im-
quaes o p::trtido liberal combatetl ·durante iO · annos prumn ° ne c o ·e emcn o e 111 epen encw. c e 
(Apoiados)~ . · _ uma opinirro pessoai.su::t: vai pelo·contrario peuir 

A arguição que se tem feito ao gabinete, ele .ter um tutor, pam por e!Ie exercer um direito, do 
adoptudo um p1;ogramma estreito, encontra expli- qual a lei o ,obriga a declnrar-se inc~paz. 
cação plausível em-um acto recente, aliás plena- Ora, que direito é esse-quiJ consiste em pro
mente justiíicado, do partido liber:ü (.t1poiados). nunciar contra si mesmo uma especie de degra-

Quando em 1816 o centro liberal Jlllgou chegado dação civic:l, como se e~pres5ou o Duque de Bro-
o momento de convidar solcmncmcntc o partido p;lie, impondo ao cidadão a obrigação humilhante 
liberal de todo o Imperio ú co11corrt:r no 11Ieilo de traduzil-o em um neto solemne de pcnitencia 
eleitorril, fez consistir o seu moto de comlJ<tte JUsta· puLlica? ( AJ~O~ados). --O direito de pedir tutella 
mente no programma du clci,·ão directa (1ipoiaclos). para o exerc1cto do voto e antes um sarcasmo 

Tive a hom:1 Je ser incÜmbido pelo ccnt:·o li- 1.mngente, do que uma concepvão seria, digna da 
hee:1l de redig-ir o manifesto, qur. roi então dirig-ido 1 magcstade da lei (.Apoiados). 
ao partido. Esse dúctunento só roi :usig-nado depois I Com semelhante systema os eleitares vum u fi
de úcviú:nnento _cliscnl.ido c a1loptndo- por votacão gur:tr como os tutores :tmovivcis do vot:mtc, tu
(:lJl duus rcnniõe:;; n:ts lftltl('S tonntrnm p:11·1c to~os tores que Jluctnam á 1nerce deste ou d:tquC'IIo . ... . - . . . . . . 
dos altos as~'umvto~ polilico~, no seio de ~osso" p~:r= eleitor 'dos ministro~ empresta-~ direito de fazer 
tido. . esses ephcmeros tutores (JJluitos apoiados). 

Esse manifesto tem a data de 27 lle Janeiro de Ora, realmente u muntcnça destes tutore;; amo. 
1~76, c estiio_ nclle :1ssig-nndos _todos os estadist:1s _vivc!s do votante sed ::liJIIillo que nós devemos· 
l1beraes, cntao prcsf~n tes -ncs!:~ cúrte. qne Jazem . deseJar para obtermos os elemento~ rcacs llo sys

_zwrtc_ do sen::~d.J. · · LC!ll~l _rcprr,scnt:Jtiv?, d:t vc1:dnde do rcg-im_cn cnu-
Aht se declara como coltFJromisso so1cnmc r1ara slttucwnal entre nos? (;lzJozadnR). _ · 

o partiuo lilJCral a obrig::tl]:lo de realizttr de prel'c- PeJa minha parte, renuncio do muito bom gTado 
rcncia a eleição directa, traduzindo-a 11~ legislação a esmola, que me f:Jz a lei du meu paiz, permit
do paiz. · tindo-me o direito de pedir Lutella pnra o cxcr-

As idéas inscrwtas na nos.sa bandeira nó.~ as ?icio de um direito, do· qual nos declara a todos 
te!lw.s bem rresentes, no ardor de nossa fé pa- mc~pazes. . , . 

· que~tão de p;·ercréncia (Apqiad;~) . 
. Aluda hO.JC teve 3.a lmtura, finda a qual cstn. 

.:mgusta <:amara ·uJ"·ou ob"ecto de deliberacão o; 
prOJCC1? conferindo o direito de elegibi\h\;;>uc uos 
acatlio_hcos, c cu acredito que, esta idé:l tem o 
assentuncnto de todol:l e (!e e:ida um dos illustra-, 
dos membros desta casa ·::tMii'itàs apoiados). 

.: 
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sabiÍidade d~ privar do direit~ de 
7
voto, a uma tão 

Os dados estatísticos demonstram aue falta toda 
a exactidão a semelhante asserfo. • 
_ A população do Imperio, conforme o recensea- . 

mento feito em 1875. é de :1.0.1:1.2:06:1. habitantes. 
Destes, temos que ·deduzir, em primeiro logar, 

os escravos -1.510:805; em segundo logar as mu
lheres 4.:1.00:976. Temos 4.500:279 pessoas livres, 
pertencentes ao sexo masculino, nos quaes temos 
ainda ·de -descont;tr os estrangeiros em numero de 
C) • • ' .. ·.~ r. . • "> 

as praças de pret 15:000. Fica em resultado final, 
fixada a massa total dos cidadãos activos, sujeitos 
ainda a todas.as exce ções da lei, em 3.300:016. 

Destes sabem er e escrever · . · : <><>. 
Assim, dos beneficios da nova lei~ tornando ef

f!O'ctivo e ampliando o direito eleitoral, só deixam 
de participar, por serem analphabetos, dous terços 
da população actlva, e não 19/20 ou 8/iO, como 
se tem dito (Apoiados). . 

O eleitorado actnal compõe-se de 42-3~7 elei-
1ores. 

Em vez desse corpo fluctuante de tutores amo
_ _:v_i\':.eis_do_dir.eito_all1eiO,-de_q.ue-11a-poucO-v:o 

fallei, numatura. ridicu a a so erama nacwna , 
como se expressou o Visconde de Inhomerim, 
teremos um eleitorado numeroso, - fndependente, 
como a lei, da qual emanam, tirado de todas as 
classes _do paiz, revestido da suprema garantia da· 
perJ.?lanc~cia do _voto (Apoiados). · 

que ,encerra em seu seio~ será ch~m_ado a !ntervir 
directa e e:fficazmente nos negoc10s publlcos por 
meio do voto. · 

Sinto-me feliz, como homem po:itico, de haver 
ligado a responsabilidade de meu nome ao pro
jecto de reforma eleitoral,que consagra o syste?Ja 
dé eleiç::io de um~só grão, complet:1do com o prm
cipio da exclusão aos analphnbetos. 

. Não se comprehende o exercido de um direito 
sem as condições de idoneidnde para bem desem
penhai-o. Isto todos os dias se dá sob o rcgimen. da 
lei communL A idéa, que sob esse fundamento 
aceitamos e exaramos no projecto, tem por si a 
sancção de paizes adiantados, corilo :J. Itnlia, e ainda 
dos estados mais democraticos de toda a America. 

Na União AmericaM, os Estados de Connecti-
u, 1 assac msse s e. 1ssouri, no , -

rica, as r.epublicas da ~olivia, C.hill:l, Perú, Costa
Rica, Equador, Guatemal:1, Sal v a dor, Uruguay, 
todos adoptaram ·o princiJ~io da e."'tclusãó dos anal
phabetos, em sua legislação eleitoral. 

O nobre deputàd_o censurou ainda a idéa ada
ptada no. projecto de .reforma votada pela camara 
quanto á designação do censo em 400~, decla
rando que iamos assim restringir consideravel
mente os direitos políticos. 
· Eu comprehendo que a questão do censo é gra
víssima e deve ser resoh:ida com o maior escru
pulo~ tendo:se em vist!'- as lições d~ experiencia 

. ' o 
· A eleição directa, dizia o senador Nabuco, é 
uma idéa indefinida: póde ir desde o suffragio res-

• • r .., • . "'• 

··versal. 
Não aceitando aliús a demasiada reducoão do 

censo, _ aquelle eminente estadista, que em· tão 
elevadô grá(} ·reuaia todas as qualidades da mais 
alta -intuição política, repelliu,, na .eloquente apos-

trophe do n1ai~ convicto patriotismo_, o principio 
rr· r • • 

A scie8cia politica; senhores, não é uma ideo
logia. E' por isS') que esse systema, que aliás tem 
seduzillo a tantos publicistas di5tinctos, ó.' entre
tanto, aquelle que neste seculo consagrou com sua 
suncção o odioso attentado de 2 de Dezembro de 
1851 em França, e deu em resultado a tragedia de 
Queret:J.ro, e os assombrosos desastres de Sedan e 
de Metz. Depois de sua queda,. ainda Napoleão III 
appellava para esse systema : tão o-rande era a 

• r ;o:, ·• • 

trumento do seu governo. 
Mas qual será, pergunta'Va o senador Nabuco, 

o censo que se deve marcar? Em um notavel di -
curso por e e pro erido na sessão do senndo de 20 
de Fevereiro de 1873, declarou o illustre estadista 
que aceitava o. censo de ~00~000 par::i o eleitor. 

A determinação do censo é questão de maxima 
im~ortanci~, da qual. depen~e em grande p:ute 
do bom ex1to, ou a mefficacw da reforma da elei
çiio directa. Ja tçmo~, na cleitão nmnicipal, o 
systema de um so grao, observava o senador Za
charias. Ent1·etanto o que é essa eleição entre nós? 

~av-a-elte-e-trviv<wa-errcSli:rir uüia mcisiva o 
qua ro as Irauaes e viciamento dessas e leicões : 
B~ a e~eição da Guaratiba, ou a de votantes; que· . 
nao eXIstem. 

Conservando o censo actual; arriscar-nos-ia-mos 
a nada adiantar para melhor, permanecendo no 
absu:r:do systema que temo?, o _qual decre~a a i~-

de um, abatendo todos á mesma profundid;tdc : no 
inverso do suffragio universnl, que ao menos 
eleva todos ao me~mo nivel,. como bem ponderou 
o Visconde de Inhomerim . 

. Co~o o algarismo de~ignado no proj~cL~, que 
discutimos e votamos, c npenas uma mdtcar~ão 
para a futura éonsLituinte proferir a sua decisiTo 
essa assemhléa compenetrando-se das necessidaues 
renes do p~iz, fará aqnill~ flUO fôr melhor, não 
podendo ngs decretar nadn de definiti\ro com re· 
lat;:io ú lei, que· ('lln tem de clnuorar. 

Em verdade, as idéas qtte aqui estamos discu
tindo. va_lom apenas como iud.icaçlícs para a futura 
cunstttumte. 

A doutrina, tal qual emana da nossa consLi
tuiç;ão, é que es~a camara, a qual pôde dizer-se 

VIS I a, Oill .eJ?. OI' Ug'a , em lg'U:.. . ISCUSS<IO 
sobt·e o acto addlCtOnal, chamou o Sr. VIsconde de 
Almeida Garrett a camnra incumbida de rever os 
artigos da consLitui~ão c decbrar a necessidade da 
reforma: esta camara tem, sim,o dever de declarar 
o sentido, os termos em que julga dever ser reali-

_zada. a reforma. Mas, a lei, a reforma definitiva só 
é feita pela constituinte. . · 

O fim constitucion::\l desta indicação é, como en
sinam os publicistas, c entre nós positivamente o 
declararam os illustrados estadistas Euzebio Quei
roz e S. Vicente, dar conhecimento á nação da 
reform?,. que se pretende. 

Esse conhecimento é dado sob a fórma solemne . 
de uma lei, que determina a outorga de poderes '' 
especiaes. Desse intuito constitucional emana a 

·o~ - 1 · . • a i·e orma, para 
poder o paiz ter pleno conhecim~nto da alteração 
que se projecta. Assim, fica a nucão habilitada à 
resolver delinitivamente sobre o qÜe mais lbe con
vier, escolhendo aquelles que ella entender~ que 
m_elb.or representam as suas idéas, visto que a 
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constituinte que aqui vem, pelos principies de nossa J 

constitui~i"io, é a propria n:l(;.~O, representada pelos 
de accôrdo com o principio de:direitopublicocons
titucional : sempre que interfere o representnnte 
rimnrio da soberania rofere e I ,. ~ · , seus mandr.tarios. . · 

.ueste moc o· a na~:1o nao vota so.Jre o uesco~1 c-~ 
cido, e sim sobro u.i1w base cr.rtél, como mui!o bom 
o e:s:plicon, na camara elos dignos pares, em Por
tugal, o Conde de Linharcs, na sessão de 30 .de 
Junho de i852: · 

" Nos ~rts. H:O n. 143, a cartn. judiciosamente 
auiz, auc os poderes eleitortes fossem conferidos 

- áos novos . deputados sobre wna base conhecida., 
isto é, sobre a materia de uma lei ;-egularmente de-
atida no· or o ledsla ivo · : é nit', d" cr 1 • 

de conceder poderes sobre muteria desconheeida, 
e soú1·e que ct opinh7o nem foi debatida, nem se ma-
nifestou 1'tgulannente. • . . 

Os arts. 11!:0 ~; H3 da curta constitucional por
tugucza corn~spondem, como subeis,aos arts. 1.74 a 
!!.78 de nossa constituleão. 

Todus as reformas q_Üe no Brozil.sc tem iniciado 
na constituleão. o tem sido de nccôrdo-com eslcs 
l~l'incipios. Tal.í'oi n id de g de Outubro de 1832; 

·a mo~:ão Carn::iro Leiic na cnmara dos cle.1mtados, 
em :i.8 de.1fpio de l81i.O; a moção do Sr. depu lado 
Ant~o, em 7 de Julho de ·1.8!t6; e a mo~ão do Sr. 

P. ) f, r 1 ~ ...... 1 ""'~ 7 in 1~ C) "" ... 

Expondo neste · nssumpto os rundaillcntos de 
minha adllesão ao projecto de reforma constitucio
·nal, tal como foi iniciado e vot;:tdo por esta aujl·us!a 
carnara, digo ~ssentuudumente Constituinte, porque 
ella o é verdadeiramente. 

Os poderes conferidos ú camara dos del)utados, 
..o. '"·, n "" 1 • .. r. ""' -

L '- ~ CO j 

nossa consLHuicão csscnci~dmentc constiluintes. 
O 11odgr de :iltcrtir o p~tcto socinl é um consc

ctnrio do poder de constituir. Só pódc alter~r quem 
pódc constituir. Assim, poder constituirite, tanLo é 
::~qucllc que constitue o pacto social, como aquelle 
que o <1ltera. 

Esta doutrina estú ex:1radu no luminoso parecer 
da cl":lmmis~ão de constituirão do ~cnaJ1u de 1.7 de 
Maio de 18:32. ·O potln·, diz este daeumento, de al
terar o pacto s:;cial, reside nos associados.n Esse 
pareeer, clu!Jorndo po• dous dos rodnctorcs ue nosga 
constituiç~~o, o .Marqucz de Car~vella,- c o !1í:m]uez 
de Sr.nto Amaro, c ·pelo s:~mdot· Vcrgueiro, de
fine iJem a naturt'za elo poder constituinte. 

!~es_ses ussu:::nptos ni:io temos o :uliitrio de a-l
terar ú vontade a ter.:imologia juridica, porque essas 
a cmçncs pro' nzem ou cun.usuo ue 1 cas, ou f'-1 -
seamento dos princípios. 

Com esta opini~o C5t~o de accurdo o ex\mio pn
blidsta I\íarquez de S. Vicente, o qual diz positi
vn.mente: •sua missilo é eonstituintc; " e o n~to 
menos illustro jurisconsulto hrnzilciro, desem
bargador j. Rodrigues de Souzn,o gual declara que 

·a, futura assemhléa, investi lia de poderes especbes, 
obra como constituinte, ou como convenção na
cional». 

E Vergueiro declarava,cm uma eloq_ucnte apos
trophe n.o senado: • o t:odér de constituir, isto 
é, d.,.e faz~r ou alterar o pacto soci~l, é inherente á 

<. • n ' . 1 (. .l ~ .-. • -

Assim, o que há de positivo nesta rnateria é que, 
de.ntro dos termos da reforma que se l}l'etende, n::io 

n Jir ... ; ~ .~. ~j· • •tl ~ .. • '"t 

cumtitucíonal. interessado nos 
reformaveis pela lei anterior. 

"= E' por essa r<~zão que a lei decretada pela con
stituinte não depende nem do senado nem da Corôa, 

(Apoiados, muito bem). . 
Com rel:1eão ~o senado, no caso de ser a re

forma dcclai·:1da constitucional, accresce que a 
constituiçiio exige poderes espcciaes; e aos. prln~ 
ciplos de direito repug-n::· sui.Jentender-so a ou
torga de pode tos cspeciaes por iuducção; 
. 0 Sn. FLORENCIO DE AnnEU :·- E não pó de ser 
disso! vida ? 

0 Sn .. BARÃO HOMEl! 
1 <~H sLi r no 

deres constituintes. 

O Sn. BAnia HoMEM DE :MELLO : -!,{as, senhores, 
ainda .uma outra arguição tern-se adduzido contt·a 
a m::meir:J, pela qual se iniciou o projecLo de re
forma .eleitoral. Tem-se diLo que es~a reforma de
via ter sido iniciada, não como materia de lei 
constitucionel, mas sim de lei ordinaria. 

Esta é das .mais dililceis c intrincadas questões 
que têm_sido trnidr:s ú nprecin tio d_o arl:Hnent..Q..~ 

é constitucional tudo quanto diz respeito aos Íimi
tes e ::ttlribuições respectivas dos poderes polilicos 
e aos direitos politicos e individuues dos cidad5os, 
acrescentando que tudo quanto n1'ío é constitucio
nal póde ser alterado por lei ordinaria. 

Assim; _na inici~ção. de qualq_uer reforma d.e or-
(.' (. -.;; l 

mater!a é on não constilucion~tl. 
Eminentes pensadores de nmhos os partidos con

stitucionaes no Brazil têm assignalar}o as graves 
consequencias, que poderiam ·Pl'OYit· da dcsignaçiío 
inconsiderada dos artigos da constituir:ão, que siTo 
ou não constilucionacs. 

Tr<:itando deste assumpto, nestn camaru, em 
18:31, Paula Sonza dizia: • As rcgTns que regem 
os poderes políticos s~o regras etcrnns como os 
principias ele que dim:111:11n. O simples fncto do 
estarem e~sa:: re~ras rnndamcn t:ws t.la nossa or
g:miznç~o !JOiitic<~ sujcitns a uma interpretação 
es1·o!astica, Lasta jJar:t ützet• tremc1·. • 

Em verdade, senhores, o :u·t. 1'2, por exemplo, 
da constituição púde dizer-se que a resume toda 
inleira: • Todos os nodercs JO!iticos no Im Jerio do 
BrM~ll são dclega'Çucs da ~oiio.• Supponha-se que 
pda interpretação do art. !78, se declarasse que 

I 
esse artigo ou outro iguul, não é . constitucional; 
ahi estaria uma brecha aberta para penetrar-se 
nos princípios rundamentaes du constituição e 
destruil-os pela hase. · 

Nesle sentido entendia Paula Souza não haver 
questi:ío mais cheia de perigos, do que eHa de 
decidir, si um arligo da ·constituição é ou não 
constitucional. 

Esta doutrina recebeu immediatamente appli
C11.çiio na camura dos deputudos, e decidiu-se no · 
sentido das re.flectidas ponderações do illustre 

L • i • 
Discutindo-se .:a lei, que devia regular as 

attribui;;ões da regencin, surgiu como primeira 
~ ... :-- :l • - .. • 

art. :1.23 da constituiçil"o. Sabeis, que este artigo 
nada eslatu~ sobre o tempo da duração do governo 
·da rcgenci3. Podia-se limitar esse tempo por lei 
ordinarla? Ou era isto materia de -reforma con-
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slitucional? Pauia Souza declaroú que em tal 
a '-Um Jto convinha antes mostrar timidez do ue 
expôr-se aos males resultantes de. tocar-se ina · 
vertii.iarneute no deposito sngrado da constitui
ção. Ev::tristo da Veig-a susteiltou a mesma opi· 
uiJo, c a c<Jm<tra decidiu. que o art. 123 da cons
tltui;~ão é constitnciona1. 

O.Útro eminep.te reprcscntnntc da opinião libe
ral, em i810, quando aventou-se na'camar:-t dos 
tleputados a questão da maioridade do Sr. p. 
I->edro JI, expressou-se com a mesma energw, 
sus&entando··fn-m:l ouinião. Estareis lembrado de 
que nerunte a inmacienc1a Cias ::1spmwocs nacro
naes: p:m.1. anLicipar-so a época da "maioridade 
do ac.tunl .imper:mte, o deput<1do pela provincla 

e .1:,ú t.s; ·J. .... ~ J.. . .... ..., L • -

pois ~Iarquez de Pbr:mú, propôz a -refe:rm:.t do 
art. 121 da constituição, atim de que fossem con
feridos poderes especiãcs aos depuLaclos da futura 
legislatura, reformando-se o art. i2!. da consti· 
tnü:;fto, sendo em consequencin. declarado maiOi' 
o Sr. D. Pedro li. . · 

Entrou em discu.ssão a constttueio~1alidado ou 
não do art. :1.21. 

Theophilo Ottoni cleclorou positiyamc_oje_,- que o 
• • o -·---- -- -----~·- -- - 4- o , ~ ., .. 

~ .. :, .. v J.l .l.Z .... t. 

-•E' constí~ucional··-tudo qu:mto está escriplo 11a 
constituição. • Tal era o ~entimeJ!LO de ~1d~H~aâ.e, 
que el!e julgava dever guardar a constttmçao do 
lmperio. Este principio adoptava-o elle em toda a 
sua plenitude. 

o mesmo modo o <1rtido cnrtista, em Portug:~l, 
susLenta que é constitucional tudo o que cs~a na 
carta, tendo em vista que é diffici!limo traçar a linha 
divisaria entre os artigos constitucionaes e os que 
o não são, sem transpôr-se a raia que os separa, 
indo-se ferir os artigos fundamcntacs. . · 

Eis, pois, senhores, que não foi por uma prc
cipitatão de momento, po~ un~. ~çodamento d~ 
subir :::.o poder, que o partrdo li.bo:lral tomou a s1 
iniciar o projecto de rcform~ eleitorãl, pelos tra
mites constitucionacs. 

Nfio süo assumptos estes que possam ser deci
diu(Js por for~.a de · op.iníões autoritarius. ~~. Os 
assumptos políticos, como os factos hum:mos, se

·gundo se exr.ressava Lord Dcrhy na camar:.~ all_a 
em i876, são por demr.i:; eompl~xos e varw:vets 
para poderem ser regidos por fórmulas estreitas .. 

0 ... u.., · . • 

E' assim que nesta questão muitas pessoas com-. 
potentes a do mais autoJiizado conselho entendem, 
que a reforma do art. ~O da Gonslituigi:o póde 
serfeita por lei ordinaria, como o foi em Portugal 
a reforma· do art. 63 da curta. e como entre 
nós se decretou a lei das incompátibilidades e!ei· 
tornes; sem ~eforma na constituição. 

Quando, em 1.873, . se tratou no senado da ne
cessidade da eleiçiio directn, os estadistas liberaes 
que alli propugnavam pela . decretação desta me
dida, entenderam muito acertadamente nuo deve 
fazer· qr~_estão da _fórma, e si do fundo, isto 1~ da 

cionnl:· õ~ se~1 ~!la, ~xig;iam elles, fa<,:a-se reforma, 
. pois-esse é o voto do 1~aiz, cx11resso 1)elo dous par-

. , · i , s divid1~: ue não 
podemos admiúir é que a constituirão lhe:-scia 
impecilio absoluto.• Esta foi ent~o u at.ti tnde clara 
e delinida dos sectarios alli da el-eição dirccta. 

E, lembrando o exemplo. da Inglaterz:~1, onde as 
questões nunca ·cheg-arJ:! a suM extremas conse· 

qucncias, porque no meio do cDminho l1a sempre 
um meio de tr:msaceão aue a resolve, fazia o 
sena' or 1 aJ)uco esta ec aração solemne: «o es
pírito da couciJiaçi!o çstú no meu nnimo, e está no · 
animo de todos nós. • · · 

Notavei exemol? _da omplitudc,com ·que devem 
ser tratauas e decidHlns <JS altas questões politicas_, 
quando se trata de dar satisfação :-to voto solemnc
mentc manifestado do paiz, nos o:ffercce PortucraJ 
quando, em :!.8q,8 c :1.~52. aHi se decidiram esta~ 
questões, qp_e, l<! cop.1o aqui,_ se oppnieram ·como 
obstaculos a rcaliza~:to da ele1çfio directa. 

d~ cartã (90 "cta cons'tit~itão brazilcir~J, no scnÍido 
de não conter esse artigo ma teria constitucional. 
. Estava obtido ~ Ptimeiro tr!umpho para a rea

lldadc do seu partiOtico empenno, a eleícão directa. 
Sua substituição nos conselhos da corôa em Junho 
de i8~\}, pelo gabinete cartista de Conde de Thomar, 
adiou a meditla. 

:it esse su~cedeu .o mínisterio do Duque da 'tQ.r: _ 
ce:;!'a, que durou apen~s trlgl!ll"S-d~ns .- .-:---

1. \) ·à..e Maio de :l.S51, o Duque de S;ldanha fez c~n
vcrgtr todos os seus. esforços para dotar a noção 
portugucza com a nllorma da e!ekão directa. 

O decreto do poder executivo de 25 de Maio·de 
1851, .como já anteriormente o fizera o decreto de 
iO de Fevereiro de !84:2, ordenou aos eleitores, 
que, con e1·tsEe_m aos aeputa os att futuru legis atura 
poúcrcs cspecraes para serem reformados, não taes 
e taes artigos da carta portugueza. mas indeter
minadamente, aquelles_artigos que o progresso dos 
tempos, e o voto real do p::liz aeonse!hassem estar 
no caso de merecer reforma. 

Feita. a eleição, o governo apresentou solomnc
mente ú camara dos deputados, na sessiío de 23 
de J\1neiro de :1.852, o projecto do neto addicional. 
Foi nessa occasião, que o eximio litterato Visconde· 
de Almeida GaiTMt, chamado ao ministerio de cs
tr~mgciros, ostentou os seus talentos políticos, re
velando as snus superiores qualiuaucs de homem 
de estado na sustcnta(;~IO do projecto. Apoinndo-se, 
sobretudo, nus })l'atieas inglczns, enteudia o illus
trndo miJ.iislro, que estes assumptos não podem ser 
., + ' 1 ,_ • • • 

de um:~. questão forense, conforme a sun expressão. 
Pres_cmcliu-se dos tramites constitucionaes, 

prcscr;ptos nos arts. ·go a 1M (174. a 178 da 
constituição b.raziJeira); e em menos de cinco 
mezes, o a eLo adtlicional ~t .carta. ern lei do· Es
tado, sendo discutida e-votada em ambas ·as casas 
do parlamento,· càmara dos deputados e cumara 
dos dignos pHes, e sauccionada peia corôa. 

.A lei constitucion::l entrára. em discussão na 
cama~~ dQs.depuiados, na sessuo de_ 4 de M:arço 
de 18<>2, c a 30 de Junho seguinte estava votada 
na ca~nara dos dignos pares. . . 

· Solemnemente sariccionada ela Rainha essa lei 
constitue o acto. addicional de ri-de Julho de 1852 
que consagrou d~finitivamente o triumpho d~ 
eleição directa em Portugal. 

Assim dcsnppnreccu a eg-rs a(;ão eleitoral de 
toda. :l Europa o ultimo vestígio do absurdo syste
ma da elci~iio indirecta. c. 

E ntís, os hrazilciros,que tanto alarde fazemos 
de ser este um paiz aberto a todos os progressos 
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' ' l L:. - c. c. ,.,u ... u. J.v1 o~.J. , , 

dades, que não saJlemos quando terão termo, para j dizia o finudo conselheiro Nahuco, é a unica que 
entrarmos a11nttl no rcgimeri da elciçüo dirccta, púde trazer a ]Jttrlicipnçiio do paiz real na uirecç5o 

4 

r • rr • • ,.. • · •1 ... rr • ~ , ' • ... , 4'\ .~ ra ..... 1 

. Em :18-18, quando o Duque de SaJdanha mani
festou, na camara dos deputados, a sua opiniiio em 
favor da eleição directa~ já o depu ta do A vila hl
mentava, que conservasse ainda Portugal esse 
derradeiro resto de uma leg:islução, repudiada 
com despreso por toda a Europa. ·· 

E entre nós. senhores,que lutu porfiada, quasi 
_interminavel, .temos visto sustentur a idéa da 
eleição directa! Dir-se-hia que essa ::rrandio::a . . - - , . 

Em i822, ainda antes do grito do Ypiranga, 
por occasiiio da convocação da constituinte em 
Junho desse anno, teve de discutir-se 110 ·seio do 
conselho de Estado, composto dos procuradores 
geraes dns differcntes províncias, o systema da 
-eleição que devia prevnlecer. Joaquim Gonçalves 

, , , -, • 1 epr e-
sentante pelo Rio de Janeiro, dirigiu no llrin
cipc regente, sob cuja presidcncia trabalhava o 
consel!io, uma representaç:io, pedindo que fosse 
adotJtado o systema da eleição directn, nas in-

. strucções que se ia expedir para a eleição. da con-
stituinte. · 

Infelizmente não foi àceito o parecer dnquclle 
ill ustre brazilciro. 

Em :1.835, a idéa da eleiçiío directa surge de 
novo, trazida ao seio do parlamento pelo depu
tado da l3ahin, Antonio Ferreira Fr~nça. 

Em 18~6 a idéa é reproduzida pelo Sr. dl•pu
tado Antao, c a cnmara dos deputa(los a julga 
obje(~to de deliheraçuo. · 

vida na•~iOJ?-al, C[UC é O si:nal CO.rto do progresso e 
da prospendade d::ts n~çucs. · 

(Muito bem ; muito bem; o oradol' é muito com· 
primentado.) 

A discussão fica adia~n pela hortt. • 
O Sn. PilESIDENTE dá para ordém do dia 2~ : 

:L~ JJarte (até as 2 horas) 

' i." discussão do projecto ·n. t>~, autorizando o 
governo e conce er IStmçao e trciLos e nnpor
tnç5o para materiaes d%tinal!os :i construcção do 
pala cio para a cxposi~üo americnna. 
· :1." d(ta do n. 2:JO, sobre o meio soldo, que com

pete a D. Mnria do Carmo Andercte Correa. 

2.a parte (cts 2horas ou antes.) 

ConLinuaç:Jo da discussão do projccto dê resposta 
-:i--faUa-Uo-thr-{~no-.-- -- · ---------

Levanta-se a se:;são ás~ horas da tarde. 

Ad:a do dia 2:P de .. Jrunho de J.S~~. 

PllESIDENCIA. DO SU. FllEDE!UCO DE ALMEIDA, 
i. 0 VICE-PllESIDENT.<: •. 

· A's 1Í horas da manhã, feita a chamada, acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeid.a. Cesar;o 
Alvim, Alves ele Araujo, Almeida Dnrbozn, Flores, 
Horta de Araujo, Joaquim Breve:::, Josú Bonifacio, 
?iiartim Francisco, Espindola, Rocll"igues Junior. 
Virinto de Medeiros, Sinval, FreitaR_, Costa Aze: 
_vedo , Ribeiro tle Menezes, B3riio da Estancia, 
Danin, Gavüio Peixoto, Silveirn Martins, Luiz 
FelillflC, C:1mnrgo, nlari:mno àa Silv<1, Lnfayelte, 
Bal"ão de Yilh1 Bella, Bt:~JTos Pi n~entel, Almeida 
Conto, Joaquim Serra, .Antonio de Sique'ra, Zama, 
Affonso Penntt, Souza Carvalho, 1\zaml.mja Moi-

,., ""· .. ... o .. • • 

entra ê~ uma phase de e;ncrgic'u 11;.;png/nda: Salda{ll!a 1\r:ll'in!Jo, Sonz• Lil;1a, And}arle :Pinto: 
Em :I.Si3 0 conselheiro Zaclwrias em emenda Americ·1, Theopllilo Ottoni, B;~zena Cu>alcanti, 

que o1Terece ao voto de graç·as no senado, cunsa- Souza Andr<1de, Fraaç~ Caryalllo o l\Ianoe_l Pedro. 
gra. resolutamente a idéa da eleicão !!irecta. Compnrcceram depots da chamada os ::lrs. Flo-

T 1. t • _ rcncio de Abreu, Fidelis Boiciho, "Aureliano 1\ia-
. , ravou-se a~go . deb~.e, c aJ~~;J.., uma~~ cz a I galhães, Costa Ribeiro, Soares Bmndiío, Epami
Idcu teve de sei aàtada. Em 1.8'.) •· cam"r n dos I nond:ls de Mello, Marcolino Moura. Malheiros e 
depu~dos consagra pel~ segunda v~z- em. uma Freitas Coutinho. · 
votnçao solemne a neccss1dade -da c!eJçao du·ecta. 
Qual outra idéa tem entre nós porconiào um t~o 
largo est<1dio de luta, como eu vos disse. ao co-
morar meu discurso ? · 

!lerae~, demos á id~a q:ue inicinda . pe'Io pro
Jecto de reforma constitucional. (A.poiados; muito 
bem.) 

· _Acre.dito. que .a fntma assemblén, que a con
stl tumte, mvesttua de poderes especi~es, mspi
rando~se no voto nacional, conseguirá dotar o 

I de Jrlello, Buar~~e '· d~ Mnc~do,' 'Bclfolt Dunrte, 

I Buicão, Baptist~l P;!reira, Dezerr·a do :Menezes, 
Rodolpho Dantas, c~m·ão, Carlos Afionso, Candido 
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de Oliveira, Conto de Mngalhães~ Corrêa Rabello,. 
Freq.erico Rêgo,_ Franco _de Sá~'· Felicio dos Santos, 

Araujo, Joaquim 'rrava~es, Joaqui~ Nabuco, J~sé 
Basson, Liberato Barroso, Lima Duarte, Lourenço 
de Albuquerque, :Moreira Bt·andão, Martinho Cam
pos, Mello Franso, Manoel Eustaquio, Monte, Ma

-cedo, Manoel de Magalhães, Manoel Carlos, Prado 
Pimentel, Paula Pessoa, Prisco Paraíso, Pedro Luiz, 
Ruy Barboza, Sergio de Castro. Segismundo, Se
raphico, Silveira de Souza, Tavares Belfort e 
Theodoreto Souto. . -

Ao meio dia o Sr. pres1 ente 
sessão por falta de numero-. 

EXT:IlDIENTE. 

1aver 

de Araujo, Joaquim Breves, Joaquim Tavares, 
Joaqui_m. Nabuco~ José B?sson,_ .Liber~to Barroso, 

( '. ~ J ' ( ' 

Mor~iru Brandão, M:>rtinho Campos, :Manoel Ens
taquw, Monte, Macedo, :Marcolino l!loura, ·Ma
noel. Carlo~, Manoel .. Pedro, Prado Pimentel, Paula 
P~ssoa, Prisco Par31so, Pedro Luiz, Rodrigues lu
mor, Rodolpho Dantas, Souza Lima, Sílveíra Mar-. 
tins~ Souza Andt·aue, Segismundo, Sernphico 'l'n-
vares Belfort, Theodoreto Souto ~ Zama. ' 

Ao meio-dia o· Sr. presidente déclara não haver 
sessão por fallà de numero. · 

O Sn. L.o SECUETARIO dá conta do seguinte 

Officios : 
· . Do ministro da fazenda, de 25 do corrente,. en
VIando o autographo sanccionado da resolucão da. 
nssembléa geral, que manda vigorar no f:o se
mestre do exercício de 1879-1880 a lei n. 2i92 de 
20 de Outubro de i877, e autoriza o ministerio 
da· f~zenda n realizar operações .de credito até .á 

____ q]J.~nlia Jl:ª . 50. 0_00:_00.0$000 .. ..= A--archivar, -offi -·----. 
r -0 • • 

Officio do presidente da provincia ele Minas Gc
raes de i9 de Junho de !879, remettendo a au
thentica da eleição de eleitores geraes feita a i8 
de Maio findo na parochia de Santa Rita da Ex
trema, collegio de Jaguary. 

Junho ~ mesma dada para 25, tanto na :t.a como Do presidente da província de Minas Gcraes 
na 2.n parte. ~e·28 de ~Ialo ultinw, remettendo cópia nuthen~ 

Aeta (lo dia ~G de Junho de 1.87'9 .. 

1'1\ESIDENCL\. DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

t1ca da eletçao a que se procedeu nas cidades do 
R_i(), ?ardQ, Cabo Verde e Pa_ssos, da mesma pro
vmcw, sendo duas para preencher a varra de um 
deputado.- A' comrnissão de oderes. 

0 

O Sn. PRESIDENTE dá pnrn ordem do dia 27· de 
Junho a mesm~ dada para o dia 25, tanto na 1. •, 
como na 2. n parte. 

Acta do dia ~7 de .Tunho de 1.8,.8. 

PRESIDE::\CIA DO SI\. VISCONDE DE PRADOS. 

A's :1.1 horas da manhã, feita a chamada, acham-se 
presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, Gavião Peixoto, Horta 
de A1:aujo, Ribeiro de Menezes, Barão Homem de 
Mello, Flores, Mnlheiros, Frederico de Almeida, 
Barão da Estancia, Viriato de Medeiros, José Bo
nifacio, Lourenço· de Albuquerque, Barros Pi
mentel, :Mello e Alvim, Silveira de Souza, Costa 
Azevedo, Sinval, José Cnetano, José Marianno, 
Afi'onso Penna, Almeida Barboza, Ignacio :Martins, 
Olegl!rio, Franklin Dória, Azambuja 1/Imrellcs, 
Barão de Villa Bella, Souza Carvalho, Sergio de 
C::astro, Buarque ~e Macedo, Mello Franco, Sal-

n a ri , · · · , ~ , " . 

A':, il horns da manllà feita a chamada ncham-sc 
presentes os Srs. Visconde de Prado!', Cesario 
Alvim. Almeida Couto~ Viria to de l\feueiros, Souza 
Carvalho, Gavião Peixoto~ Horta de Araujo, Es
pindolu, F~rreira de Mourã, Camago, Costa Aze-

Martim Francisco. Pimentel, Aureliano 1\Iagnlhües, Olegar10, S11ldanha 
Com·p:ir~ceram depÕis da chama(la 05 Srs. Theo- ·Marinho , l\'Iartim Francisco , Theodoreto ·Souto, 

philo Ottoni, .Freitas, Coutinho, sonres Brandão, S!lveira de Souza, · Sinvnl, Barão da Estancia, 
. Pompeu, Manoel de 1\'Iagnlhães, Ruy Bal'boza, Au- Azambuja Meirelles, Hibeiro de Menezes, Ignacio 
gusto França,. Almeida Couto, Jeronymo ·Sodré, Martins. Souza Andrade, Rodrigues Juniol', Li
Joaquim Serra, Americo, Fabio Reis, Fernando ber:1to Barroso, Affonso Penna, Rodolpho Dantas, .. 
Osorio e Baptista Pereira. França Carvalho, Frecl~rico de Almeida, Costa 

Ribeiro, Mari<1nn.o da Silva, 1\'fello e A! vim, D:min, 
Faltaram com participação os Srs. Lafayêtte, Fidelis Botelho, Lafayette, Ruy Barboza e Franklin , 

Ferreira de Moura, Aureliano Magalhães, Beltrão, Doria. 
Diana, Danin, Esperidião, Franco de. Almeida; - Comparecer;~l depois ·aa cbmnad:~ os Srs. Ma- · 
Galdino, João Brigido, Meira de Vasconcellos, · .,_ .. And ad l~eiros, Man9e1 de ~fngnJhães, F~1Jio Reis,_ Andt·ade , 
Pinto, Antonio de Siqueira., Arugão ejiello, An
tonio · Cárlos,. Belfort Du~rte, .Bezerrn Cavalcanti, 
Bulcão, Bezerra de Menezes, Cámnrgo, Carrão, 

ar os ouso, ::m 1 c.· e 1vmra, ~u o ao-a-.1 · . ~ · · 
lhães, Corrêa Rabello, Costa Ribeiro, Epaminondas Faltaí·am com participação os Srs. Almeiua Bar-
de Mello; Frederico Rego, Freitas, Franco de Sá, boza, Augusto Franea, Alves de Araujo, Americo, 
FrmiÇa Carv:1lho, Fidelis Botelho, Felicio dos San- Beltrão, Di:ma, Esperediiío, Franco de Almeida, 
tos, Florêncio de Abreu~ Hygino Silva, Hdefonso Galdino, João Brigido, José ?tiariann~, Jeronyn~o 

A.~ 27.-!0MO Ilo . . - - : . ' 
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Sodré, Jtieira de V:1sconce los, Souto, Theodomiro 
e Pedro Luiz ; e sem • ell:1 os Srs. Leoncio de 
Carv~lho, Silveil·a Mart~ns, Antonio de Siqueira, 

~ ~ ' ... _ . ' ( ' 
Bezerra Cavalcanti, Bulcão, Baptista Pereirn,,Be-
zerra de Menezes; Carrão, Carlos: Affonso,- Can
dido de Oliveira, Couto Mag:Jlhães, Corrêa Rabello, 
Epaminondas, Frederico Rego, Freitas, franco de 
Sá, Freitas Coutinho~ Flores, Felicio dos Santos, 
Fernando Osorio, Florencio de Abreu, Hygino 
Silva, Ildefonso de Braujo,- Joaquim Serra, Joa
quim Breves, Joaquim J,avares, Joaquim Nabuco, 

_José l3asson,_ José Bo~ifacio, ~uiz Felippe, Lima 

Lima, Segismundo, Tavares Belfort e Zam:J. 

Ao meio dia, o Sr. presidente declara não haver 
sessão por falta de :aumero. 

O Sn. L o SECRETAIUo d:i conta do seguinte 

. . 
para 28 do Jnnho: 

La pal'te. 

Apresentação de requerimentos e projectos. 

2. a pa?·te. 

Discussão de requerimentos e projectos adiados. 

· Acta do dln ~8 de Junho de 18')'9. 

PilESIDEXCIA DO sn. FREDEniCO DE .AL~IEIDA, 
:1.0 VICE-PRESIDENTE. 

A!s H horas da manhã, feita a chamada, acham-se 
presentes os 8rs. Frederico de Almeidn, Cesario
Alvim , Pompeu, Bar5o da Estancia, Horta de 
Araujo, _Gavião Peixoto, Viripto de Medeiros, Ole
gario, Buarque de Macedo, Ltberato Barroso~ Can
dido _de Oliveira, Saldanha Marinho, Souza An
drade, Antonio de Siqueira, Barão de Villa Bella, 
Silveira de So_uza, Martim Francisco, Danin~ Ri
beiro de Jtienezes~ Theodoreto Souto, Costa Ribeiro, 
August-) França, Moreira Brandão , . e Franklin 
Doria. -
· Com areceram de ois da chàmada os Srs. Al-
meida Couto, Fabio Reis, Costa Azevedo, Marianno 

;c; da Silva, Jrlanoel de Magalhães, Theophilo Ottoni, 
Andrade Pinto, Malheiros e José Caetano. 

- Faltaram com participação os Srs. Almeida· Bar
l:Jo~a, Alv:es de Araujo: Am'e:dco, Belth'ío, Dia!la, 
Esperidião , Franco de Almeida, Galdino . João· 
Erigido, Jeronymo Sodré, Meira de Vasconcellos, 

Souto, Theodomiro, Pedro Luiz, José :Marianno, 
Lafayette, Ferreira de Uoura e Visconde de Prados; 
e se~ _ella os ~rs: LeoD;cio de Carval~o, _Silveira 

, e , o .. 
lhães, Affonso Penna, Aragão e Mello, · Antonio 
Carlos, Barão Homeq1 de Mello, Belfort Duarte, 
Barros P.inentel, Bulcão, Bezerra €avalcanti, Bap
tista Pereira, Bezerra de Menezes, Rodolpho Dan· 
tns, Camargo, Cartão, Carlos Affonso, Couto Ma· 
galhães, Corrêa Rabello, Espindola, Epaminondc1s 
de Mello, Frederico Rego, Freitas, Franco de Sá, 
Freitas Coutinho, França Carvalho Fidelis Botelho, 
Flor~s, Felicio dos. San~os, ~ernando,qsorio, I:lo-

EXPEDIENTE-. 

Officio do presidente -da provinéia do Rio de 
J:JneiN de 2ti de Junho c1e :1879! transmittindo 

que ultimamente se prócedeu na freguezia de. 
:Macabú do municipb de ltiacahé.- A' commissão 
de poderes. · 

E' lido e manqado imprimir o seguinto 

!87g-N, !08. 

PARECER. 

O teMnte aggregado á arma de infantaria, Ray
mundo Rodrigues Bayma, pede ao poder legisla
tivo pnra reverter a La classe sem a perda da 
antiguidade que lhe foi imposta pela lei que de
terminou u sua transferencia da arma de arti· 
lhnria parn u que pertence. -

:A prete~ção do suppl_icante ~~qntraria :i lei em 

de
0 

se~·ias consequencias, pltls não só seria invo
c:Jdo por grande numero de officiaes que se acham 
em idcnticas circumst:mcins, como iria prejudir:ar 
os direitos de antiguidade de muitos tenentes e 
alferes que se acham classificados acima do sup-
plie-ante. :: · 

O art. 6. o da lei n. H43 de :1:1 de Setembro de 
186!, declarado permanente pela lei n.' 1220 de 
20 de Julho de 1864, conferiu ao -governo auto-_ 
rização para transferir os officiaes do exercito no 
:1. o posto, de umas para outras armas, com a 
clausula de ser o officinl transferido considerado 

E' lllanifesto o espirito do artigo da Íei acima 
citado, que teve _em vista garantir a antiguidade _ 

-.· • .(T d o 
e de diJferente arm:t solicitam transferencia, cal
culando a probal~ilidade de mais. facil accesso. 
· No caso em questão accresce: que o snppli

cante graduado no .IJosto de tenente, foi indevi-
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damcnte confirmado nesse posto por decreto. de 
ll), • ; ~~ 

formações prestadns pelo governo; pelo que, em 
i2 de Dezembro de i87-1:, e de accôrdo com a 
consulta do conselho supremo militar de 30 de. 
Setembro do u.esmo anuo, p:lssou o supplicante, 
bem como outros companheiros seus, tambem in
devidnmente promovidos, a aggregado ~ arma de 
infantaria. 

Com esta medida, suggerida pela extincta com
missão de promoções, de accôrdo com 3 dispo-

~ :- rr 

O Sn.. Pn.EsmENTE dá a seguinte ordem do dia 
para 30 de Junho. · 

Aragão e Mello, Ignacio Martins, :M:alheiros, Rodri
.gues Junior;Mari"ano da Silva, Ribeiro de Menezes, 
Zama, Ruy Barbosa, Ferreira. de Moura, Souto, 
Candido de Oliveira, Corrêa Rabello, Prado Pi
mentel, B~rJo da Estancia, Viriàto de 1\fedeiros, 
S~raphico, Souza Carvalho, Liberato Barroso, Cal
dmo, Monte, Almeida Barboza, Fabio Reis, Felicio. 
dos Santos, Barão Homem de llfello, Lourenço de 
AlbJ!querque,_Ma.rtim F;ancisco, Silveira de Souza, 

Costa Azevedo , Barros Pimentel , Ildefonso .de · 
Araujo, Sinval, Azambuja 1vieirelles~ Antonio de 
Siqueira, Joaquim Serra e Ba tista Pereira. - · . 

Compareceram depois da chamada osSrs. Tlieo
doreto Souto, Almeida Couto, Jeronymo Sodré, 
Theophilo Ottoni, Costa Ribeiro, Andrade Pinto, 
Lafayette, Fernando Osorio, Florencio de Abreu, 
Franklim Daria, Frederico Rego, e Souza Lima . 
. Compareceram depois de aberta a sessão os.Srs. 

Barão de Viiia Bella, Sbares·Brandão, Pedro Luiz, 
José Caet~I!Q, _§_e.g~rg_undo,_J_Q!Lquim_N.ab_uc_Q,_An=.___ 

-;· ---~----- -- ·-·- -1 · d ' · · ll'U to 
· França., Diana, Saldanha Marinho, Aureliano Ma-

3.3 discussão dos projecto n. 2:1.0 A de :1.879 gal11ães, Epaminondas,. Silveira Martins, ·Macedo, 
solJre concordatas. . . Franco de Sá, Belfort Duarte, Hygino Silva, Be-

3.3 dita do de n. 108 .A de :1.879 sobre sacie-. zerra de Menezes, Affonso Penna, Joaquim Breves, 
dades anonymas. . França Carvalho, l\Ianoel de Magalhães., Bezerra· 

1.3 dita do de n. 230 de 1879 sobre o meio C?valcante, Freitas. CoutJnho, Manoel Pedro, Ser-

rete Corrêa .. 
3.3 dita do de n. 1170 de 1873 relativo ao de

creto de 15 de Junho de 1876 sobre aposenta
dorias.~ 

2.'~ clita do de n. 87 A de :1.879 sobre os limites 
entre as províncias do ·Param1 e Santa Catharina. 

2.a dita do de n. i26 de i879 elevando o pra?.O 
concedido por decreto de 25 de Janeiro a João 
José Fagundes de Rezendé e Silva. 

La dita do de n. 54, de 1879 concedendo isenção 
de direitos de importação para construcção de um 
palacio para exposição de productos nort:-fime
ricanos. · 

2.a Parte (âs 2lwras:ou antes). 

ihrono. 

Sessão e1n 30 ·de Junho de 1§7'9. 

I'RESIDENCIA. DO SR.. FREDETIICO DE ALMEIHA 1. 0 VICE-
. l'ItESIDENTE. 

SUMMARIO.-EXl'EDIE~TE.-Parcceres e projectos.-Requc
rimcnto c obscn·acücs do Sr. Ruy Bal·hoza.-Indicaçües. 
-RcquerimélltO c obsen·~çücs do Sr. Horta de Araujo.
Interpell::tç:io. -Ohscrvaçues do Sr. Buarquc de )!acedo; 
-Observações do Sr. Joaojuim Nabuc·o.-Pml!EIRA PARTE DA 
onnE:.r DO DIA. 3.~ discussão do projccto n. 219 A de 18i9 da 

oa concor a a.- . i : · • • - o -

bre sociedades anonymas.-Sncstitutlvos c emend3.S.-Obscr- . 
nrõcs do Sr. Saldanha l\J.Lrinho.-Resposta da dcpntaç:ro.
Diseu:~o do Sr. Gavião Pcixoto.-Discurso e e.mcn_das d_o Sr. 

o • •· . . - . 
discussão d:t resposta :i falia do ~1hrono.-"Discursos dos :Srs. 
~·lorencio de Abreu c F .. raneo de S:í. Ucdacção. 

A's H horas da manh5, feita a chamada. acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Aliíicidn, Cesario 
Alvim, Pompeu, Alves de Araujo, Gavião Peixoto, 

Faltaram com.. participação os Srs. Beltrão', Carlos 
Affonso, Franco ele Almeiila, João Brigido, ·Mello e 
Alvim, Meira de Vasc:mcello!;, Tavares Belfort e 
Visconde de Prado;;; e sem ella os Srs. Leoncio de 
Carv~1lho, Carrão., Freitas, Fidelis Botelho, Flores., 
Joaquim Tavares , José Basson, José Bonifacio, 
Lima Duarte, Martinho ·eampos, 1!fa.noel Eustaquio, 
Paula Pessoa el\Ioreira Brandão. 

Ao meio-dia abre-se a sessão. 

E' lida e approvada a acta da sessão antecedente. 

O Sn. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

Offi.cio do ministerio da justit;a de 27 de Junho 
corrente, trnnsmittindo, em additamento ao aviso 
de H de :Março ultimo,. o traslado do processo a 
que respondeu, 110 termo de Canguaretama, o 
bacl1arel José Joaq1;1im de Sá e Benevides, pelo 
crime de rêduzir á escravidão pessoa Iivre.
A quem fez a requisição. 

vedo lente· substituto do collegio das artes ,e de 
geometria do arsenal de guerra do R.ecüe, pe- . 
dindo um anno de licençn com vencimentos, para. 
tratar de sua saude~-.\' commissão de pensões 
e Qrdeuados. 
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.E' lido. mandn.tlo imprimir, para ser votado o 
seguinte· 

A com missão qe constituição · e poderes tendo 
examinado as actas e ·documentos relativos ás 
duplicatas dus eleições das paróchias de Santa Anna, 
de Btljarú e -<Te S. Miguel de Cintra; u-a provincia 
do Pat:á, é de pare1:er: . · 

Que sejmn approvudas us eleições primurias da 
paroe.llia de Bujarú, presidida pelo major Roque 
Lopes de Oliveira, c da parochia de Cintru, pre-

• • , 1' anoe • n on10 e • arw, nas quaes 
fo1·am observadas todas as formalitludes legaes. 

Sala_ dus 30 de Jtmho de 1879.-

relativo ã limpeza e irrigação da cidade. por 10 
ap.nos e. sob bases ~na!s largas, ficando o empre~a-

da empreza e a umi.~liar o pessoal, sempre que 
isto lhe seja exigido para uboa execueão do servi
ço, sob a cumminução de se lhe des~:intar na sub. 
-vcnção mensal a importancia que deveria custar 
a substituição oli o augmento c de se lhe repetir o 
desconto todos os mezé:5, até ser a exigencia satis· 
feita, e restundo ao governo a filculdade de se
p:lrar do contrato o serviço da irrigação, quando 
o possa mandar fazer de oul!'O modo, rclàtivnmcJ?-te · 

'no contrato, abatendo-se a terça parte da subven· 
ção proporcionul ao districto de cuja irrigução fôr 
ao contr::~tante relevado o ouus. Esse contrato 

cou epen ente a approvaçao o· corpo legis· 
lativo, mas nelle se declara que o empresario 

E' lido e mnndado imprtmtr, para entrar na continuaria ·a fazer o serviço provisorio pelas clau-
ordcm dos trabalho~, 0 séguinte -sulas e prcr;o do contrato lhchard, ilevendo no, 

P.illECEU. 
caso de que não approve o poder legislativo o con· 
trato deiinitivo, receber Aleixo Gary uma indem· 
nisucão de 6:000~ mens::~es por todo ·o tempo em 

1879-N. 211 A que "houver executado uquelle serviço provisorio. 
, 7 . • , • . ., Que submettido em i877 o contrato·á upprovução 

Em ses:;ao de i~~r ren_~delJ her?~ a_~"11!?-_-- -desta can1ara,--a--m:Jioria--da--commissão--de-i.11tltlc--:--
que ás commissões de justiru civil e s:rude puhlicâ pu 1ca apresentou um parecer concluindo pela 
fossem remettidos os tres inclusos projectos re- não approva!{ão do contrato, sendo o seu prin· 
lptivos a& serviç:o da limpeza e irrigào~o da cidade. cipal fundamento a consideração de que o servi_ço 

Lo o deu. 21-l, então em 2.a discussão, formu- ·de que se-trata, tanto por sua natureza, como por 
lado pela commissão de s::mde publica, autoriz!tndo expressa disposição da lei·de Lo de Outubro de 
o governo ? firmar o . contt'<lto celebrado paru ~8::28, é municipul._ 

hro de:1876, com a fai::uldàcte de nwdificar-lhe ai: recer nos 20 de-Março ultimo, a cumara resolveu 
que o parecer e o contrato:voltassem :i commissão' 

gumas dus condições, conforme uconselhnr u ex- <!e saude publica, 0 que feito, apresentou a mesma 
perienciu e exigir o bem. publieo. · · - · 1 · b "1 · "fi 

2. 0 O substitutivo na discuss~o apresenta~o por commissao 0 me uso proJecto so n ... 1, JUsti · 
·-·:aquelle Sr. deputado, uutoriznndo o governo a cado pelo parecer que o precede. 

contr:ttar o serviço com quem idoneo fur e sob Pelos fuctos e circumstuncias mencionadas enten
as condições que entender acertadas, por prazo dem as commissões dever hoje limitar seu exume 
que 11ão exced:J de 10 unnos, e não despendenào sobre qual dos tres projectos merece de preferen
mnis de 480:000$ unimues. . cia ser adoptudo, sem deixur de indagar si no con-

:}." O substitutivo, na mesma occusião apresen- trato forum dcvidmnente acauteladas as exigen
tado pelo Sr. depu tudo M::tlheiros. propondo a ap- cias da hygiene, si estü elle concebiuo em termos 
IH'ovr.ção pura e simples claquelle contrato. reciprocamente obrigatorios paru umbas as partes, 
. Examinando os pnpeis rclutivos a esse negocio c si contém clausulas que ussegurem c gurantam 

~c existentes na secretar i<:~, as commissucs verifi. a sua execução e si o preço corresponde uo scr-
caram : viço contratado. 

ue em Setembro de i875 o O'overno ré mtan · 
urgente curar da limpeza e irrigução uesta cupittll, 
visto niío ter a municipaliçladc meios p_arn o fazer, 
senão de unr 111odo insufficiente e incompleto, põz 
em concurrencia este serviço por edital publicado 
no Diario 0{/i.cial.: ·e, como nenllurnu uns propostas 
:lJlres·entadas fosse julgnua em cof.ldições de ser 
acerta, annullou-sc esse concurso ean.:unciou-se 
novo. Das novas 1n·opostas foi preferida u de Julio 
Ricllard, con_l/ruem celebrou-se o contrato de 30 
de Dezembr:o::c--de-!87·5. · 
. Que, . celebrauo esse contrato, não •tendo o em:

pt·csario -o material preciso, exigiu-se que elle o 
uprcsentasse conforme a condição feita pelo enge-
u wir • rane1sco ereira ::~ssos ; e como o em
prcsario não satisfizesse a eiiger,cia, o g·qverno res
c.indiu ºcontrato, e convidou AI eixo Gary a encar-

.. .. . . -
o . 

subvenção, mas sob a promessa de lhe ser dado o 
contrato definitivo. 

Que, de feito, em iO de Outubro de -18i6, o go
verno celebrotl com Aleixo G::try um contr~to · 

tém no parecer sob n. 136 de i877, deixam us com
missues de propôr a mcsmu conclusão, não só em 
respeito á deliber:Jção da camara quando deixou 
de approv::~r aquelle parecer c o remetteu com o 
contrato á com missão de saude publjca que for-
mulou o projectü n. 2H deste unno, como porque, 
verificudo como está não possuir u municipalidade 
meios pura realiznr o serviço de que se trata nas 
condições em que o exigem u salubridade e o asseio 
desta populosa capital, sempre exposta principal· 
mente em certa estação, a males e epidemias que 
na falta de asseio encontrum estimulo poderoso ao 
seu desenvolvimento, im ortaria sucrificar taes in-
teresses o eixa -os a cargo de quem não tem 
meios de os satisfazer. Além de que, por contratar 
o governo o serviço e superintender sol>re ·eiie,. 

• . 'O ' - . \. • i-
palidnde ue todo privada de suus attribuições neste 
assumpto, pois continuará u legisiar por meio ele 
suas postur~ts ácercu da limpeza e asseio da cid:~de 
e de CJU::tnto possa prejudicur·lhe-a salubridade. 
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- Assim e porque quanto ao contrato não se offe
rece nenhuma objecÇão, quer sob o ponto de vista 
• • • ~ ( • r'o-. .. 

será feita, desde já, metade· por estudos c metade 
por antiguidade. 

certo que não estando elle approvado~ póde està tenham '""õhtido approvaçã~ nas materias 'dos' clous 
camara ao conceder tal approvação,autorizar todavia primeiros annos do curso das mesmas escolas, 
o governo a fazer-lhe alguma modificação que a ex- serão preferidos, independentemente de outros ·re~ 
perienda aconsel_!le ou. o interesse-publico reclam!l, quisitos, para a promo(tão ao 1..0 posto de official. 
uma vez que nao lHlJa augm.en ~o na subve!lo·to Art. 3. o Ficam revogad~s as disposições em 
estipulada, concluem as comnussoes que o projecto · contrario. . . . 
n. 211. deste anuo está no caso ele ser acloptndo e 
deve sel-o e de prcfcrencia aos substitutivos. Sala das sessões em 30 de Junho de 1879.-

· Sala das commissões, 26 ele Junho de 1879.- 1llonte.-S01~za Andrade.-J. C. Azevedo.-P1·isco 
· . · · · Paraiso.-Prado Piwntel _.:.; l.- • 

r . . ·i .• "' ·< • - I 3. a discussão o seguinte 
finitivamente o contrato de iO de Outubro de :1.~76 _ 
para a limpeza e irrigação desta cidade com Aletxo ... 1879.-N. 235. 

Galit. 2.° Fica tambem autorizado para modificm· PROJECTO SUBSTITCTIVO .AO DE N. 7:1 A, DE !877, 
algumas das condições do contrato, como . a ~o RED.ACÇÃO PARA 3.a DiscussÃo. 
prazo,conforme lhe te.nha aconselhado a expenencta F·w·to de animacs e gene1·os dtt lavoura. 
e indicar o bem publico. · 

Art. 3.o No caso. de renova~ão uo. contrato por 
~-Rl-iml~o dopl~-ct\do.,-..~-O-actuul 

SUBSTIT.UTIYOS. 

·. Art. :l. • o governo au onza o a . c_on rn ar 
com quem idoneo fôr· ~ sob as .con.dt~ues,_ que 
eu tender acertadaê~O serVI CO de asseiO e trr!gnçuo da 
cidade do Hio de Janeiro, por pra1:o que nao ex~eda 
-1ie iO minos ... e não despendendo mais de q8Q:OOO~OOO 
annualmente: . 

Art. 2. o Revogam=se as disposições em con~ 
trario .. -José Caetano. - · 

Art ... L o Fica approvado em todas as suas clau
sulas o contrato celebrado em iO ue Outubro ~e 
:1.876 para a limpeza e irrigação da cidade do R1o 
de Janeiro com A! eixo Gary. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em con-
. trario. d 

18
_
9 

_ J . 
Sala das sessões em 10 .de Junho c · ' . - . 

llf. 1lfalheiros. · 

PARECER. 

A commissão de marinha e g-uerrn precisa de 
informacões do governo sobre o.requerimento em 
que Estévão Pinto da Luz, 2. o cadete 2." 5argento 
reformado e alferes honorario- do exerdlo, pede 
melhor:tmento de reforma. · 

Sala das commissões, 25 de :runl1o de 1879.
Mello e Alvim.-llfm·coâno Moum. 

E' lido, julgado_ objecto d.e deliberação e re-
i : mmissao de marmha e o·uerra o se-

guinte 
PROJECTO. 

A assembléa geral resolye : 
Art. i. o A pt:~·:moção dos .officiac~ das ar.n?_as 

de cavallaria e infantaria, ate o posto de c:~ptt<~o, 

A commissão de justiça criminal examinon o 
. c . . - - -·· --

generos de lavoura, já redigido para 3.a discussão; 
e, tendo em attenção :l materia do referido projecto 
e emendas offerecidas, sobre esse e outros pontos 
dt~ processo criminal, cumpre o que lhe foi orde
nado por esta augusta cmnara, em sessão de 2 do 
me~ proximo pa~sado; aprese?tando o seguinte 

vida na discussão : 
A assembléá geral rcsol ve : 
Art. 1_.0 O crime de furto de gado vaccum;. ca~ . 

vallar e muar. c_mmettido em estabelecimentos · 
de criação ou éultura, e em quaesquef lavouras e.,.:::; 
pastos; bem .como· do --que se achar em viag-em;: .,._, 
proc_edente de taes logaies, quer para ser vendido, . 
quer empregado no transporte de productos e ge
neros de lavoura, será punido com prisão cQm · 
trabnlho de um. a quatro annos, e multa de:€í' a· 
20 "'o do valor furt~do. . 

§Lo Na mesma-pena incorrerá o que commetter · 
nos referidos estabelecimentos e lavouras o crime 
de fttrto de instrumentos, machina:; e utensis das~ 
ti nados: a trabalhos de :l"Ticultura. ou o de c uaes-

. qner productos ag'ricola:;. 
§ 2.n Sc:r~o con~ider;Jdos ·~nltores do ctime de. 

f1:rtô, ·e intursos na lH:'lW- ~Lcimn eomrr:iJHrd~!, es 
que comprarem a escravos;· fóra d:ts povoHtões, 
quaesquer gencros de Javoum, sem expressa au
toriznção dos respcc.tivGs senhores. 

.Arl. 2;o O pr:occdimento ex-offiéio dos juizes for· 
madorcs da culpa terá logar, sobre represemattío 
da parte offendida, nos seguintes crimes: . 

· ~ i. o Ferimentos:e offensns pl1ysicas, comprchen- • 
diâns nos arts. !!!Oi, ioq, e 206 do codigo crimir:al. 

§ 2. o Furtos; comprehendidos no Htigo antrcc.:C _ 
.. • :; ... ;) , .• ;:i ... ;:i O CO 1g0 Cri· · 
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n. !090 do 1.0 de Setembro dé :1.860, e mais dis
posi~ões em contrario. 

I s C> • 

O. H. de Aquino e Cast-r9.-Freitas Coutinho.
-.A,. Epmninondas de Mello. 

:1.877.-N. 71 A. 

RÊDA.CÇÂO PARA A 3.a DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 71 DE !877 .. 

A assembléa geral resolve: 
Art. :f.. o Ficam supprimidas na lei n. !090 do 

. . ro e as pa avras: •nos campos 
e pastos das fazendas de cria~ão ou cultura», de 

autorização expressa do senhor, salvo em lodo_ o _ 
caso a disposi(;ãó do ~rt. 6f do codigo ctiminal. 

• .Ar L. 5. o N a · " (T -

·cedente tem Jogar o procedin~ento offi.cinl sob re
presentação do offendido, e o processo a obser
v:~r-se será o estabelecido nos arts. fJ.,7 e q,s do 
doer. to n. q_.g2[J., de 22 de Novembro de !871. 

• Revogam-se as disposições em contrario.-!. 
L. Coelho e Campos. » 

• Ao art. 1. o do substitutivo do Sr. Gusmão 
Lobo: 
. :• Em v z 
denuncia. 

« Em 10 de Julho de !877 .-Ileraclito Graça. » 
·que trata o art ... L~ 

C) o . . • • • < 

no- crimé de furto ·os· que comprarem a escravos, são casos· de denuncü~ e no seu proce~so <i jul
fóra das villas e cidades, qua~squer• genero~ de gan:ento . se observara o m:sm_o que a~crca ~-~Z 
lavoura sem expressa autor1zaçao dos res1rectlvos ) ontr D§ crnnes se a e I:~ estabelecido na lei '!!-· <Jü .. 
senhorés. de 2 de Julho de 18<.>0 e regulamento n. t07 de 

Art. 3.• (additivo). Nestes crimes terá log-nr 0 9 de Outubro_do mesmo anno. _ 
procedimento oillcial, sob denuncia da parte o:ITcn- • Ao art. L o n. 2 do substitutivo do Sr. Gusmão 
dida. - Lobo c outros diga-se: · 

Art .. .'~-° Ficam revogadas as disposições em « Furto de quaesquer generos da lavouraantes 
contrai 10. __ __ ____ __ _ __ . • · , .,~ · , , · 

< < S COffill1ISSOeS em ,.. e 
Izidro Borges :Afonteiro.- J. de 
mingues Silva. 

• A assembléa geral resolve: 
• Art. :f.. o Cabe procedimento official da justiça 

nos seguintes dclictos-: . · . . 
• :f..o Furto de gado vaccum, cavallar e muar, 

commettido em estabelecimentos de criacão ou 
cultura, e em· quaesquer .lavouras e pastos, bem 
como do que se achm· em viag-em, provindo de 

• taes logares, quer para ser vqnc~ido, quer empre
: gt~.ndo-se no transporte· de productos e generos ; 

• 2." Furto de-instrumentos, rr1achinvs. e utensis 
destinados a trabalhos da agricultura, e de pro

. d.uctos desta, conimetlidos nos referidos estabe
l€:cimentos e lavouras. . 

-. Art. 2.° Compete ao jnry ó jul~amcnto dos 
dclictos de que- trata o artigo antecedente, revo
gado o art. i." do decreto n. 1090 do !.0 de Se
tembro de 1860. 

• Ar~. 3." Ficam ·revogadas as disposiçõe,:; em 
contrariO. . 

m <J c u o de 1877.- Gusnulo Lobo.
Aaztiar.,-Duarte ele .4.zeveclo.-A. O. Gomes de 
Ca_stro. • 

Emenda ao art. 2.0 do projecto substitutivo: 
Acrescente-.se : 
• ;Ficá igualmente devolvido it competencia do 

jury o julgamento dos crimes de roubo c homi
cídio commettidos nos municípios das fronteiras, 
revogado o § 2.0 'do art. :f..o do decreto n. 562 
de 2 de .Julho de i850.-Silveira lJiartins. -, · 

Substitua-se: 
. . . 

~ Art. 2. o O j ulgamentó destes delidos 
competencia do jury. 

r " o. ' • 

anirnaes desta ·especie não será admittitla a fianra. 
« Art. 4:.0 Será punida de 2 a (i mezes de prisão 

o multa correspondente {t metade do tempo a 
compra de IH'odu~lo~ agricolas a escravos, sem 

• Sala das sessões, 12 de Julho de 1877_.- Cw·· 
val!to Rezende. » 

O Sn. RuY BAnnozA rcqu01·· urgencia por 15 mi-
nu.tos, para fundamentar uma indicação. . · 

Consultada a camara, decide pclà affirmativ-a. 

O §r. R:uy Barboza:-Sr. presidente, 
sem querer llojé dar todo o desenvolvimento de 
que é susceptivel á idéa que venho submetter á 
apreciação da camara,indicar-lhe-hei apenas, em 
tr<l~Os largos, o fundamento principal, solicitando 
a benevola attenção da casa para o assumpto, que 
dirécta e intimamente entende com essa grande 
idéa, presentemente de tão rumorosa faina :-a ele
gibilidnde dos acatholicos. 

Até agora, Sr. presi_dente, sabe a camara que 
para a solução deste problema tem preponderado 
aqui, nos debates, o alvitre da reforma constitu
sional; explorando- se entre nossos adversa rios com 
mui pouca boa fé, corno um indicio de fl•aqueza ou 
infidelidade liiJeral desta maioria, o pEopusito 11r~ 
macio or cllu de fuz~ che"'<Ír a ' · .-
dirccta em sua simplicid<~dc nátural, sem co-asso
ciação de 1~eforma nenhuma. 

Havenuo, Sr. presidente, votado, disposto como 
estou a votar, sempre a favor de todas as rcfornws 
attincntes ú liberdade religiosa, tenho o direito de 
enunciur-me com o maior desembaraço em relnçüo 
a ellas, sem que, entre os que mais ardentemente 
r.s propug-nmn ne~ta camara (e ningucm é mais fer
vorow do que el.!- nessa aspira~ão) incorra na sus
peita de transnc~ões inimigns contra esta parte 
essencial do nosso programma .~ Posso, llOrtanto, 
dize1· que a~ho justi1lcavcl o procedimento da ca
mara não enleiand.o essas duas idéas uma na out1:n 

em que .en re as uns exista mco:ntestave relaçüo. 
· Quando, ha poucos dias, fallava o nobre depu

tado pot _Pern;Jmbuco o Sr. _.Joaquim N~buco que 
< < 

. te as nossns dcliberatõr-s, perg·untei-lhe si repu
tava provavcl que, · annexada a elegihi!id~1de dos 
acatholicos ft reforma eleitoral atravessasse esta 
reforma as syrtes do senado. Hesponueu-me S. Ex. 
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que a responsabilidade. do naufragio tocaria'a outra 
·, 

Mas, Sr. presidente, si devíamos fazer con
sistir exclusivamente a nossa preoccupação em 
salvar a responsabilidade peculiar desta camara, 
nesse caso tão perfeitamente desempenhado fi
caria o nosso dever (porque não menos salva 
deixaríamos a nossa responsabilidade em uma hy
pothese quanto na outra)vinculando a suppressão 
das incapacidades religiosas á reforma eleitoral, 
com~ discriminando-a· em projccto separado 

E' minha opinião, Sr. .presidente, que os no
bres membros ·da minoria teriam servido mais 
rom ta mais e.fficaz mais clara mais realmente 

diante a simnles reforma do nosso regimento,_ al-' . 
-o Sn. !GNACIO l\I.A.llTINS >-Não apoiado; não' se 

póde assim. revogar a constituição. 
o Sn. RUY .BAnnozA :-Engana-se v. Ex. Não 

revogaríamos a constituição-; reformaríamos o 
regimento : e ni;to somos absolutamente sobe-: 
ranos. E' neste sentido, "Sr. presidente, que venho 
sujeitar hoje á consideração da casa a indicação 

-n_' que me refiro. Ella tem por fim supprimir do 
·uraniento dos de utados a clausula concernente 
á religião · eatholica. a po~tolica romana; 

A competencia da camara' para approvar a 
minha i~di~asão é ·indub_itavel, _diante do -art. 21 

a causa do ireito, a causa dos acalholicos, si, 
em vez de insistir no intento inabalavel de apre- O Sn. !GNACIO :i\ú.nTINS :-l\fas o art. 21 não. 
silhar essa'idéa á reforma da eleição, apresen- revoga o art. 95. 
tasscm, desde o começo, quando aqui iniciEm-se o Sn. RuY B.mnon :-Não abrogaríamos o 
em projecto a fundação do novo regimen elei- art. 95 da carta: abrogaríamos o art. 17 do regi
tora!, apresentassem, desde logo, em prójecto in- mento, fundados no art. 21 da constituição. O 
dependente, a reformá que iguala no direito poli- art. 21 da ,constituição resa assim (lê): 
tico todas as profissões de fé religiosas (Apoiados). « A remocão dos respectivos presidentes, vice-

Ul\r Sn. DEPUTADO~-= Teri~ __ o_:_~_~o~~a CaJ:?ara. _pr.esidentê.S..:e-seéretarios das -camaras, verificação -· 
os po eres os seus m m ros, ;ummen o, e sua 

policia interior, se exectttam nct (órma dos seus 
regimentos. ,. 

·O Sn. RuY BAnnozA:-Perdão; não trato senão Logo, de fazer e desfazer, compor e recompor, 
da reforma effectuada constitucionalmente ; re- J creàr e supprimir, · cortar e acrescentar o ju
firo-?Ie á hypot~ese,_ de terem VV. EEx:. pro- ramento a mesma au.toridade sobera~a__, suprema, 

licos inediante reforma constitucional, mas em 
lJrojecto destacado, logo que aqui se separou o 
outro. Esse projecto começaria o seu curso ao 
mesmo tempo· que a reforma eleitoral· e teria 
. chegado a ·par delle.ao senado ( Apoiados). 

Si, portanto, Sr. presidente, não tomei a mim 
a iniciativa deste procedimento, é porque per
tenço ao numero dos que entendem que a alege
bilidade dos acatbolicos, não cerceando direítos 
adquiridos, creando pelo contrario direitos no
vos perfeitamente compatíveis com aquelles, é 
uma reforma puramente ordinaria (apoiados) ; 
não queria, não devia, por minha parte concor
rer, mais que com o meu voto ( que não lhe ne
guei nem lhe podia negar) com um acto de ini
ciativa minha ara o-rano-ear credito Jara incu-
tu orça, para alargar circulação, ao falso~ sup
posto de que essa reforma dependa,. em nosso 
paiz, de intervenção constituinte .. 

.1\ias~ Sr. presidente,· o que eu vejo é que, 
tanto em 'Um, como em outro caseJ, a solução seria 
remota, c tanto em um como em outro, duvidosa. 

..No de passar aqui a reforma pelos meios consti
tucionaes, é possível, mas não é certo, ·. que o 
senado prestasse n essa idéa a annuencia do. seu 
voto. No de prevalecéí'" a opinião, em que milito, 
de que essa reforma é legalmente cxequivel pelos 
termos ordinarios, ainda menos segura, ainda 
mais _fallivel, ainda mais p1;obleruatica seri~ a 

Creio,- porém, Sr-. presidente, quo esta camara 
tem nas- suas mãos, sem depcndencia, quer dn 
m ervcnçao m1pena , quer o concurso ~ o r., 
casa, õ meio de chegar efficazmente a esse mf\smo 
resultado. Acredito que obtel-o-iamos pratica
mente, immediatamente , C<lbalmente, de um 
modo que satisfaz a todos os interesses e a todos 
os direitos~ mediante apenas uma il).dici:u;ão, me-

' ' ' · mesa, na verificação dos nossos poderes, na ins-
tituição das fórmas e garantias da -nossa policia 
interior, na elaboração do nosso regimento. Logo, 
o juramento parlamentar é creação exclusiva do 
regimento desta casa (Apoiados) • 

Lo(l'o, é como o regimento desta ca~a, obra .ex~lu- ·. ·· 
siva da camara dos deputados. (lf'Iu~tos apozados.J 

O Sn. !GNACIO :MARTINS dá um aparte. 
0 SR RUT BAUBOZA :- Perdoe-me O nobre de· 

putado; S. Ex, hem sabe que nos assumptos poli
ticos a fórm.a envolve ft•equentemente a substan
cia, e a substancia frequentemente identifica-se 
com a fórma. Ora, a constituição não distingue, 
quanto ao juramento, a fórma da substancia·; nã_o . ' . . . . ·io-' 
um Juramento a11enas, que, em vez de _ind~viduar 
alguns d'entre os nossos deveres constttucwnaes, 
podia envolv-ei-os a todos em uma generalidade abs
tracta. As individuacões (e neste caso está a clau
sula religiosa) ·são de line feitura nossa. Elími
nando esta ou aquella clausula taxativa, estamos, 
portanto, dentro rcstrictamente, irrepre~ensivel
mente, absolutamente, da nossa competencw exc~u
siva, da- nossa autoridade constitucional. (Muztos. 
apoiados, t1·oca1n-se varias aJlartes.) 

O Sn. ZAllrA:-Tudo isto é verdade, mas i refor
~1::\ do regimento não ~UPl)l'ime o artigo eonstitu~ 

s o ' 'dialogo. . · ,: . 
Si me dizem que deste modo chegamos indirec

tamen.te a ·consummar aquillo que directamente 
não lograríamos Jazer, responderei francamen~e, 
seni medo, que sim, que esta é a nossa resoluçao~ 
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de f<IZCI-o (Apoiados). 
O Sn. SrLYEIRA DE SouzA.- Acho que não 

hasta essa reforma ; é preciso um }n·ojecto especial. 
(!la outros apartes • .) 
O Sn._ RGY BAnnozA:- Niio temos, Sr. presi~ 

dente, o direito de revogar a ·artigo constitucional; 
mns, si . nos é possível chegnr praticamente ao 
mesmo beneficio que a revogação delle trar-nos-ia, 
si é possiv~l chegar a e'sse desiderntum sem ultra
}l<ISSar a competencia que a constituição nos traça, 
estamos positi\ramen~e em nosso direito procedemos 
como homens polltlcos, adaptando a sabida pro
xima, desempeçada, util, que se nos depara (.4par-
tes). · 

do Cearú, por tempo indeterminadamente· longo, 
da SUiJ. representação vitalicia (apoiados) ... 

U:lr Sn. DEPUTADO :-Isto veiu ad hoc. 
-O Sn. RUY BAnnozA:-.•. a camara dos sena

dores deu do alcance~ que áttribue á sua compe
tencia illimitada, sobre tudo quando directa ou 
indlrectamonte entende cori1 a sua verificação de 

1 f)oderes e o seu regimento (materias. equiparadas 
pelo arL 21 da carta ao juramento parlamentar) 
a mais extraordinaria, a mais dictatorial, a mais 
inaudita medida. 

Estou longe de pedir a imitação desse exemplo. 
Não me parece um bom exemplo; porque seu fim 
e o seu resultado é privar indeterminadamente de 
sua representação parlamentar uma grande, uma 

O Sn. S!L'~~IR.\. DE. SouzA: Acho que a id•,;<l é j imn1easa parte da na~ãe r;nuitos a}Joiados), fere, es-

. ramento, a camara dos deputados não vai tu·ar 
(Ha outros apa? tes.) direitos; vai reconhecei-os a concidadãos nQssos, a 
O Sn. RuY B.~RBozA : .- Si a camara, ante esta quem deste modo reintegrará no cxércicio -de uma 
• / , · , ~ ~ · , · , não ina ienave 1 er a e. -

será symelrica, que nãv guardará as leis de ·co- Si, ~rtanto,~ com effeito_,_IJ.JLC_:tnJª-ta_c_s_s-ª-
-- herencitJ.--absoluta~-que-nãorespeitará as· proporÇões- asp1i~çao, que eu supponho, essa _anciedade, esse 

de irreprehensivel harmonia, mas que é pratica, estremecimento pela elegibilidade dos nossos con
que é pacifica_, que não levanta medos; que tem ·cidadãos dissidentes na fé, confio :não recusará o 

. mais de uma vnntagcm, que tem a vantagetl1 de seu voto á minha inuicação. 
remover, diante da situação liberal, uma difficul- E faço votos para que a digna commissão de po
dado grave, que tem a vantagem de proporcionar- licia, ·com a celeridade que esta idéa requer, dê-se 
nos uma solução immediata, qua:ndo não a podemos pres5a, qualquer ·que seja o seu parecer, em apre
esperar senão mais ou menos longínqua, que tem a sentai-o; porque esta camara não tein o direito de 

0 ' _ • · • • :t ma rm1r so re questoes esta ordem, sendo "já para 
camara liberal exclusivamente o que aliás ficaria lamentar que outras já submettidas ao conheci
entregue ás incertezas de uma tr::tvessia pelos mares mento desta casa não tenham podido 'até hoje en= 
do ~cnado conservador, que tem, emlim, -de nós tr::tr na discq.ssão que lhes cabe. · 
p:~ra com o ·partido libera-l, a vantagem de dar A minha proposta é a seguinte (L.à). 

• se"n1 rodeios uma grande, uma :solemne, uma de-
cisiva cópia da firmeza liberal e desta maioria i (ilfuito bem. 
an e esta so uçao, que epende exclusivaméntc Vem ú mesa, é lida c remettida á commissão de 
della, a camara-, firmando-se nessa falsa idolatria policia a. seguinte · -
constitucional, commoda capa de todosos pretextos 

o , · • . e aramen e 
!egnl, reprovando ~omo constitucional a indicação, 
mcorrera, ao menos segundo tgdas as apparencias, 
merecidamente a pecha o de desaffeic·oada á liber
dade religiosa (Apoiados e apartes). • 

- ~ão estou discutindo ainda o projecto ;· pedi 
apenas ·urgencia _por quinze minuto$, que os meus 
nobres amigos dignaram-se conceder-me ; e esses 
quinze :pinutos eram, .estú claro, para o meu dis_
curso, nao para os apartes dos nobres deputados 
que completa~iam outro discurso enxertado no 
meu. 

Si a camara, despindo-se da sua solJerania cons
titucional sobre a formula do juramento, repel
lisse esse meio singelissimo de corresponder a 
umajusta aspiração liberal, incorreria então or 
. · in erpre açoes es avoraveis, 
autorizadas por esse acto de timidez, que, nesse 
ca~o, prov.avelmen~e !1 esperan~. Eu. confio na sua 

crenças. 
. Os limites amplíssimo~ ~m 

g - o -
mento, a~abam de accentuar-se na outra camara, 
em um exemplo, para o qual chamo a attcnção dos 
nobres deputados. Por uma simples indicação, 

INDICAÇAO. 

O art. 17 dÓ re~·imento hiterno desta camara 
ficará substituidoielo seguinte : 

Art. :17. Antes da sessão imperi<ll de abertura, 
depois da. missa do Espírito Santo, que, no dia e 
hora destgnados pelo Imperador se. celebrará na 
capella imperial, os deputados-- presentes, sendo 
o primeiro anuo da legislatura, prestarãó nas mãos 
da PJ,aior autoridade ou dignidade ecclesiastica que 
alli se achar, este jurament~ : « Juro observar, e 
fazer observar a constituição, sustentar a indivi-· 
sibilidadc do Imporia, a actual dynastiá imperante, 
ser leal ao Imperador, zelar os -direitos dQS povos 
c promover, quanto em mirri couber~ a prospe
ridade geral da naoão. ~ 

l 

capella imperial, fal-o-hão n:i 
do seu presidente. . 

s~ ~-
S::íla das sessQes, .30 de Junho de i879 . ...:...Ruy. 

Ba1·boza.-Rodolphõ E. de Souza Dantas . 
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·E? natural que U:ma cumara liberal como esta ' Estou certo, que estas pa.Iavnis do honrado pre
em su~ unanimidade deseje conhecer até que sidente do conselho, não foram proferidas" em de
ponto sao exactos os factos alli expostos; e eu q~e salwno do ex-presidente da Parahyba, mas é 
tenho a honra de representar aquella província, tambem verdade, que ellas se prestam a uma 
que tenho mi.lit::~do nas fileiras do ],)àrtido liberal interj)rela'}ão, que -póde ser desairosa ao mesmo , 
della ha quasi vinte annos, pretendo discutir esses ex-presidente. · . · 
factos e narrar á camara mais alguns de que fui Devidamente · autorizado, declaro, que o ex-

. testemunha presencial. presidente da Parahyba pediu, com instancia, a 
Para isto desejo offereccr um requerimento, mas sua demissão )aptiados); retirou-se da província, 

como a hora destinada a estas materias está esgo- antes de obtel-a, em consequencia de molestia 
taàa, peço a V. Ex. que consulte a camara si me grave: que achando-se nesta ·corte; o honrado Sr. 
concede urgencia por vinte minutos para que po:;sa presidente do conseiho o recebeu com a màior 
amanhã justificar esse requei,'iiilento. affectuosidade, declarando-lhe que· nada absolu-_ 

O Sn. IGNAciO l\JARTINs :-A questão é de eléição tt~mente constava contra o ex-presidente d~ Para-
de senador, e nós não t(3mos·nada com isso. · , hyba e que estava muito satisfeito com os seus 

serviços. 
• • D A AUJO: -O nobre de ntado 

fique sabendo que eu comprehendo os meus deve
res de representante da nação, e especialmente da 
província do Espirito Santo ; portanto não viria 
aqm tscut1r. ver1 caçao e po eres e mem ros 
do senado. 
· 0 SR. BAPTISTA PEREIRA:- A' vista da declaração 

Ja nao seguro o seu requer1men o por e 1 . 
creio ter cumprido e meu 

_ _.:._ __ o: Sn.-IGN.~cro-MARTINS-:-Eu:-voto-con-tr.a-.-·--1-Q:_§r.-Joaquün.-Nabueo-(-pela-orden~~-:--
0. Sn. HonTA DE Auujo:-Pois entao esta ca- -0 nobre deputado pela Bahia propô:~: uma indi

mara. que é liberal ..ha de negar-me o direito de cação para ã reforma do juramento prestado pelos 
apresentar os factos e documentos que possúo para deputados, e eu desejava apresentar a suppressão 
confrontai-os com o procedimento e attitude que desse juramento. Para formular a minha indi
tomou o nobre presidente do conselho durante a cação em. duas palavras, requeiro a V. Ex. con
elei_ção passada. que foi annullada pelo senado ? sulte a camara si, não tendo dous pesos nem 

Ia A 10 MARTINs::-Es:;a ó ue é a uestão. ~uas. medid_as, concede tambem. uma cur~a y-
O Sn. HonTA DE A.ru.uJo: - Não venho discutir o Sn. PRESIDEr<"'TE :-Não precisa -de urgimcia _ 

a eleição senatorial do Espirito-Santo,mas deram-se o . nobre deputado tem ainda 5 minutos dentro , 
alli factos. que affectam de modo positivo o pro- dos 3/6. de hgr.l do expediente.· - _ 
gramma do nosso partido (não apofados), cuja base 
é a não intervenção do governo nem das autori-- O SJÍ. JoAQUn.r NABuco :-A indicaçãt do méu 
dados no processo eleitoral. - nobre V:migo, ~eputado pela Bahia, é apenas um 

eço, portan o, a camara que me conee a uma 
urgencia por. 20 minutos para justificar amanhã 
um requerimento neste sentido. 

E reJeita o o requenmen.o. · 
Vem á mesa e é lida a seguinte 

INTERPELLAÇÃO. 

Requeiro que se marque dia e hora para inter
penar ao Sr. presidente do conselho sobre o se
guinte : 

Quaes -as instrucções . dadas pelo governo impe
rial ao prOiidente da província do Espírito Santo a 
respeito da eleição de senador por essa· mesma 
província. · 

Sala das sessões em. 30 de Junho de 1.879. -
Horta de Araujo.·-

0 Sr. Buarqu.e de ltlacedo (pela or-
em : - e 1 pa , · . .: - . 
'l'enho por habito defender aos meus amigos 

maxime quando podem ser victimas de' injustas . - ,.., -
o ~ ,. . 

. O honrado Sr. presidente do conselho, respon
dendo no senado a algumas observações que lhe 

· r osito da demissão. de divarsos 
presidentes de província, disse as seguintes pa
lavras quando.traiou de ex-presiden:le da Parahy
ba ... (lê):« •.. não devia continuar o da Pa-
rahylJa •.. · » • · 

.A. 28.-TOM.O li. 

mar a desforra do voto que a ca.mara deu contra 
a elegibilidade dos acatholicos; mas, infelizmente 

· · - ão é esse meio ratico e 
simples de resolver uma questão intrincada, que 
já deu em resultado uma .crise ministerial. O ju
ramento que o nosso reg·imento exige não é um 
juramento ·religioso, não é a co ri fissão publica' de 
que se ])ertence a. religião catholica; é um jura
mento politico, a promessa de manter· a religiãp 
catholica que é a religião do Estado .(Apoiados e 
apartes). 

Quando eu digo que juro aos santos evangelhos 
·manter a religião catholica apostolica romana não 
quero dizer que; sou baptizado, que acredito na 
infallibilidade do papa e no syllabus; mas sim que 
como deputado da nação juro manter a religião . 
do Estado emql.ianto o fôr (Apfliados). . 

O juramento exigido era na Inglaterra um grande 
obstaculo á entrada dos .catholicos p_ara o P.ar~a-

' (. '. em materia religiosa, á autoridade da rainha. . 
O SR. l\ú"Y BA.PillozA. dá um aparte • 
O Sn. JoAQUil\I NABuco:- u acompan o a sua 

idéa; mas não acho que seja a solução apre-
goada da difficuldade. . -

~, ver a e que· sem es e JUl'amen i i · 
art. 95 da constituição ficaria quasi ·sem ~ancção 
pratica, a menos que pertencesse á commissão 
de verificação de poderes, quando um acatholico . 
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qmzesse assentar-se neste recmto, evantar a pre
liminar- este deputado é acatholieo,- e para que 
se pudesse cum}Jrir a constituição. 

Mas, fazendo estas si:.nples observações á indi
cação do meu nobre nmigo, associo-me inteira
mente a ella e tanto que quer·o completai-a. 

O juramento politico é uma anomali<l, é como 
que uma tradicção do tempo em que foi feito o 
nosso regimento, mas cahiu em desuso e a pro-ra 
é; que temos sentados nestes bancos homens que 
pertencem ao partido republicano. 

A entrada do nobre deputado pelo Amazonas, 
do nobre deputado pelo Rio de Janeiro e do nobre 
ministro da justiça para esla camara mostra bem 
que. o jura~ento é umã formalidade Jnmal, cujo 
senL1do caluu em desuso, e que esta camara não 

• 't~ •• 

exe;;utar como foi instituído. Por consequeneia 
indico a V .. Ex. que a commissão que ti-ver de 
dar arccer sobre <.t indica ão do meu nobre ami!l'o 
aca Je e uma vez com juramento que é prestado 
na capella imperial nas m~os· da primeira auto
ridade ecclesiastica. Nem estas ceremonias estão 

Nem nós vamos ã ~missa· cio Espírito-Santo. O 
----bispo -do:-Rio-de Jtuieífõ -lcm poucos ueimfãàos. 

que vão prestar em suas mãos o juramento. Como 
V. Ex. sube, o juramento politico em França, no 
tempo do Imperio, apenas afastou temporariamente 
do parlamento ad \retsarios daquelle regimen, que 
ao principio tinham o escl'llpulo de não querer 
prestai-o, mas que por fim cntcnd~rmn que 
não deviam ·limitar· os seus meios de acç5o por 

r u a exigenCia 

deputado que nãÔ 'me te.ria occorrido e~'ta indi
cação, si não fosse a iniciativa que S. Ex. tomou; 
mas o nobre deputado sabe que a iuiciativa destas 
grandes idéas produz: em toda a 11arte este resul
tado, isto é, o estimulo de acompanhai-as e o 
desejo de ahtrgar ·o principio iniciado. E, assim 
como eu presto o meu voto á indiacação de S. Ex., 
espero que o nobre de}mta6o dê o seu Yoto a in
dicação que faço, para que se acabe o junm1ento, 
qualt~uer que seja, politicu ou religioso, que se 
exige dos reprcsen tantos da nacào, viola rido a 
conseiencia do deputado e o dirciio dos eleitores. 

Vem á mesa. e ·é rcm~ttida á commissão de po
licia a seguinte' 

PRIMEIRA PARTE D 

En!ra em 3.a di5cussüo e é approvado sem ilebate 
o projecto n. 219 A de 1879., sobre concordatas: 
O projecto é remettido á eommissão de redacçti:o. 

r. prcs1 ente convida a deputação que tem de 
apresentar a Sua l\lagestade o Imperador a lei de 
fixaç}o de forças, a cumprir o seu fim. · 
· Entra em 3.n discussão o projecto n. !08 A de 
1879 sobre sociedades anonymas. 

Vem á mesa, são lidos, apoiados e entram con
junctnmente em discussão o substitutivo c emen
das seguintes: 

AO PROJECTO N. !08 A DE 1879. 

Substitutivo. 

Artigo i. • As companhias ou sociedades ano
nymas, qualquer que seja o 11m: ou o objccto a 

ue se destinem odem estabelecer-se sem a t -
rização do governo. 

Art. 2.0 As companhias ou sociedades anony
rcguladas IJelos seus estatutos ou con-

< ::; i • , serva as as rspos1çoes re~pe-
ctivas do co digo commercial. 

Art. 3 o As companhias ou sociedades anonv-
.. :- :"' . . , . ' . .. 

sahilidade criminal elo~ s;us rep~·ése~tantcs e socios 
pelos crimes pc~_,oalmente·commettidos -·contra a 
sociedade e terceiros. 

AI': 4:.0 A uis~olução e a liquidação das com
panhws ou soCiedades anonymas regular-se-hão 
pel&s regras geraes do codigo commercial. 

Art. 5.° Ficam revogadas a lei de 22 de Agosto 
de i860 e mais disposições em contraria. 

S. R.- Rio de .Janeiro, de Junho .de 1.879. 
- • • 1 a·ri1 . - ~u.y ar oza. 
- Pmdo Ptmentel. - 11fonte. - P1·isco Paraiso. 
-José ltfarianno. - J. C. Azevedo.-- Sergio de 
Castro.- S. Souto. -Ped1·o Luiz. -llf.llloum. 
- Rodolpho Dantas. - Franklin~ Do ria.- J. llf. de 
Freitas. - Manoel Pedro.- lllanoel de 1!fagalilães. 
- Thomaz Pom Jeu. -S. Lime - n 01 i ·-
quein;r,. - Ban·os Pimentel. - Aw·eUano .11-Iaga
lltães. - I-lortlL de 1iraujo. - A.zambuja.11feirellcs. 
-Affonso Penna. - Gavião Peixoto. - A. E. de 

ama1·go. 
Supprima-se o paragrapho art. 9.0 

Ao art. 22, paragrapho unico. 
Depois das palavras- que represente dous ter· 

Ç?S do valor- <liga-se : do valor total ·dos cre
dltos. 

Paço da camara dos deputados em 23 de Junho· 
de 1879.-.tintónio Ca1'los. - • 

grada legislação desse anuo ·labora, obrigando a 
impetrar licença do governo para a organizaç;;io de 
tnes s9cicdades, e cercando-as de mil difficulda
des. Neste empenho julgo necessario fazeralgumtts-
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. . . . . " u, . 
projeéto que ora se discute, não dita tutella que desde 1860 tem clamado o commer-
passar sem reparo. cio em geral, e mesmo os partir.ulares que têni 

Ha um principio qne, nesta maioria deve domi- sens interesses presos a tnes flssocia~ões. · 
nar sempre; é o do respeito ao bom senso do ca- Sr. presidente, lembro-mebem dê que o grande 
pitalista e á liberdade que lhe deve ser garantida movimento po!Hico de 1860 foi só devido a essa lei 
para dispôr do que é seu, e a seu uni co arbítrio. fatal á liberdade do commercio (Apartes). · 

Entendo que o capital nunca teve, não tem e E' preciso confessar que gr:mdes interesses cho~ 
nem terá melhor fiscal do que o-capitalista (.tipo ia- cados como foram pela lei de 1860, deram lugar ao 
dos). Entendo que todas as leis casuísticas, como esplcndid!) movimento popular que houve nesta 
é na parte propriamente regulamentar o projccto côrtc c que teria produzido até grandes reformas 
que se discute, e cujo fim é manifesto, sendo que si se tivesse querido ir mais longe. 
se pretende, ir além da previsão daquelles a quem . A qcJ.Cda do gabinete dessa época teve a sua prin
unicamente interessa a guarda e conservação dos cipal origem nessa lei de 1866. 
capitaes, e na illusoria pretenção de melhor garan- O protesto contra a tutella despotica que foi 
til-os; são não só mente desnecessarias, mas preju- então creada, na idéa falsa de resguard:1r os capi · 
diciaes são um tro )eco á liberdaue indeclimi el taes foi estrondoso. A ro )riedade se sentiu aba-
nas operações mercantis. . ladn, logo que o proprietario f0i forçado a só usar 

Por mais que o governo faça, por mais que os ~ella em condições que lhe foram despoticamente 
poderes publicos queiram prevenir, não chegarão Impostas. 
· . a1 a? a cance a 1sca lS?çaó que po e exercer . , . ;; ' . 
e e exerc1da pelo dono do capital (Apoiados). d1sfarçaua no pro.1ecto que se d1scute, se perpetua, 

Neste paiz ha uma grande fatalidade: desde que e mais positivamente em relação aos ban.cos de 
• •. • •-. ~. -. r • -. '- . 

(. t-o<. • 

tra~uzida em acto do governo ou em uma lei; Tem Creado um haD;CO por meio de ~oci~dade a~ony-
--apos-os-esci'a-pu·les-ttu-e-ell:Wt'pecenl--a-corre~o-du- -ma,'I16l·-uma-socted-:tde-commnndtta.na-;-ou-purum:-

erro ainda que provado e reconhecido esteja:- só_ individuo; sendo a creação para um fim deter-
Entretanto, senhores, não é licito permanecer mmado de emprego de capitaes a que vem os res

naquillo que a e:x:pcriencia tem cond<>mnndo : g~lar:dos com que. se pretende limitar a acção do ~a: 
E' do sahio mudar de conselho. p1tahsta, restrmgmdo-se-lhe_ o uso de sua propne-

Reputó, Sr. presidente, o projecto que se dis- dade? . _ . . 
cute inutil e prejudicial na sua parte propria- Pretenderemos que seus t1tulos nao SOJam accl
mente regulamentar. Entendo que esse projecto é tos ?.J?~ que m9do '! 1~igiculLando. a creação, im-. . " . . .. .-

(. (,. .. (. 

belecimento da liberdade do instituir sociedades 
anonymas. 

Vou prorar a minha proposição. 
O art. L• do projecto estabelece o prin~ipio de 

que esta~ so~iedades se podem formar inde~endente 
I. o . I. 

commercial nesta materia. Estamos de accôrdo. 
Entretanto, logo em seguida faz uma excepçãó 

. . -
• § 1.0 Não com11rehendem-se nesta disposição 

. os bancos de emissão, os quaes só. poderão orga· 
nizar-se por acto legislativo. • 

E' o l)l'imeiro ponto do projecto cem o qual não 
conc0rdo. E' uma restricção inconveniente e sem 
razão plausivel, a iii.stiLuição de esL~belecimentos 
bancarias. 

Si se tratasse de obrigar a aceitar títulos e dar 
curso forçado· aos bilhetes de qua}quer banco que 
se instituísse, cu não consentiria que taes estabe
lecimentos tivessem'vigor sem previa autorização 
do Poder Legislativo, mas tratando-se de sociedades 
particulares, sem esse privilegio, tratando-se sim
plesmente do emprego dé C<1pilaes,que importa ao 
overno ue as cusas hancal'~as que se instituam 

emitam letras e que estns SCJalll ace1Las por qucrn 
livremente us queira receber '? Desde que os bi:: 

, !hetc.s, letras, not~s 1~romissorias, ou quacsquer 

u,m abuso do poder publfcó. ·Todos devem ser livres 
de aceitar ou não os bilhetes do um banco: aceite-os 
quem quizer e livremente, e com a mesma liber
dade descarte-se delles, logo que o credito fõr 
abalado e a confinça cstremeca. 

Reputo. perigosíssimo sim; o conceder-se a um 
• r ,. , .e a 

banco do I3razil, o curso forrado de notas, isto sim 
é que ~ 11er!~oso, porq~e este ~u;·so for~ad~ ha :-de 

,. . , 
c desastrada, arrastando na sua queda o governo e 

·com grande prejuízo, porque o governo é neste 
caso um co-obrigado, é o fiador e principDl 11aga- · 
dor dessas notas de curso forçado; e os prejudica
~los Lem pleno dir<:ito de haver do gar:mtidor, que 
c o governo, o vnlor das perdns c damnos que sof
frerem. 

Não ·temos nada que ver com os bilhetes que 
possam ser emittidos por um banco qunlquer; 
n~o se lhes conceda jt1mais c.urso obrigatorio ; 
deixe-se ao commerc.io a liberdade de aceitai-os ou 
não ~ porque não lia Lutella possível, nem decente 
que se imponha a cupilaes alheios. . 

O Sn. FELICro,nos SA?-."Tos: -E' para ver como 
t3m retrograclado o partido liJJeral, até nesta ma-
teria. · 

0 Sn. SALDAKIIA l\L\mNHO :-Diz bem O nobre 
deputado. O partido liberal tem retrogradado, e 
nesta es ceie temos uma rova convincente. 

Ja tivemos situações liberncs c a lei de i860 foi 
conservada ! Estamos qaasi no fim desta sessão le
gislativa, e nada se tem feito. Entretanto n~m a 

. - ? c. (. (. c. ( (. 

a que vem esta restncçao jectos· que reclamam a sua attenção. : 
Al\"TONIO nÉ SrQUEIRA :-E' um -rosto de Pó de-se dár grnças a Deus por termos hoje s.:.ssão. 

Vai-se tornando isso JJem raro, e quasi qu_e só .se 
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~ o ( 
~overno, e isto mesmo tão atropelladamente que 
a e modo algum nos honra. 

Tantos dias passaxam"se sem sessão nesta cnma
ra, havendo medidas importantíssimas a tratar! 
A camara me desculpe~ que lhe diga ; é injusti
ficavel esta falta. V. Ex. sabe quantos projectos 
importantes existem e que contém a satisfação de 
legitimas necessidades publicas para serem discu
tidos· e adaptados; v. Ex. deve concordar com
migo em que a- nos·sa responsabilidade deve ser 
resalvada; e que não a devemos confundir com a 
de quem quer que seja. , 

Cumpramos o nosso dever; satisfaça a car:õara 
seu encargo. O que nos importn que a outra 
camara deixe de cumprir o seu, e. que.o governo· 
se furte de discutir uanto urO'e em real bene-

· ficio do paiz '! 
O SR. ANTONio DE SIQUEIRA: -0 Sr. senador 

Teixeira Junior di - · · 
feito opposição ás idéas liberaes porque lá ainda 
nenhuma tinha chegado. · 

0 L N 
. tamente. A camara tem proporcionado toda a van-
: ...... ----tag~t!-n.ade. Si lla ealpaàe àe nãe es·tar. 

em discussão. no senãdo as idéias que formam 
os principies cardeaes do partido que se acha, 
digo . mal, ql?-e se su_ppõe estar no poder, é aquelle 
que mconsc1ente e merte tem posto trope~os a que 
sejam discutidos nesta casa tnntos projectos impor
tantes que jazem nas pastas das r.ommissões sem· 
andamento. O senado tem razão de argumentar 
c 1 in i d · m · · • 
desta que elle tem tirado partido para populari
sar-se. 

O SR. Rui BAnnozA: -Elle anHcipa-se em re
jeitar essas id~as, como fez com a liberdade .de 
ensino. 

cousa nov~; não estou defendendo o senado, cuja 
indole conheço ; bem ao contrario ~stou intima
mente convencido de ue as idéas mais adiantadas 
não acharão facilidade de transito naquella chan
celaria renl. O instincto de conservação tem muita 
for~~u. 

O projeclo é longo, e para tratar delle deten
do-me em cada um de seus pontos, eu me tor
narin vor demais ·enfudonho. 

Resumirei, pois, qunnto for possível, a aualyse 
que tenho de fazer, limitar-me-hei a iniéiar o 
meu pensamento c a camura procederá como ·:..-
tender. · 

O art. 2. 0 do projecto diz (lê): 
• .As cinnJ!anhius ou sociedades ancnvmas são 

determinadas ou por uma denominacão llarti
cular ou pela designação do seu ohjecto". 

«. Não lhes é permittido ter firma ou razão 

E' inutil est:i disposição. Póde-se prescindir 
dclla ; está prevista em nossa legislação. 

(;) •• ·rr . ; 

berR explícitos. Diz este artigo -
• o: As companhias · o"u sociedades anoni1nas desi
gnadas pelo objecto ou empl·esa a que se destúumt, 
se1n rma socta , etc. » • 

Já vemos -portanto que as sociedades anonymas 
assim definidas já no codigo, não tem firma, 
apenas se distinguem pelo seu-objecto. 

necessiJade de legislação nova. 
O § :1.. o desse 2. õ artigo do proj c c to estabelece 

(lê): • - . ·. . 
• § 1.0 Os soeios se obrigam pela cota de capital 

àns., acções que subscrevem ou que lhes são ce
didàs. • 

Já temos direito constituido sobre i~so. O art. 
298 do codigo diz : 

« Os socios das companhias e sociedades ano
nymns não são responsaveis a mais do vnlor das 
acções ou do interesse por quo se houverem ·com
promettido. ~ 

E' visto portanto que o projgcto nada adfantà 
neste onto, como tambem nada contém de novo 
no§ -:l.o, quo.diz: 

• § 2.0 São da exclusiva competencia do juizo 
commercial as . uestões relativas :i existencia das 
companhias, nos direitos e obrigações dos socios 
entre si ou entre elles e a sociedade, á dissolução, 
liquida~ão e partilha. » • 

Temos o art. 291 do codigo que dispõe {lê) : . 
' ~ cw, · a con,...._,----

veução das partes, sempre que lhes não fõr con-
trnria, e os usos do conunercio, regulam toda a 
sorte de associação mercnntil, não podendo recor-
rer-se ao direito civil parâ a decisi:o de qualquer 
duvida que se offereça, senão na falta de lei oa 
uso commercial. , · 

Alem disto temos a competencia expressamente . 
esta e ec1 a no tttu o umco art, i , ~ ... --.o mesmo 
codigo: .·. : · 

• Art. !9. Serão julgadas ·na conformidade das 
disposições do codigo commercial, e pela mesma 
fórma de processo, ainda que 1uTo inte1·venha pessôa 
comme1·ciante : 

ct ••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••• ·J···· 
• § 2. o As questões de companhias ou sociedades 

qualguer que seja a sua. natureza ou objecto. , 
ar . . · oj · 1z, e : - -

« Art. 3. • As sociedades anonymas não ::e podem 
definitivamente constituir, senão dopei~ do sub
scripto o capital soei:~ I todo c de e!Tectivnmente de
posilada em :~lgum banco ou em mão do algum ho
mem abonado, á escolha da mniori:~ dos subscripto

.res, a decima- parte em dinheiro do valor de c:~tb 
acção. » 

Temos já o art. 289 do codigo, que estabelece 
sobre esta materia o seguinte, que é quanto basta 
para constituir a obrigaç~o de entradas de capitaes 
a que os soei os se obrigam. . , 

Diz esse artigo (le) : 
« Os socios devem entrar para o fundo social 

eom as quotas e contingentes ·a que se obrigarem~ 
,. . . ·. 
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Para que crear dlfficuldades a creaçao de socie
daÇes. anonymas, obrigando-as a ter certa quantia 
deposrtada ?. 

O projecto. exige, como novidade, a escriptura 
publica assignaua por todos os subscriptores. Es

. quece que o art. 295. ao codigo estabelece que a 
prova deve ser por escr1p:ura ou estatutos. 

A sociedade :monyma ou qualquer que seja, 
menos,a mn conta de participac(io, não-póde existir 
sem contrato escripto; o contrato não póde valer 
juridicamente sem o registro na junta commercial; 
e o registro é publicadó. Ahi temos as grandes 
condi<:ões necossari3s preenchidas ; -t·~mos a publi-

. ciJ3de; _temos o contrato ; e o codigo satisfaz· per
feitamente. 

Uma sociedade anonyma não tem ~on~t·ato ano-

· dentes do que o propr10 capnahsta. A tutella 
permanece, si hem que prt!via, póde-se dizer. 

E' entretanto, neces~ario encarar .a questão pelo 
seu Jade real. E' indispensavel que o legislador 
não se repute mais assisado e previdente do que 
o proprio capitalista. · 

A sociedade anonyma tem um fim, que or
dinariamente lhe dá o nome ; para funccionar, 
necessita capitaes; estes caP,itaes não podem ser 
empregados, si não fôrem reâlizados. Nestas con
dições,todas previstas no codigo commercial, ou 
morre c.o nascer, sem acção, e por conseguinte, 
sem prejudicar a terceiro, ou tem capitaes para 
subsistir, e funcciona. , · 

. O SR. Jo.-\QUI?tr NAnÚco:- Muitas vezes é capital 
dos outros. _ - , 

- e por qu~tn estabel~~id~. Aquelle que confiar nena: cioua, e com existencia jurídica, e emrtte iitulos, 
- ·ê-:]rorque-uvrcnfente ó-quer-fâzer :·nirrguem·o·con-:- que--representem--valores empregados- em suas 

strange. transac_ções, ne~te ~aso, como já disse, desde que 
Emqrianto qüc o codigo estabelece a possibili- ·esses trtulos n~o _tiverem çurso força~o e depe!l

àade da occultação dos nomes dos commaadi- derem. da apreCJaçao do particular, tollttur questzo; 
tarios, não estatuo i·gual vantagem aos accio- · nada tem o legislador de fazer com isso, por
nistas ·de companhias ou de sociedades anonyma,s. quanto não póde obstar que cada um distribua -

Vejo entretanto, Sr. presidente, que quando se ou empregue o seu dinheire como melhor, e mais 
_procura com tanto ~mpenho di:fficultar as socie- linemente lhe conTier. 

manditilrias 1 
Si eu tivesse .força para supprimir as comman

ditas, eu o f a :ia ; dava -muito mais largas ás so
cieda~es anonym11s -do que ás sociedades em com· 
mand1ta. . 

Entor ece-:.se a crea ão das anon mas e ro-
tege-se as commandita,; a ponto até de se poder 
occult3r o nome dos commanditarios. 

·Si ~xaminarmos a historia do_ nosso coill:mercio, 

vemos de chegar_ á c~nclusão de quo tem .;indo 
peiores consequencins das sociedades em com
mandita do que das sociedades anonymas. 

As sociedades anonymns da maneira por que 
estão permittidas pela. lei de 1860, não tem tido 
nem o natural desenvolvimento e nem mesmo 
offerecem a garantia nccessaria. A acção do ca
pitalista está limitada até para a escolha de seus 
mandatarios. . -

Dessa leiapena$ resulta· a acção arbitraria ao 
governo para a concessão do monopolio e para 
favores aos seus afilhados. 

·P11ra estradas de ferrõ, ·para estabelecimentos 
ba!!.carios. para engenhos centraes e para tudo 

·quanto· ha ·e qüe tão de pe],'to interessa ao com-
"mercro e as m us nas, _o governo esco e os que 
lhe merecem os favores~ O que o capitalista faria 
em seu, pleno· direito, recebe entretanto como 

• • J 

o< -

(Ha-dive,·sos apa1·tes.)_ 
O llro·ectb; entretanto, ao passo que eonsagra 

o prmCipro a 1ber a_ e, ·a constrange com 1m
_ mensas exigencias, tornando quasi impossivel a 
organização de sociedades dessa ordem. Os nobres 
autores desse projecto quizerain ser mais previ~ 

0 SR. SALDANHA MARINHO:- Empregue O com
merciante os seus capitaes como lhe parecer. De 
seus interesses só elle póde ser juiz. Isto é que 
é libe~dade de C?mmercio,_ isto é gu~ é comm~rcio 

tutela, nunca attingirão perfeitamente ao.seu fim 
e, ·bem ao con_trario, produzirão sempre males. 

lei Cásuisticas não offereccm senão motivos a 
discussues e contendas. 

O projecto menciona em primeiro Jogar a es
criptura publica para a constituição da sociedade 
anonyma ..• 

o SR. ANTONIO c.~RLOS : - Escriptara publica 
QU deliberação_ da assemblé:i geral. 

O Sn. SALDA.L"'iHA. 1\LuuNiiO : - Escriptura ,pu
blica ou declaração da vontade dos socios · em 
assembléa geral. • · · 

De certo que não s_e admittiria que a escriptura 
publica não contivesse a deliberação dos que a 
celebram. · 

O SR. 0LEGAmo:- No § 2.• está o complemento 
da providencia. : -

O SR. ·SALD.WHA M.umnro:-Si a nobre commissão 
rvesse a 1 ea e que a soei : · • 

deria constituir-se por escriptura publica, estabe-
leceria uma grande. desigualdade. · 

• .:. .1: • 

tabelece dous- modo;;: ou por escriptura publica, 
·ou por deliberação da assembléa geraL ... . 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Comprehendo : nias · 
faço este reparo para levar á evidencia a desne
cessidade de novos denominações. 
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Si a deli!Jernção tomada em asscmblüa geral como 
diz o projecto, substitue n cscriptura publica, 
temos a escriptura particular. 

Assim chego ao q;:e queria provar, c coadju: 
vado pelos nobres deputados autores do r,rojecto; 
não ha necessidade tambem dessa parte elo projecto 
~ é elle completamente inutil, porque todas as so
ciedades, inclo.sive as anonymas, só se pódem cons
tituir por essa fórma, que é expressa no arL. 300 
do codigo_ 

A deliberação em M~:embléa g-.eral é um cem
trato, ha de ser reduzida a cscriplo; c essa deli
beração é a que tem de ser registrada no tribunal 
ou junta conunercial. _ 

Fica cstatuida a admissão da escriptura parti
cuh~r, e no caso geralmente previsto no mesmo 

o • 

0 SR. AXTOXIO CARLOS: - E' escriptura parti
cular. 

... ~ ' ' sente projecto, ou repete disposições em vigor, 
dando logar a duvidas, a qu~ não podem iucluzir 
os preceitos Iegislntivos que temos, ou contem 
uma especie de regulamento, que não vóde deixar 
de ser ma teria de contrato e estatuto social. sendo 
certo que nute os verdadeiros princípios clé juris
pruclencia geral, o que é de r.ontrato e dé eslL\tuto, 
não pócle deixar de ser de exclusivn c uni~a com
petencia dos interessados, partes contratantes, its 
qunes exclusivamente cabe estabelecer as regras a 
que reciprocamente se devem sulwr<linar. Cada um 

_ póc10cr.esguardar os se1:s interes~es, como melhor 
· lhe convenha : nenhuma lei póue prever o modo, 

a occasião, as condic;ões, as circumstancins, em 
que se pódem e te eleve pratiear uma q)lalquer 
o oração de interesse mercantil. A liberdade de 
commcrcw, nao po e ser sn or ma ~ se nuo aos 
preceitos de direito geral. Tudo quanto for Iimi
~ar-.lhe a acção em especialidade de matct·ia, é pre-

(. -(. . 
· A redund:mcia no direito é um mal: as diversas 
palavras empregadas em diver~as leis mas para o 

'\ .... ) "'. ... . .. ·~ .~ :-

é- uma imperfei(ão ua lei. :\ns regras de ·boa 
hermcnnutica cada lei deve ter a sua applicação. 

Por mais que no projcclo se queira estabelecer 
us condições que o· contrato de sociedude !Uer-

cantil, de qualquer natureza e denominação, 
dere conter núo o faz, e·nem o] póde fazer melhor 
do que o que se acha c9nsagrado no art. 3_G2 
do codigo commercial. ··· .. · 

Nas proprias palavras de-;se artigo, implicita
mente se comprehcndem as estipulações .de uma 
sociedade anonyma. Basta o ultimo paragraplto 
desse artigo que m:mda inserir no contrnto 
todas as claus~tlas e condições necessarias para se 
determinarem com 11recisão os direitos e obrigacões 
dos sacias entre si. e para com terceiros. ' 

A que vem, além do que já mostrei, a necessi
dade da publicaç:io do contrato, si esta já se acha 
cst<1belecida no art. 296 que e-s::pre.::samente deter
mina que • a cscriptura e estatutos das companhias 
devem set· inscriptos i1o registro do commercio e 

' • ,.. .. • • .. • f' 

Uma innoyarão conlém e projecto, e que, pode
se dizer, impossibilita a associação por acçõcs. E' a 
obrigação em_que ficam os aceion:stas primitivos 

e respon ercm pe as a tas os noYos possm ores 
das acções por aquelles transferidas. 

U.ma das vantagens dos socios da sociedade ano
n \'lUa é n facilidade de livre transferencia de seus 
tiiulos a terceiro. O abuso póde ser previsto, e só
mente no contrnto e estatutos, os quaes podem in
stituir disposições que -acobertem os iftteressados 
contra a mil fé pela qual o socio primitivo se queira 
eximir da obrigação. Isto, porém, não pó de, nem 
deve ser prescripto por lei, e na generalidàde de 
nbrigação com que o estabelece o projecto. · 

E' tambe.m inutil, por já se achar estabelecido no 
cocligo, art. 225, estatuir que as sociedades ano
nymas sejam administradas por mandatarios tem
porarios, revogaveis e reelegiveis. Alem do mnis 
é isso _ma~eria cujo int~resse é somente dos socios 

.. , ... ' 
suas cou YeniMcias, deve ser estabelecido. 

A sociedade ano~ym~ não se __ póde es_ta~elecer 
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Todas as cautelas estabelecidas no projecto em 
, favor de terceiros, e dos mesmos accionistas, se 

- dão já ex-vi de direito constituído. 
A sociedade Cca estabelecida com o seu contrato 

registrado e publicado; dahi por::diante quem qui
zer confiar-lhe os seus capitaes que confie;o inte
resse dará intelligencia bastante para que cada um 
proceda de modo a não. ser prejudicado. 

Quanto aos accionistas, em relaçüo á gerencia 
da sociedude, podem, sendo, como devem ser, vi· 
gilantes, resguardar-se de prej uizos, e precave· 
rem-se contra o dolo, fraude ou imperícia. 

A faculdade mnpla que lhes dá o codigo do 
commercio, de em qualquer dia, em qualquer 
tempo, examinarem a escriptura(.'ão e empregart!lll 
o~ meios de fiscalização nec~ssarios, q~e to~os )lles 

~ (. ' 
basta para que não sejam illudidos, ou J'rejudi· 
caclos. Para isso não ha necessidade de nova dis-

cr· • \. 

Déve a lei ir adiante da vontade do accionista, 
e quando já o tem investido d~ faculdade ampla 
de fiscalisar o eínprego de seu capital ? Si aban-

ona seus m cresses, s1 etxa que maus geren es 
absorvam os <:,;J.pitaes que lhes en_!;J:~gou,_ª_ cu.ll.l!. 

-~éiléllc e a le1 nadatem que ver com isto: 
Donnientibus non succw·1·it jus (Apoiados). 
A lei não póde e nem deve entrar nos detalhes, 

na pretencão de prevenir todas as occurrencias. 
A garantiii reciproca de eapitaes, e interesses dos 
associados mercantis, deve ser estabelecida, ou 
antes só póde ser es~belecida nos respectivos 

estabelecei-a previamente; os competentes são os 
interessados, são os capitalistas que entram com 
os seus haveres para a associação : entre elles é 
que se discute quaes as disposições que mais ~a
rantam seus capitaes. Elles .hão de lembrar-se uel
las melhor do ue nós ue nem bem as conhece· 
mos e que nem podemos prever as que soa occa
sião, e o fim da instituição exigem. 

A c amara não conhece, o que só as circum-
s anc1as, e ,., · · · . · < , 

quasi sempre variavelmente.; Só o capitalista sabe 
como deve acautelar-se. 

(Lê). . 
Quanto á .caução ou fiança a que o projecto obri • 

ga os mandatarios das sociedad·,:s anonymas, direi : 
Desde qile a escolha é feita ~pela associação a 

ella. devem caber os riscos respectivos. A lei nada 
tem que ver com isso. · 

Ou a escolha recahe sobre pessoas maiores de 
toda a excepç.ão quanto :í' responsabilidade pe
euniaria ou não; si recahe nessas pessoas, porque 
razão os a~cionistas ficarão privad0s de prescindir 
dessa caução ou fi:mçu, privando-se muitns TeZes, 
por essa exigen'Cia, de melhores mandntarios? Si a 

- m nos habil c si a 
associação for prejudicada deve-o a si mesnw. Aos_ 
socios que desacautellados procedem, não póde
uma lei casuística vir em soccorro. 

O que temos nos portan o que ver c 
(Le.) 

:monyma, acnbemos com a tutell~ inconveniente 
que desde :1.860 sobre ella pesa, e mtorpece a sua 
acção, e teremos cumprido o }lOS~o dever. Con
vençamo-nos de ~que a autonza~ao do gonrno, 

necessaria como tem sido, ha originado grandes 
prej uizos . ao commercio. Deixem aos particulare3 
a acção livre, no emprego d.e sua fortuna e os li-
giti:mos interesses comm~rciaes, serão garantidos. 
A especuluçiío púdc mais facilmente ser praticada 
n.cobertada com um decreto, que estabelece uma 
confiança artiílcial, do que si a orgunização da so
ciedude depender só e unicamente da vontade dos 
associados. 

E' !Irma do nestes princípios que eu e mais vinte 
e seis destinctos collegas offerecemos á consideração 
da camara o projecto substitutivo ão que se acha 
em discussão, c que mandamos á mesa. . 

Neste substitutivo acautella-se contra o que 
temos visto praticado de considerar fallidas asso
c!aç~es. anonymas, e de sujeital-as ás leis gcraes da 

E nem se diga que a fallencia só póde com
prehender os gerentes ou mandatarios, argu
mento de que se pr~valecem os sectarios desse 
falso principio, para fugire:a1 do inevitavel absur
do. de serem os accionistas julgados criminosos, 
quando nenhum dos elementos 'do crime pesa 
sobre elles. · 

Os man:datarios dessas associações respondem 
aos seus representados, e a terceiros, peles factos 
que praticam com dolo ou fraude; mas respondem 
de conformidade com· as leis do mandato. Podem 
até deixar de ser commerciantes, e quando o· 
sejam não são senhores do estabelecimento por 
elles simplesmente administrado. · 

~eclt~rar-lhes. f<t1le~cia; por actos do m~mda-

prejuízo a quem quer" que ~eja. Com ella nem 
libertamos o mandatario da responsabilidade 

• r" nem o. isentamos da uni ão criminosa 
que lhe caiba. O gerente responde quer civil
mente indemnisando, quer criminulmente pela 
fraude 011 outro qualquer crime que tenha com
mettido (Apoiados). Tudo está prevenido na. 
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pecie sem chegar ao absurdo. . 
· O resultado destes desmandos de .]Ue temos 

sido testemunhas apenas tem patenteado da parte 
do poder j udiciario a tendencia para o arbitrio, 
e a facilidai.le de ampliar disposições odiosas de 
lei, e contra todos os preceitos de jurispru
dencía. 

Nestes mesmos processos escandalosos que 
ultimamente têm affrontado o bom senso publico, 
não tem sido. para desprezar a pratica contradi-
ctoria que se tem seguido. · 

Quasi que a amizade ou inimizade tem sido o 
inotiVQ das decisões. Nem se guardum as appa
rencias! Em materia de judicatura temos pre
senciado realmente grande miseria. 

r. residente vou mandar ú mesa o substi-
tutivo, que tenho j ti stificado ; e peço aos nobres 
collegas que compõem a cornmissão, que tanto 
trabalho tem tido, e em quem não reconheço 
senao a. oa von a e e acer ar, que empreguem 
os seus esforços para que o nosso direito fique 
co_mpletamente _escoimado do grande defeito da 

lidade de questões que se resolvem no parlamen
to, as pretenções sobre as quaes são ouvidas as re
partições publicas, em uma palavrn, o jogo de todos 
€ls interesses postos em litígio, parece-!he fóra de 
duvida a conveniencia de resgunrdar, tanto 
quanto possível, o interesse particular. symboliza
do na associação, e Q interesse geral symbolizado 
no Estado. 

A Iiberdaae nada significa· sem á independencia 
mCJral das sociedades anonymas, contrastando a 
independencia do poder publico no· exercício das 
funcções que 11orventura lhe cabiam, concedendo 
segundo o·que lhe pedir. 

A publicidade é uma perfeita burla, sem a ver
dade inteira dos factos, coincidindo o balanço e a 
escri turacão com a realidade das cousns. 

A responsabilidade legal sem aquella e esta é 
letra morta destinada a consagrar mais um des
engano na legislação do paiz. 

• nSI· e 
garantias dos interesses e direitos, mas não é ga
rantia pe~feita e completa. _ 

do presente projecto, comquanto reconhecessem 
-·---o-Sr.--L-niz-Felippe-ttJela-o-rdem}-d-eehtr·ttj<ri'?l!P'~tnci·trtt.imis" ~-[0-i":nêttmllm· ltH~-e&.iími·,s---

que a commissão encarregada de apresentar a Sua sarios fiscaes, não deixaram ele manifestãr nos 
llagestade o Imperador os decretos da assembléa debates da lei apprehensões sobre a sua inutili-
geral que· fixam as forças de terra e mar para dade; Segundo dizia Pirmes, no seu relatorio, 
!879-!880 cumpriu o seu dever, dignando-se era· impossível dissimular que a instituição, aliás 
Sua Magestade responder que examinaria. perfeitamente justificada na theoria, não tinha na 
. o· Sn. PRESIDENTE:- A resposta de Sua Ma- pratica provado a sua utilidade.;· sendo difficil 
ges~ade o Imperador· é recebida com muito es-. indica. r~~ casos ~?1 que a intervenção -~o~ fisca~s 

O Sr. Gavião Pei:xot:o diz que nin
guem póde ignorar o alcance dos interesses, que 
envolvem as associações anonymas, já pela sua 
natureza, já pela importancia dos capilaes e dos 

r:r . rr· -

Si entramos no regimen da liberdade, da pu
blicidade e da responsabilidade, é necessario que 
essas condiçues de vida sejam uma realidade ra.-
tca, e nao stmp es e pouco va ws.J preceito es

cripto, sem influencia real e verdadeira na exis-
tencia das companhias. • 

E' necessario que a fiscalizacão e a inspeccão 
. dos jncumbidos de dirigir as sociedades de ciue 

trata o projecto possam empreg-ar todo o seu 
cuidado e attenç1io na gerencia dos negocies a 
seu cargo, .se~do ao mesmo tet'!lpo uma garantia 
para· os accion1stas e uma garantia para o Estado. 

Desde que se pretende supprimir a tutela faz-se 
de m!st~ substituil-a pelo exa~e serio da propria 
assoctaçao,...representada na umdade de suas 'dire
ctorias. 

Os excluídos pelo additivo que offereco. pela po
sição especial' que occupam, e pela nãtúreza das 
. f~~cyões que exercem, em regra estarão na. impos-

solicitude o carg9 de directores. 
. ~ccresce . q!le em. !eferencia a alguns, o prcs-

"' cr 

gosa, porquanto sempre lque os erros dos admi
nistradores de uma sociedade a compromet
teram, o conselho fiscal dormitou ou fechou os 
olhos. 

Esta reflexão não tem inteira applicação ao que 
se passa entre nós, onde a influencia dos con-
se os scaes as comp:mluas tem SI o quast ne
gativa diante do poder dos directores ou admi
nistradores. 

.... 1.. \. \. b 

do relato rio que precedeu a discussão da lei belga, 
e o faz porque parecem ter sido escriptos á vista 
do que no nosso paiz tem occor\'ido com refe
rencia á organiza~'ão do conselho fiscal : 

« Ao que· se redtlz a_ fiscalização dós commis
sarios ? A Otlvir a exposição das operaçues da so
ciedade, feita pelos administradores, e a examinar 
o balanço e algumas vezes os inventaries que 
lhes são apresentados. Conw n'um rapido volyer 
de olhqs se poderá revelar aos fiscaes o que se 
tivesse, por ·interesse, procurado obstar que fosse 
visto ? Si os administradores são honestos, nada 
occuh.arão ; mas, nesse .caso, a fiscalização, es
tando os factos consumrnados, naÇI.a poderá pre
VeJ?.ir. Si, ao contrario, os administra_dores n:ão 

os negocios sociaes, os infinitos recursos de uma 
contabilidade complexa não poderão occultar ~os 
olhos 1ouco adestrados dos fiscaes o que uonvter 
que elles não veJam . = 

• A cQmposiçfio das assembléas ger~es e o modo 
de llomear os commissarios contribuem muito para. 
a infl.uenci\1 dos conse os scaes. e or mano os 
administradores re1Jrcsentam nas assembléas geraes 

los-ha da justa e efficientc applic.nção aos empregos um grande numero de acções; além disso, o não 
que exercem. . comp_arecimento da maior parte dos accionistas 
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q'!lasi s_empre a~segnra _a p:·epondera~ci~ ~i admi- _ _que, o nob_re _deputado per~itti~á que lh'o diga, s6 
mstragao, e entao ella d1spondo da romor~a, escolhe· foram addtccwnados aos pr1me1ros, para ficar. de . 
para. f1scaes, pessoas de quem espera mms benevo- algum modo occulto o raspide q_ ue se . contém na 
lE?_nCia do que sev:eridade. A _fiscalização presup- emenda. . · .. -
poe, pelo-menos~ mdepcndenc1a em quem a exer
ce ; ora o mandado dos commissarios emana da
quelles . sobre quem ella tem _de ser exercida; e 
c~mo Sl. hquvesse proposito de querei-os menos 
dispostos amda a arcar com os administradores, 
faz-se com que seja appetecida a posição de fiscal 
dando-se-lhe vantagens. ' 

• Acaso é para. estranhar que em semelhante 
organização os fi:·caes sejam mais indulgentes ami
gos d_g que severos investig-adores, e que as suas 
funcçoes se tenham convertido em lucrativas sine
curas? 

::. ' nos tem levado ao fim que almejamos, procuremos 
outra na propria direcção e inspecção dos encar
regados de gerir as. associações :monymns. 

Poderia entrar em considerações de outra ordem 
· alongando os fundamentos-do additivo que offerece' 

mas julga· desnecessario, e quer mesmo afastar ele 
suas palavras qualqg.er interpretação que ella.~ não 

Considéra a doutrina do additivo como efficaz 
para dar mais força e moralidade ás administrações 
das sociedades anonymasem quaesquer circumstan
cias, e muito mais em nosso paiz, principalmente 
passando-se de um systema a outro, e qunndo não 
se pó~e con_testar a i~fluencia malefica de taes as-

' "' ' publica e a riqueza geral. . 
. E' quanto bast~ .. UJara fundamentar o scn addi-

-Artigo additivo. 
Não podem ser ·directores das associações :mo

nymas os conselheiros de Estado, os senadores 
os deputados geraes e proTinciaes~ os lentes das 
faculdades de dir~ito e de medicina, os chefes dns 
repartiç~es de fazenda geral e provinchll, e os dns 
secre_tar1as de Estado e das províncias. -Gavião 
Peixoto. · 

. O __ S~- Olegad~:- poucas palavras pre.r 
c1sarei d1zer, Sr. pre":\Idente, para demonstrar á 
camara a absoluta improcedencia de tudo quanto 
acaba· de. e~ por. o meu nobre collega, deputado 
pela provmcw que represento, em sustentação do 
additivo que mandou á mesa. Apezai· de ser essa a 
ultiina emen a ·· r · · -
cute, será ainda assim a primeira de que me tenha 
de occupnr nesta occasWo. . . 

Entende o nobre· deputado pela minha royincia 
que. a ID:e 1 a essenc1a , m 1spensave para que 
se torne JUSta c completa a reforma· das sociedades 
anony~as, que .se ~rep!J.rE- e que está pre::;tes a 

a prohibir-se que exerçam os ca~gos de directoria 
os conselheiros de e~tado, senadores, deputados 
ge!aes e provinciaes, lentes das faculdades de di
reito ou de medicina, e ainda outros funccionarios 

A. 29.-TOMO II. • . 

imprescindível para o regimen regular das so
ciedades auonymas, a exclusão dos conselheiros 
de Estado e senadores dos caro-os de director· -

amais poderei convencer-me de que o facto de 
. . . . es.:....exerei4a-s-

porpessoas conspicuas,que pelo seu caracter e posi
ção official offerecem tantas garantias de moralida
de, de honra e de proficiencia no desempenho das 
funcções qne lhes são confiadas, possa dar motivo: 
a que se. mallogrem asnssociações commerciaes. 

O credito bem se comprehende que não p!idê 
ser imposto ; depende essencinlmen te da confi ~ 
ança ue se insinua mas ue· não se fórr.a 

melhor e mais activo fiscal da" seguranca dos· 
capitaes é, como bem dis~e o illustrado dHÍmt:tdó, 
pelo Amazonas, quando fundamentou o seu 
projecto substitutivo, o proprio inter~sse daqae
les que têm empenhado o seu din hoiro · nessas 
ass~ciações. Não ha, pois, n~cessidade _al!l'um~ 

elle os saberá guardar e_ defender pelo' modo 
mais conveniente. e proveitoso; não os confiar:i. 
de certo a uem não os ossa bem · aclministr 
e excusado é dizer-lhe que para que possa ser bem 
~~ridn. e fiscalisada a sua fortuna, cumpre que 
nao seja entregue a certos e determinados indi
víduos, que. por ventura exerçam funcções pu
bljcns na soeiedade. Elle sabe disso melhor 
que o poder publico, que não póde ter mais z81o 
pela foi·tuna particular, do que ·o capitalista tem 
pelo seu proprio capital (Apoiados). Convença-se 
o nobre deputado de que é inutil :1 .providencia· a· 
directoria é nomeada pelos accionistas; represen
ta directa e immediatamente a confiança dos so
cios; só será para ella noíneado ~i.lem · fõr di•rno 
dessa . confi[•DÇa; e não será a lei _quem possa 
suppnr o erro que por ventura commetta o pro
prietario na apreciação de uma condiçãs pessoal. 
E' o caso de dispensar-se a intervenção oficial, . . .· - . . . 

Além disto; a emenda do nobre deputllrlo cont1·a: · 
ria de frente a índole on principio Jundil!ncntal 
da reforma, ue se ro·ecta sobre sociedades ano.,. 

· nymas poia us . ::li o que se quer estai.Jelccer é 
o reg~men de Iiberdad~ inteira e ~omp1eta,. como. 
convem ~o d~senvolv1mento da mdustr~a e do 

' . - . -. e-
pendencia da_ autoridade é justament·~. o defeito· 
que se te.m notado m lei de :HI60, e contra o qual 
ambos os partidos dominantes na política tê1il 
desde aquella data até hoje, incessantemente recla.: 
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ma do: si sao graves e numerosos os inconvenien
tes que a pratica tem demonstrado~ pretendendo
se oppôr obices e impôr limitações, ainda que com 
o fmidamento de bem publico, .á marcha da admi
nistração das sociedades commerciaes, como é que 
neste momento se ha de retrogradar, creando-se um 
novo obstaculo á livre expansão da -actívidade, e 
inventando-se uma incompatibilidade arbitraria, 
que importa restricção ao exercício dos direitos 
individuaes '! (Apoiados). -

Ha ainda o defeito da occasião, que bem des
cobre a inconveniencia da medida; :pois que 
sendo apresentada pelo- -nobre deputado com o 
fundamento unico que expoz, não se justifica 
por modo á acreditar-se que tenha por fim occor
rer ã uma necessidade do serviço publico, e não . .. .. . . .. 

0 SR. F.mio REIS:-A prohibição só póde apro· 
veitar a respeitQ dos privilegiados. · . 

O Sn. 0LEG.~RIO: -Fixemos ·então este ponto: 
do que se trata ? Do interesse do Estado ou da 
associ:1ção '! . . . 

0 ·Sn. GAVIÃO PEIXOTO :-Trata-se de um e de 
outro. 

O Sn. OLEGA.RIO : -Mas o. meu nobre cal
lega reconhece que não ha necessidade de am
parar o interesse da sociedade, suffi.cientemente 
garantido pelos associados ; já é uma vantagem 
que se colhe ... 

O Sn. G.A.YIÃo PEIXOTO : -Eu disse que se 
trata de uns e outros interesses. 

por convencida da má fé com que diz- ifaverem e actividade do proprio aceionista. 
procedido os administradores de socied3des com- o Sn. G.A.YIÃO PEIXOTo :.;_Perdão; está enga- · 
merciaes, em ~casos importantes da actual idade, nado não envenene as nlavras · os interes es 

. e - i · associação podem ser prejudicados, porque póde 
E' evidente que, apezar_dos_protestos d~ S. E_~~L _á_aJgJms faltar___tempo..;......não-poder.em.-dispôr i~, 

o fim de sun emenda nao e outro -senao trazer actividade para cuidar dos interesses confiados a 
maior. odiosidade para as questões que se pren- sua gestão. · 
dem a este a:_sumpto. _ . . o Sn:. OLEGARIO :-Esses não serão lembrados 

.o S!l. G.~vuo PEIXOTO :-Nao apoiado. ~mgu~m pelos accionistas, que tem= mais interesse do que 
pode_ COJ?-hecer melhor_ do que eu a mmha m- a lei na defesa de sua propriedade. 
tençao, s~ eu pretendesse fazer qualquer censaraJ . _ • . .. 
não precisava de pretextos. O Sn. GAvi.~o PEIXOTO . .::-.-A responsabilidade 

· . - tem desapparecrdo em relaçao a alguem. 
•J:Jilidade do nobre depLtado, é saber aproveitar O Sn. 0LEGARIO : -Esta razão, no meu vêr-
a occasião, para sób a apparencia do -interesse não procede. Si a responsabilidade tem desappa, 
geral -dirigir o ataque a um ponto especial. . recido Qm relação á alguma destas administra

O SR. GAVIÃO PEIXOTO :-Pois tenho receio de ções,: f11cto que começarei por contestar, porque 
dizer aquillo que entendo em relação ao minis- de nenhum tenl1o noticia, seria isso um abuso ou 
terio? . falta .de cum~rimen.to de de_ver, mas não defeito 

- o SR. OLEGARIO :-De certo não terá receio; meu nobre collega que os aponte; 'porqÚe si não 
mas nem por isso deixa de, com a emenda, aco- que:r referir-se ao processo de fallenci,a do banco 
J:Jertar um fim de hostilidade. A inten ão se ma-
m esta pe a acçao:; e os actos e as pa :1vras \lOn
stantemente usados pela opposição. e pelo nobre 
deputado nesta ca::a, bem denuncwm o pensa
mento que dictou a emenda em discussão. 

0 Sn. GAVIÃO PEIXOTO :-Mas, si eu lhe digo 
o· contrario'! Os excluídos pela emenda· não po
dem prestar serviços ás sociedades, sem prejuízo 
das mesmas, qu prejuízo publico nos cargos que 
exercem. 
. O SR. 0LEG.~RIO :-Porque? O que tem o ca
racter politico dos senadores ou conselheiros de 
Estado com o interesse commerci3l das socie
dades anonymas? Em que complit:a uma com 
outra funcção '! Vão porventura exercer actos po
líticos administrando sociedades commerciaes? Si 
poolem exerc_er ou. não o cargo administrativo; 
st es ao a 1 1 a os para tsso ; SI 1spoem e 
tempo para esse trabalho, clles o -dirão; são 
os unicos competentes para resolver sobre o que , . . . . 

' ' < em resguardar o futuro das sociedades nnonymas 
. e dos capitaes nellas empregados ó o proprio 

~ ~ . 
ser bem administrada por um conselheiro de E~-
tado ou um senador (Apoiados). : -

0 SR. GAVIÃO PEIXOTO :-Mas não convém ao 
Estado.· 

O Sn. GAnio P.EIXC•To:-Niio. 
. O Sn. OtEGAmo:-... á que ha pouco alludi, 
respondendo ao nobre deputado, nem um outro 
me consta que haja despertado a attenção publicn, 
e nem provocado a infundada arguição de se 
haver tornadO inteiramente nulla e insubsistente 
a responsabilidnde que pesa sobre a.s administra· 
ções commerciaes, de conformidade com a lei. 
· Em relacão ao caso pendente, não é . esta a 
occasião dé entrarmos na indagagão da responsa
bilidade legal, em que possa ter incorrido a admi
nistração do banco nacional. Em tempo trata-
remos dessa questão. · 

O Sn. G.~vr.A.o PEIXOTO:- Não tenho nada com 

porle.i incumbidos de fazer eff~ctiva essa mesma 
respons:Jbilidade; ella foi sempre objecto de apre
ciacão dos juizes e tribunaes judiciarios, unicos 
competentes para conhecer do caso, definir a cnlpa, 
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pronunciar o culpado e impôr a pena, sem 
distincção de factos ou pessôas (Ap(wtes). 
' Não conheço pril'ilegios pera~tc a ICI. 

O Su. GAvrÃoPmxoro:-Não perante a lei, mas 
llerante os factos. • 

O Sn. 0LEGARro : -Não se póde irrogar uma 
injuria sobre a. clnsse inteira de fnnccionarios pu
blicas, que se tem prestado a exercer funcções desta 
ordem, sem que immediatamente se ajunte n pr~a 
ou se decline o facto que constitue a gmvissima 
accusação ne abuso de mandato. 

O Sn. AFFoNso PENNA :-Não se accusa ninguem, 
pessoalmente. 

O SR. OuaAnro :-Si não se accusa a ninguem, a 
quo se reduz a arguição? Si não ha facios qne 
reclamem a providencia lembrada, tem cessado 
a razão que a poderia autorizar. Quando se \l'ata 
de constitllir direito, tem-se sempre em vista 
occorrer a uma necesEidade reconhecida na pra
ticn ; não ha outro titulo que fundamente a le
gitimidade de uma disposição legislativa, a· não 
ser . a conveniencia de uma in novação qualquer 
justificada pelas circúmstancias; esta necessi
dade é justamente a base da lei. 

Ora, si o nobre ·deputado não conhece facto 
algum· que demonstre a urgencia do arredar-se 

·da administração os elevados funccionarios pu
blicas, a que so refere em sua emenda ; si não 
póde declinai' os · casos de ahusós commettidos 
por taes administradores, · tom cessado a razão por 
que quer constituir direito novo, em ponto desde 
Jargó tempo posto om pratica sem in~onveniente 
nlgum. Não ha fundamento j uridico que aconse
lhe a providencia, nem factos que por elle rerla
mem. 

OSn: GAvrÃoPErxoTo:-Ha ·muitos; e quando 
não houvesse, · era necessario providenciar para 
eyital-os. 

O SR. OLEGAmo:-Não ha necessidade de evftar
sc o que não é de temer-se. 

O SR. GAVIÃO PEIXOTO :-Julgo que h~, e por 
isso apresentei o addjtivo (Ha outros apartes). 

O ·sn. O LEGAmo :-Encarada agora a questão 
pelo lado do in.teresse do Estado, e prescindindo 
de fnctos que não podem ser apresentados, vê-se 
que ne)lhuma providencia ha a tomar-se, em re
lação ao direito, porque tudo está disposto na 
legislação em vigor por modo a se tornar segura 
a existencía das sociedades commerr.ines, uaes-a 
quer que sejam os encarregados da _ndministração. 

A regularidade da instituição, a pu1licidade 
de todos os actos de gestãe, e a efl'ectiva respon
sabilidade dos administradores, são sem duvida 
-as condições de estabilidade e .segurança dns w
ciedades anonymas ; mas, quer pela · legislação 
antiga, anterior ao codigo do commorcio, quer 
pela moderna, isto é, pelo mesmo codigo, pela 
lei de 2~ .de Agosto de !860, pelos decretos de 
Novembro e Dezembro desse an11o, concernentes 
ás socied.ades anonymas, e, finalmente:, pelo pro
jecto que se ncha em discussão, foi sempre re
conhecido e proclamado o principio salutar e iu
declinavel da ret:ponsabilidade dos administra
dores, pelos abuzos commettidos na gestão dos 
negocias que lhes são confia rl os. Essa responsa
bilidade se faz ell'ectiva pelos meios que se acham 
determinados por lei ; nada h a a acrescentai:. 

A questão unica que se tem suscitado mr, pra
tica, e que agora é solvida no projecto, por modo 
a não poder mais levantar-se, é: si a respens:1- · 
bilidado so faz effectiva por meio de fallencia, 
processada no juizo cbmmereial, ou pelos meios 
ordinarios, hoje reconhecidos eomo plroprios e_ 
umcos competente!:\ do processo- criminal, por 
crime commum, visto como os abusos commet
tidos pelo administrador, mandatario, não podem 
deixar de .ser comprehendidos nas disposições 
que regem os crimes contra a propriedade defi· 
nidos no codigo. Este foi o unico ponto' contes
tado; mas nunca, em tempo algum, se poz em 
duvida que os mandatarios encarregados da direc·
ção das sociedades anonyrnns fossem responsaveis 
pelos abusos que praticassem. 

Si, pcis, estão na lei determinados os meios de 
verificar-,se a responsabilidade, para que crear-se. 
direito novo, que . nenhum beneficio real poderá 
trazer para o serviço que se prétende' regular? 

O SR. GAvrÃo PEIXOTO:-Pela conveniencia das 
sociedades, se deve impeiJir que tenham parte na 
administração esses funccionarios; uns pelo lado 
politico; outros pelas suas occupações~ . 

O Sn . 0LEGAmo:-Já está respondido, 'pelo que 
respeita á impossibilidade material, por ailluencia 
de trabalho, que os eleitos só aceitarão o novo en
c~rgo si o ppderem bem desempenhar; são elles os 
quo dispoem do seu tempo, e . sabem si podem ou 
não accum·ular serviç9s nos que são_inherentes ao 
cargo que occnpam; demais, já se reconheceu que 
o verdadeiro fiscal dos in ter esses do accionista, ·é 
o proprio accionista. Si elle entender que os seus 
capitaGs podem ser be_m geridos pelos administra
dores de sua escolha, oceupando estes muito em
bora posições políticas, nada ha a oppôr, sendo 
certo que o zelo proprio vale mais do que a inter
venção official. Resta a razão de impedimento po-
lítico. - . . . 

O Sn. GAVIÃO PEIXOTO:-Em certas circumstan
cias podem até confiar na influencia politica; eu 
quero apenas evitar essas difficuldades. 

O Sn. 0LEGARIO:-Si ·isso se der, será ainda em 
beneficio da sociedade; nunca em seu prejuízo; 
essa influencia, por isso· mesmo que é exercida por 
funccionarios de tão elevado caracter, não póde 
deixar de ser bcnefica e gai'antidora ; não procede, 
portanto, a razão de impedimento político; alei não 
conhece, nem autoriza distincções entre conselhei· 
ros de estado e senadores ou simples cidadãos, 
quando se trata de ajuizar da moralidade dos actos 
de um e de outros; e nem uma razão ha para qun 
.so decrete uma medida na supposição de um facto. 
que não existe, ou em nome de uma necessidade 
que não é reconhecida na pratica. 

O SR. GAVIÃO PEIXOTO dá um aparte. 

O SR. CoRRÊA RABELLO: -Ocodigo prohibe que 
alguns funccionarios publicas eommerciem. 

O Sn. ÜLEGARIO :-Isso é outra co usa: aS' razões 
que teve o eodigo para prohíbir que certos . fuac
cionarios commerciassem, gão muito div:ersas das 
que se dão no caso que se di5cute; entre o facto de 
commet'ciar directamente e em proprio nome, isto 
é, exercer a profissão do commercio, e o de servir 
do direc tor ele uma associaçuo anonyma, que póde 
até não ser commercial, vai grandedrtferença; e os 
nobres deputados, PilHI S(lrem coherentes~ (}~s(l~ 
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mercLO e nem e excusa -os a responsa 1 1 a c 
em que possam incorrer no desemp(lnho do man
dato. 

do ó carrro .de director de uma sociedade a~onyma, 
fôr achado em culpa nn administração que lhe tiver 
· n e 

e nada mais digo do que confirmar o que J~ ~1sse 
antes, no tl'ibunal, e na· imprensa, como. J~lz. e 
como deputado,- susteutanào sempre os pnnc1p~os 
liberaes que sobre·socieclades anonymas se contem 
no projecto em discussão. 

Nada adiantei no que jc.í. tinha ponderado, e de
pois desenYolvido mais largamente no parecer da 
commissüo especial, sobro o processo de fallencia 
do Lanco naciotwl. Assim, bem vê o nobre de
putado que não havia necessidade de prestar s~r
viços ao governo, empenhando-me nesta _dis
cussão ; ·o governo deve contar com toda a m1_nha 
dedicação e o meu apoio, emquanto eu esttver 
convencido, como estou, de que bem serre elle a 
cansa do partido, e bem me1·ece a confiança desta 
camara a oiados · im om esto certo de ue 
saberá fazer justiça ao meu caracter, contan~o. 
que serei prompto em declarar-m~ em oppos!
ção, e em combatel-o em suas v1stas de admt
ms raÇao, es e que me COJ?.VCnÇll: ~ que a SU 
politica não corresponde as asp1raçues do p~r
·tido ou não consulta os verdadeiros interesses da . . . 

sos commettidos responderá o culpado perante o 0 Sn. G.A.viÃO PEIXQT_o_:_ ~ Então_julgaria_c.omo _ 
_juiz comJ)ete!!!:_~-. e de con_(?Jmidade _com_ a lei ·-deseil115ai!!ador-e não como deputado. , 

a.ctual:-Não fica 1mpune o cnme J?Or ql!e fm p~r- ~ 
petrado por este ou aquelle funcc10nar1G; ~ s1_ o O SR. ÜLEGÚno: -O deputado tem _alguma 
ticar, serc.í. só porque·os encarregndog da ~pphcaçao norma de proceder diversa da do magtstrado, 
da lei não tiveram a fort,:a mor~! pre~1sa pura o quando se trata de .fazer justiça? 
cumprimento do dever;_ ~las a le1 preym o ca~o; o Sn. GAVIÃO PEIXOTo:- O deputado julga po· 
conforme o caracter offJCtal d~ que for revest1do liticamente. 
o director, a~s~m se.f:~::e~ect~va a responsabi!idade O Sn. OLEGARIO:-Arrora não se trata de julga-
processo que forem apropriados. N5o sei o que mento politico. 
mais se possa exigir para que sejam satisfeitos os ·O Srt; GAnÃo.PEtXOTO dá um aparto. 
leo-itimos interesses da justiç-a c do commercio, c. o Sn. 0LEGAJUO :-o nobre deputado n~o qui~ 
resrruàrdados OS direitos dos accionistas, C dos ter- . prestar attençàü no que eu disse, ~ por iSSO fot 
ceiros que houYerem tido transacções com a socie- injusto na arro-ressão que me fez; s1 t1vesse exa
dade.- mlnado o l"'n~·, mmi ão es ecial sobre a 

somen e encarava a ques ao pe o a ' 
partidaria a poderia agora lembrar· abstrahindo de considerações politicas que pudes-
. o Sn. GAYIÃO PErxoTo:-Não apoiado. Para que sem ter uhi cabimento: u 
traz isso, quando sabe do contrario? Por que 11aixão o Sn. GAVIÃO PErxoTo:- Ora, a que vem agora 
partidaria ? o banco nacional "! 

o ·sn. 0LEGARI6 :-Porque os a c tos que tenho o Sn.. nLEaAn.ro : _Para mostrar que não é o 
presenciado, c a linguagem de que_ tem -~_sado a caso de julgamento politieo,~e-nem de a ttender-~e 
opposiç~o. e o nobre deputado,_ ~e ~mlOIIzam a c.í.s conveniencias panidarias (Ht.L diversos apa-rtes). 
fazer o JUIZO que acabo de enunctai · Pela minha p:.n:te, só tenho procurado sustentar 

O SR. GAVIÃO PEIXOTO: -Ora, para que está 1 na discussão de uma q].lestão de direito as mesmas 
levantando castellos sem 11_ecessidade? Para fazer idéas que emitti tanto nn imprensa, como' no par la
serviço ao governo não precisa fazer increpações mento a respeito das sociedades anony~as, e o 
a ninguem. meu nobre collega, sempre que tem tido occa-

O SR. OLEGARIO :-:- Para fazer seryiços ao go- sião . de occupar-~e com. _questões politic~s! tem 
verno, quando entenda dever prestai-os, como man~f_estado clara e pos1t1vamente o espmto de 

) da .maioria. niio tenho n e · . hostthdade ue. o an1m_a l~vand?-.O a c«?_ndemnar 
nnroveitar-me desta discussão. Prestar serviços tu o quanto tl1z respc1to a adnumstraçao actuaL 
aô governo que sus~entamos, porque nos inspira O Sn. GA nÃo PEIXOTO : - E' justamente por 
r.onfiança, não é ma1s do que cun~prir um dever. não vêr na administra ã a · _- , 
· uo re epu a o e lllJUS o na. aggrcssao que me compromissos a que está obrig-ada, como levada 
dirige com essas. palavras. a essa posição por um partido. . 

O Sn. GAVIÃO PEIXOTO :-Está levâ.nt~ de. à - Estava abrigada a fazer~aquillo que o partido 
tellos sem necessidade. · · 

. O Sn. ÜLEGAmo :-Estou defendendo neste mo~ 
mento a doutrina qne sempre sustenl~i sobre o 

O SR.: OtEGARIO: -Ainda pelo ;Jado 'politico 
não procede a censura do nobre-deputado ; a 
administração comprehende a seu dever, e o sa--
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nobre 9-eputado concordar que não ha em todo que possa ser por mais tempo adiada, convindo 
o proccdimen to do governo um só a c to de que antes que sejam arredados quaesquer embaraço5, 
possa ressumbrar suspeita que o desaire. para que haja de ser em breve adaptada, estou 

O SR. GAVIÃO PEIXOTO dá um apa_ rte. de perfeito accôrdo, quanto ao paragrapho uni co 
·do nrt. 22; c tambem julgo que os dous ·terços 

O Sn. OtEGARIO :-Não .basta di zel-o: é pre- do valor dos credito:;;, de que ahi se. fn menção 
· ciso ainda que a._medida <lg-ora lembrada, l)Or ~i devem ser com referencia ao valor de· todos os 
me~mo se justifique, ou seja justificada pelo seu crcditos, e não somente daquelles que fórem re
autor, para que si não p~ssa suppôr· a intenção prcscntados pelos cre:lores presentes á reunião;. 
de uzar-se della como arma politica. é essa a doutrina do codigo, perfeitamente appli-·-

O.Sn. GAVIÃO PEIXOTO :-Já está declaràdo que càvel á especie; e creio que seria a mesma que 
não é uma arma flOlitjca. .. teria em mente a commissâo, quando redigiu o 

O SR: OtEGARIO :-Então resta considerar as projecto, c o nobre ministro, quando . o sustentou 
perante a camara. . 

razões jurídicas.·· Quanto á L" parte da emenda, supprimindo o 
O Sn.. GAVIÃo PEIXOTO :-No interesse dos ac- art. 9.0 do projecLo, que permitte que as sacie-

cionistas, julgo conveniente a optar-se essa ex- a es ano.nymns emprestem so re pen ores e 
clusão. suas proprias acções, pelo valor realizado, pro-

O Sn. OtEGAmo :-Já não é a razão de inte- nuncio-me contra a suppressã_o. 
ressc do Estado ao principio invocada ; mas a o SR. NTONIO A.Rtos: - ssa Isposipo para 
interesse dos accionistas ainda menos vale ; por- mim é até immoral. 
que, como foi dito, est~ o _capital ~ufficient.emente o Sn. OLEGAmo:_; Não sei em· ue · como não 
resa va o. . . ' fi •. foi ainda a emenda devidamente sustenta a pe o 
responsabtlida~e. que a le~_-manda Í:lZCE_ e eCLIVa _ _seu.__:mtO.l.'.,_jgn_O.I'.O_as_:razÕes __ q.Jie_por ven1 nra n 
contra ~s adm:nistradores ·achados em culpa-na justifiquem; mas, sempre direi, coherente com os 
execuçao do mandato. _ principias que tem intluido na organização desta 

o SR. GAVIÃo PEIXOTO:-:-Dei. as razões: alguns importantíssima reforma da: legislação commer
porque suas posições políticas os impeclem; e _ou- cial, que tudo qu~n~o pos~a c.o~correr_ para alargn_r 
tros porque não podem desempenhar devida- a espbera da act1v1dade mdmdual, e. firmar a h
mente este cargo. . berda_de, no que respeita á industria e_ ao com-

o S O EGAnro· -E' 0 que J.á está a!leo·ado e mercw, d~ve ser ~doptado pela escola liberal, que 
R • L • . • /" )retendo mtroduz1r um s stema novo como sendo 

.le d• presen~da pelo nobre deputado COmO ~ mais adequado p_ara ~ CO!lSeCUÇ~O OS gran es 
n. cn n a 3 d < i nt íms a que se propae. SI qmzesse procurar uma 
tiver por ace~a o e ~onven e_ e. . razão especial para rejeitar in limine a· idéa contida 

O Sn.. GAVI.A.O PEIXOTO:-Fol o que eu dtsse. na-primeira parte da emenda, eu a encontraria uo 
o SR. OtEG.A.n.ro:--Quanto á emenda offercciila seguinte facto: ella reproduz uma ~as disposições 

pelo meu nobre colle~a, tambem deputado por da reforma de 1860, sempre combatida pelo$ hbe-

o ta· · penhores, o grandemente se e~forçou, como se 
O SR. OLEGÁiuo:-Nesse "caso interromperei o sabe, para que passasse, e fizesse parte, como fez, 

que tinha a acrescentar; em outra occasWo en~ da lei de 22 de Agosto: daquelle anno. . 
trarei no exame da emenda apresentada pelo meu Esta só considerac5o de haver sido a idéa pri
nobrc c.o\lega dn dejmta~,:ão, c do projecto snb- _mordia] objr.cto de e$pecial nttencão do ministro 

. stitutivo offerecido pelo noin·e dt.lput,,do pelo Ama- ,que promoveu a reformá- n:strictivn, que com
zon!ls, justilicnndo no mrsmo telll!JO as -emendas batemos, bem demonstrn que n;JO _ póde ser e!la 
que acabo de mandar á mesa. · hoje ·reproduzid_<l ~ nem aceita_ p_or aqu_e!les q_ue 

UM Sn. Dt~PUTADO:- Não púde ser interroni- se acham constttmdos em !JOSiçao pohLH·a dJa-
pido o orador. metrahnente opposta áquel!a em que se achavam 

(Ha diversos apartes). os legi:;ladores de 1.8ti0. 
o SR. PRESiDENTE: -Si 0 nobre deputado póde·,_, . Si a dispos1?iío do _arL 9:ó' ~ern_:iltin~oás so

concluir 0 seu discurso em mais alo-uns minutos . ctedades <1non~ ma~ os em yr estuuo::. sob1 e os pc-
o ' nhores das propr1as arçoes, e deste modo fa-

póde contil).Uar · cilitando as transaccÕ<'S commerciaes, impõe a · 
O Sn. OI.EGARIO :- Procurnrei resumir· quanto nsula de-valn,-- 1·eali.sãdo-. cl:msula ue' 

for possível o que muis tenho a dizer. ainda poderá S(:r mnis segurn ~endo- mlm· total 
· Qunnto á emrnda apresentada pelo nobre de- 1·ealisado....;., não sei como se pode1·á descobrir ahi 

utado or S. Paulo direi, que, pela minha p:1rte, uma, immor;tl idade, como prett·n.de o meu nobre 
com quanto não Sl'.Ja governo c nem comm1ssao, co ega; ou. nu ri~-o • • · 
e ~penas um simples deputado que se_ tem e$fOr- dos accionistas, e ponha ·em risco a ~;orle cJas 
çado, quanto tem. podido, pela ad<?pçao dest;t re- n~esmas snc;iedades. Entretalito, aguardo as ra-~ 

' < ... • 
dos m:1is serias empenhos do partido liberal no 
poder (apoiados); e a realização de uma medida 
de grande alcance a surnma utilidade· para o 

. . 
t;tç~o da emenda ; e, si julgar conveniente; -vol
tarei ao asmmpto para dizer o .que tiver por· 
neees5ario a esse I'espeito. 
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· noobre ministro da justiça , pouco será preciso 
dizer; ellas em nada alteram o plano geral do 
proJecto, nem contradizem ás idéas capitaes que 
ahi se contêm; referem-se. mais á narte proccs·. 
sual, e têm por fim regular mellior a marchn 
ordinaria- da liquidação. Assim dispõe-se [,Obre 
as deliberações da assembléa. geral, publicação 
das trans!erencias de acções realizadas no unno, · 
balan~o e parecer fiscal; -e se determin8 o I'Dodo 
por que as sociedades podem ser dissolvidas, 
harmonisando-se o que está previsto no codigo 
com o qne, por modo mais completo, -vni agora 
disposto na emenda. Estas e outras providen
cias propos!as em bem do facil andamento dos 
negocios da sociedade, dispensam desenvolvi-
mento: pertencem á parte da execução e de-

, · a o: c os princ1p10s un amen-
taes do projecto. São emend.11s ·que não trarão 
emb~raço á prompta ildopção da reforma, ha tanto 

' . (. ' 
erudito discurso com que iniciou a discussão deste 
projecto. Querendo mostrar que grtlnde parte .das 
disposições contidas no projecto se achava já com
pendiada na legislação em vig·or, isto é, no codigo 
commercial e nos decretos posteriores, referentes 
ás sociedades anonymas, fez aquelle nosso illus
trado collega uma analyse :minuciosa de todos os 
artigos do projeeto, comparando-os com os da le
gislação vigente, e ·cencluiu por affirmar que, 
apenas o principio radical da completa indepen
dencia das sociedades anonymas da tutela ollicial, 
g:ue as embaraçava, era a idéa aproveitnvel do pro
jecto, podendo ser tudo o mais eliminado, porque 
sería sempre attingido o fim que se tinha em vista 
com um simples artigo declarando revogada a lei 
de :1.860. 

Mas, estas razões dadas ao princiiJio pelo nobre 
:< depp.tado pelo :Maranhão, e agora reproduzidas"' 

pelo nobre representante do Amazonas, por si 
m s se es azem ; porqu:m o, o meu no re 

collega foi o primeiro a reconhecer que se pro
curava hoje estabelecer ~m ~ovo _regimen, total-

' o ( ; 
q~e se fazia preciso compil!ar em um só corpo toda 
a legislação concernente ao assumpto, ainda appli-

.c~vel á impo~t~nte reforma que se emp]·ehm~de. 
... ( ' ... 

toda a legislação sobre sociedades anonymàs, bem 
se vê que niio bastará decretar-se a revogação dó · 
art. 2. 0 da lei de :1860, que é o que mais parti
cularmente se occupa com a materia que exami
namos, e nem tornar-se independente a org-aniza
ção das sociedades ua autorização prévia do go- • 
verno, porque ftira dahi muitas outras providen
cias ha a tom:1r, que nem se ach<'m no codigo e 
nem nos decretos· posteriores á lei revogada. Em 
praTa, apontarei :~s que se referem á instituição, 
organização e rnnrcha das sociedades anonymas ; 
fúrma da liquidação c responsabilidade dos que 
nella tomam parte; Ora, ninguem dirá que a 
responsabilidade criminal, por exemplo, seja as
sumpto que possa ser regu!:ido por decretos. 

O codigo, como já se fez ver, é deficiente~ na 
iva as soc1e a cs anonymas ; pouco ou 

nada dispõe sobre pontos importantes agora pre
_vistos na reforni~ ; e desde então _bem se compre-

o ' (. ' novo reg-imcn, a bem da ordem, do methodo e clare-
za que devem presidir ás reformas, addiccionar 
todas as dis o si - es n •· • a ud ssc 
ser a lei devid:.~mcme comprehendida c executada, 
quer- na par-te-doutrinaria; quer 1.1a l_)rocessaL · 

Suo esta5 d:sposições que o meu nobre col!e
ga chama regulamentares, no que até certo ponto 
o niio contrario, reconhecendo que o projecto con-

. tém algumas providencias que poderiam ser toma
das por decreto, como o codigo e outras leis orga
nicas igualménte contém ; mas, attendendo ás 
razões especiaes que ficam dadas, tenho sempre. 
como m a · · · • · · - ' 
que vejo esparsas na legislaçiio actual, c oútras 
que agora se juntam, como nccessarlas parn boa 
execueãô da reforma. 

Si, pois, o defeito do projecto é apenas con~er · 
materia propria de regulamento, c si só por isso 
entende o nobra deputado que·deve ser preferido . ,. .. . . . . 

' 

do pela commissão, e jú 11or duas vezes votado 
pela camara. . 

Particularisando o estudo feito, criticou o nobre 
deputado o 3rt. :1.0 §·1. o do projecto, por não haver 
motivo para que os pancos de emissão fossem pri
vados de cmittir letras e titulas creditorios, que 
muito concorreriam para facilitar as transacções 
a seu cargo. 

l\Ias o meu nobre collega parece não ter aüen
dido a que a limitação do projecto niio se refere 
a letras ou títulos dessa ordem, geralmente usa· . 
dos no commercio, e indispensaveis á vida com
mercinl dos bancos e dos particulares, m3s sómen
te a titulas ao portador, o que é coma· diversa, c 
muito póde in~ ui r so?~e o credito. ~ublico. Estes 

cos sem autorização do poder competente; já não o 
podiam ser pela legislação em vigor; agitam-se 
então interesses de outra ordem, ue não podem 
ser . e1x3 os· a a.precm1:ao e soc1e a es commer
ciaes. Títulos ao portador, lançados na circulaçiio, 
infiúem nece.ssarlam~nte c _por ;nod? m~to. direc~o 
' . , 
bordado que se procura para o commercio, na re-
forma que, se acha em discussão. · i 
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sociedades ·anonymas constituir-5e por escriptura 
particular, em vista do art. 3.0 ~ 2. • .. 

Labora em engano o nobre deputado ; porque, 
si no art. 3. 0 § L 0 se diz ,que as sociedades 
anonymas se podem constituir por. escriptura 
assignada por todos os subscriptores, em outro 
paragrapho se acha prevista a hypothese de se 
organizarem por outro meio, isto é, por simples 
deliberação da assembléa geral, guardadas as for
mulas ahi prescriptas, mas já sem dependencia 
de instrumento publico. 

U!II SR. DEPUTADO :- E' Q caso do § L 0 n .. 2. 
O SR. OLEGARio :- Exactamente. O nobre dé

putado concordou com a comm issão e com -aquel
les que aqui tem sustentado a doutrina do proje-

' · ndame t a o inião ue 
sujeitava as sociedades anonymas á fallencia c jul
gamento criminal respectivo; lisongeiq-me por ter 
alcançado o concurso de tiío autorizado voto em· 
avor e um prmc1p10 que, como JUIZ e ~amo 

deputado, sempre tenho defendido, sustentando que 
as sociedades anonymas não podem ser sujeitas 
• . ';" .. t . . . . 

E'.o que tenho a not3:r sobre- o substitu~i'vo, 
que; no f!J.n_9,o,· nadâ- ~1a1~ ~ do que o projecto 
da comm1ssao. Os prmc1p10s cardeacs da· re
forma, lembrados pela commissão e aceitos pela 
camara, são es mesmos sustentados pelos juris
consultos, e 'postos em pratica na legislação de 
povos cultos. O projecto substitutivo com elles 
se conforma, sem alteração na substailcia: resta 
unicamente~ parte relativa ás di~posiçõcs regu-

' L. t ~ • 

prcjecto, e antes concorrem para que s.e ·torne 
este mais per.feito. . 

Si algum reparo tivesse a fazer sobre o pro
jecto, seria antes quanto a fórma por que são rc-. 

"digidos alguns aTtig-os, dando occasiüo a duvidas 
ue ,odem ser facilmente obvi~.das. Assim, vejo 

que no art. · .... o se es a e ece o prmc1p10 gera 
de que os administradores podem praticar todos os 
netos de g-estão; principio verdt'ldciro .e conforme .... .. .. , -

( • o ' 
praticar aquelles actos para os quaes exige o di-
reito poderes especiaes. 

I\'Ias, em seguida se prohibe aos administrado· 
res : cont1·ahir ob1·igacões, salvo si estas se in
cluem nas operações que fazem objecto da socie-
dade. • 

Não se percebe á primeira vista como possa 
haver sociedade anonyma que deixe de contra
hir obrigações ; e nem como possa o administra~ 
dor cumprir o seu dever na gestão dos negocias 
que lhe são ·confiados, sem praticar .um acto for
çado e necessario para todo aquelie que dirige 
uma associação commercial. 

O SR. L~ArETTE (ministro da justiça) :- Dá 
um aparte. · 

gações, quando esses actos se incluem nas opera-
ções que fazem objecto da sociedade. · 

inherentes ao ·mandato ; podendo ser "'sempre excr· 
cidos-p-elu- --roarrdatario;-por ·virtude-da -r-ei;-sem--
attrnção ao objecto da sociedade; a unica limitação 
admissivel é a que procede da natureza do acto, 
para o qual se exige poder especi:~l. Entretanto 
bem comprehendido o espírito da lei, e conhecida a 
indole da reforma, não haverá necessidade de in
terpretações. Pela minha parte não apresento emen-
da neste sentido ; quero apeJ?.nS que a discussão 

- ' ' duvidas que difficulle-m a applicação da lei. 
Ainda farei um reparo de simples redacção. 
Em diversos artigos usa o projecto da. ex

pressão --:-- fiscaes- quando trata da assembléa ge
ral dos accioni::tas, c das deliberações por ella 
tomadas, na marcha regul::tr da sociedade; repre-
seu am esses 1scacs o canse o e v1g1 ancta, a 
supcrintendcncia ou commissão fiscal, de que falia 
a lei inglezn, con~o outrns _Ieis estrangeiras. 

. . . . ·., 
-c1traclo1· fiscal-quo p~rcce mal cabida. Não lm 
nem llóde haver curador fiscal na constancia de 
uma sociedade que subsiste; que não está dissol
vida; que perdura em estado- regular. A cura
doria induz idéa de interdicção. Parece, pois, 
que se deve uzar sempre da palavra' fiscaes, e 
não curadores; evitando-se confusões e duvidas 
que possam.occorrer. 

O SR. LAFAYETTE ('ministro da jttstiça) dá um . 
aparte. 

O SR. OLEGARIO : ..,.... O nobre ministro da jus
tiça reconhece a procedencia desta observação. 

Ainda uma consideração farei sobre o para- . 
grapho unico do art. 22~ relativa á concordata. . 

Diz·s~ ahi que a reunião para ser valida de-

gações. . , · . mal idade. E' a linguagem do co digo, que deve .ser 
No mesmo artigo, § 2. 0 , se vê_a _prova 9-o co~- aqui guardada; mas pouco vale isso.· Quizera 
· · · · . ue os admm1stradores nao ue, tratando-,se de um aeto tão im ortante e de 

contrahcm obrigação pessoal nos contratos ou ope- · · tão grande alcance para o direito dos accionistas e 
rações que realizam, no exe1·cicio do s~u mand?-to. dos .credores, se juntasse a providencia que. com 
Eis aqui .os administradores çontrahmdo otnga.- tão bons funda.mento-ê foi tomá da no projccto re• 
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lati v o its concordatas, ha pouco votado nesta ca-
-

O Sn.. LAFA.l"ETTE (ministm ela justifa) :-:-0 no-
bre deputado apresente emenda .nesse sentido. _ 

O Sn. Or..EGAmo:-Fico muito satisfeito com a 
opinião do nobre ministro sobre este ponto. En
tendo que para a deliberação de que depende a 
sor-te da sociedade, resolvendo-se sobre :a. con
cordat:l ou lil!Uidação, . deve exigir-se a dupla 
garantia do capital, rer.resentado por dous terços 

,, do valor dos creditas sujeitos á concordata c da 
maioria de numero de credores, convocados com a 
coinniinação de serem tidos os ausentes como 
adhcrentes á mesma concordata. · 

O projecto só attende á gacantia reat; consis-
1enle na representação do capital, ·mas não se . 
deve prescindir da ga~antia pessoal, pelas r.azões . : - .. ~ 

ri; ~1ccresce,que no art. 20 se diz que na liquidação 
das sociedades anonymas, se farR applicação das 
dis 1osic-ões do codi o commercial relativas á fal-
lencia na p:wte administrativa. 

Ora,· si pelo codigo se fnz jogo com esta dupla 
garantia de representaçãp real e. ,pessoal, 

:s ( 
_ determinado ácerca das concordatas nos proces
~lewia. 
· ,... Não sera · fóra de proposito lembrar que de 
:./igual modo ~e di:;põe na· lcgislaçfto ingleza e na 

franrcza de :!867, onde se vê a condição de nu-
mero sempre junta á do capitaL · 

N:1 Inglaterra, pelo acto de :1.862, já uma vez 
citallo, nenhum negocio póde ser trntado em 
q~1~lquer assembléa, except•> a declaração de um 

e • 
de membros, nece5sario para deliberar. ao tempo 
em que a assem_bléa tiver de se occup<Ú' com tacs 
negocios. E e:; te num-ero deve ser verificado llelo 
modo seguinte: si os sodos não excedem a i O, 
o numero necessario ·para deliberar deve ser 5, e 
assim or diante. 

Na França, pela lei de 2~ de Julho de :1.867, 
IJ.Uü alterou algumas disposieões do codigo sobre 
sociedades, as deliberações devem ser tonwdas 

<• • • • • • p en cs ; e a 
lllaioria deve comprchender· um quarto dos ac
cionistas e um qu~rto do capital social em nullle· 
rnrio. No~ casos mais importantes (art. 30), é 
nece::;::;aria a maioria de votos representando a 
me1adc, ao menos, do capital sociaL 

Por ultimo lembrarei a conveníencia, que já 
foi :ree.onhecida _no: principio· da discussão deste 
projecto, de declarar-se expressamente quaes as 
:tssociaçõ.es civis, de __ caracter particular, . que 
ficam· fora das dJsposJçoes da reforma. Ha diver
sas assosiações litterarias, scientific~s, politicas 
c beneficentes, que se podem instituir sem au
torização do governo, mas que suo regidas pela 
legislação commum. A lei de 18ô0 n todas 
abrangia ; agora inicia-se uma nova ordem de 
coul'a:;: e cu re ue fie ue declara · 
jccto particularmente se refere ás sociedades de 
corrimercio ou industria, e não a essas Msocia
t_:õcs particulares que não tem caráctcr commer-
·i< • 

O· Sn. SALDANHA ~t.\nrNHO:-Apresente emenda. 
(H a outros apartes.) 

:. O _SR .. ÜLEGARIO:-Desde que o ncbre ministro 
da Jllsttça e o nobre deputado polo Amazonas 

me _conyidam a apresentar emenda, apresen-

· A discussão do projecto não póde ser hoje 
encerrada, e a amenda será ainda offerecida 
~m tem1~0. Limit?-llle ás considerações · qL~e 
ficam feita~, deseJando ardenten1ente que seja 
levada a effeito ·esta reforma, pela qual tenho 
propugnado. como posso, porque vejo que im
porta a satisfação de uma das nossas aspirações ; 
o desempenho de um dos mais solemnes com
promissos do partido liberal (Apoiados). 

O Sn. ~ALDAN!IA. 1\I.A.nrNBo:- Não com este 
projecto. 

O Sn. ÜLEGAnro: .:_Com este mesmo: a idéa 
que ahi se consagra é eminentemente liberal 
(apoiados); e pela liberdade do commercio e da 
industria t · · · · 
:1.860 até hoje (Apoiados). 

Ass!m possa o projecto ser em breve convertido 

EMENDAS AO l'ROJECTO N. f08 A. DE :1.879: 

Ao nrt. i6. Depois· da· .palavra «estatutos. 
acrescente-se- « e sempre annunciada quinze 
dias antes pela imprensa. • 

Ao § 4.0 do dito artigo. 3:crescente-se : · 

caso deste paragra1iho como no do 2. 0 serão to
mada~ pela ~uioria absoluta· dos socios ·lll'c· 
sentes. » 

O ~ Lo do art. i7 seja . sÚbstiLuido pelo se· · 
guinte :j 

.. ~ ~ r • 

imprensa- as transferencias d~s acçõesrealizada~ 
no a_!?.no, o b~lanço mostrando em resumo a si
tunrao da soCied 

Em 30 de Junho de !879.-0. H. de Aquino e 
Cast1·o. . 

_ EliEl'IDA .\DDITJVA AO AIÍT. 18. 

• As sociedades ou companhias anonyuws se 
dissolvem : . 

:1.. o Pelo consenso de todos os accionistas ; 
2. 0 Por insolvabilidade ou cessação de paga-

mentos ; . 
3. o Pela terminação r lo seu prazo ; 

. 4. o Mostrando-se que lhes é imp.ossivel pre-
encher o fim social.. _ • 

(Em seguida o ni·Ligo tal como se acha redi-
ido. . _ 

- Em 30 de junho de 1.879. ~O. H. ae Aquino 
e Castro. 

. SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Continúa a discussão da resposta -á falia do 
throno. 
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.,;;:: . . . ' ' presidente, levantando-me hoje para pronunciar
me contra o governo dos meus co-1·eligionarios 
poli_ticos, eu o faço com' verdadeiro sentimento de 
pezàr. • 

eleitoral indirecto para. o directo, só por 
SI, possa, como um talisman, produzir a regene
ração do nosso systema (Apoiados) • 

.Ella é um grande elemento, organizada con
venientemente, concorrerá. sem duvida ·para me
lhot·al-o, p:1ra purificar nossas eleições; mas é 
preciso talllbem ·o concurso de outras medidas, 

Durante daas legislaturas consecutivas, dia. a 
dia, posso dizer, combati des1a.tribuna o governo 
dos adversarios, em nome dos nossos. principias 
preteridos· ou sophismados, das aspirações nacio
naes menos cabadas, das conveniencias public~s 
desprezadas. · · 

Acreditava, pela minha sinceridade, que a quéda 
dos conservadores e. a ascenção dos fiberaes im
portaria na ordem · politica : o restabelecimento 

' do regimen representativo; ·o governo da nação 
por si mesma,,a h:irmonia sem a qual o systema 
actual não póde perdurar, entre a democracia e 
a msutmçao mon~rc 1ca ; e na or em econonuca· 
e administrativa, o bem estar, a grandeza, á .pros
peridade da minha patria·. 

o (. ' ' lemnemente contrahidos pelos nossos chefE:s con-
venciam-me d·a proficuidade do meu esforço e de - . . l 
causa- liberal. Como nós outros, o paiz tambem 

___ enchefu.Se-deconfiança-e--não:-fo.i,-senã<>--por-iss 
que applaudia os Iiberaes, cercava-os de seu pres
tigio e saudou-os cheio de enthusiasmo no -dia 
em que o predominio de uma idéa deu lagar a sua 
ascenção ao poder. -

. Infelizmente os factos não têm correspondido á 
minha expectativa; tenho visto o :ministerio alfas-
tar-se da unica senda, que podia dar-lhe a posição, 

s • . 

siçã.o). . 
· · Nesta conjunctura, em nome de minha cohe
rencia~ em· homenagem aos principias, pela res
ponsabilidade que tenho para com os que me ele
geram, entendo que, ainda com peza.r, não devo 
deix_ar _de l~vrar o meu protesto.- _ . - . 

de que o gabinete, de um só jacto, realisasse todas 
as reformas contidas no nosso programma. A 

.. . . . ·:- .. 

Ciei-me nesta casa. Julgo que realmente a reforma 
eleitoral era a primeira que devia. ser objcclo dos 
esforços do gabinete liberal ; que nosso principal 
cuidado devia eonsistir com effeito em dar ao paiz 
os meios de pronunciar-se para realiz::n~ depois 
outras reformas capiLaes; pot·qne si ó certo que 
subimos em nome de uma idéa lilJeral, não pode
mos 1tssegurar, com o systema eleitoral vicioso 
que temos, que o paiz aceita todas as do nosso 
programma. . · 
. Mas se é verdade que a reforma eleitoral era a 
primeira que devia ser lev:1da a efféitQ, não é 
menos exacto que a reforma apre:;entada e aceita 
pela camara é hisufficiente; não constitue uma 
organização eleitoral completa; e em seus termos, 
no modo, por que se pretende realiza;r, ~é~e o sy~-

nobre ministro da justiça. 
Tanto: mais necessarias julgo- estas reformas, 

quanto, menos optimista. que o nobre presidente 
;.~:_30.-:-TO~o n. · . 

Confi3do na sua reforma, o nobre presidente 
do conselho acredita que os votantes de · 400~, -== 
pela sua renda, ficaram isentos da pressão do go::~. 
verno e dos potentados das localidades. S. Ex. · 
labora em perfeito engano, pois; actualmente .a. 
quasi.unanimidade de nossos votantes qualificados 
não ·têm menos de !.1:008 de renda, e é ·~ eleição 
com estes votantes,-que-dá-nos os resultados que o 
paiz todo-lumenta e procuramos evitar (Apoiados • 

S .. Ex. acredita ainda que só com esta alteração, 
com esta medida os governos possam ficar com
pletamente_ alheios -á eleição dos membros desta 
casa, acrescentan o que e e, como governo, de
sejava não conhecer candidatos, ·não saber quaes 
os deputados senão !J.O dia em que se apresen-

__D__nobm · min istr.o-p:u~ece-quC.:rer~Hludk·s:e-ua
crença que ~a~ifesta; e si acho ~ossi:Y"el que 
nutra os deseJOS que mostra; devo dizer que não 
nos fez nascer a esperança de sua realização a 
marcha que segue. o seil minislerío, como certos 
actos que têm sido praticados. 

o" SR. HORTA DE ÁRAUIO : -:-Apoiaclo; princi-
palmente elle. · 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO: -Nem est:i presente 
nenhum ministro. E' um facto virgem nesta ca
mara. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco :-Estão demittindo os 
lentes da polytechnica (Riso): 

0 Sn. FLORENClO DE ABREU :-Proclama-se como · 
indispensanl, uma reforma constitucional, para 
que se adopte a eleição direeta; mas· ao .asso 
que se apregoa ·a necess1 a e e uma eonsti
tuinte, pretende-se ao mesmo tempo humilhai-a, 
até na denominação, c detrahil-a em sua sobe
rania, cerceando '' sua acção com peias odiosas e 
ameac:ando-a de dissolu<.:ão. 

Não faço e nunca fiz questüo da necessidade 
·da reformo constitucional para se variar de me
thodo de votar. Para mim é indifferente que se 
realize a eleição directa p·jr meio da reforma 
constitucional ou sem ella. O que eu quero é o 
fim: e eu seria contradictorio si por uma questão 
dê fórni.a sacrificasse a idéa (Apoiados). 

Nesta cnsa, -·em 187~, quando diminuta era :~ 
minoria liberal, tive occasião de pronunciar-me 
a re!:peito, dizendo então que julgava que, bem 
executaaa a cunstitui ão, respeit~das suas re- -
scripçõe:c;, não havia neces::.z a e e e cvar o censo, 
e conseguintemente reformar o nosso codigo_poli
tico, po~s reconhecido o. di! e! to do voto sómente 

e· até censurei aquelles que achavam a idéa boa, 
· mas que não a adoptavam, .Pela necessidade de re-
forma constitucional. . . · 
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pa avras o 1scurs 1 
d:lql:dle anno (Lê). 

« Já, demonstrei, Sr. presidente, que com a 
c decretação da eleição directa se não derroga 
« preceito algum constitucioml; mas quer_o a~-
« mittir que a constituição embnraça ~ reahznçao' 
« de uma tal reforma, e neste caso dtgam·me os 
« nobres· ·deputados da maioria e especialmente 
« o nobre ministro do imperio: não resta re
(( curso algum? Porque uma dlsposiçã? consti
« tucional o impede devemos nos resignar no 
c statu quo, e fazer perder ao'paiz 1o9a esperan~a 
« de alcança~ le~almente . um~ medida da mms 
c alta convemenCia, a sat1sfaçao de uma· grande 
« Mpiração nacional? • 

c Pare~e, Sr. preside~ te, que outro devlp s~r o 

A camara senhores, que tiver de fazer a re
forma e enHiuanto a fizer, é constituinte. 

Fazer c decretar constituições; V. Ex. e a 
casa o sabem sú cabe a camarns ,:onstituintes . 
. . Reformai-as ou alterai-as é revogai-as em todo 
ou em parte, c s~ pódl} revog~r quem póde de· 
cretar. Portanto, si a camara lutara tem de fazer 
uma alteração constitucional, é camara consti· 
tuinte. 

A missão que cabe á fntura camara neste caso, 
tem duplo caracter. Tem antes de tu_do de fazer 
a reforma constitucional. Emquanto a elaborar 
é constituinte e como tal não pôde ser disso!-

. -vida, porque não se dissolve o soberano (Apoia
dos). · 

a r forma deve confeccionar a lei 
regulamentar em conformidade_ CO!fi ~ alteração 
consfltuci.onal decretada, e entao .e s1mples ca
mara legislatiya, póde ser dissolvida. 

E) da confusão desta dupla tarefa que nasce a 
absurda theoria da dissoluçiio, mas não' se deve, 
não se l)Óde confundir porque de d~las uma : o_u 
se ara ao sena o e a coroa uma _ m r nc1a 
que não tem na reforma constitucional, ou se 
lhes tirará a in terferimcia que ~cabe de pleno. 

direito, confundind9-se aquella com a lei regu-

E de Úma constituinte, que não é constituinte, 
limita-se ainda ·a elevada tarefa ao papel de 
plebicitaria, ao gosto de Napoleão III, a dizer sim 
eu não ao plebicito imperial; cercea-se a sua acção 
com pêa.s que nuo são admissíveis ; que a consti
tuição repelle, porque manda apenas indicar os 
artigos a reformar, o sentido da reforma, e não os 
termos, o modo dn nlteração. 

O .nobre presidente do conselho, procurando 
justificar a& restricções já approvadas pela ca
mara, disse que recciava-se que a futura camara 
se pudesse desvairm·, nbusarj de seus poderes, 
e para que isto não succedesse, ·para se vencer 
todos os escrupulos, convinham as restricções, 
isto é. taxar-se do antemão a obra a fazer, con
stituir-se uma sim lesem reitnda. Me parece que 
a segurança de que a futura camara nao exce
derá os limites desejados, não se firma em redi
culas pêas, que podem ser destruidas, ma~ na 

não, diz : o que se vencer prevalecerá. 
Do systema ainda porque pela constituição, não 

podem ter poderes especin.es o senado e a corôa ; c, 
pela theoria apregoada, senado e corõn fazem con- . 
tunctamente com a camara dos deputados a re
'rot'IIHI. S5o feridos os nossos princípios, porque 
C !S ti I. 1 • Cl S C Íl , ri S 

dictcm a lei ao poder constitttintc ; e se a lei fica 
re.it~, qç_cm confecciona a reforma silo os 1~odcres 
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pre odios?s, co:no succedeu ba pouco no orçamen
to que fot aqm votado, e cercêar-lhe a acção na 
decretação de reformas a que se obrigaram, me 
parece, Sr. presidente, ·revelar o pensamento de 

· tirar-nos a popularidade. 
Ao mesmo tempo ficando ao senado o papel de 

restringir as economias necessarias, de minorar 
o peso dos impostos, maior se torna o desprestigio 
e fortefica-se o partido· conservador, perdido no 
conceito publico, quando se deu . a mudança, 
mas objecto sempre de certo especial apreçq_. 

O nobre presidente do conselho, com as rlou
trinas que apregôa, 'com as praticas que segue, 
parece associar·-se· a esse pensamento .. V. Ex. 
conhece os receios que existem a . respeito da 
convoc~~ão 'de uma constituinte, á ~á Yontade que 

a o mats cer o m , p, c s 
quando o· nobre presidente do conselho, per
llutla-se-me a pfirnse, que não é oiiensivn, 
nem está· na minha intensão oiiender o illustre 
chefe do gabinete, teve a coragem de dizer-nos 
que não ha\iamos ascendido ao poder em virtude 
de nossa, força ou do triumpho de nossas idéas, 
mas por um favor da corôa. . 

O Sn. Honu DE AnAuJo : -Não chamo 'a isso 

0 Sn. FLOUENCIO DE .ABnEU :-Sr. presidente 
dizer-se.isto e· annilllar-se a situação, é uma e a 
mesma co usa. · . 

Com effeito, si o gabinete liberal não se organizou 
em virtude de uma idéa, si não foi encarregado 
do oder elas manifesta ões .da .opinião, que o 
imperante tinha meios e con 1ecer; mas so
mente pelo arbítrio ou· bOa vontade da Corôa, o 
. gabinete nã~ representa o partido libernl! reprc-

; ' 
fõr por estn determinado ; c no dia em que os 
liberaes, quizerem tornar uma vet·dad~ a posse do 
poder, realizando us suas idéas, hão de ser des· 
pedidos pelo mesmo fuiJ,dnmento, pela mesma 
razão por que foram chamados (.4.poiados). 

Por este modo, Sr. presidente, me parece que 
nem o nobre presidente do' conselho, nem os seus 
collegns que a clle s~ associam, podem ter o apoio 

. do partido_ liberal. Entendo mais, Sr. presidente, 
que, si SS. EE:x:. tivessem um pouco~ mais de 

- amor á idéa, já teriam abandonado o poder. 
Sr. presidente, o ministerio por sua politica pro

moveu a diyisão _do partido liberal, levantou co::
tra si reclamações de todos os angulos do Imperio; 
e pelo descontentamento que lavra no seio do pnr-
tido ela luta ue não arece mais duvidosa, si 
porventura presidir ainda a uma elelvão, cavara 
tão funda divisão, que talvez não se possa mais 
conseguir nossa união.· 

Em tal conj unctura não pó de o gabinete suppor 
que lhe sobra- prestigio para continuar a desem
penhar a missão, de quo se diz encarregado, do 
represen ar o par i o i · 
pirações; · 

Só um outro gabinéte, sem os resenti·mentos 
do actual, sem~a res.~onsabilidade de factos con-

sumados, 'póde congraçar o partido e reivindicar 
o prestigio popular, quo tem sido malbaratado. 

Os nobres ·ministros por amor a suas idéas aos 
nos~os princípios, que unicos podem dar o 'bem 
e~tar da patm, e pelo credito do seu partido de
VIam abandonar um logar, que não podem mais · 
occupar cóm conveniencia para as idéas com con
tentament? de seus correligion:..l.rios::Ó proveito 
para o patz. 

Mas a posse do poder céga os nobres ministros 
e ~~:mdonam ? restabelec.in'iento do systema, a 
fel~c1dade pubhca, 0s credttos do partido e a pro
pria gloria, 110r pequenas migalhas de nomeações 
de juizes e de commandantes da guarda naci<mal 
(AJJOiados). ·. 

O Sn. CAMAnGo:-Sim, apoiado : pensam cor-

lançado ao bando e accusado âe provocar a ascen
ção dos conservadgres ... 

Ainda mais, Sr. presidente, é ferido com qua
lificações mais ou menos odiosas. V. Ex. e a ca
mara se recordarão, por cerlo, da qualificação d0 
matt humor do partido dado á Ollposição liberal 
pelo nobre ministro da justiça. · 

s:r. presidente, tem bom humor, quem está 
alegre, contente, quem está satisfeito, como o mau 

\ 1 . 

descc,ntentamento. Si nós somos o num humor do 
partido, o nobre ministro e seus companheiros são 
o bom humor, os satisfeitos. 

1\Ias o nobrt' ministro da justiça ha de convir em 
que os que estao sutisfeitos não são os mais pro
~rios pnl'a ru:er a felic~dade. dos po'.'os,_ quo sof-

roi celebl'aào motte ele guer.ra de uma revolu~ão o 
grito de : abaixo os satisfeitos. · 
· E tinha razüo de ser, justo fundamento a senha 
populnr. Os satisfeitos costumam a considerar o 
paiz sómente a sociedade em que vivem, aquelles 
que o CG-1'cum, e não raras vezes os esploram ; só 
ouvem, só vêem, pelos olhos e pelos ouvidos de 
seu circulo, não podem saber o que se passa além. 

Os satisfeitos, senhores, estando em uma at
mosphera :iparte, especial, com todos os seus 
·iesejos realizados, não podem conhecer nem com
prehender os soiirimentos populares, não podem, 
portanto; dar-lbes remedio. 

Sr. presidente, ao subir :r situaç1io e ao apre
sentar-me nesta casa, para apoia-la com o-meu 
voto, e.a sustentar com o meu con~11:rso,. m.udi-me 
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gido por S. Ex. podessc, como legitimo resultado 
de seu triumpho, por sua propria força, cumprir 
os compromissos, que havia contrahido para com o 
paiz. , 

Suppunha tambem que os actuaes ministros, às 
que J.lertencem tl primeira organiznç:io, e aquelles 
que se lhe reuniram depois, ttvessem o llrme pro
posiLo de tornal-<'s effectivos. V. Ex. porém e o 
publico, já não digo a camara tem visto a que se 
acham reduzidas as promessas solemnemente fei
tas, a que estado foi arrastada a situação liberal 
pelos nobres ministros. 

Entret:mto, ·Sr. presidente, considerei sempre 
o momento actual, esta ascenção dos liberaes 
ao podér. uma prova deci.siv.a para elle ; e real-

Durante longos annos, V. Ex. e a casa o sabem, 
fallámos ao paiz, agitámos a opinião, tomámos 
com romissos, mostrámos quaes os cravos que 
travav~m a ro a o nosso mec anis · · , 
.vindo ao poder devíamos tlpressar-nos em satis
fa~er os nos~os compromisso.s, realiz~r as nossas 

' ' ' "' . . Si não se procede: por este: modo, si esque-
: cemos no poder tudo quanto reclamámos em op
. posição, como poderá o partido liberal fallar de 
: novo á opinião publica, t.omprometter-se pelas 

aspirações nacionaes? Como poderá mesmo ser 
nccreditado? Só nos restará o mais lamentavel 
dos descalabros. · · 

Sr. presidente, os nobres ministros podem 
conccrr~r, se isso lhes apr~z J?ara o desprestigio 

. -

vez deste período de elabora~·ão.. igual aquelle 
que atravessam as republicas sul-americanas. 

Com e.ffeito Sr. presidente, é necessario que 
este período tel'lnine, para que o Brazil possa se
guir desassombrado a marcha do futuro, mns 
para que se cesse de agitar a opiniiío com a mu-

. dança da fórma de governo, é necessal'io antes 
de tudo que os governos, se compenetrem da sua 
missão, qu.~ sejam Ieaes aos partidos que repre-

• · Sentam e fieis ás suas idéas (Apoiados) ; que o 
imperante, a seu-turno, se· convença de que a 
felicidade publica não se limita ~os interesses, de 
uma família, nem se reduz a ambição de um po
der ·arbitraria, mas, no contrario, consiste espe
cialmente para elle no respeito, na homenagem·á 
soberania nacional Muito bem). 

A,_ estabilidade das ·constituições, Sr presi
dente, não se firma, senão pela con,·icção dos 

ovos, de gue seus direitos são r·espeitados e 
to as a~ suas asp1ra~;oe~ po em ser i · 

Tenho concluído (Muito br:m. Oorado;·é felici-
ta~.) · 

O Sr. Franeo de Sã nãe julga ocioso 
aproveitar a disCU!-São do projeto de respostn á 
falia do throno para examinar a situação politica 

que têm sido apresentadas pelos distinctos deputa
dos que se oppõem ao actual gabinete. Felizmente 
ha apenas divergencia entre liberaes, sobre actos _ 
do governo, mas não ha divisão entre clles. 

Essas razões foram desenvolvidas pelo nobre de
putado por Pernambuco e pelo orador que o pre
cedeu. l{el'~l'em-se ao programma do g·abinete, que 
dizem, amesquinhou a missão do partido liberal, c 
resumem-se nas censuras feitas ao ~rojecto de re· 
forma constitucional. Pinta-se o gabinete como in
fiel aos- compromissos do partido, e como tendo 
passado pelas forcas caudinas do poder pessoal. 

. Censuram a aceitação do poder em_5 de Janeiro 
de !878, ou o programma apresentado pelo gabi-
nete ? São causas bem diversas. · . 

Quanto á primeira, diz que o nobre presidente-
o canse 10 nao rece cu a a i i ; · 

sem préviamente consultar aos seus amigos, cuja 
opiniã? foi ~er Mv~r. do partido a~eitar o ~n~ar~o. 

ceramente, qu~ não subiria ao poder senão pela 
victol"ia nas urnas ou no parlamento, e por isso 

· odia' o seus adversarios a 
fazer a reforma eleitoral. Em :1.875 por occasião 

-da indicação de reforma constit.ucional do Sr. 
Ferreira Vianna, e em 1.877 ante a grnnde maioria 
conserYadora, os liberaes pugnaram por uma nova 
lei eleitoral. Esperava o partido,. que feita a re
forma, a maioria da na~âo o escolheria para go-
vernar. · 

l\l<1S em que circumstancias o partido liber:Jl 
teve de aceitar o poder, por fórma diversa da que 

· · "' · - idcnte do conselho: 
pelo naufragio do partido conservador~ 
. Esse partido estava exhausto .. e não podia re.a

lizar nem· as reformas administi·ativas urgentes, 
nem a grande reforma que devia regenerar o sys
tema representativo. Em tncs circumstancias não 
seria patriotico recusar a gravíssima responsnbili-

a e a a mm1s ração u · . " L 

governo devia ada}JLar-se a essas mesmas circums
tancias. 

s gr ~ • 
tauraç:io das finanças, o restabelecimento da mo
ralidade da ndministração oublica, e a reforma 
eleitoral. O prograinma estnva form11do. O partitlo 
liberal tinha rle reformar as finançns; restabe
lecer a moralidade m1 administt·nçào e realizar a 
grande idé:1 da eleiçiio directa. Era ba.-tante para 
occupar a actividade do gabinete dur .. nte uma 
sessão legislativa. Nesse . programma não havia 
esquecimento dos compromissos do partido li
beral, 11em se amesquiuhava ·a ma missão. 

O programma liberal de 1869 era um programma 
de governo; enunciava o credo liberal e apontava 
as reformas urgentes. -

O partido conser-vador forçndo por essas idéas, 
realizou a reforma do elemento servil, ·_e fez a 

~ . ' b ~ 
a júdiciaria. Do programma de !869 ·restava a 
refol'ma eleitoral. · 

L : 

partido liberal diziam que se dP-vin concentrnr to
dos os esforços em reclanwr a reforma eleitoral, 

• 1 maas iraeão do ar-
tido; a regeneração do systema representativo. 

Em i8ii o Sr. conselheiro Nnbuco pedia are
forma eleitoral eensitari<t, porque o partido· não 
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desejava o suffragio universal. Nenhum liberal Ir-se-ha porventura propagar n instrucção pu
entretanto pedia, nem pede um censo elevado. blica com sacriflcio da liberdade? Duvida disso, 

A base ·da reforma eleitoral proposta em :1.869 porque distinctos liberaes sustentam estll idéa, 
foi o -censo"· de 4:005 para o eleitor, estabele- e governos liberaes a consignaram na lei elei-
cendo é certo um systema mixto, a eleição_di- toral da Italia. . · 
recta nos grandes ·centros de população e a in- Passa a examinar si as duas condições do censo 
directa no~ outros pontos do Imperio. Esse pro- de 4:00$ e de sabet· ler e escrever excluem do 
jecto foi abandonado e com razão, para se esten- direito de voto :1.9 vigesimos da população do 
der a eleição directa a todo o paiz. - Impel'io. _ 

Assiin si o actual prógramma não é liberal, Com o actual projecto de reforma eleitoral, o 
não o era tambem o de :1.869. E' exacto que mais numero de eleitores, feitas todas as deducções, 
tnrde, em :1.87;), os chefes liberaes no senado será de 500,000. Demonstra-o a_ ultima estatis-
ndopta ram o censo de 2005000. . tica, o recenceamento de :1.872. 

Dizia o Sr. conselheiro Nabuco : Ou adoptar a Pelo actual projecto o corpo eleitoral será maior 
simples suppressão dos gráus, conservando o do, que o dos paizes de governos mais liberaes. 
censo de 200 ou supprimir o :L o gráu, conser- Do eleitorado de 24:,000 eleitores, passará o Brazil 
vnndo o censo de /}. pnmeira: so uçao e in- a ter , , numero que 1ra sempre augmen-

. constitucional, porque confere á massa geral . tando pelo alargamento da i:astrucção publica. · 
dos votantes um direi~o que. a const~tuição lhes: Não ~e faz exclusão desde que as condições do 

teração constitucional. o offi.cio que não dá a quem o pratica 4:00~ de 
Os liberaes do senado abandonaram o censo de rend~ ?_No Brazil não ha operario que não possa 

I"'!' • • • 

Branco procurava impopularizar o programma 
liberal, apregoando que por elle se excluiria do 
voto um· grande numero de cidadãos. Depois 
de terem procurado demonstrar quanto era 
erronea essa apreciação, aceita aliás por nl
guns co-religion::..rios · mais adiantados, resol-

- veram aceitar o censo de 200$, exigindo que esse 
censo fosse definido. Essa definição' não é a que 
pede. o nobre d~p~tado pelo Rio d~ Janeiro. En-

renda seria ~valiada por certas presumpções c 
circumstancias · indicativas. ' Esse systema foi 

.. adoptado na nltima ~lei · eleitoral, ·porém com 
maior amplitude, e com certo arbitrio para as 
juntas de qualificação. . : 

· ren a fessc connecida não ela 
presumpção das juntas qualificadoras, maspelas 
circumstancias indicadas na lei. Adoptado este 
systema, á indifferente que a renda seja de ~00~ 
ou c .. : o resu a o e o mesmo. 

A lei eleitoral fixará o meio pratico de se execu
tar o principio, corri~indo o processo de quali-
fica~ão. . 

O censo de ~00~, ainda com a condiçãó de 
saber ler e escrever, n,ão restrjnge o censo elei
toral, como pretendem os n'obres deputados. Si 
outras fossem as circumstancias do paiz,seriá pre
ferível o systema da lel portugueza, que não ex
clue todos os analphabetos. Conrere ella o direito 
eleitoral a todo o cidadã·o que sabe ler e escrever e 
aos que concorrem para as despezns publicns 
com certa contribuição, e ainda aos que, sendo 

. chefes de família com o seu trabalho podem sus-
tentai-a. c 

O actual gabinete, porém, acompanhando ou-
tros chefes 11 eraes, pre erm a con Içao e sa er 
Ie1; e escrever, excluindo os analphabetos. A pri· 
meira imp~essão é contraria a essa. exig~ncia, 

pa_r; o 'desenvolvimentõ da i~strucção, não se 
póde deixar de aceit:ll~a. ·. . . · 

.. ' . . 
dãos a frequentnr as escolas. Além disso essa con
dição da lei impõe ao governo o dever de pro
pagar a instruccão do modo mais efficaz que 1or 
possivel. . • · · 

Em outros paizes de instituições liberaes,o censo 
calculado pelo pagamento de impostos é muito 
mais elevado. . · 

Não ha· a exclusão que se a.tlirma, e ella só póde 
se dar SI o systema de qualificação fôr máo. 
O partido liberal, porém, ha de fixai-o de modo 
a evitar os abusos que sempre tem profligado. 

Póde-se comparar o nosso estado eleitoral a 
um pantano que desprende gazes deleterios. Não 

cear e e 
pantano para convertel·o ·em valle aprazível e 
fecundo. · - · · · 

Purifique-se o nosso estado social, Q.esviando-se 
as torrt!ntes de corrupção que descem· das emi
nencias, e faça-se com que o corpo eleitoral não 
seja ma.is uma cou:;a r~pellente e perigosa, m~s 

para con- . 
m 

A consequencia dos princípios sustentados 
seria o suffragio universal, como o pbantasiam 
os espiritos mais adiantados, isto é com os votos 
das mulheres e dos menores. Não é isto de certo 
o que se deseja. · · 

Outros pontos das accusações dos nobres de
putados referem-se á limitação dos poderes da 
constituinte. Parece-lhe que não foram bem 
comprehendidas as palavras do nobre presidE'nte 
do conselho, quando disse que a futura.· camara 
só teria de dizer sim ou não ao projeclo que lhe 
fosse submettido. O pensamento de S. Ex. foi 
o seguinte : que· a camara futura não podia re
jeitar as bases estabelecidas .no actual projecto, 
podia deixar de fazer a reforma, mas si a fizesse 
seria sob essas _bases. Fica porém uma larga e 
no re m1ssao a u ura ca a, · · 
esse pensamento. Foi o que se deu em :1.83/í.. 

Já sustentou que a limitação da lei que auto- _ 
iz c · · • 

reformas lib'eraes e umà . garantia das ,iberdades 
p~bli~as. Desde que o systema d~ reforma _con-

perigos que receiam os nobres deputados, . ha 
necessidade que o poder -legislativo .ordinario 
possa estabelecer os limites da reforma, ha ne
cessidade de ~stabelecer -precauções. Essas .pre-. 
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cauções podem ser mais ou menos largàs, indi· 
cando o simples sentido da lei, ou declarando a 
base· principal da reforma. 

Cessem as impaciencias e as ex:gencias de 
reformas logo e logo. E' verdade que no pro
gramma liberal estavam os princípios do partido, 
mas consignava tambem os perigos de pro
g-rammas demasiadamente latos e doutrinarias. · 
E' esta o pensamento que tem prevalecido em 
outros paizes, onde democratas os mais radicaes 
têm sustentado reformas. I"noderadas e succes
sivas. Em França, Gambetta levantou o principio 
. do o!Jportunismo e o vai praticando. 

Uma gran.de idéa como a reforma eleitoral, acom
panhada da restauração de nossas finanças é um 

O' • • 

Redacção do 'projccto n. 2Hl A. de i879. 

A assembléa geral resolve : 
Art. i.0 O chamamento dos credores do fallido 

para dc_libe~ar sobre a conc?rdata terá lo~"lr com 

parecerem,~ por si ou seus procuradores, como ad
herentes á mesma concordata; para cujo conces:::lo - .. .· . . . 
dos (arts. 8~2 e 8Õ:7 do codigo commercial)~ sendo 
em todo o caso indispensavel o concurso effectivo 
dn maioria de dous terços no valor de lodos os cre
ditas sujeitos aos e[eitos da concordata para que 
esta seja válida (art. 84,7 do citado codigo). 

Paragrn1)ho unico. E:>ta disposição é extensiva 
aos casos dos arts. 870 c 900 do codigo commer
cial. 

Art; 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das commissões em 30 de Junho de 1879.
J . .ilf. de !Jiaced'J.-Ruy Barboza. 

Ü SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia :J..e de 
Julho: 

Continuação da 3.a discussão do projecto sobre 
sociedades anonymas. 

·Continuação a ISCtBsao o parecer a com
miss5o dl! assembléas provinciaes sobre a lei pro
vincial do llio. Grande do Sul de 4 de :Maio de -- . 

3."' dis·cussiio do de n. 180 approvando o privi
legio concedido n José Antonio Mosquera. 

O resto d:1s ma terias designadas para u prirBeira 
pm-te da ordem do dia 30 de Junho. 

2. a pa1;te (ás 2 horas ou antes). 

Continuação da discussão do projecto de res
posta á falia do throno. 

Levantou-se a sessão ás 5 horas e 20 minutos 
da tarde. · 

A.cta do dia 1 de Julho de 187'D. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS • 

Fidelis Botêlllo, :Mello e Alvi'm, Lourenço de Al~ 
b~querque, Azamb~ja M:eirelles, Souzn Carvalho, 

1 • t • • · · a in 
Moura, Barros Pimentel, Luiz Felippe, Ferreira de· 
Moura, Lafayette, Manoel de Magalhães, Olegario, 
Fr~uerico de ;\.lmci,da, Soares Brandão, Costa Ri
beiro, Theoplulo Ottoni e Segismundo . 

. Compareceram depois da chnl1Jada os Srs. Freit:Í.s, 
Smv~, Silveira de Souza, Barão de Villa Bella, 
Rodngues Junior, Paula· Pessoa, Prisco Paraíso, 
S~ut~, Seraphi~'o, Joaquim Breves, Ignacio Martins, 
Sll~e1raJ!artms~ Almei_da Couto, José Bas~on, l\i~-

' \. , ' ' Reis, Lima Duarte, Freitas Coutinho e Zama. 
Fallm'am cem participa~;ão oscSr~. Aureliano de 

Magalhães, Amcrico, Beltrão, Carlos Affonso, Da
nin, Espindoln, Esperidião, France de Almeida, 
Galdino das Neves, João Erigido, José Marianno, • r • • 

I .. ' ' 

Theodomiro ; e .sem ella os Srs. Leoncio de Car-
valho, Augusto França, Andrade Pinto, Antonio 
d i u 'i a Afl'onso Pcnnn Ara"'iíO e Mello An-
tonio Cal'los, Buarque de Macedo, BelforL Duarte, 
Bezerra Cavalcanti, Bezerra de Menezes, Rodolpho 
Dantas, BulcãA, C11ndido de Oliveira, Corrêa Ra
bcllo, Carrão, Diana, Epaminondas de Mello, Fre
derico Beg-o, Franco de S:i, Franr.a· Carvalho, 
Flores, Felicio dos Snntos, FerJ?.ando· Osorio, Flo
rencio de Abreu, Gavião Peixoto, Hygino Silva, 
Ildefonso de Araujo, Jo:l.quim Serra, Joaquim Ta
vares, Joaquim N<Jbuco, José Bani facio, José Cae
tano, lioreira ·Br<Jndão, Martinho Campos, Mello 
Franco, l\Ianoel Eustaquio, Marianno da Silva, 
:Macedo, Manoel Ca-rlos, .M:moel Pedro, Ruy Bar
boza, Snldanha 11Iarinho, Sergio de Castro, Souza 
Lima, Tavares Belt'ort e Tbeodoreto Souto. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não haver 
sessão or f<Jlta de numero. 

O Sn. L 0 SECRETARIO ·dá conta do seguinte 

N 

Offi.cios : 
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Da· mesa do collegio eleitoral ciâ cidade do SP.rro 
de 26 de Maio, envi:mdo copia da neta da eleição 
secundaria para um deputado á nssembléa ge_ral, 
. na vaga deixada pelo Sr. Affonso Celso. - A' 
commissão de poderes. 

Requerimentos: 
Do Basilio Magno de Araujo2pedindo ser admittido 

a exame de anatomia, afim de matricular-se no 2. o 
anno do curso medico da faculdade da Bahia, · 
depois de obter approvação em historia, unico pre
paratorio que lhe falta.-. A; commissão de ins
lrucção publica. 

De Vasco Theopisto de Oliveira Chaves, phar
maceutico, pedindo ser sdmittido a exame de ana-. .. .. · 

' ' . .. 
culdade de medicina da ·Bahia.-A' commissão de 
instrucção publica. 

matriculado no curso pharmaceutico, 'dispensando
~e-lhe a

7 
idade _que !lle falta.-A' commissão de 

E' lido e mandado imprimir o seguinte 

PARECER.· 

!879-N. 2:l3 A. 

A comm1ssao de orçamento examinou o pro
jecto de lei n. 2!3, assignado por 3:1. Srs. depu-

I u ·iz rr 

pender até a quantia de 4,0:000$ com a intro
ducção da herva mate nos principaes mercadGs 
dos Estados-Unidos e da Europa. -

A commissão, considerando que a herva mate 
é um dos prodnctos da riqueza agricola de al
gumas das províncias do Imperio ; 

Considerando qu~, por pouco conhecida e ge
neralizada, não tem a extracção' que seria de es
perar de sua exce'ilencia e benefico uso ; 

Consider:mdo que, das informações conhecidas e 
exames feitos, reconheceu-se ser um prouucto que 
facilmente so transformorá em poJerosa fontc.de 
riqueza publica ; . 

Considerando que o auxilio lH'oposto não é exa
gerado, e púde ser c:tumerado entre as·dcspezas de 
caracter repre~entatrvo : 
· E' de parecer que o citado projecto entre em 
discussão, e que seja adaptado por esta augusta 
camara.· 

Sala da commissão em 26 de J11nho de 1.879.
Bual·que de llfacedo.-lgJiacio llfartins.- Souza 
Carvalho.-Fabio·Beis..-Prado Pimentel._ 

i879-N. 2:l3. 

A assembléa geral resolve : 

. ..... ~ .. -
de . annuncios avulsos e na imprensa dos jornaes 
mais acreditados, podendo ser encarrega1IOS das 
respectivas publicações os consulados geraes do 
Brazil. · 

Art. 3,° Ficam revogadas as disposições em 
contrario~ 

S. ·R.-Sala das sessões da camara dos Srs . 
deputados, i9 de Maio de 1879:-Sergio de Castro~ 
-lff. A. de Araujo.-.t1farcolino llfoU1·a.-Rodolpho 
E. de Souza Dantas.-Prisco Paraiso.-Mm·tinho 
Campos~-Mello e Alvim.- Joaquim Breves Filho. 
-Ignacio ltfá1·tins.-José Basson.-Sottza Carva
lho.-Silveira de Souzâ.-llfa?wel Carlos.-!~ Bri
gido.-Joaqui?n Bento de Souza Andrade.-Tho
?nazPompett de Souza B.-J. M. de JJ{acedo.-Es
peridião E. de B. P.-Dr. Espindola.-Dr. Ame
rico.-j}fenezes.-Prado Pimentel.-Barros Pimen
tel.-Tiuophilo Ottoni.- F1·ança Carvalho.-Ma
i'ianno d_E- Silva.-Tavq,res Bel{ort. - Cesar Zama. 

O Sn. PfiESIDENTE dá para o dia 2 a segu~nte 

A mesma designada para o dia :L do corrente. 

Sessão em~ de ..Ju!llo.de 1.87'9. 

l'RESIDENCIA no SR. FREDERICO DE AL!IrEIDA, 
L 0 VICE· PRESIDENTE. 

SUi\IMATI.O. - E:tPEDII!I!'l'E.- Projectos.- Observações e re· 
querimentosdos Srs. Silveir:a. Yartin11 e Liberato Barroso. 
-O!Jsen·ações do Sr. Saldanha Marinho.- i, o. PARTE DA 
onDE:.! no DI.I..-Continuacão d:1. disc!lssão sobre sociedades 
anonymas.- • men as.- 1seursos os rs. uar'lue e 
.Macedo, Antonio Carlos e Lafayctte (ministro da JUStiça). 
-2.a P.AilTE DA ORDEM DO DIA.- Continuação da diSCUSSiiO 
da resposta á. falla do throno.-Discurso do Sr. Manoel 
Pedro. 

A's H horas da manhã,feita a chamada, acham-se 
s · • r d rico d Alm i a I 

de Araujo, Cesario Alvim, Mello e Alvim, Ma
noel Eustaquio, Augusto França, Sergio de Castro, 
Marcolino Moura~ Souza Carvalho,Seraphico. Costa 

Brandão, Lafayette, Ferreiru de Moura, Rodolpho 
Dantas e Theophilo O~toni. · 

' . ' Srs Joaquim Nabuco, Joaquil:!l Tavares,· Fer~ando 
Osorio., Paula Pessoa, Fredenco Rego, Antomo de 
...... . ~ - ' 

Corrêa Ílabello, Souza Lima, Carlos Affonso, 
Pedro Luiz, Siuval, José Basson, França Carvalho~ 
Epamino&das de :Mello, Andrade Pinto, Bapt}sta 
Pereira, Bezerra de 1\lenezes, Manoel Pedro, Lima 
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Duarte, Theodomiro, Freitas Coutinho, Sigismun-
dú e Freitas. =- -

Faltaram com participação os Srs. Almeida 
·Barboza, Almeida Couto, Beltrão, Franco de Al
meida, Galdino,Diana, João Bl'igido,José Mariano, 
Jeronymo Sodré, :U:eira de Vasconcellos e Vis
conde de Prados; e sem ella os Srs. Leoncio de 
Carvalho, Aragão e :Mello. Belfort Duarte, Be
zerra·cavalcanti, Carrão, Couto Magalhães, Franco 
de Sá, Flôres, Felicio dos Santos, Hygino Sihra, 
Joaquim Serra, Joaquim Breves, José Bonifacio 
Yartinho Campos, .Manoel de Magalhães, 1\Ianoei 
Carlos,Prado Pimentel, Rodrigues Junior e Zama 

Ao meio-dia abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta· da sessão anterior. 
O Sr. L 0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

ED'EDIENTE. 

O:fiicios: 
' Do ministro da marinha, de 30 de Junho, devol-
ve~ o o reque i . · -
zenda João Coelho de Almeida péde pagamento 
de differença · d~ nncimentos. -A quem fez a 
requisição. 

Do ministro da guerra, de 30 de Junho, resti
_tuindo, informado~ o requerimento em que o al
feres reformado Bellarmino Acioly de Vascon
cellos pede ao corpo legislativo a concessão de 
soldo por inteiro, da tabella que baixou com o 
àecreto n. 2.!05 de 8 de Fevereiro de !873.-A 
quem fez a .requisição. 

Do mesmo, de igual data, remettendo o requeri
mento informado em que o i. o tenente do ba
talhão de artilharia, João Claudinõ de Oli\reira 
Cruz, pede transferencia para o estado-maior de 
t.o. classe.--~' commissão de marinha e guerra. 

no· mm1stro a agr1cu ura, e e un 10. 
remettendo cópias da petição e memorial de EÍias 
José _Nunes da Sil'."a e outros e da informaçã_o do 

ração do rio -Xingü.-A quem fez a requisição. 
. Do secretario ·do senado, de L o do corrente, 
remettendo, emendada pelo ~Qnado, a proposta do 
poder executivo, convertida eJU projecto de lei, 
abrindo um credito extraordinario de 400:000~ 
destinado á~ despezas com os pharóes da costa do 
Imperio.- A imprimir. 

Do mesmo, e igual data, remettendo, emen
~ada pelo s~nado,_ a proposta conyertida em pro
Jecto de le1 abrmdo um credtto suppletnentar 
de. 65~: i50$3:l3 destinado a occorre1· diverso ser
Tiços a cargo do ministerio da guerra.-A Im
primir. 

Do presidente da província de Minas .Geraes de 
!6 d"e Junho, transmittindo a aut]lentica da ~lei
çao · · o ,., · u-
tiva, na vaga deix:!da pelo Sr. deputado Aifonso 
Celso, no collegio da cidade de S. João Baptista do 

- • ' • n-

Fo~am Üdos, julgados objecto de deliber"acão e 
· mandados imprimir os seguintes · • 

PROlECTOS. 

Frit~derick Kuntze obteve do ~overno imperial 
por decreto n. 7300, de 2~-de Máio ultimo, privi: 

legio por 1.0 annos, para preparar carne verde 
por novos processos, j::í. praticados na Europa, 
produzindo as especies: 1.a carne secca, 2a carne. 
em pó, 3a carne em past-ilhas, (!.• carn~ mistura-
d2 com ce1'eaes. ' · · 

A com missão de commercio e industria, tendo em 
attenção a novidade dos processos, que o im
petrante pretende importar no paiz, e o desen
Yolvirnento que os novos productos hão de im
primir á exportação de· carne para o estrangeiro, é 
de parecer que seja adaptado o seguinte projecto: 

c A assembléa geral resolve : 
c Art. L• Fica approvado odecreto n. 7300, de 

2~ de Maio de 1.879,que concede a Friederich Kuntez 
privilegio por 1.0 annos pro-a preparar carne verde 

• Art. 2. o Esta concessão ficará sem effeito, si 
dentro ~e dons annos, o concessionario não puzer 

;; 

c Art.· 3. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

José Caetano.-Aragão B~lcdo. • 

1.879.-N. 0 238. 

A' commissão de.instrucção publica foi presente 
o ofiicio do ministerio da guen;a, de 1.3 de :Março 
deste anno,remettendo o requerimento, devidamen
te informado, em que o alferes alumno do ex
ercito Antonio Ilha Moreira, alumno da -escola 
militar, ede lermissão ao cor.po legislativo para, 
na época dos exames o corrente anno ec lVO, 
prestar o. de fortificação permanente, ma~eria do 
~.0 anno do curso supel'ior da referida escola. 

A coi:nmissão, ú vista da informação -do coronel 
CO!llmandante interino da escola militar, em que 
declara não have~ inc.9mpatibilidude nas horas 

nente ~o fim ~~ corr.entc anuo lectivo, ouvindo as 
re~p~cttvas ~1çues, e de. parecer que se adopte 0 
segumte proJecto, defermdo-sc-lhe a pretenção: 

• A assembléa geral reso!Te : 
Art. L o E' autorizado o governe a admittir o 

alferes alumn9 do exe1·cito, Antonio Ilha 11-Ioreira 
a 1 um no. matrteulado no i. o anno da escola militnr 
desta corte, a pms~ar, na época dos exames do 
corrente anno lect~vo, o exame de . fortificação 
p;,rmanente, matena do 2.0 anuo do curso supe
nor, afim de poder matricular-se no 3. 0• anno. 
· « Ar~. 2.° Ficam revogadas as disposições em 

co:;trano. 
•Sala das co~missões em 30 de Junho. de !879 .. 

.. .. . . 

clarou q~e se bavia_ pago 80:000$ de co remissão a 
um .prestdente de provmcia, por transportar di
nheuo~ entende do seu _de-ver, como ex-ministro 

t
.d t:> ( • d . 1 onra o seu. par-
I o apo~a os/ ••• 

O Sn. FnEoEnrco REGO : - E do seu nome 
(.1.poiadvs) . 
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O SI\. SILYEIRA MARTINS:- .... reclamar contra ] Transportar daqui do Rio de Janeiro a Goyaz 
um facto: que não passa de torpe calumnia (A11oia-~ :1.00:0008 por i:OOO~ não era certamente uma exa-
dos). , ' geração (Apoiados). · 

Por . isso pede ao Sr. presid~nte que consulte_a U:~.rA voz :...:...E a porcentagem é de lei 
casa SI lhe concede alguns mmutos de urgenCia '\ · . 
para justificar um requerimento que quer man- . O Sn. _SI.LVEIRA ~IARTINs observa que mnda ~~~-
dar á mesa (Apoiados). , , -stm o ~nmstro da fazenda .~ntendeu que devt:l 

, VozEs.- E mmto JUsto. . esperou alguns dias p·elo presidente da provincia 
. , . . I economzsar esse c6nto de reis para o thesouro, e 

·O Sn. PRESIDENTE diz que o tempo determinado de Goyaz, o Sr. Dr. Crespo, que esta:v:a a chegar á 
para esses trabalhos de ·expediente é de tres côrte, para que este levasse o dinheiro sem r.om
quartos de horas, e como o nobre deputado pede missão alguma, porque, no seu entender,os pre
apenas alguns minutos jpara fundamentar o seu sidentes não podem recebei-a, nem os ministros 
requeri-q1ento, ·póde usar da palavra. devem pagar-lhes. _ 
· O SR. SIVEIRA MARTINS deve antes de tudo di- Chegado o presidente, dei-lhe disso parte, mas, 
zer ao Sr. Barão ue ara ser-lhe a radavel no .dia immediato a resentou-se no thesouro e 
não duvidará figurar de capinha no circo em que · declarou ao orador que era uma reS}lOnsabilidadf! 
S. Ex. figurar de touro, · individual que elle não P''dia tomar, mas que o 

. Não responde ~s hi~torias da comP.anhia do Zj- theso_?.ro- pa~ava. uma commissão ·para a c~n-
( ) ' ..._ \. -

dante de ordens poderia incúmbir-se do trans-
porte mediante a_commissão. . . 

havia pago de comÍnissão a um p~esidente de pro- o presidente não podia levar o dinheiro de graça~ · 
vincia, por transportar dinheiro, 80:000~000 t e o thesouro tinha .. de pagar coi:nmissão, .entendi 

. . . - 9.ue d~via preferir. aquelle que mais de uma vez 
pecl:~.~a termmantemente que Jsto e qu~ na~ j Ja havia transportado, durante a administração 

pode deixa: de s~r em q~alq~er temp8 um~ o_ran de meus antecessor!'ls, · e que era conhecido ·e · 
de c~l'?-mm~ (apozados), nao so e~ referenCJ:~ a su~ apresentado pelo thesouro. Ao menos si 110uvesS8 
ad1mms~ra~ao, ~as em referencH.l a qualquer ~u qualquer inconveniente, perda do dinheiro, desvio 
t~a (apozados) · So um c~rebro deseol!certa~o pod~ ou fui to_, ao menos não poderia ser censuradõ por 
dtzer s.eme_lhante co usa, !iel:!l vroval-a 1 ncoutm~nte' haver deixado aqueile.que a e si já tinha· dado boa 
corno e po1s que um ex-mmistro affirma leviana- . " 
mente, e garan e por m ormaçao, um ac 0 em Mandou, pois, o dinheiro p(lr "este que recebeu 
que, por absurdo, ninguem póde acreditar? (Apoi«- 1.:000,$ da tommissão de :1. "/o. . · 
dos). · · · · Foi tambem enviada grande quantia de àinheiro 

0 SR: FREDERICO REGO : - Elle vive o. penas de para :M:ato-Grosso, quando partiu o Sr ~ Dr. Pe-
retaliações. · · · · . drosa. Com este nem sequer fallei em eommh;são. 

o SR. SILVEIII.A MARTINS observ:.a que teria direito P~rt:mto, v~-se ql:!e, em relaç~o a_g ministerio 
de retaliar, st porventura se e en esse, oppon!!:.o 
a seus adversa rios, a verdade... · 

O SR. F:REDJtmcõ REGO : - A oiade, muito 
apoiado. . disse: • não foi V. Ex., Il}as anda perto. • Si 

o SR .. SiLvEIRA MARTINS:-..• mas não tein di- não foi o seu antecessor que pagou, então foi 
reito de inventar Rem de calumniar (Apoiados). S. Ex., que é o mais proximo. 

Obierva que nüo tomou para si. a cara-puça, por O Sn. CARLOS AFFONso :-Con~ta que o St·. Barão 
qúe tem consciencia .de seus cinco neto~, ma~, pela de Coteg-ipe referiu-se a um boato calumniosol 
maneira por que foi referido pelo Sr. Barão de Co- anterior á actunl situação política. . 
tegipe, em urna phrase ambigua, quando tratava 
da pessoa delle orador, presta-se a duvida e mui- O Sn. :::iiLVEIRA.lL~,.RTINs diz que seja como fôr, 
tas pessoas entenderam que ao orador se dirigia 0 80:000~ não podia nenhum governo pagar 'de 
Sr; Barão. commissão a um presidente de província ... 

Uma -vez unica, si bem se recorda, ordenou o O SR. CAntos AFFONSO:-Ha de se provar qué é 
ministerio da fazenda, durante o tempo em que foi calumnia. 
occupado pelo orador, que se pagasse commbsão O Sn. SILTEJRA MARTINS:-... sem praticar-sB 
de transporte.de dinheiro. Foi para Goyaz. verdadeiro defraude, sem haver um crime, Iião 

Era preciso remetter iOO:OOO;); apresentou-se no só d~ parte de quem os désse, como da parte de 
· ~ rma ões dos altos funcciona- . uem os recebesse - A oiados . ' 
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Naosabe si S. Ex. fallava de seus officiaesdo gabi
Retc _ou de alguns outros, que de mezes n mezfls 
r~cebwm do thesouro g-ratificnções extraordina
rms. de ~m co~ to ~e réis de c:1da ''ez, além dn 
grattficaçao ordmana de o.fficial de gabinete. 

O Sn. FREDERico REGO : - Ficou provado. 
O SR. S!LVEIR.A. ~h.nTrNs observn que quanto ao 

orad9r, so teve um official de gnbinete durante n 
maxrma parte d? tempo da sua administração, e 
era bastante; so dous mezcs antes_ de abt·ir-se o 
parlamento teve dous, por :wcrcscimo de tra· 
lJalho, um p:~ra o~ .neg-ocios d:1 secr·etnria e ontro 
para os-da contabrhdadc, alfnndcgns, etc. Nunca 
reccb_eram os seus officiaes de gabinete mais 
daq~rllq ~ue lhes c?~çe~e a lei, isto é, 200~ de 

faça um protesto. 
· . O Sr. Cotegipe, para defender-se, teima em 

dtzer que ~ orador a:ffirmou que elle emittiu 
:pa e o 1 • 

Nun.ca disse que o Sr. Cotegipc emittiu papel 
. recolhrdo. Informado da verdade, porém não ri
goros~mente, o seu nobre amigo, o Sr. L o se
creta_rr9, fez-lhe_ uma censnra, de que S. Ex. 
sophistwamente defendeu-se peln confusão de. 
termos. M~is t~rde elle orador de posse dos do
cumentos, _verrfiçot;t que .a censura em si era pro
cedente. e amda sr e possrvel mais "Tave a vali
dade do que o que disse o Sr. :1.. o se~retal'io, pois. 
e!ll vez _ e p~pe reco I o ança o novamen e , 
Circul_açao foi papel nqvo que S. Ex:. emittiu. 
Islo na~ altera em nada o facto : a criminalidade 
nao ~sta em s~r papel recolhido ou não· recoll1ido 
(apoza_dos) esta em ser papel emittido contra a lei. 
Este e o facto, que o seu amigo censurou, e este 

Disse o nobre Barão que usou da lei de :1.875 
que dava autorizaç.ão ao governo para emittÚ 
.25 mil contos · e com desprasor vc ue o nobre 
ministro da fazen a actua entcn e que essa ei 
está em vigor. 

Entende que não, ::; lei de :1.875· não pMe estar 
em vigor, foi uma lei toda de circumstancias 
para accudir á praça em um momento dimcil 

•(apoiados); e, - liquidada a conta do thesouro 
:ficou sem· effeito. Estaria seg-undo essa intelli~ 
gencia todo p governo, com confiançtl ou sem 
confiança do parlamento, sempre armado de 25 
Jl!Il contos de papel moed3, o que é absolutamente 
contra o systema de orç~mentos e creditos fi. 
nanceiros do regimen constitucional. 

Pon\m, quando me.smo estivesse em vin-or essa' 
lei, o Sr: Cotegipe não usou della conv"eniente
mente, porque essa lei era para soccorrer á 
praça, e não o thesouro fabri~ar dinheiro, fingi_r 

. ~ ' com premiOs suppostos, e supposta caução como 
fez com a_s apolices 3inda não pagas que 'o the

an 
Foi uma operação verdadeiramente simulada e 

uma esperteza de _rat~,pouca digna das pessoas que 
nella figuraram, md1gna do banco e mais indgna 
ar_n a para o .1~sonro, e crimmosa para o mr
mstro. O mmrstro pediu dinheiro ao banco 
-s~oo~:OOO;$, o banco .n~o teve diuheiro par:a dar~ 
lhe. O q~e f~z o mmtstt·o 'l Mnndou que ·a caixa 
de amortrzaçao emprestasse 8.000:000~ ao banco, 

e para o banco depois emprestai-os ao thesouro. 
O thesonro pede· dinheiro ao banco, porque não 
tem ; o banco pede dinheiro ao thesouro para 
poder emprestar-lhe I Recorreram á caixa do 
amortização e emittiram papel moeda combina· 
dos para di~farçarem com a lei de i875, já caduca. 

Os dous tltulos que nessa occasião mutuamente 
se passaram,· thesouro e banco, e que um ao outro 
se destroem, provam evidentemente a indecencia 
dos meios do governo de que lançava mão o 
Sr. Barão de Cotegipe. . 

· Si o ministro estava habilitado pela lei de 
:1.875, _por que não .tirou directamente o dinheiro 
da cmxa de amortização? Poderia tel-o feito· en-
tretanto não o fez, fingiu em contrario. ' 

Preferiu simular, mentir, praticar um.a fraude, 
a ~r ao paramento, que estava a erto, ec arar o 
~1ao estado da praça e pedir-l)le recursos. Esta 
manobra iEdec~nte e ~riminosa pass~ria oculta,~i 

reaJ:!dade, prestando contas aos representantes da 
?-açao (apoiados); e si hoje .por uma lei que todos 
confessam que não garante a liberdade podem 
manifest~r a opinião do governo, todav1~ pôde a 
apparencm das formulas fazer algum dia que uma 
camara queira tomar seu papel ao serio, pedir 
contas aos governadores do paiz. 

Não é só no nosso paiz que tem havido camarus 
que representam a -vontade do governo Antes, do 

- ~ ' Cf 

calll:ara dos c9nimuns reflecte fielmente a opiniãei 
nacronal, mars de uma vez a camara tem sido 
feitura dos governos ; porém com· o andar dos· 
tempos, e.. o desenvolvimento do espírito publico 
a~abou a camara dos communs por o~edecer prin
crpalmente aos grandes princípios de convenien-

• ' • r 

"' ' . respeito ás leis, que garantem a liberdade da 
pessoa e. da propri6dade do c~dad~o . 

até hoje que as nossas camaras estão sempre 
promptas a approvar os actos dictatoriaes do go· 
':"erno,_ quer sejam justiacados, quer não, todavia 
e pos~1vel que um dia usem realmente da sua.pre
rogativa, tornem effectivos os seus direitos ·e 
pun?-m severamente os ministros que no futuro 
pratrquem actos da ordem desse que praticou o 
Sr ... Barão de Cotegipe, sem gravidade para :1 ad
mmrstração, sem respeito á lei, e sem a fran
queza ~e q~em está convencido que procede por 
convemencra geral, e quer que todos conhecam, 
examinem e julguem seu proceder como governo. 

Vem á ~esa,. é lido _e apoiado o seguinte 

REQ UERHllENTO. 

medio do Sr. ministro da fazenda, as seguintes 
informações: 

:t. a ual a .,.ratifieacão mandada a(l'ar elo 
ex-ministro da fnzenda de 5 de Janeiro aos seus 
ofiiciaes de gabinete. -

2."- Qual a. commissão que mandou pagar pelo 
m erro envta . 
3.a Si durante a sua administração pagou-se por 

sua ordem a algum presidenta ou a qualquer outra 
pesson commis~ão por transporte de dinheiros. S. 
·R.-Silvei,·a Martins. . 
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0 SR. LIBER..4. TO BARROSO : - Requeiro urgenci::t 
para que continue a discussiio. . 

O Sn. PRESIDENTE : - O regimento diz que a 
urg~::teia para interromper a ordem- do dia só 
póde...; ter logar para negocio cuja solucão não 
possa ser adiada. • 

0 Sn. LIBERATO BARROSO :...:_Mas o tempo per~ 
mittido pelo regimento ainda não expirou: esta· 
mos dentro dos tres quartos de hora. 

0 Sn. PRESIDENTE : ~Então O nobré · deputado 
·limita o seu pedido de urgencia ao tempo do 
expediente '! · 

0 Sn. LIBERA TO BARf:OSO :- Sim, senhor. 
() SR. PRESIDENTE:- M:JS fi!Jand~ por ÍSSO alte· 

' ' deput:~do pelo Amazonas está inscripto com a pa-
lavra em tempo, vo~ subfl!etter o re·querimento 

(Posto a votos o requerimento é approvado.) 
Tem a palavra o nobre deputado. 

o· S~. Libera1:o Barroso:---.Sr. pre
sidente, pedi a p~lavra para acrescentnr ao reque
rimento dG nobre deputado pelo Rio Grande do Sur 
que venham por intermedio do ministerio da fa
zenda informacões relativas não sómente ao mi
nisterio a cargÕ·de S. Ex., mas ao ministerio da 
fazenda em prazo determinado. 

A camara ·sabe que fiz par.te de ·uma adminis
tração l~bera~ em :1.86~_. 

o - ' . 
B~rão de Coteg:ipe na accusação que fez no se!lado 
não se referiu á actual admi:aistraÇão, mas a uma 

· administração liberal do f{ninquennio de:l.86~ a 
1868 .• 

O ministerio de que tive a honra de fazer parte 
remetteu. para á provincia de Mato Grosso uma 
gran e ~omma que -er:a necessarm para as despe· 
zas extràordin,arias que a desgraçada situação em 
que então se achav::~ o paiz tornára indispensaveis. 

:'\.. . .. 

Carneiro de Campos. nomeadq pelo ministerio de 
30 de Agosto, pre:-idente daquella provincin. De· 
claro muito solemnemente que o finado Carneiro 
de Campos não recebeu senão aquillo que lhe era 
devido por lei e nenhuma commissão se lhe pagou, 
nenhUILa commissão se lhe podia pagar, nenhuma 
commissão receberia aquelle honrado general pelos 
dinheiros que conduziu (Apoiados). · 

Quanto ;ís gratificatões dos offi.ci::~es de gabinete, 
pela parte que me toca posso afirmar que tive só· 
mente nR1 que não recel3en um real <1lém da gra
tificat;ão legal de 200;$ mensnes. Creio que passo 
affirmar o mesmo em relnção aos officiaes do gabi
nete dos meus comp:mheiros do miuisterio. · 

Peço pois permissão ao meu nobre collega pelo 
Rio Grande. do Sul para acrescentar ao seu re ue-
r1mento q-q;e venham informações a respeito de 
commissões pngas pela remessa de dinheirüi feita 
pelo mini.sterio da fazenda para as provincias de 

Vem á mesa é lida e apoiada a. seguinte 

. Que commissão }:agou o thesouro pela remessa 
de dinheiros âs províncias de 11Iato Grosso e Goyaz 
de i864 até esta data.-Liberato B,,n·oso. 

Não havendo mais quem pedisse a palayra SO· 
bre o requerimento do Sr. Silveira Martins, é posto 
a votos e approvado, bein como a emenda do Sr. 
Libera to :Barroso. · 

O Sr. Saldanha Marinho (pela ordem): 
-E' unicamente para pedir a. V. Ex. noticias 
sobre o projecto do registro civil. 

PIRMEIRA P.4.RTE DA ORDE~I DO DIA, 

Continúa a discussão sobre· o projecto de socie
dades anonymas. 

Vem á mesa são lidas e apoiadas e entram con· 
junctamcnte em discussão as seguintes 

· Ao art. :1.5, § :1.. 0-Em vez de curador fiscal, 
cUo-a-se : dos fiscaes. 

Ao art. :1.7, § L 0 - Supprima-se a palavra: 
curadores. · 

Ao art. 22 
pelo seguinte : 

A deliber:ação para ser Talida deverá ser to
mada nos mesmos termos presGriptos pela lei para 
validade das concordatas apresentadas no processo 
de fallencia. . · 

Ao art. 2~- Depois da palavra-concedida;.... 
diga-se: na fórniado paragrapho unico do art. 22. 

Art. 27- Acrescente-se: · 

mutuos, litterarias, scientificas, políticas e bene
ficentes, que se ~odem .instituir sem. autorizaçãO 
do governo, e sao.reg1daspela legislação com· 
mum. · 

Em 30 de Junho de-18i9.-0. H~ de Aquino e 
Castro. · 

O ·Sr. Bua:rque de 1\Iaeedo.- Sr. 
presiden1e, ainda que tivesse sido eu u.m · dos 

· · 1scu e, nao 
venho propriamente encarregar-me da sua sus-
tentação. _Desta tarefa se tem desempenhado, de 
uma maneira brilhante, o nobre ministro da 
justiça, e ·o nobre deputado pela província de 
S. Paulo que hontem se occupou do ãssum}'to. 

Já tendo eu justificado, em segunda: discussão, 
o presente projecto, organizado pelas commissõe~ 
reunidas de fazenda e justiça civil_, só me resta 
aguardar o voto da camara. O que me traz á 
tribuna é pedir ao Sr. ministro da justiça · ~xpli
cações sobre uma das emendas por S. Ex. olfe
recidas, e que, na minha opinião, destróe uma 
das mais importantes garantias consignadas neste · 
projecto. · -, 

Antes; porém, de. o fazer direi duas palavras 
a enas ao nobre de utado ela rovin ·a 
Amazonas, que acha superlluo e inconveniente o -
projecto emendado tal. qual se discute. · 

No pensar de ~· E~·- o proj~cto é superiluo, 
, Ja ·se ac am · consig· 

nadas no codigo do commercio. ·. 
Senhores, é certo que algumas, muito poucas) 
- .. .. • - ~ . t • • 

codip;o do commercio ; mas me , parece, que 
S. Ex. não apreciou devidamente este projeeto 
quando, por esse facto, qualificou-o ·de superlluo: 

Eu já disse nesta casa que as commissões · de 
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fnzcnda e justiça civil não innov:m:nn, por :~.ssim 
dizer, cousa algumn, e que cingiram-se, compi
l:n':lm, adaptaram ás nossas condições o que de 
melhor encontrnram na leg·islncào estrangeira 
sobre as sociedades anonymas. ·A camara, por
tanto não extranh:mí, quo ainda nes;tn occasião 
eu não só venha declarar ao nobn~ deputadJ pelo 
Amazonas, que o projccto contém. um crescido 
numero de disposições inteiramente novas, que 
niio se encontram no codigo do commercio, . como 
tnmbem, que as commissões, propondo urna le
gislação á parte, · divet·sn llo mesmo codigo, 
não fizeram neste ponto senão seguir exemplos 
muit.o autorizados. . . 

E' certo, Sr. presidente, que em ·muitos ·paizes, . ~ . - . : 
e" ' • ; , 

sociedades :mon ymas é parte componente do co
digo do commercio ; m:1s não é meno.s verdade 
f ne out as nat~ões. · ue não estão á uem do ro·-
gresso em ma teria desta. ordem, tem leis espe
ciaes sobre essas sociedades, e que taes leis não 
fazem parte do seu codigo do cornmercio. Neste 
caso _se ac 1a a •rança; a Iazã é i e~. 

Q codigo commercial francez, como o brazi
lciro, mant!nha um regimen inteiramente diverso 
!lo que vamos. estabelecer no presente projecto de 
lei. Quer em Frali(.'a, qtter no Brazil, se estatuiu 
110 codig-o do commercio prévia autorização do go
verno para incorporar-se qualquer sociedade ano-
nyma. . · ·· · 

O regimen agora é i·nteiramente diverso, e neste 
caso diversas devem- ser tambem as disposições se
gun o as qua s st: · - i a es, 
l;Obretudo no que diz respeito ao typo pelo qual 
e lias se deYem regular. · .. 

Não foi outra a razão que determinou a pro
mulgação em França da lei de 24 de Julho de i867. 
a qual é distincta do codigo commercial francez:. 

uando o re(J'imen era o da tutela uando ha i· 
necessidade de prévia ::autorização para ns sociedn
dcs se fundarem, o poder competente tintw do exa
minar os estatutos de cada uma dessas socicuade:;, 
even1cars1 ne esseac avam en amen e -acau· 
telados os interesses de terceiros. 
· Actualmente, poréin, as cousas se passam di

versamente. E' preciso que o governo a!Jra mão, é 
certo, da tutela, mas da tutela que se fazia mister 
para que essas sociedades não se fundassem sem 
prévia autorizaçã9_; da tutela que impunha uma 
acção constante e vigilnnte do poder p'nblico; não. 
:f!Orém, da tutela que é indispensavel' para que, ení 
disposi<;ões geraes e conhecidns, possam ser devi
dame:rate acautelados os interesses de todos. 

E' isto o que f<tZ o projeclo de lei com as dis~ 
posições que não se acham consig-nadas no co
digo do commcrcio. Si o nobre deputado cotejar o 
projecto com o colligo, hn de vêr que naquelle 
quasi tudo é novo; alli previne-se o que é omisso 

. , . ··,-o • . 
t:) • • .. • ~ ( 

:Uerdade seria antes uma armadilha para os in
cautos. 

~ mesmo ,nisto ha notnvel :dter~ção, o nobre de~ 
put!ldO pelo Am:1zonas acha no seu espírito escla
recido res osta ás suas o!:>·eccões. Embora essas 
disposições estejam, em aprte, consignndas no co
digo do commercJO, desde que neste momento se 
.trata de votar. uma lei especial, o iegislador deve, 
do prefere:ilei.a, consolidar todas as disposições 
existentes em leis :mteriores, que, ·reg-endo a ma-

teria, não s~o abrogadas, afim de que por este 
modo n nova lei das sociedades anonymas forme 
um só codigo que, com maior facilidade, possa ser 
consultado pelos interessados. 

Eis a razão por que as commissões reproduzi
rmil,e aind:r nssim modificando,disposições que se . 
acham: no codigo do commercio; disposiçõe$ que 
aliás constam apenas de cinco artigos, os quaes, em 
rigor_, se póçle dizer mal se referem âs sociedades 
anonymas. Não ha nisto nada de extraordinario. 

Tambem não tem razã9 o nobre deputado 
quando censura o projecto por ser demasiada
mente rcgulameatar. Eu Já disse -nestà casa, e 
perm'tt:•-me a camara que o repita. Quando se 
tra~~va dq ex!lme do~ estatuto.s de cada uma das 

méntação. Hoje, porém, que se procura décretar 
uma lei typo, uma lei modelo, uma lei que em 
ri(J'or se ódo dizer constitue a arte essencial 
dos estatutos dessas sociedades , não· se evia 
proceder de fórma diversa daquella por que pro-
cederam as com missões. . · 

gislação sobre sociedades anonymas de todos 6s 
povos. Eu lhe perguntarei si aquellas que são. 
tidas como asmais liberaes, a da Belgica, a da 
Inglaterra, si não são ainda mais regulamenta-
res do que o aetual projecto de lei ? · 

E demais, senhores, onde está o inconveniente 
do poder legislativo votar uma lei regulamenta-· 
ria .como esta ? 

Pelo contrario. Até h~je ~emos, em geral, legi?-

vo, e este por via de regra usa_ dessas autoriza
ções, em muitos casos, a bel prazer. dos interes
ses de momento. Nós ·attendemos muito mais :ís 
conveniencias publicas, procedemos de fórma 
muito mais regular, votando uma lei regltiamen
rin do ue .deixando aos re(J'ulamentos do cro- · 
verno o cuidado de provér a muitas das medidas 
consignadas no prnjecto, .que são de primeira or
dem e da maior importancin; · q~e, sem aberra-
çii , sem esvi . i · i 
samos, não podem .ser ma teria ·de· regulamentos 
do poder executivo. · 

O nobre deputado por S. Paulo já respondeu 
ao meu digno· collega ·pelo A!!:azonas, e eu não 
desejo reproduzir as suas observações. 

Hn uma, porém, sobre a qual de,ro Yoltar p9,ra 
tornar be,rn saliente, que o nobre deputado pelo 
Amazonas, apezar do. seu espirito escln•·ccido, 
nem por isso deixou de cahir em uma deploravel 
contradicção, que por certo nào""justif1ca o pro
jecto substitutivo que S. Ex. apresentott tí casa. 

A conlradicção consiste no seguinte: 
O nobre deputado censurou as commissões por 

que exceptuaram os bancos de emissão d'entre 
as socie~ades.anonymtJs que se têm de reger pela 
n . . , . (}' 
que necessidade 'baTia de exigir a realização ou 
deposito da decim:i parte do capital subscripto 
para. que essas sociedades podessem funccionar. 

o Sn. s.~LD.~:IHA MARINHO:....:._ Não ha contra-
dicção. · 

O Sn. BuAn ÜE DE ·MACEDO:- Si eu ainda niío 
disse onde está a contradicção, como é que V. Ex. 
nffirma que não ha? · · 

V. · Ex. quer que os bancos de emissão se 
rejam, não por leis especiaes, votadas para cadã 
um delles, para certos e dete•·min:1dos casos, 

-..,.: . 
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mas sim da lei das sociedades anonymas ; ao 
passo qui} · condemna serem essas sociedades 
obrigadas a realizar uma parte do capital p11ra 
começarem as suas operações. Logo, V. Ex. 
quer que haja bancos de emissão, sem prévio 
<leposito de parte do c~pitàl realizado em di-
nheiro. · · 

o SR. s.~LDANHA ll..UUNH0:-0 nobre deputado 
não !fie e_ntendeu. . 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO : ...:._Perdão; isto está 
no seu discurso; e tanto o nobre deputado -se 
referiu aos bancos de emissão conhecidos por 
este nome, que o nobre deput?dO por S. Paulo 
resJ)ondeu-lJle prestandO' ás s'Q,as palavras este 

Portanto o ·nobre deputado por S. Paulo, mais 
competente do que eu, tambem niio o entendeu ; 
e si nem eu n - a r . Paulo 
entendemos a S. Ex. eu pergunto: de que bancos 
de emissão nos quiz failar o nobre deputado ? 
Não ha senão uma especie de bancos de emissão, 
porque acre 1 o que o no )re epu a o; com o 
seu alto espírito e reconhecida illustrução, não 
podia faze:!;' esta censura si entendesse por bancos 
de emissão todo~ os. que podem fazer quaesquer 
operações sobre os seu_p .prop~Ios títulos. Isto.. 
não podia ser objecto da censura do nobre de
putado. Desde que S. Ex. fallou em bancos .de 
emissão, todos comprehonderam que se tratava 
de bancos que emittissem titulos ao portador, 
bilhetes de· banco emfim. · 

0 Sn. SALDANHA M.A.RINHO dá um aparte. 
O Sn. BuARQUE DE :MAcEDo:- e curso forr.ado 

nnda tem com isso. O <:urso forçado não deve· ser 
decretado em caso algum. Mesmo aos bancos de 
primtlira ordem, como o de Fr~nça e o de Ingla-

·terra só em c.asos muito exce ciênaes se ha c n- · 
cedido o curso forçado. . 

Si o projecto de sociedades anonymas permit· 
tisse que se pudesse fundar bancos de emissão, 

esm s m curso · orça o', e am a assim sem 
deposito, sem fundo realizado de especie alguma, 
como quer o nobre -deputado,. haveria a mais 
completa anarchia no systema fiduci-ario do paiz. 

O SR. SA.LDANHA·M:ARUi'HO dá um aparte. 
o SR.. BUA.RQUE DE 1\-fACEDO:- v.~ Ex. quer que 

os ~ancos, ai.nd;J mesmo sem uina p11rte do seu 
capital realizado, possam emittir bilh!!tes ao 
portador. · ' 

O direito· de bater moeda tem sido em todn parte 
um. direito magestalico. Entre nós, com o nosso · 
reg1rnen .de· papel-mo"da, ainda élevemos zelar 
mais esse direito. Eu declaro a Y. Ex. que 

_ apesar de respeitar muito· a sua illustração, si 
semelhante idéa fússe. nceita,_. dentro d_e muito 

Os Sns. S.UDANHA MAlUNRO E RUY B.-\.RBOZA. dão 
.. 

.. -
0 SR. BUARQUE DE MACEDO :-Que importa • a 

differe'!lÇa ent~e curso for~ado e recebimento 'vo· 

antes de chegar esta situação ? Seria illaquear a 
boa fé· dos portadores desses títulos (continuam 
os apa1·tfs). Perdôe-me; não confundamos, siio 
C<?Usas perfeita?'le~te distinctas. Não ·se póde 
d~zer . que o mats I?-ter~ssado é quem recebe o 
d:nhe1ro, porque dmhe1ro, são es&es bilhetes ao 
portador. · .. . . 

O J?roj ecto f?i devidamente cauteloso, quando 
exclmu· das soc1~dadcs anonymas, que se ~êm de 
~ege~ por esta 1~1, os bancos-de emi_s5ão; por isso 
,1amms prestarei m.eu voto ao proJecto, compre
hendendo elle semelhante medida. 

O Sn. S,\LDANH.A. MARINHO ;-V.E~. manifesta-se · 
por outr_a fórma. . 

r • . . . 
nobre deputado. A medida é de tal ordem, e eu 
repito para ficar :Wem resumido o pensamento do 
nobre de utado - • n · · · 
são, até mesmo sem um deposito do parte do 
capital realizado » -que aêredito que S. Ex~, si 
viagasse a sua idéa, seria o primeiro a vir pedir 

en ro e pouco empo a sua revogaçao .. 
O SR. SALDANH.~ :ftiARINHO : -Está enganado. · 
O Su. RUY BA.lU30ZA.:- V. Ex. 3Cha que era 

possível a circulação de bilhetes sem deposito rea· 
lizado? 

O Sa. BuARQUE DE 1tL~cEoo . -Sabe V: Ex. o 
que quer dizer a medida? Quer dizer que toda a 
co<poraç.ão composta 'pelo menos de sete indivi· 
duos óde bater moeda ! 

(T1·ocam-se apat·tes) _ 
V. Ex. ·sabe que o principio regulador da emis

são de bilhetes de bancos vada em muitos casos ; 
mas, em geral,está estabelecido como base qrie se 
emitta o tripl<> daf4:uil!o que se tem realizado em 
metal, ou titulas de divida do Estado se.a lei o· er-
m1tte. 'ste pnnc1p10, mesmo asstm, tem a o Jo
gar a grandes abusos·. 

t~ agora não qú.~rem ou não exig~~ deposito 
' < n.yma possa fazer emissão de bilhetes ao portador, 

onde vamos ter com este systema de fabricar di
nheiro ? (.Apartes). Respeito a illustração do nobre 
deputado ; mas :J.credite S. Ex.. que nesta casa. tal
vez não haja uma só pessoa que apoie a sua ideia. 

O Sn.. RuY BAnDosA.:- Está confunàindo: 
O SR. BuAnQUE DE MACED ,:,_Não estou cón- · 

fundindo : ou a emeuda refere-se ao que eu digo 
o.u é superílua. Trata-se de bancos de emissão; 
não ha duas intelligencias. 

.O SR. FABIO REIS:- Não duvidaria acceitar 3 
idéa se a circulação· fosse metalica. 

·O Sn.. BuARQUE DE MACEDO: -·Nem mesmo ~endo 
a circulação metnlica, podia-se ef.t:lbelecer bancos 

• .. - ... .J• - . :) 

anonyrnas reguladas por este projecto; porque os 
bancos terianr.ou de cunh<lr·moeda, e isto é privi
Ierrio exclusivo do Estado ou de fazer suas o era-
ções .em metal, e isto é o que todos nós queréria· 
mos, nem ha lei que prohiba. 

·Não tenho neres:;;idade de alongar: me em no-

Todos comprellende:ni que mesmo sem o curso dÍscute; mas como o nobre ministro da justiça tem 
forçado os bilhetes cu titulos são recebidos até o de· fallar, dír-lhe-hei que passou.ncsta casa uma . 
momente em que n~o se suspeita do credito, d::s emenda, proposta por S. Ex., que i1 meu vet=il
condições de solvabilidade do estabelecimento lude, elimina talvez uma das mais bellas garanti::s 
que os emitte; e que de desastres n.ão . teri~mos • que a_s c-ommissões tinham~estabelecido. 
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0 SR~ SALDANHA MARINHO:-Deus nos hv.re tanto 
da emenda como do soneto. 

O Sn. BUARQUE DE :MACEDO:- Refiro-me.á emen
d3 substitutiva do art. 7, onde se trata da respon
sabilidade do cedeu te· . 

. ~s commissões propuzeram que essa responsa
bilidade fosse s~mpre real e effectiva, isto é,- que 
o cedente ficasse sugeito sómente á prescripção 
commum. 

Deste ponto se occupou, impugnando, o nobre 
deputado pelo Maranhão, e o nobre ministro, atten
de:J?-do ás o~servaçõ~s d~ S. Ex., apresentou a se
gumte medtda substrtutr~a da que as commissões 
propuzeram com o fim de não tornar illusoria a 
responsabilidade dos'. subscriptores de acções (lê) : 

• A responsabilidade do cedente presc~eve~·á 

a._l~i ingleza prescreve essa responsabilidade tao 
somente dentro do anno que se segue á retirada 
do accionista ; mas eu declaro a V. Ex. que, a 
nao acertar a camara a rspos1çao ta qua as com
missões a propuzeram, deveria antes restabelecer 

· na sua inte~ra o artigo da lei JJelga, que não se 
presta ás fraudes que têm provocado nesta parte as 
legislaÇões franceza e ingleza. 

Vou dizer o motivo que tenho para assim pensar. 
A eamara desculpar-me-ha si me acho em erro, 
pois sabe que não . sou profissional nesta ma teria. 

N_gno~so paiz dá-se um facto g~ral e notorio que 
depoe tristemente contra os hab1tos da sociedade 
Jraz e1ra; acto que com gran e pezar vou referir 

nesta casa. · .. · 
E' sabido que em algumas sociedades d<lS ano

nymas que possuimos os .accionistas que v8m 
taes .emprezas em di.ffi.culdades procuram transferir 
suasa~çõ~s,_quan4o as entradas não est~o preenchi-

.. 'r• 1". • .. .. .. 

de maneira que quando se trata de fazer effectivá 
a responsabilidade ~elas entradas a satisfazer não 
é ossivel conserruir ue os cessionarios as rea-
rzem. 
E~ hoje, senhores, uma questão duvidosa saber, 

se st o cedente é ou não. responsavel pela integri
~ade do valor das acções que subscreveu. Foi por 
Isso que expressamente as conimissões firmaram 
no projec!o essa responsabilidade sujeita apenas ú 
prescnpçao commum. Mas o nobre ministro procu
ra resolver a questão limitando essa responsabili
~a.de,_ a um_pr~zc curto, que traz comp consequencia 
Illndir, amqUilar essa magna garantia isto é pres
crevendo que o cedente só é responsavel: pelo 
pagamento das entradas das accões que subscrereu, 
durante dons. annos a contar da publicacão da 
cessno. • 

Si bem que }wuv:e~se motivo. plal!_Sivel pa.ra .se 
adop·tar· esta ~1spos1çao ~a leg1slaçao ~ranceza, 

perigo e:m a~eital-a no estado pratico e conhecido 
do nosso pa1z. · · 

O· S11. BuARQUE DE ~L-\.c&no : - Voa figurar uma 
hypothesc, que torna -pa_tente o erroque se com-

• ..~ 1 . . - . 

da~a abroga completamente uma da.s · o-arantias 
ma~ effic~zes ~stabelec~das no projecto. t> 

:Nao quero Ct!3r o ulttmo facto muito conhecido 
e deploravel do'banco nacional, ónde se tem dado 

fraudes como a que vou refenr; mas constdere
mos o abuso em geraL· 

Trata-se d~ uma sociedade que pede e obtem 
uma mora tona. . · 

As m.oratorias são concedidas no maximo por 
tres annos. · . · · 

O que temos observado, o que a pratica nos 
mostra, é que em geral desde o momento eri1 
q~e uma sociedade pede uma moratoria já se 
pede : prever que, no fim do prazo ·concedido, 
abre-se-lhe a fallencia. 

Os factos são sem numero entre nós e eu pode-: 
ria citai-os. E' certo que só -se concede morato
rm quando se presume que a sociedade pódc
pagar integralmente as suas dividas; mas essa 
presurqpção infelizillc~te .tem-falhado quasi sem-· 

<?_SR. Bu:~R(!UE. DE MACEDO :-Si outras expli-
9açu_es podem ser dadas pelo nobre ministro da 
JUstiça,_ de maneira a remcdi;1r este grande in
conv~mente, eu .as aceito ; mas o nobre miniHro 
s~be perfeitamente que uma c}as grandes garan-· 
t1~s que se teve em vista ·manter no projccto 
fot exactamente esta_; foi torn~r o subscriptor 
r~sponsavel pelo cap1t~l subscr1pto, afim de que _ 
!lao pudesse a su:0scr1pção ser um verdadeiro 
JOgo, e se evitasse a ospeculacão. 

O nebre ministro leu naiuralmente a discus-
sao que so re esta mater.m ouve no paramento 
belga! quando se tratou de disposição identica. . -

Ahr, senhores, levantaram-se todas estas duvidas ... ' . . . . . . 

troo da. 'justiça,. e entre ellas a de que trato nest~ 
mome_nto. Ninguern procurou então eliminar a r . . . . . . . . 

dos s~bscriptorcs. emquanto as chamadas não esti
vessem preenchidas. 
En}ã~ as .c~mmissões belgas haviam proposto

uma d1sposrçao semelhante a esta que as com-
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missões de fazenda é de justiça cívil consignaram 
neste projecto, isto é, uma resporisabilidáde sem 
limites. . __ 
· Mas a discussão veio esclarecer a ma teria. 
A lei belga, que aqui tenho, está redigida de 

maneira que parece com effeito ser esta respon
sabilidade sem limites : foi depois do debate· 
havido, debate muito illustrado que teve logar 
por occasião de se tratar de disposição identica. 
a esta, que. ie reconheceu• que a prescripção de 
cinco an'nos . a que se refere o ().rt. :1.26 da 
mesma lei era tambem applicavel . á respon
sabilidade do cedente ; mas 'tudo que importava 
illudir essa responsabilidaàe ou· restringil-a a 
um período inferior a cinco :mnos foi rejeHado. 
. ~orque,_ pois, o nobre . min}stro, que -.tantas 

suas ac(jies; dizendo-se-lhes que o resto··é·apenas 
pro formula '1 D'ahi resulta, que muitas vezes fez
se a chamada das novas entradas em momento cri
tico, quando não ha meio de pagai-as. O resultado é 
quasi sempre a perda total das economias que ser-~ 
viram para as subscripções e·o empenho. de com
promissos que uma vida laboriosa c honrada já- • 
mais poderá remir. . . E' preciso renunciar ao de
sejo de_alcançar lucros de valores que se não pos
sue>. 

Eis como osescriptores sustentam que esta me
dida é, além do mais, uma medida. de-moralidade 
publica, pois faz da responsabilidade effectiva e 
real, e não illusoria como propõe o nobre ministro, 
uru correctivo, um freio para evitar. que cada um 
subscreva o que ;não. pó_de pagnr. . 

PEREIRA : -V. Ex. tem pug-

es e que o no re ministro aceite uma: as duas , ' 
modificações: ou fazer a responsabilidade effe- em que uma sociedade pedisse uma'moratoria, o 
ctiva para o maxirno tempo da moratoria, ou du- mal estnria remediado ; mas assim não é : embora 
rante cinco anrios, 0 que eu prefereria, porque é a sociedade tenha alca.nçado uma morat~ria, o 
um prazo que comprehende todos casos e delon- . accionista póde fazer a transferencia de suas acções 
gas das liquidações. . e libertar-se de toda e qualquer responsabilidade. 

Comprehendo, Srs., que haja incon-veniente até Eu, senhores, além do que acabo de dizer. tenho, 
certo ponto em que essa res1Jonsabilidade seja apenas a acrescentar que em tudo mais aéeito as 
iliimitada; .mas restringil-a apenas a dous annos· emendas do nobre ministro da justiça, louvando

arece-me ue óde ser illudida sem o-rande diffi- me nas observações, que S. Ex. apresentou a esta 
culdade. camara. ui o em; muz o em. · 

(Ha um aparte) --- ------·---------.···o Sr. Antonio Carlos entende que a 
·Que importa a responsabilidade do cessio- questão é de tal magnitude que a camara dos 

nario ou a dos cessoniarios '1 Que importa isto~ Srs. deputados lhe - ha de :relevar a insistencia 
Cousa alguma, desde que estes não tiverem meio, teimosa em tratar destns. ma terias , á despeito 
forem insolvaveis. mesmo· de um tal e ual desfavor ue ella ins ira 

V. Ex. sabe perfeitamente, Sr. presidente, por- (Não ctpow os . . · -
que o legislador em todos os paizes do mundo · Ha, em uma lei que trata de estnbelecer as nor
exige a responsabilidade do subscriptor das mas para o bom ostabel~cimento _daS'· sociedades 
. - ~ i . ' ' 

Além de todas. as rasões muito conhecidas, e se chama política commercial, uma das p~rtes 
das garantias que dahi resultari1 para aquelles mais interessantes da legislação mercantil. 
que têm transacções com as sociedadtls anony- E' mister, portanto, que se cure com todo o 
mas, urna se destaca, que é de bom senso, mas esmero de tocar as diversas questões que se sus
sobre a qual.insistem muitos commentadores das ·citam sobre _o assumpto, porque trata-se nada 
lei~ sobre sociedades anonyrnas': tal é a de mo- meuos do que despertar o credito, o elemento 
ralidade publica. · essencial em ma teria de commercio, e de legislar, 

A observ~ção não· é minha, é dos escriptores, não. só considerando os costumes locaes. mas 
mas é uma observação de grande peso e digna de ainda considerando á acção que esta lei ~everá 
um espírito culto como o do nQbre ministro. ter: internacionalmente, p·orque o direito com- . · 

Com essa responsabilidade, séria e real, só se. mercial é eminentemente internacional. 
tratará de subscrever aquillo que cada um puder Vencido, mas não convencido;· em relação ás. 
pagar; e não, como acontece na nossa praça, um primeiras observações que teve occasião de ad
nlimero consideravel de acções, para logo que se duzir perante esta carnara, ser-lhe-ha licito 
tenha uma ou duas entradas insignificantes· reali- a~rmar ainda hoje, q"!le, para o orador,a ~rande 

rr • • 3 arr· • ' 

nas para evitarem maior perda, embora com dolo 
e com prejuízo de terceiros. Por outra fórma ani
lna-se a especulação. 

e a responsa 11 a e or e ect1va pe a sonupa 
· shbscripta cada um só· subscreverá aquillo que 

puder· realizar._-

. mentadores da. lei belga: ··qu:mt~s paes de famili~ 
não cedem ás seducções de organisadores de subs
cripções com. a promessa . que se lhes faz de que 
sómeiite têm de pagar uma pequena enttadá·ô.as. 

pEcidade e a responsabilida.àe. - ·. · 
Respeitados estes dous princípios, a liberdade 

deve ser ampla; não que acredite que os prin-
Clp1os os mms ver a e1rps e exac os, os mais ge
nerosos· mesmos não tenham de soffrer modifi
c~ções,. qua?-do se tra~ da sua a~1.lli~ção ~"l;ll .. 

... ... ' . ~ ' . 
versos outros elementos que concorrem neces,. 
sariamente para isso.. · · · 

Applaude, e applaude com effiuvio d'alma, o 
ter-:se estabelecido o principio de liberdade para 
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, ' piriLo de liberdade fosse talvez mais lato,abriudo, 
ás vezes, de mão do veso particular· aos brazi
leiro~ - de r~gulameutar um pouco de mais 
(Á]JOWdos). . ·· 
. O Sn. OLEGAmo ·diz que oxalá todas as leis · 

• (osscm redigidas. de modo que dispensassem a 
regulamentação 1 

O Sn.. ANTONIO C.\RLos observa que, embora 
certo de que as -palavras não terão neste ponto 
apeio... · 

U:?.i Sn. DEPUTADO :...;...Tem todo. 
O Sn. Á..'\TONIO CAntos... ainda não pôde 

coínprehender -porque é que, quandl) se trata ue 
fazer servir para interesses commerciaes capitaes 

~ · • · • · n st·:t =- s ha 
de poder dar senã~ com um certo numero de 
individuos. · 

mrões civilisadas. 
O ~:t. A:-i'!~?\10 CJ.:RLOS psnder~ sabe 

sadas, mas dár-se-ha cnso que este Bi·azil não 
pos~a nchar um dia uma novidude aceitavel, e 
.que ha .de estar jungido necessariamente á cópia 
da·s leis dos paizes estranhos ? (Apoiados). 

Desde qne houver a responsabilidade para 
~pplicação do c3pitt~I, que necessidade l1a'1 de 
havei· sete home:rís para form::n· uma sociedade· 
anonyma? Porque é que dous ou tres capita~ 
I.~s~~s não pod~rão emprehend_er em. uma ope-

não queiram ir? 
O Su. OLEGARIO diz que a J:rarantia de numero 

vem aqui SUJ)prir a garantia ·de responsabilidade 
s~;lidariu, que não existe nesta fórma de socie-
dade. . · 

capitalista~. en:pteg:wem 2.000:000~, 
2. OQO:J00;) reahza_dos como .. s_e pretf.mde, 
xar, do haver ahr res on. frb!IJd '? >. • 
}lreciso que. esses 2.000:000$ seja·m possuidos por 
sete homens c não por dous ou tres? E demais 
qual será o resultado? E'·que estes capitalistas vi
rão_ a ter caixeiros c dependentes, que tomarão 
acçues, para formarem o tal numero. de sete. sem 
maior v~ntagem absolutamente vara a lei. · 

Mas nao querendo along-ar-se sobré estes pon
tos, ha'de _occupar-sc · principalmente do art. 9.a, 
quo autor1za.as sociedades anonymas a empresta
rem · sobre o·capital de suas acções realizadas com 
uma _la~itude completa e· incomprehensivel, da 
-~omm1ssao de· co_n~oydatas_, da questão que se 
1 c{ere aos admtms~radores , que porventura· 
tenh<Jm. en: uma operação commercial interesses 
contrunos a sociedade anonvma; e ser-lhe-ha li
cito começar por dizer algÚmas palavra:~; em res-

, . . 

nobre deputado attender para· a natureza do ti
tulo da acção, ha de vêr que, em materias de 
muito mais sabida importancia, nas contas. cor
rentes, por exemplo, de avultadas quantias, a 
prescripção dá-se, segundo todas as legislaçõe_?~ 
em menos de dous ::mnos. Determinar a nao 
existencia do limite ou alqngar !). prescripção a 
cinco annos é contrariar n missão que a acção 
das companhias :monymas deven~ representar .. 

O que é <[Ue actualmente, ne desenvolvimento 
commerdal que existe, devem representar todos 
esses títulos de commercio? Uma verdadeira 
moeda de commercio". E' preciso que elles pos
snm racilmente passm· do mão ·a mão ; e desde o 

.momento em que o nobre deputado lhes quer 
dar uma rescri cão ainda maior do qu~ a de 
dous annos, que para o ora or e e mais, o . 
sullado é que_ a acção não h~ ~e prl'encher . o il!ll 
que se te~ em vista no drretto e na leg1slaçao 

0 SR. BUARQUE DE ~I.~éEDO diz qÚe é a porta 
aberta para todas as especulações torpes. 

0 SR. ANTONIO CARLOS observa que especu a
ções haverá sempre que houver espem::ladores! 
quaesquer que sejam as disposições da lei 
(Apoiados). . · 

0 SR. BUARQUE DE MACEDQ dá um ap::1rtc. 
0 Sn.. ANTONIO CARLOS, cÓntinuando, d~z que a 

fraude não é IJase em que estabeleça a lei, porq_ue 
re:;ponde ao nobre deputado, a fraude para exis
tir lrova-se, e fraude provada pune-se: é esta a 
sancção que deve ter- poza os . 

O SR. BuARQUE ·DE MAcEoo:-Quem é· o juiz, 
neste caso.· da solvibílidade do cessionário? Qual 
é o meio de evitar Isso? 

(Ha ou_.tros apartes.! 
O Sn. A:N-ro:;sro CAntos diz que si existe fraude, 

ha meios: ha a res·ponsabilidade civil e a res
lonsabilidade criri1inal, a ual não poderão es-
capllr e~ses SUJeitos, ·ou entao e uma rau e 
phantastrca .. 

Depois veja-se o reverso do quadro : com esta 
disposiç;.ão os interessndos farão subscrever acções 
por insolventes ou as transferirão a elles, para 
posteriormente passarem para o seu nome, sem 
responsabilidade n~nhuma. Pergunta que van
tngem acha nis~o o uobre deputado (Apoiados ). 
Quando se trata de fraude, ella pócle ser tanto 
a prio1·i, c~mo a_posteriori; não- vê a razão por 
que e11a nao: ha de apparecer. A fraude, sabe o 
n~bre deputado· que o dizem os jurisconsultas, 
é o cameleão que toma todas as côres, que .e:a
sinúa-se por todas as partes: não escolhe nem 
tempo nem logar. 

. rwmlmco, em relação a responsabilidade da ce- os interessados, que poderão fazer subscrever as 
dente dus acções. acções, si não os proprios ãccionistas ? 

- -
ba-se a formação de toda e qualquer. sociedade 
~nonyma emquanto uma autoridade determinada 
não reconhecer ue ha fraude. 

0 cSn. BUAR.QUE DE MACEDO si O principio 
fosse verdadeiro .então não devia haver respon
sabilidade alguma. 
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. " . en e que a respon-
sabilidade é de quem subscreve ; porque quem 
subscreve e não faz entradas· perde as .acções. . 
· Feitas estas ligeiras observações, vai oçcupar-se 
do art. 9.• . 

Esta disposição. que o seu nobre amigo_ pela 
província de S. -Paulo achou que devia ser aceita, 
e combatida a emenda do :orador, principalmente 
porque a sustentação da idéa que hoje apresenta 
foi propugnada pelo autor da lei de !860. 

O Sn. OLEGARIO diz que tem vicio de origem 
mui tu pronunciado. . 

· O Su. ANTONIO CARLOs observa que não tem 
para orador este argumento grande valia, e si o 
adversario tiver razão porque si não ha de acei-
tar o principio razoavel ? . . 

·O Sn. ÜLEGARIO:--'- A base da lei de :1860 é in
~eiramente diversa da de hoje. 

não entra no mecanismo fundamental da lei de 
1.860,nem a introducção desta disposição que aliás 
não é aceita pelo pro rio commercio desenha a 
e1çao 1 era a e1 que oje se discute. 

Perque, o que quer dizer emprestar sobre os 
proprios titulas da sociedade anonyma? Qual é a 
garnntia que a sociedade anoilyma tem '! Quando 
:nmito de futuro, _de presente não; e nesse caso é 
necessario que a garantia seja presente e effectiva. 
_Esta disposiÇão, releve a camara a sua franqueza, 

é altamente immoral ; vai autorizar aempre~:tar-se 
dinheiro para se pagarem as proprias entradas das 
acções ; vai autorizar uma serie ou outra · -
sos,. e cotao a disposição· na latitude emque está é 
incomprehensivel. 

Com prende a camara, . por exemplo, que uma 
sociedade anonyma creada e levantada-para a cons
t:.ucção e explõração de uma estrada de ferro tenha 
esta ~atitude ampla de desviar seu capital _em em-

de sociedades anonymas, · que não entesta nada 
com a liberdade e que traz todos os inconvenientes 
que acaba de apontar. · 

presentou tambem uma emenda,-pedindo que 
quando se trate da concessão de concordatas ~e 
acrescente ás palavras-:-valor total dos creditos 
.....:dons terços do valor total-para e'Vitar qual-

. A• 8~.-'tÔliO IIe . 

quer CQn usão que se possa dar, como realmente 
já se tem dado. 

A doutrina do codigo commercial é justamente 
ilsta: a éffectividade dos dons terços do valor total; 
no entretanto, di versas vezes o orador já tratou na 
sua provincia, de questão que versava sobre este 
assumpto, se quiz entender, e até infelizmente.já. 
tem sido jul~ado, que se trata dos dons terços do 
valor dos creaitos dos credores presentes. 
• Isto é fazer vacillar completa e inteiramente as 
sociedades anonymas, é ferir os direitos dos. ere· 
dGres; autorizando a meia duzia que se apresen:. 
tam a decidirem da sorte e fazenda dos outros. 

Eis aqui porque peço que se acrescente á pala
vra- valo.r ..:. este qualificativo- total dos era-
ditos. · 

credores seja a maioria dos credores presentes·; 
mas, quanto aos credi tos, é necessario que estes. 
dons ter os se refiram · · -
cordata é . uma verdadeira fantasmagoria, é uma 
especie de ópa que veste quem sabe vestil-a. • 

Determinou ~inda o projecto redigido para ter
. · - q an o um a mm1stra or 

tiver em relaÇão a uma operação commercialda 
sociedade interesses contrarias deixe de tomar 
parte nella, sendo a decisão tomada pela maioria 
dos outros directores, de combinação com os fis-
caes. . 

Esta disposição não parece ao orador suffici
·ente. Si o interesse que o administrador tem sobre 
uma operação déterminada é sufficiente para decla
rar-lhe a suspensão,· esta não póde deixar de se 
es en er a o as as ou ras operações c delibera_ções 
da .. sociedade. Esta opinião não é nova, ella foi 
discutida ·muito em relação á lei Bel~a. e parece 
que o bom senso ensina que um individuo que é 
ferido de suspeição não póde bem dicidir de qui
quer negocio da · soçi~dadc. Portanto, quizera que 

O SR. ANTONIO CARLOS julga que não desap- . 
parece, perque o· interesse que torna suspeito o 
individuo não offerece garantiâ de que elle pro
cederá bem em relação ás outras operações. O 
que _é o interesse ferido? Xão tem elle uma na
tural tendenc;a para contrnriar em tudo aquelles 
que o cónLrariam em um ponto determinado'! 
Não pódc ser; o individuo que tem interesse 
contrario- á sociedade não póde mais fazer parte 
della, este é principio de direito. Não deixará 
de Elizer duas palavras em reiação á questão 
levantada. pelo nobre deputado pelo AmazoB.as, 
com referencia aos bancos. 

Sectario do ·principio da liberdade, todavia não 
ce_mpr~hende que ~ancos autorizados a emittir 

''" - ' ' 

mesmo. bilhetes ao portador e aquelles títulos a 
que em economia chama~os moeda papel, n~~ 

enciãs tendentes a guardar o credito e a segu-
rança das transacções; . . _ . _ _ 

moeda papel, sem a convertibilidade metalica 
porque este é o elemento real 'do credito e o cre
dito commercial forma-se não só do credito mo
ral, mas ainda do credito. real • 
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Diz o nobre de utado: nin·.,.uem tem mais in 
ressé do gue o capitalista ; mas como é que o capi
talista póde verificar a -verdade das operações 

· sinão pelo elemento de credito real e moral? 
E qúal é o elemento de credito real? E' o ele
mento metalico, é a certeza da convertibili
daJ}e. 

Portanto estes bancos não podem ser autori
zados a fazerem estas emissões sem autorizacão 
do· corpo legislatiTo. · · . 
· Não tem em -vista tratar deste ou daquelle 
banco; mas apenas tratar da ma teria sobre o ponto 
de vista de direito. . 

O que diz é isto, ou hade preceder autorização 
do corpo legislativo ou será necessario,,o que não 
serú desvantajoso, estabelecer uma lei que 
determine quaes as condições e r~g~_as para o 

nymas deverão ser regul~das pelo contrato dos 
estatutos· e pelos princípios do codigo commercial. 
2. a que ellas não ficam sujeitas á fallencia, de
vendo a sua uis~olução e l_iquidação ser regula}la 
pelas regras geraes do codigo. . 

Basta eu unciar estas duas generalidades que 
fazem o fundo do projecto substutivo, para que· 
todos"aquellcs que tem algum conhecimento do 
assumpto se convençam de que o projecto sub
st-itutivo nada regula. O nobre deputado estabe
lece a primeira gener:)_Iidade no art. 3. o do pro
jecto,, que isto é as sociedudes ::monymas serão 
reguladas pelas disposições do codigo do com
mercio. Pensa o orador que o codigo commercial, 
na parte relativa 6s sociedades anonymas, é · 
c~eio de Jacunas, é omisso. O codigo, por assim 

assumpto ; tocou aperias em algumas disposi
ções. O codigo limitou -se a definir o que é soei e-

r •• -:-

. os poderes dos administradores e o modo de dis
solução; em quanto que dos outros princípios 
geraes, ácerca de uma materia como esta · só 
menc1ona, por exemplo, o limite da responsabi
lidade dos accionistas. Ha porém um grande 
numero de questões praticas que todes -os di:~s 
surgem na vida das asssociações anonymas e 
para as· quaes o eodigo não ministra nenhum 
principio regulador. Na 2. a discussão . deste pro
jecto muitas destas questões foram trazidai a-:; 

. O Sn. OLEG.AIUO diz que Í$SO já não é ouco. debate e o orador vai enumerar algumas. 
O codigo não marca o numero mimmo de in

O Sn: ANTONIO CAntos pede pois á.camara que dividuos entre os uaes é admissivel a socie-
- dade anonyma .. Os perigos resultantes desta 

prebendenda que desgraçadamente está n'uma falta, que podiam ser obviados pela intervenção 
posição tal · que não póde deixar de concorrer do governo no systema do codigo, ficam sem 
co~ a sua, palavra, esmorecida embora (não pro-videncia alguma no projecto substitutivo. 
apozados) e com o seu voto para a confecção de Já te-ve occasião de dizer nesta casa que a socie
]lma lei que tem para o orador mais -vantagem dade anonyma é um privilezio organizado. Ella 
e mais importancia do ué a maioria das leis :- · .· · 
po I Icas, que aqur se tem votado. limitaÇão da rc~ponsabilidade do accionista pelos 

(Apoiados, muito bem; muito bem. O oradot é {e- empenhos d.a sociedade. 
licitado. 

O Sr. Laf"ayet.t.e (ministro da justiça) 
levanta-se para manifestar a sua opinião ácerca 
do projecto substitutivo e das emendas que têm 
sido offerecidas ao projecto sobre sociedades ano
nymas que se acha em 3."- discussão. 

Occupar-se-ba em primeiro Jogar com o pro. 
jecto substitutivo apresentado pelo nobre deputado 
pelo Amazonas. S. Ex. deixou-se evidentemente 
seduzir pelas apparencias de uma. simplicidade 
enganadora. · · 

Um grande jurisconsulto francez, Troplong, 
c~I!lmentando um p_ensa!ll_ento de Napoleão I, 
d1z1a que a extrema s1mp1Icrdade nos princípios 
que regulam as questões do direito privado é a 
mãe do arbítrio e das complicações. 

s rvaçao e e uma ver a e esmagadora 
em relação ao projecto que se discute. Pergunta 
o que pretend~ o nqbre 4ep~tado pelo Amnzonas 

" t -fins das associações anonymas. Ella tem por 
objccto reunir ~rande massa de capiLaes pela col
lecta de sommas dispersas e formar uma somma 
vast:J, para que com ella possam realizar-se em
prezas que as forças individuaes não podiam 
supportar. E' esta a razão pot· q.ue a lei lhe Mt a 
excepção de direito, de que ha pouco fallou. 
Mas si não ha um limite no numel'o de socios, 
entre os quaes ellas possam ser estabelecidas, o 
abuso ha de logo apparecer. As sociedades hoje 
formadas, de responsabilidade illimitada, desap
parecerão e todas ellas se converterão em so
ciedades anonymas, porque então a associação 
anonyma será po·ssivel entre dous capitalistas. 
Ahi está o'perigo. Não é este o pensamento da 
lPi. A lei não estabeleceu a exce ão senão or 
mo 1vos mUito graves, motivos que se não dão 
_nas associações de responsabidade illimitada, que 
s~o associações principalmente· de interesse pa_r-

.4 'J • <: 

se ali udiu na discussiío ; muitos accionistas de 
associaçõe.s, cujo . capital não se acha integral
mente realizndo, quando. pt~sentcm que a soeie~ 
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dade está arruinada, ou caminha para a ruina,. 
passam as suas acções. a homens insolva:ve.is, a 
verdadeiros homens de palha e por esta fj)rma 
subtr~hem-se ao .cumprimento dos seus deveres 
e illudem os· direitos dos credores. Pois bem ; o 
codigo não contém providencia alguma a respeito 
e o prajecto substitutivo tambem nada diz. Tra
tando-se de legislar a respeito das sociedades ano
nymas, não é possível deixar sem J+ma providen
cia uma fraude desta natureza. Por mais· 
fervoroso que seja o amor do nobre deputado 
pela liberdade individual, S. Ex. n5o póde 
acoimar de restrictiva úma disposição destinada 

-a impedir uma fraude desta ordem. , 
Continuando diz que ha ainda uma outra 

' qp.~sti!_o gra':"e : é ? de s~ber si accionista~ de a~-

contem disposição alguma· a respeito. Tem ha
vido algumas dest!ls hypotheses. Em uma ·ae!las 
os nossos tribunaes "ulo-aram ue os accionistas 
não eram obrigados a completar. as suas entra as. 
Esta solução não póde ser aceita nem pela moral, 
nem pelo direito. Entretanto .. si vingar o pro
jecto substitutivo do nobre deputado, esta pra
tica fica subsistindo. 
· O codigo admitte a divisão das ac(;ões em

fracções, mas não regula o direito do portador 
das fracções. Isto é questão grave, sobretudo. nas 
assembléas geraes .. O projecto que se acha-s em 
discussão estabelece uma rovidencia excellênte, 
tirada da lei belga. O codigo é omisso; o é 
tambem o projecto do nobre deputado. 

Ha tambem uma pratiea fraudulenta: a dos 
dividendõs fictícios. Muitas vezes os directores, 
para encobrirem- o má o estado' de uma ssciedade 
anonyma,. ~ão divi?-endos que são ve~dadei~a-

tomar alguma· providencia a respeito. O codigo 
é omisso ; tam_bem 9 é o proje~to substitutiv~ .. -

anonymas a ·hypothese de ser um dos adminis
tradores interessado nas observações sujeitas á 
sua deliberação. O co digo não estabelace meio 
ulgum de sahir desta di1llculdade ; ·fica a questão 
sujeita <Ís regras geraes do direito, o que dá logar 
a julgados encontrados. O projecto substitutivo 
tambem nada diz. a respeito. . . 

O orador mencionou grande numero de ques
tões praticas e importantíssimas para as quaes o 
codigo não fornece principio algum regulador, 
nem o projecto substitutivo. · . , 

O SR. SALDANHA ?!:IARINÍIO : - E' materia ·dos es
tatutos. 

0 Sn: LAFAY-E;TTE (ministro da justiÇa) admi
ra-se e pergunta como se ha de fazer uma lei . ... . . 

registro do commercio e pUblicados. A base da 
constituição das sociedades era o decreto·; mas o 
projecto substitutivo- supprime , como tambem 
supprime o project.o em discussão, a intervenção 
do governo. Como pois constituir a sociedade? 
Pelos .estatutos? Como póde aflirmar semelhante 
cousa quem conhece semelhante theoria, quem · 
se esquece do que são as sociedades anonymas? 
Os estatutos são regras pelas quaes se devem 
reger estas . sociedades e que presuppôem taes 
sociedades constituídas. A constituição {\estas so
ciedades presuppõe uma deliberação dos accio
nistas, declar::~ção de que a sociedade se ach3. 
constituída, e esta deliberação deve constar de 
uma escriptura publica ou de uma acta, e. faz 
parte da constftt~iç~o dest~s socie~ades, d~vendo _·. 

Ficarão sujeitas as sociedades ü liquidação for
çada? O "Projecto substitutivo não o diz. Mas 
s oah -s ue ficam su · eitas á li ui da ão for-
çada. Isto presuppõe em processo, uma jurisclic
ção ; há necessidade de formulas legaes para isto, 
e o projecto substitutivo nada diz, e o codigo a 
este respeito não póde ser invoct)do. 

A liquidação forçada suppõe a tirada dos bens 
diversos das sociedades :monymas da posse dos· 
.administradores~ dos accionistas para serem en-· 
tregues aos liquidantes; mas o projecto não con-

. tem dispo:>ição a respeito, o projecto é omisso. 
Ha necessidade de regular a nomeação dos li qui • 
dantes, e esta nomeação deve ser feita pelos cre-" 
dores, pelos accionistas ou pelo juiz? O projecto 
ainda é omisso a este respeito;· nada diz. :Mas o 
projecto s-q.bstutivo diz. Serão regulados pelas 
regras geraes do codigo do commercio. Conhece 

·n_g codigo duas. especies. de liquidação -liquida-

missão para assim exprimir ·se, uma concepção . Ain a qu,an o ossem app Icaveis as regras o 
u!eijada e incapaz de viver. O projecto süpprime codigo relativas á fallencia, ií'ia se encontrar 
a intervenção do governo, mas ao mesmo tempo uma serie de regras, e o ~o~1go nãó diz_ quaes . são 

i " b • t. 4.. • • .~-: • : • t. ~ f. 1.::' :- o ' 
No plano do codigo, arts. 295 in jinP. e 296, a e pergunta qual será o criterio, para distinguir 

sociedade anonyma constitue-~e pela escriptura quacs as·· r-eg:ras que podem ser applicaveis á 
publica, pelos estatutos e pelo decreto do poder liquidação • das sociedades anonvmas. Tudo é 
executivo, devendo estes actos ser descriptos no . vngoi indefinido no proje_cto substitutivo, e por 
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. isso é que o orndor dizia que o projecto é uma 
concepçao a e1ja a in ap z e v1ver. 

O nobre deputado pelo Amazonas procurou a 
simplicidade, mas em vez deHa encontrou a 
confusão, o indefinido, ·a anarchia. 

Dirá, pois, que si o projécto em discussão esti
vesse condemnado, mais eondemnado deveria 
ser o projeeto substitutivo que peiora o estado 
actual de causas e neste caso deveria prevalecer 
o codigo que é imperfeito, mas uão estabelece a 

· anarchia que sahe das entranhas do pr,.jecto 
·substitutivo. · 
· Entende, que quem tiver lido com a devida 
attenção o projecto em discussão, não póde 

· trepidar um momento em preferil-o ao projecto. 
. substitutivo (Apoiados). 

O projecto que se discute regula bem ·o as-
sum to das associa õe anonvmas. ·e to 
acaba com a intervenção do governo_, e estabelece 
um regimen cheio de garantias ( Apoiailos). 

O nobre deputado pelo Amazonas diz que este 
·r j o cas i ico e an I· 1 era . ora or em 

lido este projectQ com a maior attenção e não en
eontra ~elle os def~itos da l~gi~l~ção casuística. 

sob que devem ser estabelecidas as sociedades ano
nymas. Onde está a bypothese. Não a vêjo. E' uma 
lei singela, é um systema de lei mais singelo 
do que a lei belga, que é aliás uma lei admiravel. 

Não concord<~ com o nobre deputado· que acha 
anti-liberal o projecto, e parece-lhe que o nobre 
deputado pelo A.mazonns não prestou .a devida 
attenção á segunda discussão deste projecto~ Nesta 
dis~ussão foram expostos os princípios, os intuitos 

. fundamental a mais vasta publicidade em relação 
aos actos da constituição das sociedades em. rela
ção.ãs operações, aos actos dos ãdministradores, e 
exige uma serie de cautelas, que tem por fim am
pliar os meios convenientes de fiscalisação sobre o 
procedimento dos administradores, e ainda por 
ouro mo o rma normas re ativamente a respon
sabilidade dos mesmos administradores. 

Onde está o principio anti-li~eral;? fallou-se 

póde ser decretada or lei senão lor motivos 
po erosos, razo~s c aras e positivas (Apoiados). 

O_Sn. OLEGARio: -Isto é. que é anti-liberal. 
O SR. LÚ:-\.n:T'r_E (m~nis~t·o Ja justiça} : Pcr

gnnt~ qual a raza9 d_esta mcompatibilidade, e o 
que e que os escrrptores chamam incompatibili
-dade natura.!. Os deveres de senador do Imperio~ 
de conselhe1ro de estado, deputados e directores 
.de secretaria de Estado podem ser perfeitamente 
preenchidos por pessoas que exerçam logares de 
administra~ores d:ss sociedades unonymas, sem· o 
me !lo~ per1go ou para o Estado, ou para estas as
soctaçoes .. 

O ora~or diz que o nobre deputado procurou 
um motiVO .em '?-ma razão de moralidade publica, 
mas que 1sto Incontestavelmente é tambem im
procedente. 

• s assomaçoes anonymas são institutos de,umu 
natureza particular. . 

E' possível que haja collisão em um ou outro 
' • • U. 3Ja CO IS:tO 

entre. a co.ndição .do proprietario e a condição de 
funecwnarw publico ; ma~ uma co_llisão acciden-

P.ensa que então o nobre deputâdo devia ser 
logico. e e.st.abejecer a incompatibilidade entre os 
proprieta_!lOS, os commerciantes, os industriaes e 
as funcçoes dos cargos publicos mencionados no 
~eu m:tigo additivo, pois que a collisào accidenLnl 
e possivel. 
·Mas, observa, o orador, o que se dis~ute é um 

·assumpto pratico; por consequencia é conveniente 
consul~ar os precedentes do nossa paiz. . . -

' (. '. e <. • l 

tutela uma idéa verdadeira, ou a qualificação do qistincto, hoje finado, o Sr. Lisboa Serra, sendo · 
. nobre deputado é a mais injusta do mundo. Tute- membro desta casa pelos finados conselheiros de 

la é quando intervem uma intelligencia estranha esta~o. Viscondes de Inhomirim, de Itaborahy e de 
para garantir e fiscalisar os actos destas institui- Jequrtmhonha e o Sr. Candido Baptista de O li· 
ções. Mas a lei não creou semelhante entidade; ve1ra; que os Iogares de directores \êm sido tam
entregou os interesses e a direcçiio das sociedades bem com vant<.lgem exerddos por membros desta 
anonymas quanto á flscalisaç1io e operações aos casa, co.mo. fo1 o Sr. Jeronymo José Teixeira, o 
accionistas; estabeleceu a publicidade, e uma s.erie I Sr, ~~IIzarJo, e por membros do senado como·o 
de cautelas, .que garantem o exercício de um ·di· Sr. Dtas de Carvalho. · 
reito, e. não podem ser consideradas como parte de I P nobre. dc.>pntaào autor do artigo additivo mes_mo 
uma lei de tutela. foi membro desta casa quando era director d} um 

Na sua opinião o projecto substitutivo é absolu- hanco, e pergunta a- S. Ex:. si alg-um dia S. Ex. 
t~mente i!ladmissivel. Si o projecto em discmsão achou-se em. difficuldades para cumprir O? seus 
nao podesse ser adaptado, devia ser adoptado de deveres de drrector de banco e ao mesmo tempo 

;-preferencia ao subst~tutivo o codigo do commercio. de repres.enta.nte da nação; S. Ex .. que o diga em 
Antes de conc_lmr as suas observat,:ões deve sua conscrenc1a. . 

1zer _ uas pa avras a respeito o artigo additivo _ or an o parece ao ora or que o arttgo a 1tt1VO 
apresenta_do pe.lo nobre deputado por S. Paulo, o nao deve SE\r approvado ... 
Sr. Gaviao Pe1xoto. O SR. OLEGAr.ro dá um a arte. 

l:l • 

Todas as leis que creiam incorompatibilidades 
restringem direitos,~ a. restrição de. direitos nãõ 

:O Sn. l..AFAYETTE (minist1·o da justica). _ •. pois 
comol embra o nobre deputado por S . .Paulo é uma 
estricçào aos direitos individuaes. · 

ontmuan o, dira que aceita as emendas offe
recidas pelo nobre deputado por S.- Paulo o seu 
honrado amigo o Sr. Olegario, não só as offerecid~s 
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por S. Ex. quando. tomou parte na aetual discussão, 
como as duas que foram hoje offerecidas. . 

Ell:l.s parecem ao orador convenientes; tendem 
a precisar e a aclarar o pensamento do pro
jacto. 

Quanto ás emendas offdrecidas pelo outro nobre 
deputado de S. Paulo dirá que não aeeita a que 
supprime o art. 9." -

O art. 9.• não é um artigo obrigativo; é sim
plesmente artigo que contem disposição permis-
siva. · · 

A lei de 22 de Agosto de !858 probibia que os 
bancos pudessem emprestar ·sobre penhores das 
suas proprias àcções. . . 

Esta lei é singular ; não conhece o orador dispo
sição alguma de direito estrangeiro, qu.~ prolliba 
{t ·iaçoes anonymas, aos ancos, ~ -
rem sobre penhores de suas proprias acções . 
. O art. .9.0 em fundo revoga o art.- :lO,.§ 2.0

• da 

plesmente. 
Admira-se de que alguns nobres deputados que 

se tem o ostn ao r · ct r -li eral 
e no emtanto apresentam emendas que ou impor
tam restricções, ou supprimem artigos que impor
tam garantias· de liberdade e que cortam restric-. 
ções. · "· · . 

As acções dos bancos e das associações anony
mas ·são valores con1o quaesquer outros; são pro
priamente papeis de credito. 

E' certo que os penhores que .assentam sobre 
es~es titulas sã?. como os jurisconsultos se ~x-

acon tecet· que no dia. em que o· credor tenha de 
realizar os .seus penhores, elles não tenham o 
mesmo valor ; . são papeis d~ credito, como letras 
e outros quaesquer sujeitos ás condições não inhe-
rentes a esses penhores. · 

De mais, C•Jmo ha pouco observava, o artigo - . . . . . . . . - . 
. . ) " . -
res dos bancos ·aceitarem estes penhores, si o· 
guizerem ; mas ~ãç,I~e parece conveniente que se. 

Quanto ·á outra emenda do nobre deputado por 
S. Paulo, relativa ao art. 22 §~o, a aceita; pare~ 
ce-lhe que ella torna mais ch'i"ro o pensamente do 
texto do projecto. · -
. Responderá agora ás perguiil:.:'ls ·qué o nobre 

deputado por Pernambuco, que J10je fallou, diri
giu-lhe a respeito de uma emenda que teve a honra 
de apresentar na segunda discussão, e que foi 
approvada. · . · . 

Diz que o nobre deputado entende que o prazo· 
de dons annos para a prescripção da responsabili
dade dos accionistas, que transferem- as suas ac
ções, é um prazo dcmasindamente curto, dirá ao 
nobre deputado todo o seu pensamento a este res
~eito. 

mesmo mais longe; S. Ex. dizia que niio lhe pa
r~cia conveniente consagrar-se a responsabilidade 
do cedente pelas entra,das que restava a completur. 
. 0 SR. ANTONiq CARLOS :-Sem duTida. 

O Sn. LAFÁYETTE (ministro. da justiça) conti
nuando, diz que pensou sobre as observações do 
nobre_dep.utado e de outros deputados que. tomaram 
parte na discussão. Elles fizeram ponderações, que 
lhe pareceram justas. · . · . · . 

Em ma teria de legislação não póde-se.tomar prin· 
cipios absolutos, de-ye-se examinar aonde está 11. 
maior conveniencia (apoiados), ou, por outra, a 
lei exprime a maior somma de bens e a menor 
somma de males, mas a lei nunca póde exprimir· 
tão só mente uma somma u·niversal de bens. · 

A legislação existente não consagrava. providen
cia alguma a respeito. Por consequencia, o cedente_ 
não estava responsavel pelas entradas depois das . 
transferencias: · 

maneira indifinida; de uma maneira incerta: isto 
não só o prejudica· no s·eu credito, como no movi~ 
mento dos seus negocias. Por consequencia, a lei 
do commercio é estabelecer prescripções curtas, que 
tornem as obrigações liquidas do uma maneira 
difinitiva, dentro de um prazo curto. 

Mesmo o nobre deputa o por S. au o lembrou 
que a prescripção de contas. correntes não assi
gnadas, contas que ~uitas vezes trazem um saldo 
i i i . . . ' 
prescripção. 

O SR. BuARQUE DE :MACEDO : -São causas dis
tinctas. 

O Sn. LAFAYETTE (ministro da justiça) diz que o 
nobre deputado lembrou a bypothese da moratoria. 
Em primeiro Jogar dirá a S. Ex.• que a moratoria 
não é fallencia, pelo contrario a morateria exclue 
as condições a fallencia. Para que s~ conceda a ino
ratoria é preciso que· o devedor esteja em condições 
de poder pagar integralmente os seus creditas. Por
tanto, o argumsnto do nobre deputado perde algu
ma causa da sua base; o nobre deputado susten
tava ter diante de si a fallencia, mas não a tem. 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO : -Os factos· provam-

I oi em um~ hypothes'c i:;olada s~o muitas vezes in-·. 
convenientes, mtrs contrabalançall_l-se as va-atagens 

s ~~'eraes uno ara uma h othese iso.~ 
uda, o então u legislação prefere as disposições 

qne contêm umn mnior somma de bens. · 
0 SR. BUAIIQUE DE MACEDO:- Fi~a nssim illudida 

uma das vantngem;, _que V. Ex·. reconbeee. 
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O· SR. LAF.~YETTE (minist,·o da justiça) conti- d~. O _se~~do, c?ritra ~ _!Uaioria que o c~ama ~a 

110 seu modo de vêr, uma prescripção de tres 
annos resolveria a sua objecção. Pois lhe dirá : a. 
prescripção estabeledda pelo projecto equivale aos 
tres annos, porque ella só com~ça a correr da &I ta 
da publicação da transferencia das acções, a qual só 
se faz no Hm dos annos. 

Em todo o caso, dir-á. ao nobre dl.:lputado que o 
caso is.olado que figura não póde ter a. força de 
destruir as vantagens· da lei, em relação a um 
~rande numero de casos_, ou por outra, em rela
ção á segurança dos commerciantes e á facilidade 
das transacções das acções. 

Si estalJelecer-se am prazo longo, é evidente 
qu~ a responsnbilidade dos transferentes ficará 
compromettida emquanto esse prazo não se vencer. 
Isto, como obs~rrava_ o nobr~ ~eputado por S. 

(Muito bem ; muito bem. O ora(lot é feUcitatlo.) 
A discussão fica adinda pela hora. 

SEGU.ND.~ PAI\TE DA ORDE:\! DO DIA 

Continúa a discussão da resposta á falia. do 
tbrono. 

testar co~tra a ausencia do mínisterío;· qut~ndo s; 
trata de discutir a política geral do gabinete. Con, 
sidera uma .calamidade para o paiz que o seu go
verno seja naquelle· momento represento do. por 
sete cndeiras vazias. Lembra ao governo que, por 
uma dura litão, ·á comprebendeu canto é fatal 
ao respe1to a autori a e que ellc deve inspirar, 
a sua ansencia do pal'lamento. Recorda o que se 
àeil. por ~c.casi~o de ~e .di.scutir a ~ltimn rccom-

d:~- ~;mara l)Z'Otog~da para=> discutir essn rec~m-
·. posição e no dia seguinte davam-se nns rut~s as 

tristíssimas scenas que cumpre esquecer. O prin
cipio ca autorid<ide n5o pótle sem perigo ficar um 
só momento indefeso. 

En!ende que a discuss~o -política den ser brg~. 
Cumpt·e esclarecer um:~ situação que a ninguem 
satisfaz o qu·e, g-raças ás conveniencins, tem-se 
prolongado até hoje. E' mister que a opposi~ão se 
defina. · 

O orador que o precedeu dirigiu um conselho 
â opposição e fez um appéllo á união do pnrtido. 
Nesse conselho ve um reflexo delicado de certns 
· accusações, que nos entrelinhados, e até mesmo 
daquella tribuna têm sido dirigidas á opposieão. 
Accusa-se a o osiciío de ser radical im aciénte 
e l.lté ni!Lilista, o que, si tivesse alguma applica. 
ção, seria uma injuria. Pergunta que instituição 
tem atacado a opposição. 

o oa . 1 'ao. mi 1s ~;rio e que a• compro-
mette,- descobrindo-:a perante o parlamento e o 
paiz e mantendo em seu seio um republieano. . "~":"" . -

o . - • -
dido, não magistrados partidarios, mas a magis~ 
tratura, :>rgão da lei, sem a qmtl não ha sucicda-

senado conservador, más o sen<Jdo .Dnzileiro, ramo 
da representação nacional. Mostra que uma poli
tica re~ular deve apoiar-se na camara, no senado 
e na Corôa. O nosso systema não quer nem o con
vencionalism\ nem a oligarchia, nem o absolu
tismo. A IlOlitica regular apeia-se sobre a repre
senta cão nacional inteira. 

O que tem pedido a opposiçiio para ser accusada 
de radicalismo'! Em ma teria de refórma eleito
ral pede que se mantenham as liberdades Qonsti
tucionaes de que ha mais de meio seculo estamos 
no gozo. Em materia de governo pede a legali
dade e nada mais : o respeito e a pratica da lei, a 
pratica reguJ:~r das instituições. O que temos á 
frente üo p:liz é a auarchia disfarçada com o 
nome de .governo : a pei~ da~ anarchi::.s, 3 9u~ 

mais moderada e mais governista. 
Dirt.. -pouco sobre a reforma eleitoral que se 

·ulrra materia vr.nciila e escrotada. A contrario do 
orador quó o precedeu no debate, discutirá, em 
brev-es considerações, a. politica e a marcha do 
minis tei'io. • . 

Não procurará no que se chamou pacto de S. 
Cbri.stovão, e nns r9velações imprudentes do Sr. 
presidente do conselho, o se~redo da -política do 
minísterio. Estudará essa politica na sua organi
zação e nos 8ctos de sua vida. 

Eu: seis mezes de -vidn parlamentar o ministerio 
· tem-s r c t · · 
retírar~am, e, oireumstnncia que· não. escapnrá á· 
attcnçl'lo do paiz, . tres assentam-se nos bancos da 
opposiçiTo. Ha como que no seio do ministerio unl 
principio de dissolução, um germen fatal que o traz 
em uma agitação continua, e o impede.de tomar 
uma fórmu dellnitiva._ ~' um ~dificio-que estala, e 

leva ·comsigo o principio da autóridade, que não 
d~ve cahir, nem descer. Esse principio tem sido 
a.rrn,st11do na f.lraça publica no meio das apup:l.das. 

O seg-redo dessa crise continua do ministerio está 
na J?Olitica -que 'presidiu á sua organização e tem 
contmuado 3. i) residir a suas recomposições que o 
enfraqu~cem, em vez de o' fortalecer :a política de 

·governar sem partidos, doutrina que seattribueao 
Sr. 11residente do conselho. Não discute si é bom 
ou .n~tlu um $'OV~rno de. partidos; reconhece que o 
espmto part1dano prec1sa de ser contido e fiscali
zado ; mas 1mm paiz livre é preciso go-vernar com 
elle, dirigindo-o. 

· Most!a que, si a situttção liberal foi recebida com 
~cclam:Jções, a org-anização do ministerio, e a de
mera da dis~olueão da camara c s rv es-
pertaram descor:ifian~as n.o partido, que foi mandado 
esperar na ~mtecamara do l)Oder. 

A entrada de um re ublicano ara o ministerio 
qua.u IJ o -partido 1beral monarchico tinha tantos 
homens preparados em dez annos de.vida publica 
f?i considerada como uma prova de que o Sr. pre~ 
, < -se ar i o e 
in_augurava uma politíca sua. Emquantoo-governo 
nao se apoiar sobre o partido que quer representar 

' 
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vi-rer. Eis a regeneração financeira, uma das 'Partes 
do programma, que o orador trata em prJm~iro 
logar, porque não se considera competente. . 

A. regenera~ão do sy$t~rna representati-vo~ o mi
nisterio a julga ter feito por uma reforma, que com 
o plano de execução adoptado para leval~a a effeito, 

. comi)romette pura e simplesmente esse sys.tema. 
- A reforma eleitoral, J?rogranuna do miuisterio e 
nã~ ~o partido, ~lt~ra a nidole de nossas inst~uições 

paiz, ·si. respeitasse e fizesse· respeitar a lei, não 
teria duvida em dar-lhe o seu apoio. Mas a l1i3to
ría dos actos do ministerio é um libello. Desde o que 
fez o Sr~ presidente do conselho na província de 
Minas, até o modo pelo .qual acaba àe ser resol-. ' . .. ... . 

Jia a índole de nossa ciY"ilis!lt;ão; os sentimentos 
conservadores inquietes com um governo que 

· · · 'nstante e arr rava as 
Unidos e a monarchia democratica no BI'azíL O mais pequenas questões. · -
throno assenta no Brazíl sobre 'a alliança ãa demo- Vê homéns eminentes do partido seu afastados, 
r ia e da monarcliia mas desde ue a moMrchia uns no ostracismo, outros quasi reduzidos á vida 

não fôr democratíca, a democracia tem o 1re1to e -pnva a. uo quer part1 ar e uma vte oria o 
não ser monarchica. Depois de outras considera-- seus chefes são vencidos. _ · 
ções, diz que o Sr. presidente do conselho, que quer Respondendo ao appello que fez a araàor que o 
e .deve servir á Corôa, devia olhar para o futuro. precedeu, diz que o congraçamento do partido é n 

E como se leva a e.tfeito essa reforma? Convoca·se aspiração constante de todo o liberal sincero. 
:um::~ constituinte, o que é pelo menos uma impru- Diz que a situação ergue-se no meio dos ap· 
dencia do partido liberal, t~n.do destruido as des- J)lausos de todo o paiz; mas que essa aurora 
confianças que pesavam .~obre elle, não devía come· brilllan.te parec~ tetro.in.ar nesse triste e prema-
çar sua ·carreira no poder por um:1 constituinte. turo occaso. · 

· · s ste a actual rando-se dos....,.Ioriosos e fortesilias de o o· 
de eleicão, o qu.e é uma irrisão: é o mesmo que sicã.o, é forçado a confessar qu.e são mais uros de 
querer 'que um mudo f[!lle para depois resHtuir·lbe trãgar do que as· amarguras do ostrneismo as h' U" 
a voz. E sem fallar em dissoluções repetidas que . mílhações e as-vergonhas do poder aceito sem di· 
aniquilam o systemapar amentar, a uma cons1 e· gn1 a e, e· exerCl ó sem g ri . 
rttção que julga importante: o senado ficará por Crê que ··ha uma dôr maior dD que esperar 
muito tempo repre!:ientando a violeilcia,. a fraude com os olhos fitos na terra da pro01issão : é chegar 
eleito~aes em face da camara ·eleita pelo novo sys- a essa terra e ter· saudades oo deserto que se 
tema. Isso na posição actual das duas camaras não deixou.· -
contribuirá para hnrmoniza~-a~. Mostr11 que a. re- A discussão fica adiada pela hora 
forma do :progra.mm~ de :l8o'd e u.ma reforma h.be- . ~ • j 

ral, qlie. não somente não restringia, mas antes O Sn. PrtESIDENTE dá para. ordem do~dia 3: 
~largava a capacidade política da nação, · 

, 
' ~·~ 

PromoYia a massa dos votantes a eleitores nos 
centros populosos e a reforma actu::~l demitte toda 
a classe de votantes : a reforma actual é o op
posto dnquella. Aos oradores que lhe observam 
~ue essa reforma fo,i abandonada, responde que 
não pede a applicação della. Mostra sómente, res
pondendo ao 9rador que_ precedeu, que a re-

que a reforma de 1.869 era um ensaio, ·o qU<:l em 
materia de reforma é.preferivel a uma brusca. e 
completa mudança. . 

Declara que quando o ministerio não o satis
fizesse em sua parte politica, si governasse bem o 

:1.11 parte (até ás 2 horas). i\ 
}j 

: fY. 

Eleição da mesa. ·~ 
As niaterias designsdas para o díà 2. . ~ 

·Discussão do~ :projectos ns. 2H A_, 2i2 e 22:2. ~] 
2 a arte M ~ horas Ott antes . -~r 

. ContiR.uação da discussão do vrojecto deresposta·:.~~f~ 
·á fall3: do thro~o ; e, si houver tempo, ~iscussão'\ 
do projecto de le1 de forças de tem:l. _ .(J.i·, 

Levanta-se a sessão ás 4 horas •. 

FIM DO TOlfO SEGUNDO. 




