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GAMARA nos SENHORES DEPUTADOS -

( APPENDICE) 

Vide pni;. 19. do Vol. I. • 
O Sr. Rodrigues Junior (si

len.cio): - Sr. pt•esidente, a experiencia tem 
uma escola onde as "lições custam caro, dizia. 
Benja.min Fr!i-Dkliu. 

O periodo de nova me~es e alguns dias em 
que fui ministro e secretario da estado dos ne
gocios da g11erra, proporcionou-ma fuvoraveis 
ensejos para, aind!lo mais do que dantes, avaliar 
da. e:::i:a.ctidão desse proloquio. 

Si alguma vantagem obtive, Sr. pr~sidente, 
em tel' occ11pado esse ca.~go, entre os muitos sa
crificios que fiz, foi a de me ter adiantado mais 
um poaeo IU\ difficil aciencia de conheco1• os 
homens e as . .11ossas <?ousas, (;"vl uito b'11L) 

NessM altas regiões do poder, 11lg11m11s 
vezes eham1d11s pelos nossos jornalietae do 
olympic~s, ha em verdade, sinão o que admi
ra.r, muito o qae ap1•ender. 

A augusta camara dos 81'1. dGpulados aca
bou de ouvir do honrado Sr. ministro da agri• 
cfultara. os motivos quG datermi 11ara.m 11 minha 
retlradado gabinete a.atual. 
Ante~ doe comJD.enta.rios devido~ ao dise urao 

de. S. Ex., B9ja-me permittido referil' t111nbem 
a hislorh do incidente que ora se debate. 

Sr. pl'eSiden~e. as minhas rel:i.Çê!es p0ssoaes 
com o Sr. conselheiro Lafayette, antes elo dia 
24 de :Maio de i883, fora.m sempl'e de simples 
cortezia; rara vez e por acaso nos encontra
va.mo~~ treeando esses comprimentos ba.naes e 
deeatylo. 

E' esca.sado assegurar à camara. dos Srs. de
putados que não solicitei, nem directa nem in
directa.mente a. minha entr!l.da para eSlle 
miliisterio ; porque cargos desta ordem, de co·n
:fiança e de tamanha' responsabilidade, jámais 
devem ser solicita.dos p~r homens que se pre
IWD. (Apoiados.) 

A. 1 

E a camara a.inda. bem se ha de l'ecordar 
das circllmsta.ncias excepcions.es pal'a o pa'l'
tid~ liberal, em que se orge.uisou o 24 de 
Ma.10. 

Conheço, segundo as praticas parlam~ntares, 
qua.es ae conve:o.iencias que dovcw ser guarda
das pelos m.iniatros demiasionarios ; e, por isso, 
só em caso de absoluta necessidade, e em bem· 
da m.inb11 defee11, eu descerra.rei os reposteiros 
das conferencia.e ministariaes. (Apoiados, 
muito bem, muito bem.) 

o Sa. ANDRADli: FIGOEI!l.A.:-V. E":t. deve a 
verdade ao· pa.iz . 

O SR. DUQUE EsTR.tDA TEIXEIRA:-E â 1111?. 
dignidade. 

O Sn.. RonhtGUEs JuNtoR:- Em bem da defesa, 
quo é de direito na.tural o t11.nlo mll.is sagrada, 
quanto maie gr11ove é a accuaação, (Apoiado1; 
muito õc1n.) 

NostG proposit?, pois, hei de limitar-me à 
•imples exposição doa factos. 

No dio. 29 do Fevoroir() ultimo füi 1arpro
hendido por umit. cart1L do Sr. presidento do 
con1elho, concebida cm termos &aes, quo im· 
meclia.tamonte jalgaei-mo oxonerado do oargo 
d0 ministro d1.1 guerra, volvendo .deaiie logo a 
minha attonção para um ponto: o de saber 
como seda mais conveniente obter oflici11l
mente a minha. demissão :-ai respondendo ver• 
balmente ao Sr. preeidento do cons~lho, Ili por 
e11cripto, ou por que modo. 

Retlectindo no caso, pensava ao mesmo tempo, 
associando naturalmente idéas, ~obre os a.ctoe 
da. minha. administração, sobre os debates das. 
conferencias de ministros e· oa dos deapachos 
em S. Christovão. Deste ex:ame, seja.me IJer
mittido . dizer de passagem. a conscieBcia não 
me sahiu atribulada, pelo contrario, calma e 
bem tra.nquilla. 

Tive tempo, Sr. presidente, de dormir ·sobre 
o caso e afinii.l re~olvi ir levar directa e pea• 
aoalm.ente a minha demiaeio a. Sua Magestade 
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0 Imperador, pondo inteirament~ á marg~m _o 
Sr. presidente do conselho, a quem entendi nao 
dever dar resposta alguma· 

o Sa. ALvAJ\o CAMIN!U. :-Não a me1•ecia. 
O S11.. RonlltGUE! JUN1oa:-Etfectivament~, 

no dia aegninle, pelas 1i i/~ horas da. manb.!', 
estava no pago de ~· Chrrstovão, onde Já. 
encontrei o Sr. presidente do conselho em . 
conforencia. com Sua. Magestade ; em \l.DUL 
deaeaa conferencias conhecida.a com o nOIJle 
de prévias, porque precedem aos despachos 
iJnp~riaes, e inventada.a, de . algnm tei;npo a. 
esta. parte, sa.be a cama.ra., com.o ~ais nm 
progresso. do nosso governo const1tucronal re
preaentati.vo .. 

voco de mémoria; que . o Sr. presidente do 
-conselho jà lhe ti.uh& fallafo nesta carta ·.:iue 
me havia dirigido ; que de algum tempo a 
esta parte entendi.a que os presidentes de con
selho devia.m ter toda a liberdade nn. organi
~ão e modifieação dos mi~terios e por iS110, e 
em vista. do que eu acabava de expor, achava 
curial o meu procedimento. 

Inclinei-me respeitosa.mente perante Sua. 
'Magestade, que se dignou de corresponder ao 
meu comprimento, leva.n.iaudo·se com todos os 
Sra. minist~os,e rotirei-me, 

Eis, senhore~, a. historia fiel d:i. minha re
. tirada. do 24 de Maio . 

Depois do meio-dia, na sala. dos despa.chos, 
formou-se o eonsalho, sob a. pl"e6idencia do Im
perador. Antes q_ne Sua Magestacla désae a pa.
lavi•a ao Sr. presidente do conselho, pa ra come
ço dos trabalhos pedi, re1peitoan.mente, a Sua 
:Magestade, . que se dignai1se conceder-me a.1-
gnns minutos de altenção para. trala.r de nego
cio urgente, que me pareei& dever naquelle dia. 
preceder a qualquer outrJ. Sna Mageetade deu
m9 a. p"1avn, e aiase-lhe o qne, mais ou menos, 
l'OU re!er\r at cuna.ra : · 

Senhor, a.nte-hontem, quinta feira, houve, 
corno de costnme, conferencia de ministras, â 
qual assisti, e nella. nem directa nem ü:.dire
cta.mente se tratott do e.ssampto desta. carta:, que 
peço venia a..Voasa.Ma.gestade pa.ra ler. 

Chamo a atten~ da camara para este do
eamento, euje. leitura. vou repetir, embora jll. o 
tenlia-feito o Sr. Ministro da Agricultura. (U) 

Conclaida a leitura, continnei, dirigindo-me 
a Sua Magestade: · 

· Senhor.,. hontem,seita-feira., pelas H horas do 
dia., recebi esta. carta. e immediatamente consi
d6l'ei-me demittido do cargo de miriistro da. 
guerra, e a rninha. presença. hoje, aqui, tem um 
eó e anico fun : o de apresentar a Vossa. Ma
geatade a minha demissão, agradecendo entre
tanto a VOBSa Mo.gesta.de a benevolencia que 
sempre se dignou dispeua.r-me e i. q11al •011 
reconhecido. Espero ter occasiio de de111on1trar 
ao paiz e a. Vosaa Magestade que os conceitos 
desta. c ar ta. do Sr. presidente do conselho não 
alo jaato1. 

O Sn. RATISDOY..\ :E OVTllos sJCNHOIUs: -
Apoiado. 

O Stt. LÓVUl?l90 Dll At.11UQUEBQU1:- lsto 
é uma. cousa. que nlo devia aer diacutida. Isto é 
uma braza aos pés do. Sr. prendente do con.-. 
Mlho, que to:la a vida o ha de queim&r. Um 
homem q_ue ae preza. nf.o escren uma. carta 
deataa. E' um in.aulto feito ã camara dóa depu
t&doa, 

O Slt. DtJQll'E~EsTIUDA. T111ru111u: - E' 0' 
pNsidente do conselho fazendo opposi~o a ai. 
meamo. · 

O S11.. Pl!.EatDENTE:-Attenção. PeçO aos no
bres deputados que consintam que o orador 
continue com san.. discurso e depciiB falfar!o 
~ndo qui~i:irem. 

. o"·sa.. Ro1111IGl!Ea 3omoai-Sua Magealade 
dignou-se reepouder-me, 1alvo algum. equi-

Creia~me ou não, desci &a escadas do Pa~o 
Imperial de S". Cliiatovão maia tranq oillo e 
de::ipreoccupado do que quando as subi pela vei: 
primeira. 

Agora, Sr. presid~nte, os commentario.s li 
carta oi'igi.nul do Sr. p residen te dG conselho. 

Oa motivos allegadoli n~ c:n•ta. que li, con· 
tra a .minha. administ.ração, foram : tibieza. e 
falta de conveniente direcção nós negocios da 
guerra : por ter-me cabido, disse o Sr. pre-

. si dente do conselho, uma. p'-Sta alheia. aos meus . 
esiudos e ba.biLos • . 

O Sa. DcrQuE EsnA.oA TElXll:UU :- O actual 
ministro da guerra. e completo. Tem eeto.dos 
profundos de. tactica e estra.tegia; é um go.er- . 
reiro afamado ! 

O Sa. RooRTGD'ltS Jumoa :~Estes motivos 
aeriarn ois que real e . verd~deir&men te determi
naram o deseommuJJ.al procedimento do Sr. pre
sid.ente do conselho para. commigo1 

O SR. ANiia.A.DE F1Gu21:nu. :-Que t.lii!.s tinha. 
chamado a V. Ex. para o ministerio, conhe
cendo-o. 

O Sa. RoDruau11s Jmnoa :-Póde aar que sim, 
póie ser que não. (Ri$ada$.) 

Acamara dos Sra. deputadoa e o pa.iz, depoÍll 
de ouvida• as partes, serio os jaizes. 

Eu, de certo, Sr. preiaidente, não fteqnan
tei nenhum doa çursos de nosaas escolas mili
tares ; nunca tive a. honra de militar nas filei
ras de DOB80 uercifo .•• 

O Sa. F. BEus.uuo :-C01110 o Sr. Franco de 
Sil.. 

O S11.. RoDllIGOJ:S JuNroa :.-0• meaa habitat, 
em vez de bellieos'5, foram sempre 01 mr.à 
pacül.co1. 

Todoa hem aabiam diaao, e ha muito tem119, 
inclusivo o Sr. presidenta do conlffllho. 

A111im tamoom, ainch nlo resam Oli nosSOfl 
aunaes que o aetna.l Sr.minhtroda f;i.zenda seja. 
economista ou financeiro (apoiados), nem, tito 
pouco~ almirante on um experimenta.do Diari
nheiro o nobre ministro dá marinha., etc., etc. 
(Risadas.) 

o Sa. F. BJllLISAll.IO :- O proprio 1111.ocesàor 
do V. EJ:. . . 

O Sa . Romuoo.J:s JIDÍ:lo:a:-No emtanto. nem 
por bto, s ..... presidente., o Sr. conselheiro 
Laía.yette dei~ou de to~ P.ara. si a P.l'sta. .das 
D.nançaS, e de dar a da marinha ao illtu\re . e . 
bo.nra.do cida.dão que a ca.mara cODli.ec&. E f.u 
muito bem, e tanto que um e ontro, á.liãs sem 
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estudos e habitos es;peciaes, fizerã.m, nas suas 
:resp·activas pastas, todos esses grandes e im
portantes serviçoa de que a eamara teJD. scien
cfa. (Riso) •. , 

VozEs:- Pois não ! 
O Sa _ RoDIIIGUES JUNIOR;-. , • um ás finanças 

do _paiz ; outro á armada nacional. 
, Logo, a. falta. de estudos e ha bito3 especiaes 
não explica. eó por si oa defeitos notados pelo 
Sr. presidente do conselho em minha admi
.nistra.çã:<> dos negocios ds. guerra. 

Longe de mim a prctenção de querer fazer 
oomJ>araçõee entre mim e qualquer dos nobrGs 
ministros; seria. uma ousadia.; um pygmeu (não 
apaiado$) em face de tão grandes villtos 1 (Nrlo 
apoia.dos.) Fazendo portanto estas obsenações., 
só miro a um fim-o de prescrutai- o verdadeiro 
movel do ol"iginal procedi.manto do Sr. presi
dente do conselho; e por isso perm.Hta a. ca.
mara que a.inda uma vez eu repita. a. pergmita:
oa motivos allegados =carta seriam os que, 
real e verdadeira.mente, determinaram esse pro
cedimento 1 

Càntinuemos, Sr. presidente, neste ex.ame. 
Antes do ma.is, con-vem que eu declare que 

nunca o Sr. presidente do conselho, nem algum 
doe outros Srs. ministros fizeram-me algu
ma vez, em particular ou em conferencia, qu~l
quer l"eparo ou advertencia a respeito de tibi
eza, inconveniencia ou erros de minha ge
rencia dos negocio11 da gnGrra. N nnca, Si:'. pre
sidente; e no entanto, nós collaborámoe juntos 
por mais de nove mezes ; quando, si inconve
niencias ou erros haviam. jii o int&rf..'!Be do.Es
tado, já. o interesse do proprio ministerio, im
punham a cada um dos ir5.nistros,e m~ito princi
pa.Jmonte ao Sr. presidente do conselh.o, o de
ver n!to só de aconselharem ao collega., como 
até meamo de exigirem delle o qoe de~ 
conveniente fosse ao bem do Estado. (Apoia.
dos.) 

Justamente ;para este e fins similha.n tes foi 
que se i11Btitlll.l'am. a.13 conferencias de ministros 
que,para serem ma.is francas e livres. fazem-se, 
cemo sabe a camara, a. portas fechaàas. Este 
procedimento é que · seria. correcto e leal ; 
tanto ma.is qnanto ha o que se chama-solida
riedade- que '3.uando se tra.ta de membros de 
llm mesmo gabinete, se ti-adnz pela formula.
um por. todos, todi:ls por nm-(apaiadôs) 

bto, porém, foi a que nunca fizeram os 
actuaes Srs. ministros com o se11 collega ex
ministro da guerra. 

Outro pl'Ocedime.nto, in~euamente diverso, 
tiveram SS. EEn. Em um beUo· dia, depois 
de ma.ia de 9 mezee, qua.ndo o ex-ministro d11, 
guerra tinha em execução trabalhos importan
tes e outros em projectos ji!. organisa.dos ; quan
do, estando prestea a. a.bel"tura do parlamento, 
tinha. de dar contas de isi (apoiadw), qo3lldo, 
digo, ha.vm tado. isto. foi que, de um dia para 
ontre>, o Sr- p:re.sidente do CODselho ,acordou e, 
et.1fregando 08 olhos, nu de ehofre~ eS.,es defei
to a na a:hninietração d& gtterra, com os quaes, 
aliá.e, jà era eUe solidario ; porcpte de tado jà 
al>ia. e tudo havia i:nerecido a sua approvação. 
e atirou essa. carta, ?1r& mim tanto mais sor
~ndente quankl aiada na' -vespera. tilih& b-

vido, como jà disse, c0nferenci&, e nella. nem. 
o Sr. pr€sidente do conselho nem nenhum doa 
collegas, tinham a.iludido, por qualquer modo, 
ao que já resolvido e assentado estava secreta 
e cama.rariamente. 

O Sa. A.."IDRADE F1GUELRA.: - E• a condem
nação da. mal'cha ministerie.1 pelo proprio pre
sidente do conselho. 

O Sa. RonlUGUES JUNIOR ; - Ha exemplo 
neste paiz, Sr. pre~idente, de procedimento 
semelhante ~ Esse procedimento é serio, é de
cente, é cortez, é leal~ 

Ninguem oull!lrá. dizei-o em boa. fé (apoiarlos), 
porque condemna-o a moral a.inda a ma.ia 
frouxa. ~Apoia.elos.} 

-A politica. não tem entl'anhas-era um dos 
lemma.s de governo do Sr. presidente do con
selho, lemma. predilecto, frequentemente repe
tido, e que eu maitas vezes o traduzia por estes 
termos: tudo se deve sacrificar às convenien
ci.?.s, ou, pôl' oatl'a, o firn justifica os meios. 
(Oh! ah!) 

O SR. C.ilrnElllo DA CoN11A.:- E' a moral da 
Sgu,narello. 

O SR. RonRIG:UES Ju~noa :-Principio egoista: 
e detestavel, porque é a negação de tob a 
moral politica. ; prin.ci pio egoista. e detestav&l, 
Sr. presidente, porque pôde fazei· da meem.a. 
individualidade, segundo a.s circumstancias, 
Robespierr·.i ou Seja.no, oonforme l'eme ou im.
pere na. occasião Luiz XVI ou Tiberio ! 

Não tem entranha.a a politica,. Sr. presidente! 
No entan.to a justiça. da. hilltoria. não deb:a. jâ.
mais de aquilatar devidamente a ma.gnanilni
dade e a cooardia., a lealda.de e ii. traição, o vicio 
e a virtude. 

Não me enuncio deste modo por despeito. Os 
homens de certa tempera, que ;iã foram mi
nistros, sabem muito bem o que isto vale. Ma11 
fallo com a indignação do homem honesto, a 
quem a. cobardia, calcules via e pequeninos, 
pretendera.m molesta.l', Binão deprimir, aferindo 
da dignidade alheia pele. propria. . (Muito bem ! 
das bancadas cmseniadoras .) 

ó SR. DuQmit-Es'I:lUlJA TElll.ll.U.: - E' um 
repto de pundonor. 

O Sa. R®li.tG:1J'ES- Jmuoa: - Nilo, Sr. presi~ 
dente, os motivos reaes do procedimento do Sr. 
presidente do conselho para eommigo nio foram 
01 allegado1 ne•t& c&rta.. Homem novo, como 
S. Ex. aq1li mesmo se reconheceu e procJa. 
mou,e, nlo ob!ltante, elevado de chofre ú maUi 
altas posiçõe11,.e1n ucriftcios e lutas nas pagn&s 
eleitora.e&, habituado mais a ser dirigi® do 
llªª a.· commandar;de um scepticismo profnndft; 
tímido por tem.penmento ou indole, o Sr. con
selheiro Lafayette cedeu, por condescendencia 
on medo, a imposição de outros ( oh ! ok ! ), 
aos quaes não podi& ser agradavel o ministro 
da. guerra. 

UM Sk. DEPUTAOO : - ln.fluencia. dos pa.m:-
peiros. · 

O Sa. C.AlÜaeo ; - Nio apoiado. 
O SR. Rona1G11ES ltoo01t :-B nlo era agra

davel. Sr. prelidente.. o ministro da guena, 
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or ue tinha. eetabelecido como programma 1 da gratificação a~tqrisa.da por lei aos~ageneia.-

.p erfr 06 negocios da repartição a .seu carg<>, dores. de voluntarios. . 
~om a. ma:rima. isenção e. portanto, sem. a. . O oatalhiio_ de engenh.e1ros, augme!l-tado por 
interferencia e o. inllu:s:o doa interesses partl- decreto ... Illl;º me recordo da data •. e de i88i, 
darios ; porque, cohel"enta com este pensa- que encontrei co~ quatro _companhias e cer.ea 
manto e i.Ildocil, ·resistia. a pretenções que D:ãº de 200 J?raças, fo~ por mim elevado a oito 
"dgava razoa veis ; porque ainda. não ha muito companhias e a m3.1S do duplo desse numero de 
{em 0 aqui neste recinto, como deputado, prac;;o.a ; e, para que s~ preste.ase melh_or aos 
• con~orria. directamente para. wna mudança mi- impor~antes fins da sua creação, .procurei C?ID
nisterial,-grsve p eccado que não ha.via a i..D.da. plefal-o não .só com praças, que tin..hiim ollic_ios, 
expiado ;-a, finalmente porque o Sr. cons~ como ma!1de1 l.lJll certo n~ero dellas praticar 
lheiro La.fayette, julgando os outro.s por s1, e áperíe1ço.ar-se D.as offic1nas do arsenal de 
persuadiu-se que en por calculas e interesses guerra da côrte, com o pensamento de, uma · 
pessoaes deixasse em silencio a traxna ignobil, vez peritlll .as primei~as, aubs~ituil-as por- ou
covarde, urdida. nesta ca.rta.. tra.s, e assim por diante: A1nda. ma.1s,_ para. 

D'ahi, Sr. presidente, prestes a abertura das desde logo 'I!lelho.r ªl!rove1tal-as,. mandei, se
camar9s as apprehenaões e receios do Sr. pre- gando 9B convenienc1as do sel"V1ça, destacar 
sidente 'ão conselho e a allegação desses nio- um certo numera na Escol~ do Tiro de qampo 
tivas inventa.dos à. ultima hora, que, se veri- Grande, outras no labprator10 I!yrotechnico do 
dicos' fossem deviam affectar não só a um, mas Campinho ; pllZ outras :i disposição do general 
a todos os mbiistros. (Apoiados.) ·dil"ector das o.bras militares, para a reparação 

0 SR. Louru:Nço DE ALlllJQUl!lJl.Qtra:- Todos e e-0n_e~rto de quarteis e outros estabelecimen-
~ l"d · t d · • tr · d tos m1htares, etc., etc., etc. 
ioram so i arios com os ac os o muus o a Em tempo de paz, Sr. presidente, e em 
guerra· . tempo de guerra, as vantagens deste batalhão, 

O Sa. RoDB.IGIJEs JUNIOR:- ~r. presidente2 assim convenientemente organizado, quel' pelo 
vejamos :1-g!lra, por outro !ado, s~ oa actos de m1 lado do serviço militai"'· quer pelo lado eco
nll.a admiruatração podem autorizar esses con- nomíco, são obvias e mamfestas. 
ceitos e o procedimento do Sr. presidente do 0 Sa. RoD:a.rGtrES JUl\"Io:a.:- Sr. preside11te.· 
coni>elho. p-ermitta a cama.ra. que oon.Linúe a enumerar 

Sem te_r a pretenção d~ encare_o~r _os pe_que- ai ns dos pou 08 s~rviços que ;restei·na admi-
nos serv1~s que prest~l lia a~mistraçao da ni~~açílo da ~erra, em visl:i. da. inj.ustll a~ 
gaem1., seJa.-me todavia. perm1tt1do, em bem guição que me foi feita pelo Sr. presidente do 
da defeza, enumerar alguns. lh 

Sr. presidente. tive a. fortuna de completar conse 0· 
o quadro das praças de pret do exercito, filado O SR.· RATrseoNA:- Ouçamos! 
el:n lei, sa.tisfazendo assim os justos re-:ilamos o S:a.. RODRIGUES JumoR :-Sr. presidente, 
desta e da out1·a. casa do parle.111ento, reclamos os que conhecem o estado actual do nosso corpo 
tã:o instantes que. ainda na sessão do anno pas- de engenheiros, e a. direcção qu~, em geral, 
saci<>, o honraao deputado pelo H 0 districto do tem as obl'as militares do imperio, não podem 
Rio de Janeiro, o illtu1tre Sr • Andrade Figueira deixar de notar -lb.e defeitos. Por isso procu- · 
dizia-nos aqui: -que elle, ministro da. irierra, rava. cuidadosamente remerlial-os, J?rDViden
nlo dormiria tranquillo, uma só noite, in- ciando por um lado a respeito d!l. pratica, eom
completo o quadro do nosso pequeno exercito. plemento indi.epensavel dos estudos theorico1, 
(Apoiados). dos jovens militares sahidos das nossas ee· 

Pois bem, Sr. presidente, fôra hoje ministro colas, destinando una aos trabalhos de camil1hoa 
da. guerra o honrado deputado (ninguem mais de ferro, outros a trabalhos de talegraphoe, 
digno do que elle), e de certo por este motivo, outros aos de certas observações astronomice.s. 
ialo é, por incompleto o qaadro de nossas for- outros aos da. pyrotechnia., outros ao1 ue side· 
çs.a de terra, o somno de S. Ex. não seria per- rotechnia., na fabricll. de ferro de Ipanema, 
turblldo~ Por outro la.do, Sr. pregidente, revendo o 

Si S; Ex., porém, um dia fór ministro, não aetue.l regufamento do archivo e obra.11 mili
obsts.nte todos os seus elevados merecimentos e tares, procurava aupprir os defüitos que nelle 
grande ?restigio, acautele-se, por~u.e sinão se encontram, demonatrados pela. experienci.&, 
quebrantar essa auateridade e rigidez, que dando em um novo reS"Ulamento mais vida., 
ta.nto o distinguem e· que eu admiro; é nA'.o 11ó aeti.vidade e efficacia. a eeaa repartiçlo e ser
posllivel, mas a.tá muito prova.vai que algum viços; importante trabalho, Sr. presidente, que 
raio inopinada.mente o fulmine,.. deixai prepara.do, e no qual collaboraram enge. 

O Sa. Loua:E~ço Dlll ALnuQtnmQtrB : - Não nli.eiros militares muito dist.inctos, como o nosso 
ha muitos Lafayettes. ::: digno collega, deputado pelo 1° distric to de 

·o s E · GOyaz, o honrado e illuslre Sr. tenente-coronel 
• 11.. SClUGNOLLJ: TAJJNAY :- Não ha pe- Moraes Jardim, o distincto. engenheiro militar 

ngo, porque câ Dão ha Lafa.yettes. (Riso). o Sr: major EduaJ."do de Moraes, e outros pro-
0 Sa .. Ron1uGu:Es Ju1'!1011. :-:- A politica não -fisi!ionaes desta ordem, a quem consultei a tal 

tem entrll!lhaa. · · respeito. .,, · . 
Tiv(l a fortuna, repito, Sr. presidente, de · E já no. intuito de dar o que fazer aos enge' 

completar o quadro das forças de terra e com nheiroe militares dessa repartição, que não 
o ll!i~o de dispendio POl!Bivel, porqà.e: eó por -vive, mas que me.l vegeta, chamada o archivo 
excepçao de regra, mandei a.bau:r o mti.nui.o militar, (Apoiado rlo Sr. M. Jardim), játinhii. 
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"distribuido pelas provincias di:ff'erentes enge
nheiros, alguns dos qua.es eristiam, ha. muitos 
a.nnos, ahi no.archivo. mal se sabendo o que 
faziam; desliga.ndo ao meamo tempo do quartel
general engenheiro~. alli a.ddidos, em ve-i:da
deira. ocíosidade, quando deviam estar empre
gados na repa.rtiçã11 competente e em serviços 
de eeu corpo e de sua. profissão . 

E' possivel, senhores, que estes serviços, 
que eu tinha. como de a.lglJJ'.lla. valia , sejam 

. daquelles que me constituiram em suspei-· 
ção de tibio e ia.conveniente para o honrado 
presidente do conselho, (Oh!) ou talvez que a 
minha. infeiiz lembrança. de mandar engenhei
ros mili t11.res praticarem nesses serviços, a que 
ha poucio me referi, de caminhos de ferro; de te
legraphos , de pyrotechinia , etc., s~ja. ou
tro motivo de minha. inconveniencia. e tibieza. 
na. direeção dos negocios da guerra ; porque os 
dous intimos do .S1•. presidente do conselho, 
os Srs. ministros do imperio e da agricultura, 
só com m.ã vontade e difficuldade attenderam 
ás requisições que lhes dirigi a respeito (Oh !) , 
quando , aliâs , Sr. presidente , as nossa.e 
aousas neste ponto são tão originaes, que, ha
vendo no paiz estradas de ferro com a. dano
minação de estrategioas, não tinha.mos empre
gado nellaa um só engenheiro militar ; é e:x:
t?aordinario mas é a. verdade! 

O Sa. Am>RA.DE F1GuEmA :- Apoiado, foi 
um serviço importante que V. Ex. prestou. 

O SR. RooRIGUÉs JUNIOR :- E qnando, Se
nhores, se dão pingues vencimentos a enge
nheiros civis e inventam-se commissões á Eu
ropa (apoia.das), regateiam-se e negam-se ma
gras gratificações a distinctos jovens militares, 
como a esses que feiram mandados para a peri
gosa exploração do Ma.deil"a e Mamoré. (Apoia
dos, mui10 bem). Isto, Senhores, não tem 
qualificayão. 
· Sr. presidente, e uma naceasidade urgente e 
imperiosa a. reorganização do exercito, segundo 
oa princ ipios d:i. ta.ctica moderna e os progre9sos 
da. aciencia. militar (apoiados) ; eu tambem não 
a esqueci, fazendo o que estava. em meu poder 
e. alcanca, isto é, preparar os trabalhos que, pre
via.manto aubmettidos a.o corpo legislativo, ma 
ht1bilitassem a pedir a. auto11sação precisa afim 
de levar a. e:treito essa impo~tante reforma.. 

Eaao trabalho :ficou tn.mbem preparado e 
completo, depoia de larga e proficientemente 
disculido por uma commissão, que nomeei, de 
dia tine Los generaes, li. cujo. fronte esteve o illu!l
tre marecha.l do exercito o Sr. Condo d'Eu, a 
quem folgo, nesta occasião, de dar publico tes
temunho da sollicit11de com que atleudo sempre 
a tudo o que diz respeito ao bem e~tar e pro
gresso de nosso exercito. (Apoiados.) . 

Em· execução de disposição legielativa, cum
pria-me dar novos regula.mentas ~ escola de 
tiro do Campo Grande e á escola"'fuilita.r do Rio 
Grande do Sul: Esses trabalhos ficaram til.mbem 
preparados, além de outro novo regulamento 
pa.ra o la.boratorio ·pha=aceutico melhorando 
o qne actualmente ensté". 
' . Todos estes trabalhos ficaram Il.a secretaria, 
e era meu proposito a.nnexal-os ao relatorio 
que tivesse de· apresentar ao· corpo legislativo.· 

Por decreto de Z1 de Outubro do anno pas
sado, l"evendo a legialaçifo anterior, dei novas 
tabellas aos fardamentos das praças de pret do 
exercito e outras corporações militares, tendo 
em attenção a economia. que podia aer realizada. 
sem prejuizo do serviço. 

Dessa revisão conscienciosamente estudada. 
por· d:stinctos. ofliciaee, entre os quaes o hmi
rado Sr. coronel Ayres Ancora., tem de resultar 
para os cofres publicos uma. economia. nunca 
menor de duzentos cGntos. 

E tocando nesta espccie, ·de importancia em 
todos os tempos, especialmente na. actnalidafo 
em vista. do estado preca.rio das nossas finanças 
(apoiados), seja-me ainda permj.ttido recordar 
outras economias que realizei. 

Com os depositas de disciplina gastava-se, 
annualmente, somma nunca. inferior a. 50:000$; 
cu os e~tingui, por ter verifica.do que, consti
tuidos como esta.yam, em vez de prestarem-se 
aos fins de sua creação, eram, além de inuteis, 
escolas de ociosidade e de indisciplina. A este 
respeito não havia. uma só opinião discre-
pante. · 

Como de costume, examinando as contas, 
cujo pagamento tinha de autorizar, attra.hiu-m0 
a.attenção o enorme consumo de gaz, qne ile 
fazia na illuminação dos quarteis e outros esta
belecimentos militares, e veriii'{uei granda 
disperdicio, ao ponto de se consumir em alguns 
o duplo e o triplo do que se d~via dispender. 
Este S'!rviço ficou muito melhorado e regulari
zado; sendo nelle eflicazmenb auxiliado pelo 
honrado e laborioso quartel mestl"e. general o 
distincto brigadeiro Sr. Conrado · Bittencourt, 
llstendendo 118 provitl.encia.s, tomadas aqui, àa 
provincias • 
· Fiel ·ao compromisso que tinha coiltrahido 

per arite o corpo legislativo, de não e:r.oeder as 
verbas do orçamento, vi-me com pezar na ne
cessidade de despedir do Arsenal de G!lerra 
cerca d~ 300 opere.rios que, sobrecarregariam a 
rubrica. - Arsena.es - até o fim do presente 
e:r.ercicio, segundo os dados que tenho presen
tes, com a despeza de 133:304$000. 

Expedi circulares a. todos as reparlieõeg fis
co.es det~rminaudo que cessassem com o abono 
de todas a.s gratificações que nãp estivessem. 
expressamente autorizadas em lei, do que re
sultarà economia. cuja importancia não posso 
agora preciHr. 

E por esta occaaião notanlo a. desigualdade e 
ano111ali.aa, que ea d&va.m no abono de alguns 
yencimentos e gratificações militares, aliãa 
autorizadas. em lei, ragula.mentos e avisos, no
meei uma. comrnfasl!o, que, revendo a legis
lação respectiva, e ,notando-lhe os defeitos; 
propuzeasa o que mais juato fosee para. se re
gula"!' convenientemente a m&teria. . 

No exame das contas, que se tinham de J?&.
gar; a.ttendia ate a. minudencias, :\ priinemi. 
vista insignificantes, roas de resultado níio pe
queno em favor do thesouro, como. as que di.:. 
ziam r'espeito a despeza.s com objectcs".do e:r.pe· 
diénte das repa.rtições, que mandei se fizesilein 
por contre.cto precedendo concurrencia publica.; 
como as despeza11 que ee faziam cx)m.dietas• ·qu'e 
me pare~iam e:xa.gerádas, no· ho11pítal militar 
do Morro do Caatello, do qual dispen11ei empre-
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gados. que, percebendo ordenados, eram todavia 
auperiluos. 

Desculpe a ea.mu.ra que eu .en~:re nestas. min u
dencias, de que tenho necessidade, para. de-· 
monstrar que proeura.va e.ttelld.er e. todos os ser
-viços. 

Por outro laào, verificando qu~ o numero de 
cirurgiões do corp<? de saúde era. sul!e~ior ~ 
necessidades do serviço a cargo do Miwster10 
ela Guerra. e 9.. ue, não obstante, existiam i6 ou 
20 medicas civis contrata.dos, cortei este 
abuso, "dispensando-os e mandando substituir 
pormedicos do quadro; os que têm ef!ltado na 
pasta.da guerra sabem quanto é dülicil 4e to
car no corpo 4e saude . 

Sr •. presidente, é um Dlll>l chronioo, por as. 
&im dize!.', em nosso e:z:ercito; a. exietencia de 
ot!icia.es arregimentados fóra dos seus corpos, 
em commissõ~ que não lhes pertencem ou 
como add.idos a outros corpo&. Eu procurei cor
tar essa irregularidade. . . 

DispeDSei a muitDs officiaes arregimentados 
dos Jogares de ajuda.nte de ordens dos presi
dentes de provincia, de ssCI"etarios e 11:i udantea 
de ordens. dos inspectorea dos corpos, de algu
ma11 com missões das eacol~lf militares, red. u
zi muito o numero dos officiaes addidos, o que 
era e é tão prejudicial ao serviço e á. disciplina 
do exercito. 

As contrariedades e aborrecimentos contr.a. 
toda. a sorte de empenhos, por que tive de pas
sar, afu:a. de cortar eate abuso, :o.io foram pe
quenos; porque.alem domais, sabe V. E:s:. : os 
officiaes são. hoje eleitores, e como taes concor-
rem para as ·eleições muuicipaes, provinciaes, 
d9 deputados e de senadores. . 

Nunca, que me conste, os corpos e3ta.ciona.
clbe· a.quina côrte fizeram maia exereicios do 
q.ue actualmente ; assim nt. escola do tiro do 
Ca.m.po Grande, como na escola militar. . 

Essas mesmas determinaçõea expedia. eu pars. 
as provineia.11, afim de que esse serviço se tlzesae 
lá regularmellte, recommendando ao meamo 
tempo expreaaamente aos presidentes que, só 
no caso de absoluta. necessidade, se destrahis
aem praças dos corpos arregimentadoa par& 
aerviçoe de· policia, o que, como V. E:i.. e a. 
cainara aab?J)l.. é tão inconveniente e tão pre
j1tdi.cial á. imtrucçlo e dilciplina do exercito. 

A ea.mara 1&be que aa iu1:eecç~H dos. corpos 
e dos eata.belecimentos militarei. salvas ex
eel?ções, alo- por .via de ragTa. quasi iatermina
veia 011 muito. . morosu, com pnjuizo do .ser
'riço e ta.mb6Dl do The1Du?o, pelas grati1icaçõe1 
abonadas aos inapectore.. · 

E11 procurei lambem remediar e.te a.bulO, 
mareando prazos fe.t.aea âs impeeçõe• q.ue du· 
ravam hiwia. annos, dando ordena ter?Dlllallte• 
pe.r~ que se e.dialtte.a.sem e· concluiasem a.a que 
lavllUXl começado maia recentemell\& •. 

· A impD?tante qllíl!ltio de fornecimento. de ca-
wlhatlã para o exercit(), e a. re~çit> da 
invernadll' ~ Saycan, etaniasllllmptoiq\16 me 
ii.reooeupanm ha. tampa:, Sõbre 08 qmea jã 
~ 1llll. plia.no •. que pars lewt" a eifem se> 
Fe~Illfia. 46 mat1S a.lgumas informações, que 
~ eei:_ brevemente· prestada· por 1lif]I; cm.: 
meto'. officiill que Illalldei ao Rio Gra:me fa.z~ ...... ~~ 

N!o escapou ainda á. minha. attençzlo. o esta.do 
da.a nossas eolonias militares, decadentes e em 
geral não convenientemente administradas, 
sobre as qua.es fazia estudos, tratnndo de dar 
impulso a. uma.s como a de D. Pedro II, e- de 
fazer inepeecionar outraa. 

E' possi vel que en me engane ; mas do juizo 
do Sr, pre&idente do conselho sobre a minha 
administração dos negocios da guerra, eu não 
tenho dnvida em appellar pa.ra o exercito, e ea
peciahnente pâ.ra. Bf.l~es distinctos generaes e 
officiaes superiores, com os quaes estive em 
mais contacto nesta côrte. . · 

o Sa. LoURENço DE .ALIÍuQuERQui::- Póde 
mesmo a.ppeUar p11ra o juízo de todos ôs seus 
collegas. . · . 

O Sa. Rool\IGIJE5 Jumo:a. : - Sem duvida., e 
por esta occasião cumpro um dever fazendo a 
declaração de que o nosso exercito é digno das 
attenções e reconhecimento do paiz,peloa ser
viços que lhe tem prestado. pelo seu respeito á 
lei e á. autoridade ; si algum ou alguns dos que 
nelle. militam por ventura s<i tem desvairado, 
isto é o que succede em todas as grandes cla.s
se!j; e gual a que.entre nós n!io tem suas faltas., 
em maior· ou lll.enor escala, segundo as leis de 
sua. organisação e segundo a sua educação mais 
ou menos aperfeiçoada. 'l 

Sr. presidente, estou fatigado. Não devo con
tinuar a ;i.busar· ds. attenção da casa. (Nao 
apoia.dos.) 

Tendo· exposto o que hoje entendi dever tizer 
ã camara, com relação á minha retirada do mi
nÍJiterio, vou sentar-me,. pl'Otestando contra o 
procedimento do Sr. presidente do couselbo,qua 
o pa.iz he. de julgar assim como hade julgar o 
procedimento do ex-ministro da guerra. (Mui ta 
bem ! apoiados,) 

O Sa. F. B:zusi.tuo : - E ficamos eem saber 
q,ua.es foram as impoaiçQes !l de quem par.: 
tiram. 

m em 9 de Malo de IBU 
Vi~o pD.g. lOl do Vol. 1. 

O Sr. Alvaro Oauünha.-Sr, 
Prosidenta, ai o nobre deputado pelo Uo dia
trieto do Rio de Janeiro, como ha pouco acabou 
de dizer, julgou-se no llever, peloe aUen.tado1 
que ae deram. no aa11 diatricto por occa1i.a:o du 
festa.a . abolicioniatu nesta cbrte, de tomar 
contaa ao governo por semelhante motivo. 
creio que meu illuatre chefe, a. quem tr 1b11to 
o ma.íor aca.tllJllenlo, e por quem seria capaz 
dos mr.iores aaori.ficios, me lia-de relevar . que 
me julgue igualmente na obrigação de profe
rir algam.as palavras em favor da. minha prc;
vincia, contra. a qual dirigiu S. E::t. a.lgumu 

· ceDl!iir&s, ci.ue julgo mal cabidas. 

o Sa. • .AmiJu.D:m Fiau&lll.t:-Dwlal'a. que qm 
a.penas reata.beleeer a.. vl!Made dos f&ctoa. 

O. SB.- ALY.ilO Cunmli:- Em parte se 
aeh&m sem ra.zio. de: sel' algllll!u. das. rectifica
çüea. que tinlu;. &. mer, délde qiw O" nobre de-
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puta'.lo digno11-seJ ha pouco, explicar-se, di-
2endo que não tinha cens!ll'ado sinão as des
ordens- qae se deram por occasilo da eman
cipação da minha provincia, e ~ festa.a com· 
memorativas nesta. cidade. 

Mas, francamente, não sei quaes foram essas 
desordens e em que consistiram, a menos que 
ae queira qualifica.r como tal a propaganda 
activa que se fez em todo o Ce1rá, e de que 
foi orgão indereaso toda a. imprensa conserva.
dora e liberal. 

Íl. verdade é que: si em principio, o movi· 
mento emancipador da. minha .provincia en
controu alguns obstaculoa, foi, depois, uma as-

- piração geral. _ 
Os factos se precipitar&m, e ultil'.!lamente a. 

assembléa provincial legislativa, votou uma 
· lei creaudo · sobre a. propriedade servil um 
imposto que deu o ultimo golpe e · aciibou 
com a escravidão n:i. provinci11. 

No dia em que foi proclamada a emancipa
~ão do ultimo e sera. vo no Ceará, este sG levan
tou, como um individuo, para festejar seme
lhante acontecimento, que, incontestavelmente, 
é um dos mais gloriosos da. nossa historia.. 

Não sou eu quem o diz: é toda a imprensa 
do Brazil ; nomeadamente invocarei o teste
munho do ·mais antigo orgão _ de publicidade 
deata córte, o Jornal do Commercio, q1le o 
qua.l.iJicou de facto unico na histe>ria da escra
vidão a eu direi na. historia: de todo é> mundo. 
Até hoje não se ti.nba visto o espeotaculo novo 
de esponto.neamente proclamarem milhares de 
aenhores a liberdade de seus esera.V03. 

Diz o nobre deputado p elo ti• districto· do 
Rio de Janoiro, que tambem é emancipador ; 
en~retanto S. Ex accusa. a. tudo e a todos, por 
semelh.nte motivo. 

O Sa. ANDRADE F1c;omRA:- Accuso os ex
cessos. 

O Sa. ÁLVARo CAMINHA: - S. Ex. aeha 
prete:s:to para a.tirar censuras., no facto de se 
entregarem cart:i.s de libeMade em uni.a solem
nidade publica., na tendencia. da mocidade, em 
súu idéaa, no en thusias[D.o que a levou a tomar 
parte no regosijo publico, por ocasião dai! 
festas abolicionistas. _ 

Si istó é'Ser emancipador, devemos' r enun. 
ciar a toda a eaperançs. de ver caminhar a 
emanoipaçlo, Sr. preeidente. Não sou dema
gogo, nlo sou abolicionista dos maia adianta
dos ; tenho idéas emancipadoras, e aemelhan
te causa ter& o ~u voto, somnre que se trat&r 
de medidas indirectas p:t.ra dai um pasao adian· 
te da lei de 28 de Setembro, <JUe jà . não póde 
satisfazer as aapiraçõGB do pau. . 

Sinto de coração que, dai lianca1as d@ pa.rtido 
a quo tGnho a honra de pertencer, se levan
tem contra minha prõrineia cena11ra1 a qne 
tenho necessidade de oppõr ttlll protesto. 

Não quereni o, por ora, entrar em semelhante 
queatão, tanto ma.is quahl.O a oceasilo não é 
opportuua., e tendo necessidade de aventllr&I'. 
algnmaa considerações a res'peito da reforma 
judiciaria., sobre a. qual me foi da.1a. .a pabvr&, 
deixo consigna.do o meu protesto e passo â ma. 
teria. em cliseussão. · 

Sr. }!residente, mnitose tem dito a re.epeito 
do proJeCto d~ reforma apreaenta.do pelo gover-

no, e, por mais qlle se diga., haverâ sempre o 
que respig!IZ. Semelhante pro)ecto, que aliáa 
ence-rra idéas aceitaveis, -contem medidas· que 
não podem por maneira alguma merecer o meu 
voto. . 

Procedendo por ordem,devo dizer que nâ'.o me 
pareceram procedentes as razões do illnstre 
relator das commissõei; reanida.s, pii.ra justifi,.. 
ca.r a suppresslfo d:i. comarca, repellindo as res. 
tricçõe1 que haviam ijido postas á creação 
das COlll&rcas, pela. commisllão extra-parla.
mentar no projecto ·que apresentou e 1e ach~ 
annexo ao relAtorio ultimo do Ministerio da 
Justi«i:.a· 

-Disse o illustre relator, que não ó possível 
futar o numero de habitantes que deva ter uma 
comarca; porque seria. isso restringir as atlri
buições das assembléas provineiaes~ 

Francamente : este al'gnmento equivale, mai11 
ou menos ao do.quelle que prostest11sse e outra 
aa algemas postas ern alguem e que.para. resti· 
t11ir-lhe a liberda:le,lhe co1·ta.sse os bráços . · 

Si aca~o aã:o se pode restringir, coarctar a 
attribuição das assembléas provinciaes na crea
ção de comarcas, estabelecendo as condições 
eaeenciaes de e11a e:s:istencia, determinando, de 
mo:io geral, os requisitos legaes desse typo de 
divisão judiciaria, o que inquestiona.velme'nte 
é da competencia. do p-o:for legislativo geral e 
nada tem com a propria divisão judiciaria que 
aa asaembléaa provinciaes fazem de accardo 
ci>m as leis do llaiz,-por maioria de rar.ão não é 
possível suppnmir,eliminar apropria comarca. 
Isto me parece mais qne evidente ; q11em não 
póde o menos, nlio poae o ma.is. 

Di:.: o art . 1° do projecto, que osjuizes de di
reito têm a plenitude da jarisdicçio civil, com· 
mercial e criminal, de f • instaneia. 
- Creio que ás commisslll!l> reunidSB n(o cogi
taram, tafvaz, de que, deferindo a plenitude da 
jurisdicçio de f a instancia. ao juiz de direito,de
veria ser retocada. a legislação uo que diz res
peito· ao1 aggravoa e aos recurso1 critnea. 

Até agora tinhamos o juiz municiJ>a.l prepa• 
ra.dor, do qual havia aggravo, no c1vel, e re
curao,no crime,para o juiz de direitó. 

Desde, porém, qne esta autoridade e a uniea 
a jalgar, a unica, de cujas decieões póde haver 
aggravo, ficam as parles, que reeidirem a 
ma.is da 5 legul\s d• rela~ão1 sõbretudo nas pro· 
vinciaa de vasto territorio. como Minu e ou
tru, priVàdaa do l'eclJl'BO de aggravo de peti
çlo e têm neeesa:dade de recorrer ao &ggravo 
de instrumento, euja decisa:o é iempre tardia. e 
as maia das vezes não remedeia. o mal ca.uaa.do. 

Em uma provincia de territorio va1to, como 
Minas e outras, em uma provincia, onde nllo 
haja relação, de que 1ervirá aggravar fle 
instrumento, no easo de abert11ra de falleucia, 
por exemplo, si o proceSBO continúa, e ai o ag
gravo não póde ser repua.rio, Binão mezes de. 
pois, quando o mal é ir:epan.".'ll ! ! . • . . 
- Com -a nova organuaçio JUd1ciar11l e, po1.11, 
J1.BOessaria uma nova legieàção sobre a.ggr&
vo1; cumpre dar,-em certos cago1, etreito aus
pensivo aci de instramento ou alargar a dis
tancia de 5 leguaa para os de petiçlo. 

, O mesmo se dá cem os reeul"llOs crimes ; 
à pronuncia que era proferida pelo juiz muni. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 11: 11+Página22 de 27 

-8.-

cipsl, com l"BCll.~so. para o j~iz. de direito, aerá enl'BO ê hoje a pedra de tociue do funcciona 
proferid:l pelo JUIZ de d1nu~, com rec~~ao !ismo. 
para a. relação ; recurso. que ·nã.O tem etle1to Si a legislação o exige para a. nome açíio de 
suspensivo, que não tolhe ao rêo o ~er proso ; empmg&doe tem,porarios,demiasiveis ad nutum, · 
recurso eaja. decisão vem .tão tardia., que, as como diapensu-o para a ma.gistrat.ura perpetlla 'l 
mais da~ vezes,serli conveniente ao réo 1ubm!lt• Allega-ae,eontra o concurso,que ha difficuldades 
ter-se ao jury,de prefürencia a esperar pclojul- prlitieas insupera.veis, que ha diflieuldades 
ga.melltO da relaç!to. na organiza~ão de um tribnnal para o julga.-

E 0 que.di;ei do ha/íeas co1-pus, esta ?'ªf!I'!- mento e classifica.ção dos ca.ndidatos. Não sei 
tia prompta, instantanea da hberdade lDd1vi• quaee sejam essas difficuldades, e, menos, que se 
dual, de.· liberda.de do cidadão ! A quem- pedil-o: tornem ineaperaveia. O concurso póde dar.ao pe
sómenle á Relação. ranle a Relação, on perai:nte o presidente da 

Aquelles que tanfo declamam contra. a lei de provincia, onde não fanccionar esse tribnna.1. 
3 d~ Dezembro, que tanto gritam pela liber- A prova escripta, que t~r:í nos eoncurrent~s -
dade. pela igualdade do cida.dão, não viram que a. melhor fiscalização, sera uma. garantia. para 
o projecto de lei é uina arma de despotismo ao a escolha do governo e para o direit.o dos ca.n-
serviço de paixões políticas ~ .. dida tos. · 

Só haverá. garantias para. o cidadão que resi- Si viuga.rem o pa.tr:onato e o filhotiamo, que 
dira. pequena distancia das R~lações. As pGpu- tado'viciam, tudo falseiam entre nós, restará. ao 
lações do intarior 'ficam entregues ao arbítrio de menos ao concurrente o meio de provar sua 
um só homem -o juiz de direito- cujo poder, preterição injusta. e de obter repal'ação em 
quasi illimitado,se farâ sentir em todos os ootos outro concurso. 
da vida. Elle sera o arbitro de nossa. proprie- O argumento, de·que se la.nça mão contra o 
da.de, por sua. jurisdicção civil; de nOBSO. liber- ClOMUrso para. a 1'.IIB.glstra.tura, prBVS de mais; 
dade,pele. jarisdicção criminal; de nossos de>ti- leva á conclusiio de que o concurso não póde 
nos politieos, por suas füncçõea eleitoraes, por subsistir em relação ao provimento de empre-
s~u prestigio immenso,c, a.lá, de noeso sangue, goa do outras cla.~ses. · · 
pela couscripção militar. Ainda. m:i.is, Sr. presidente: a antiguidade 

Em paiz nenhum ha e::cemplode uma tal om- a.b~olutn.. fütal, sem a.lguma li&erdade do ga-
ni potencia. do ma.g-is trado. nrno na. escolha, dará O! peiores re11ultados. 

A' força. de simplllica.r-se o mecanismo judi- Um j11iz de Ma.to Gros5o, do alto sertão, 
ciario,chega-se .ao despotismo. sam práHca de negocios commerciaea, terá 'de 

A antiguidade absoluta, instituída. pelo§ 2• do vir para uma. vara commerci.al da côrte, onde 
art. 1°, sem o correctivo do concurso, sem certa é neces1ario muita. illustração e traquejo, diffi.
liberda.de para a escolha do governo, é, quant.o cais de conseguir em comarcas do interior, 
a mim, o que póde haver da mais condemnavel onde seja nllllo ou pequeno o movimento do 
na organização da magistratura, cuja investi- fôro. 
dura. não o:fferecerâ ga.rantias,nem de idoneida.de O contrario terá de sueeedel.': ·os 'j uizes desta 
nem de moralidade. capital, alguns dos qua.es são juriscon.qultos no-

Não conheço emprego vitalicio entre nós, a ta.vais~ hão de ser nomeados para as rela.ções 
não ser rio foro, que não dependa. de concnrso. daquella. provincil, onde irão esquecer tudo 

E' necessario erigil-o para a nomeação, n'M> quanto 3prenderam, si, como é ma.is provavel, 
sómente dos juizes, como dos serventuarioe de não abandonarem a earreira. 
justiça. Ningnem ficara satisfeito. , 

O concurso nio é sómente uma. prova. deca.- Um magistrado que estiver acostnmado com 
pacidade profissional; ê uma lição,um certamen um clima temperado, neceasa'rio á sua sa.ude, 
onde os candidatos têm o maior interesse em será. de um momen to para outro lançado ao· 
fiscalizar· oa precedentes, a moralida.1e de seus extremo sul do imperio e vice-versa, contra a 
competidores, · · · aaa vontade, sem direito ao menos de· ficar na.· 

No regímen actaal, sem a publicidaie do comarca em que se achava., sem direito de. 
concurso, não é raro verem-se nomeados magia- opta.r por qualquer outro Jogar, que vag11e. · 
trados, que s3 acham pronunciados ou que jà Mas, diz a. commissiio:- assim a necessario, 
foram condemna.doe; duvido que se dê o mesmo pa.ra. tornar a magistratura inteiramente inde
coro o concurso, sem a cumplicidade do go- pendente do governo. E' preciso q_ue ella nada 
ver no. · - tenha a. esperar, nau tenha. a. rece1a.r, do poder 

Não comprehendo que se entregue a vida., a. executivo. O projecto, porém, é ineflicaz, ainda. 
liba1·dade e a propriedade do ·cidadão, DBll mãos sob este pont.o de vista. 
de uin magi11tra.do, tal como é o da nova. orga.· Diz o § 60 (Zê) : 
r.faação judiciaria, sem ga.r&lltiu muito séria~ cDesde que não é contado a.o magistrado o 
de s11a aptidão. teml'o de hc~nça, para sua antiguidade, elle 

Inconte.atavelmente, o magisterio publico nito poder& restl'in gil-a, conforme o · interesse que 
requer tantos requisitos de c·lpacidade. e mora- Jiga.r a esta ou aquella. remoção 011 accesso ». 
lidade e criterio, como a magistratura., qu~ foi Dâ-se, por exemplo, uma yaga. no Supremo 
~empre con$idernda um sacerdocio; entretanto Tribunal, para a qual tem de ser chamado um• 
para o magisterio, o concurso é indispensavel: desembargador de Goyai.O governo, para. pro
e o mesmo aucce.de p~ra. ~ no~ea~~es de outraa teger o juiz de direito amigo, ~ue é o me.is 
ela•sea de ~1u11ic1ona.l'l0.11 nao v1talic1os, como os antigo e tem de ser chamado para esta Relação, 
da.s repa.rhções. de fazenda, d8:s _ aecreta.rias reh.rd11o o. decr;lto de nomeação de ministro do 
do governo e, ate, da camara municipal : o con- 1 Supremo Tribunal ; o amigo entra em licença 
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e, dentro de alguns dias, de algr.una.s serilana.s, 
ni!o serà elle o juiz de direito mais antigo. 
A bomba. irá estourar nas mãos de nm adversa.
rio, de um desprotegido. 

As boas comarcas e relações serão a partilha 
'dos que melhor souber~m manobrar. · 

· O projeeto não -pl"enne todas as hypotheses; 
não liberta o magistrado, do governo. 

Em logar dessa antiguidade cega, fatal,, eu 
preferiria a antignidade com certo correct1vo. 
En preferiria. que o gov~rno não pudesse fazer 
nomeações e remoções, srnão depois de se darem 

.vagas em certG numero de comarcas, e que n~ 
lhe fosse licib nomear sinão os juizes de di
reito maia antigos em numero igual ao das 
comarcas.vagas, de moclo que, conforme o me
recimento de cada. um magistrado., os remo
vesse para. melhor 011 peior comarca.. Respéita
:va-se o principio da a.ntiguidade , mas o governo 
não ficaria privado do premiar o me~ecimento. 
A antigu:dade absolul'lo, aem corr:J ct1vo algum, 
si torna o juiz ma.is independente. do governo, 
mata o estimulo, a.i·refece o amor ao trabalho, e 
anniquilla. todos os incentivos nobres. Desde que 
o magistrado tem certeza de que ha àe necessa
riamen.te chega.r á. esta. ou àq uella comarca, â 
esta ou áquella relação, que ]lerlustrarà. todos 
os degraus da magistra. tnra. sem ~ mei;ior esforço 
de sua parte, sem que possa infiu1r cm seu 
fr~uro a ignorancia ?ª illust~ação, a pr.o~idade 
ou a impl'obidade, a indolencia 011 a. act1V1dade, 
elle,,por certo, não ía.rá. out_ra cousa. sinão es
perar o dio. em que lhe caiba a. i•, a2", as~ 
entrancia, e afinal uma relação. Não !lerá. pro
cedendo bem e fazendo justiça .•• que lhe serà 
dado um mt~lhor ou peior logar. 

o§ 50 do art. fo oft'ereca certa. ambigui
dade. Eu prefareria, por soa. clareza, a redacção 
do p'roj~cto apresenta.do pelo governo. 

Diz o § 60: 
«A vaga qu& acontec~r em c?ll'.!9-rca ~e 

2• entrancia será preenchida. i>elo J u1z de .dt
reito mais antigo da comarca de 1" entranc1a; 

. a de comarca de 3a entrancia pe1o juiz de di-
reito mais antigo do. d~ segunda.» . 
·. Esta disposição foi suosfüuid~.p~faa co.mmra

·aões .reunidas, pelo~ 5° do art. ~0 , que_ diz «As 
vagas q ne se derem nas entranc1as s3rao preen
chidas pelos juizes mais antigos.» 

Esta alteração que h~uve no §.6• .importa 
ta.mbero. alteraç>1o no sentdo, ou f.i1 feita. a.pe
nas por amor da redacção 1 Pelo pl'ojecto do go
vet•no, a vaga que. se désse na. 3•. ei;i.tranci~ n_ão 
podia ser preeno:h1da. senão por .iu1z. de ~1,re1to 
de 2" entrancia, e a vaga. ~e 2• por Jmz ~e 
i" e11trancia.; mas, pelo prOJBcto d:J.s aomm1s
sões parece que póie ser romovido para a 
mes:Ua entrancia. o juiz nell:i. mais antigo, 
(Não apoiados e apartes.) 

Dã-se, por exemp~o, uma vaga. na. c?r.te, u~a 
\'aga de s~ en trancia ; eu, que son J.uiz mais 
antigo n'uma. comarca. de 3a entrancia, posso, 
tenho o direito de requerer minha remoção 
pa.ra a cõrte ou sou preterido pelo juiz mais an
tigo de 2a. entrancia ~ (N 01'0S apartes.) 

·A emenda. da.a coxnmis$ões reunidas, constante 
do § 50, deixa duvidas sobre a hypothese figu
ra.da. 

A. 2 

·Em todo ca.ao, levanto taes duvidas para que 
a nobre commissão se pronuncie a resp~ito. 

O S!l. C<1.NO!DO DE Or.IVElllA :-Sem duvida ; 
hei de falla.r e explic11.r a V. Ex. 

O Sa. ALVARO CnIINHA :-Diz a commissão: 
a vaga da.da. nas entrancias· será preenchida pelo 
juiz de dii•eito máis antigo. 

O Sa. RA'J'ISBON'A :-No~ termos da legislaiul'a 
em vigor. . 

O SR.' ALv An.o CAMINHA .-Pela legialação em 
vigor, o governo póde da za enti·ancia remove.r 
para a. 2a. entranci.a, e da 3• pau a 3~. 

O Sa. RATISBO~A :-Ni!.o se póde remover a1'
bitrnriam"nta um magistrado. 

O SR. ALVA.ao C!lUNHA:-En. figuro a hypo
these :Ie·remoçao pedida por um magistrado da 
3" entl'ancia para uma comarca de 3• entrancia. 

Não sei que razã'o, a não ser_ a de que fa.ll_:i,. 
poderia ter aconselhado alteraçao da redacçao 
do [>aragrapho 5° do projecto do g~verno' 

A commissão não disse ca motivos que teve 
para isto; o que dã. logar á duvida que suscito. 

o S:a. RATISBONA :-A dispo9ição do§ 5• art. 
i• do projecto em discussão é mais ampliativa.. 

O Sa.. ALvARO CAMINHA :-Então V. Ex. con
corda que eu tenho razão, e que o projecto em 
discussão dâ logar á remoçao para a mesma en
trancia. 

O Sr. RATISBONA:-Manda respeitar o.prin
cipio de antiguidade. 

o SR. ALVARO GAMINS:A:-Nií.o posso ainda 
votar pelo & 1.4 do :i:rt .. i.•, que se refere á sup· 
pressão do J lllZO doa füitos da bzenda.. 

·Não comprehendo quaes os motivos de ordem 
pt1blica que levaram o governo a propor a. sup• 
p~essão do juizo privativo dos feitos da fazenda, 
na côrte e em todas as capitaes onde elle existe. 
A jurisdiéção de s,emelhantes j~izes.é a mais 
a.n~iga que temos, e secular, e .nao sei o ci.ue se 
possa razoavelmente contra ella articula.r. Si 
procedessem as ponderações do pa:ecer ~as 
commissões reunidas, a. consequenc1a log1ca 
seria dar-se aos juizes de dirt!ito attribu.ição 
pa.ra conhecer das causas fücaes onde não hou
vesse juizo privativo. 

O que se póde allegar co~tra a_jurisdfoç.ão ~o 
juizo dos feitos da füzend?' e app~1c.avel a JUrlS
dicção do juizo comm.erc1al, do JUlZ~ da prov~
dor~a a de todas as varas pr1vat1vas. Creio 
me.~mo que nil'.o ha outro motivo paro tal sup
pressão, a não ser o facto de ser na. cõrte exer
cida a vara dos feítos da fazenda por um ma
gistrado conservador muito distiucto. E esta 
minha supposiçã:o é ta!1to ma.is fundi>:da. q~a~to 
eu·vejo no mesmo proJ.ecto outras dispos19~es 
que não se poclem e:i:phcaI" senão pelo esp1r1to 
partidario. 

Perguntarei, por exemp~o. a.o .n?bre relat?r 
da commissão, porque motivo os Juizes do .on
me se hão de revezar com os do commercto e 
do civel e não com os de orphãos e da. pl'ove
cloria ~ 

O SR. R.!.BTIBONA:-São varas especiaes. 
o SR. ALvAB.O CA.11i:rNB..1..: -As varas do 

commercio ta.inbem são especia:es. 
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lato dá Jogar ao que por ahl se dfa, · iiito é, 
que aa varas de commercio são exercidas por 
comervadores, a quem é preciso la.nçar fóra, 
e as outras elo servidas por lllUito boll9 amigos 
a quero não se deve incommodar. 

O revezamento dos juízes entra si, p:i.ra que 
todos venham a ter conhecimentos dae difíe
l"entes especialidades do direito, faz-se co:n 
e:i:cépções a favor dos amigos : reve:r,am.se 
todos os juizes, e:r.cepto os de Drphitos e da 
provedoria. Não ha ·razão para. isto. 

O Sn.. C.u.-Dioo DE OLIVEIB.A.: '-As füncções 
administra.tivas que elles têm ji são muitas, 
nbsorlfem-lbes . o tempo todo. -

o Sn. ALVARO CAMINHA ·: - Razão demais 
para descaaçarem, indo c:i::ercer um pouquinho 
as íuucçõe> de juizes do crime ; . o '}Ue é bom 
togue a. toilos. · 

E, por acaso, quereri V. Ex:. comparar o 
trabalho dos juizes de orphãos e da provedoria 
com o trabalho dos jufaes do commercio 1 

Sr. presidente, o§ i8 do art. i• àttribue aos 
jaizes de paz jurisdicção criminal para o fim de 
conhecer o julgar as contYavençõ'3B o d~lictos 
do art. 12 § 7o do codigo do prooesso criminal, 
com appeaação para o juiz de direito. Con
íesw, senhores, que para mim é esta umn. das 
pe:ores medidas con~ignadas no projecto de 
rJÍOrmn~ 

O Sn. C,\NDIDO DE OLIVE!ll.A : - Não apoia.do. 
Ajustiçarlepaz creadapelo .codigo dopro

cesso tem cahido em tal descredito, em conse
quencia d1>.s eleições de outr'orJ, que Í!'ancamen· 
te hoje não ha quem a ella recorra para pedir 
uma das muita; providencias.de que aliás ainda 
está. investila. Ning1Jem hoje recorre ao jniz 
de paz para reqaerer um termo diS bem viver, 
uma. fiança provisoria,um auto de flagrante, um 
corpo de delicio e a prisão de réos inafiança
veis. Semelhanto peça do machinismo j udicia.rio 
foi infoira.mente e~quecida ; hoje o juiz de paz 
não·existe senão para as cone!liaçõeJ e para os 
procesaos de menos de 100$000, de sua exclusi
va competencia. 

Organize-se uma outra :nagistra.tura popular, 
com o nome que quizerem, mas nã'.o se queira 
reerguer o que seria impo~sivel, o joiz de pa.z, 
do despretigio em qu..; oah.ia, para &dministrar 
justiça. 

Esta magistratura não serve hoje senão para 
3.11 coneiliaçõas. Estas me~mo deveriam ser 
abolida.s como ama formalidade vã que realmen• 
te aão. · 

CJ.'eio que,a este respeito,ha.via. alguma cousa 
no 'Projecto da eo1Dmissão ext1·a·pttrlamentar ; 
pelo menos acabava-se com a nullidade raaul· 
tanta da í.a.Ita.. de conciliação, provi:lencia. que, 
quanto a mim, o neceasaria.. 

.As conciliações, ein vez de aca.barem com M 
que11tões, augmentam seu nutnero pelo pretexto 
de nullidade. Em vez de um litigio, a .parte 
vem a ter clous • 
. ~ juiz .ile ·paz não é boje senão entidade po

lttica: os pa.rtidm1 o e,tragnram, e, ape:z:ar. de 
~e-u ~ome, os .adversa.rios duvidam muito de sua 
Justi~a e de sua. paz. · 

Além disto, o § i8 d& Jogar a uma-anomalia, 
que talvez tivesse escapa.d(:) a.o intelligente 
e illnstrado relator das ~mmisSões r eunidas. 

O § 18, conferindo aos juizes de pa.z a altri
bnição de conhecer e julgar dos crimes de al
~a do ar.t. 12 § 7• do codigo do processo, 
com appellaçii'.o para o juiz de direito, dá logar 
a qlle este conhe9a.,em 1• e 2ªinstancia, des~es 
crimes. 

Pela. legislação actual,os delegados e subde
legados sll:o competentes para processar esses 
crimes, cnjo julgamento pertence a.os j nizes de 
direitc, na.s comarcas espeeiae~. e aos j 11izes. 
municipaes,no.s comarcas geraes. E.:tinguindo
se o> logares de juízes muni.cipa.es,ficarão todos 
os juizes de direito, sem ex~exão , conhecendo, 
em primeira. instancia, desses processos orga
niia.do ~ pelos délega.dos e s1lbdelogados, e em 
2ª in~t:mcia.,quando os mesmos proce~sos forem 
feitos e julgados pelos juizes de paz. (cfa um 
ap.,.rle.) 

No primeiro caso, & Z:. instancia será. a Re
la9ão ; no segundo caso serâ. o juiz de di· 
reito. . 

O Sn. C.&.NDIOO DE OLIVErü : :-Eu respon-
derei a V. Ex. . 
· O Sr. ALVARo C.\.'1INRA: - V. Ei:. não pódo 

respon:ler a islo victoriosamente. Diz o § i7 
(lê): ~ 

... O projecto em nenhum de seus artigos eli
mina. a altribuição que tinham as a.ntoridi>-des 
policiaes para processarem taes crimes, a til sen
Lença e:x;clusive, pelo que continuam. de pé as 
attribuições . que tinham os delegados e subde· 
legados de policia. ~ 

O Sr. CANOtDO DE 0Lrnnu: '---V. E.:t. note 
o§ 18, que restringe a competenciA a.os j uizes 
de paz para. conhecerem e jalgarem dos refe· 
ridos crimes. Na e~posição de motivos, feita. 
pelas commissões r eunida.a, a re.ipeito deste 
paragrapho, nada se diz, no sentida de · conce
der-se exclusfoamente aos j uizes de pa.z o j ul
gamento ·desses crimes. · 

E se acaso, tira-se a.os subdelegados e aos 
delegados a attribuição d3 fazer esses proceaaos, 
o que lb.es resta, quando o § 20 lh.es a.i'ranca 
tambem a faca.Idade de fazer inqueritos 7 O que 
fic1 sendo a. policia. 1 E' o q ae eu desejava qué 
me dissessem. (Apartqs.) 

O Sr. ALVA.RO CAMINA.A :-Perdão, O§ 18 
dá competencia. 

Quaas são a.e attrib11içõee cumulativas que 
os juizea de paz vllo exercer com os eab· 
delegados~ 

o Sn.. CANoroo I>E OL1VE1n..~ : - Tem ou
tras. 

O Sa. ALVAaoCAMINHA-Nãovejo nenhuma. 
9.ue já não estivsse na. lei. Em todo o caso, 
Jtrlgo por esta fórma prestar uro s?rviço á 
commissão • .•• 

O Sa. C~NDIDÔ DE Oi.ivErRA: -Silll, senhor. 
O Sn. Ar.'l"ARo C.tMlNHA :- ••• porque é 

intuitivo que, coníorrno a. redacçíi.o do § 18; 
nós teriamos o julgamento em i• e 2• in
stancia proferido .pelo jui.z de direito, se· 
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gundo a autoridade quo fosso incnmbida de 
·preparar o processo. Peço ao nobre r cbtor 
qne me releve estas obser vações. 

0 SB.. CAND1D0 DE OLIVEIRA:- Não s~nb.or. 
São mnito judiciosa.a. 

O·: 811.. ALVAllO CAMINHA:- Não e uni dis
eurSo quo faço ; aão considerações qua· offa
reço sem outro intuit.o senão o de escla.re:.. 
cer-me. 

Sr. Preisiden te, vou toca.r n:i. ma teria do 
§ 20, llO qual se s11pprime a faculdade que 
tem a policia. de fazer in4ueritos. 

o; Sa. C~NDroo DR OLIVEIRA : - E' uma 
providencia muito boa.. 

o SB.. ALVARO CAMINHA:- Si acabar-se 
com a attribuição da policia para fa.2er in
queritos, d9VG·se escrever na.:1 portas da 
secrete.ria respectiva, cJmo Cromwell na cnea 
do parlamento, < Aluga-se .> Não vejo hoj e 
que prestimo tem a policia, principalmente 
da C~rte, a não ser ·para fazer inqueritoa, e 
os processos de quebro. de termo da bem 
viver, arma uni.ca que lhe dei:uram par& 
poder arcar com os milhares de vadios e ga
tunos que infestam esta. cidade. (Aparte). 

Pelo regimen. da lei d0 3 de D3zembro de 
i 84i e regolamento de 3 de Janeiro de i842, 
a organização policial, fort~mente consti
tuida, tinha a attribuição de processa•" at0 â 
pronuncia. e julgar os crimes policiaea . 

A reforma judiciaria de 20 do Setembro de 
187i mutilou esta instit11ição, cerceando-lhe 
estas attribuiçõe~. 

Ficou-lhe apenas a de obrigar a. termos de 
bem viver, a. de instruir processos policfaes e 
coiher provas de crimes por meio de inquerito1. 

Para cortar abusos que se davam então, ca ro 
a!! priaõe; para indagações policiaes, dell- se 
'lltn golpe na policia., deformou-se o q 110 tí
nhamos de melhor na. legislação do processo 
criminal, queprecisa.va. a.penas de ser reto~da 
no sentido da gar~ntir a liberdada individual. 

Ainda hoje, eu votaria pela. re;;lanração com
plat11. da. lei de 3 de De:i:embro o seu regulo.
meu to, com uma unice. modificação : não poder 
effectuar-se a prisão senãG em flagrante ou 
com pro1ns contra. o indiciado, como ord~nou 
a reforma de i871. 

O que poderá hqje fazer a. polici a, despojada 
de todos os meios de acção ~ 

Na França e em todo3 os paizes civiliaados, 
não é ! ó!llent3 o delegado e sobdele~2'do de po
licia. quo podem fazer inqueritos. tia am uma 
verdadeira legião de auxiliares da. policia na 
de~coberta dos criminosos: o maire,seu ndjanto, 
o j 11iz da paz, oa offi.ci.aea da. gendai·merie, 
commissa.rios, g11ardas campes tres, guardae 
Jlorestaes, o proc11rador da republica, os ofli
ciae1 de policia, o juiz de instrucção, todos 
podem formar processos verbaes, para a desco-
b0rt& dos crimes. • 
. Colhidas as provn.s· são levadas pelo juiz d~ 
1nstrucçio á clíambre du conseiZ, qu3. resolve 
sobL·e a competencia do tribllllal que ha de co
nhecer do facto, segundo sua graviiade. 

Si trata-se não de simples processo correc
eional ou de policia, mu de mn delicto de 

ce.rta importancia, o processo é :~m~l~id_? ao 
tribunal que, prot:edendo a n "va11 1nqumçoes e 
diligencias, pronunci:i o réu e o remette ã 
() .. ur d8s aSSÍS6$ OU jury -

UM SR. DEPUTADO :-0 n osso systema é mais 
simples. 

O SR. AtvAM CAmNEA:--.O nosso systema 
vae ser nullo. · 

Commett_e-se um :i.ttentado, urn a.ssfl.ssinato, 
um crime de rouào, COlll t oilas as cautellas, 
com todo o mysterio; quaes são os meios de 
ac910 que tem, par:i. chega-r a sua descoberta, 
11 autoridade judiciaria pensionada. com :mil 
e.trazeres, e o promotor publico que não poden. 
ouvir mais de cinco a oito testemunhas~ 

Sr. presilente, este nu:i:;ero ~e testecnun'has 
é uma originalidade que não sei onde nosso le
gislador foi beber. 

E' necessario não ter vivido n'11ma c~pital 
como esta, para acredita.r que bastem 5 ou 6 
testemunhas para chegar-se ao ;esultad~ de 
um processo, em que á:s vezes e superior o 
numero do ré 1.1s. 

O SR. C.umroo DE ÔLI'l'.EIR.\ :-Póle-se in
staurar novo processo. 

O SR. AtvARO CA:.tINHA :- E' necessario não 
contar com os nossos costumcl3. Uma vez 
despronunciado o réo. por falta de provas, se 
estabeleM e.m favor delle uma c ;rta presull!
pçlio de innucencia, con.tra a qnal nenh11m ci
dadão q 11er arcar. Esta e a verdade. ~ . 

Portanto, ai pas1ar o § 20, q11e n ao sa1 
como se acha n es te projecto, porque nl'L? e~
tav:i. nem no projecto do governo nem e e.la 
commissão • .. 

Un Sa. D&PUTA.DO :- o Si·. Andrade Fi
guaira oft'ececeu-o como critica ao governo, e a 
commissãn aceilo11-o. 

O Sa . ALV.il\O .C.1.; 11N1U :- Sinto disco~
dar de um de meus ehefos neste respeito. 

Sr . presidente, não quero por maia. tempo 
abusar da nttenção da cas:i. (Nií.o ap~•ados .) 
Não foi "!Ili nha i ntcnção fazer u1n discurso, 
m~s l! im apresentaralg11mas con~ideraçõ:!S que 
me sugg~riu n leitura do projee to. Vou man.
dar à mesa dh-ersrui emendas qua formule•, 
po.r a qu~ V. Ex. as faça publicar n :> jo1·i;ial 
dt1. ca~a. e as au bmatta à votai;.iio, ecn occ:i.s1ão 
opportun:i.. Tenho concluido. ( .'11 u i to bem, 
muito bem .) 

\ 'ida pa;;. 53 JoYol. J. 

· O Sr. Atronso Celso Junior 
(J1ttençao) :- Tão ra.ras vezes, Sr. pre~idente, 
ea me tenho deindo levar da valle1dade de 
introduzir a insignifica.ncia da minha. pa.la.vra. 
rnao apoiados) na maguit~d~ dos nossos d?ba.
tes, que me julgo com o direi.to _de a.prove1ta~
me hoje da amplitude perm1tttda. pelo regt
m~n\O li. diacuasão, para expender a.lgum&S 
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considerações alheias â. politioa e independen
tes das normas habituaes da. nossa vida .Parl:i.
mentar, espera.ndo qoe · a bene.v:ol~ne1a. dos 
meus i ilustres collegas quererá, d~st1ng111ndo
me, aprofundar-se ainda. JIIAÍS na minha gra
tidão. 

Co1110 V. Ex. sabe, Sr. presidente , cheguei 
não ha muitos dias de uma longu!ssirna excur
são em derredor da America, durante.a qual, 
embora um pouco superficialmente, pois não 
dispunha de muito tempo, visitei grande nu
mero d<l paizes, podendo hoje dizer que, â 

. .. excopç.iio do Paraguay e da Veneza ela, pisGi 
em territorio de todas as nações do continente, 
estando em algurnn.s onde raras vezes ou nun
ca, ao que me consta, estivera antes brazileiro, 
como na costa occidenlal do Mexico e nas 
republicas da America. Central, Go:itemala., 
Salvador e Costa Rica. 

Ora., !lesse extenso e não raro enfadonho 
trajecto não me impallia a mora curiosidade de 
t ollriste ou. o desejo de mo divertir, pois bem 
pouco nesse sentido podem olferecer nâ mór 
parte essas regiões, mas a vontade de estudar, 
de a.prender, de comparar o desenvolvimento e 
a. solação de problemas que são communs a 
todos os pGvos principiantes, colhendo, n~ me· 
dida das minhas forças, tudo aquillo que me 
parecia noe poder convir. 

Pois bem, é o resultadG despretencioso de 
.algumas dessas modestas observações que peço 
licença para hoje ei>:por, convencido de que, 
não obstante a. sua nenhuma valia, ser.apre 
serão senão mais proficuas ao menos mais in
nocentes do que essas recriminações constan
tes com as quaes sómente nos conseguimos 
itritar nqui mutuamente, sem jamais nos con
vencermos, travando, como ainda ha. pouco, 

· temiTeis batalhas! em que, mercê do Deus, em 
vez de sangue, derr,,mam-se palavras, n ' uma 
hemorrhagia abuudantiuüna e inutil. 

Quando mesmo e11 nada. houvesse obtido, res
tar-me-hia, com1> preciosissima coosequencia, 
uma convicção quo por si aó but:i.ria para com
pellSa? os meus ttoabalhos:- ó quo tr:i.go toni
ficado o meu patriotismo, porq•le em toda parte 
só cncont1·ei motivos para o corroborar 11os 
m eu s proprios olhos, ' lisongeando o moa a.mor 
proprio de filho do füazil. 

Sim, Sr. presidente, voltei por ncnso ma.ia 
brazilciro do que fui, estremecendo com do
brado c1t.rinho o meu torrão natal, porquanto 
foi no meio dos esplendores de um prog1•esso 
vertiginO$O que, OlC:lmina.ndo de perto os factos 
e m3nuse:1ndo 08 homens , reconheci quão ca
lumni3.do é o nosso pa.i7. o qniio desconhecido 
por nós mesmos seu'l filhos. 

E 11 tre nós niio se conhece, i nfelizm()o te, <Í 
ver.la.de, o arrojo progressivo do Ya11l!ee, a sua 
energin no trabalho, ns suas phenomena.··s fa
culdades de asF.imilação, do perae1·erança, de 
coragem, de força, em summa., que fazem dos 
Eatados·Unidos uma das maravilhas dn idade; 
é-nos alheio o aàmiravel espirito a um tempo 
autonomico e disciplinar do chileno, que pn
rece haver dado realidade em sua. patria. so 
ap~orismo positivista: - o .progresso não é 
maa do que o · desenvolvimento da ordem - ; 
não possuímos a. vibrante concepçãp d~ na~io-

nalidade do argentino e em geral de todos 09 

povo.a ~eo--hespanhóes, o seu exagerado pa
triotismo agudo, algumas vezes ridiculo, mas 
qunsi 11empre sublime, 

Somos apathicos, indol0ntes, esperando sem
pre auxilio de um poder superior, senã.o re
fra.ctarios ao menos indiffel"entes á marcha 
evolutiva da civilisação, pouco patriotas ine11mo, 
diga.mol-o com doloro!a franqueza, pois, em 
regra, systematicamente pessimistas, :iu
g-mentamoa os nossos defoitos, encarecemos as 
nossas desgraças, vivendo como que acabru~ 
nhados ao peso de uma fata!idade,contra a qual 
nem se .pensa em reagir.· 

O SR.. LACERDA WER!\"ECK: -Tibióe, como 
dii;se o Sr . . presidente do conselho em relação 
ao Sr. ex-ministro da guerra. 

O Sa. FEt1c10 oos SANTOS :-Portuguezes da 
zona torrida. 

O Sn • .A.FFONSO C.l!lLSO JumoR :,;_Não obi!tante, 
jáma.is entre nós .se viu a oligarchia militar 
encastellsda no poder, a dic tadura normal, a. 
suspensão de garantias como um ~cto VU;lgar, 
a ·revolução. sangrenta como umco meio de 
opposição aos governos. 

Desconhecemos a distincção de cõres, tão 
a.ccentuada nos Estados-Unidos, onde,sobretudo 
nos antigos Estados abolicionistas, 11m negro 
est~ privBdo de entrar nos hoteís, nos theatros, 
nos vehiculo5 publicas, nas igrejas dos bràn
cos, indo atê, depois de morto, jazer em cemi • 
terios especiaes. · 

Não supportariamos a ty rannia social, peior 
do que a política, de conformidade com a qnal 
em muitas 'cidades daquelle

0 
ultimo paiz se 

prohibem. sob pena.s severas, d iveL"timentos aos 
domingos, venda de . bebidas alcoolicas e a té 
f~mar nas ruas, sejam quaes forem as cren-. 
ças dos respectivos cidadãos. 

Não medl•ari:i. em nosso 'solo, nem em nos3os 
costumes o spoils systhem, applicação política 
do 11re '!lictis, nem a. corrupção systemalica. de 
corporações inteiras, nem, prillcipalmentc, a. 
ter rivel lei de Lynch , seg undo a. qual a mul
tidão, ebria de sangue, faz justiça .por suas 
proprÍlls mãos anta a autoridade impa1111ivel 
e muitas vezes complice até. (Cruzam-se 
apartes.) · 

Si os meus nobres · colleg~a se referem ao 
<leploi·a.vel s.conteci111ento succedido em Ontu· . 
bro nesta. ciclade, d•Jvem leml>rar-se · de que foi 
faclO anormal, i.oteiramen te repugnante â indole 
do nosso povo e ao seu caracter (apoiados); e a. 
p1·oprio. in li~naçiio,que ha pouco ouvi vibrar n o 
vehetn·!ntissimo discurso do iliustre d~puta.do 
palo Rio drdaneiro, é prova disso, pois não foi 
mPi$ do que um ecbo da. qne repe~cutiu por todo 
o paiz. (Apoiados.) 

o S R. ANDRADZO FIGUEIRA :-0 queJrepugna 
ó a impunidade systematica que s3 tem esta:.. 
bGlecido. 

O Sn. A FFONSO C1:x.so JuNroR. :- Não, Sr. pre
sidente ; nós não somO>J tão maus como temos o 
1;ingular prazer de· apregoar ; Dão, ao contra

.rio,. tenho razões p;i.n a.ffirma.1-o. 
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Si existe, como eu tGnho íci, um tribunal 

supremo. par~ julg11.1• não jà os homens, mas os 
povos, segundo a. so mma da responsabilid:i.<1e 
que a cada um. coubar na.s glorias o nos desas
tres da evolução geral, a nossa patl'ia poderá 
comparec~r modesta, mas de cabeça erguida, 
porque, s1 por um lado pequeno tem sido o se11 
concurso para as grandezas, nulla por outro 
tem sido a sua intervenção nos delictos, porque 
honestos hão sido sempre os seus meios de 
desenvolvimento, legitimas as saas ambições, 
elevados os seus intuitos, nçbre e justo o se11 
proceder, mas porq11e, sobretuào, tem as 
mãos limp~s de sangue, pois nas poucas vezes 
em que a. for~aram a abandonar os instra.mentoa 
de trabalho para empunhar a espada dos com
bates, foi pnra. correr em soccorro de vizínhos 
irmãos tyrannisados, e para, C)m desinteresse 
completo, her?ica.mente os libertar da. oppres
são ! ..•. (Mmio bem, milito bem.) 

o SB.. EsCRA.GNOLLE TAUKAY :-E' uma elo
quente apologla da monarchia do Impel'io. 

O SB.. AFFONso CELSO JuKIOll :-Não q-aeira 
o meu_ nobre collega. obrigar-me a imprimi1• ao 
me11 discurso direcção diversa. da que cogitei. 

O 81.l. EscRAGKOLLE TAUNAY: - Eu o esto11 
applaudindo. Gosto de ver um espirifa como o 
de V. Ex. seguir essa direcção. 

realizado pel:i. sciencia estati$tica. na America 
do Norte. C-Om a!S'arismos delle3 extrahidos 
organizei algumas tabella~, que me parecem 
dignas de estudo. Vejamol-as. 

O anuo financeiro que findo.a a. 30 de Junho 
de 1883 foi e1cepcionalmeu te p~ospero para a 
confederação americana. 

Eis, em rJsumo, os algarismos do Mu com
mcrcio c?m os paizea estrangeiros : 

Exportação ...... 
Importação ...•• 

Total ....... . 

82:3 .83\l .402 dollars 
723.f80.9i4 » 

1.547. 020 .316 > 

Somma nunca. attingida até então. 
O excesso da. exportação sobre :i importação 

foi, pois, de 100.658.488 dollars, sendo o do 
anno anterior apenas de 25. 902.683. 
Da importação total 

vendeu o Brazil.. 
Da ex pol'tação to tal 

compro11 o Brazil. 

Valo~ total do com
me1•cio do Brazíl 
com os Eatados
Unidos em t883 .• 

44 .488 .459 dollars 

9.252.094 

-53.740.553 
o. SR. AFFONSO CJ!:Lso Jumoa : - Agradeço; 

porem não lhe respondo ao primeiro aparte, Quer isto dizer que o Brazil vond)u maia do 
porque resolvi não aceitar hoje discn.ssões po- que comprou aos Estados-Unidos 35.236.365 
litica.s, pretendendo pairar em regiões ma.is se- dollat·s, o que lhe confere o tercniro lagar na. 
renas e por ventura. mais elevadas, até onde me lista do~ iia.izes com o> q uaes se dó. esse ex.;. 
fê.Jr licito enlç_ar-me. cesso, sendo o primeiro Cuba e o segundo 

a. F!'a.nça. 
O S:e.. AN!lRADE FIGUEIRA : - Acima da poli· Na ta.oella dos paizes que compram aos Es-

t~c_a V .·.Ex. nãO'poderá. ~ubir urn degráo. A po• ta.dos-Unidos fig11ra o Brazil no 13° Jogar, re
llt1ca e o que ha de mais elevado na. vida dos presenta.ndo i,14 º /0 do Vlllor total. 
povos. · Na tabella dos paizes que vendem occupa o 

O Sa. AFFONSO CELSO JuNIOR : - Seja, mas, Brazil o 6• lagar, representando 6,15 º/o do 
fiel ao progra.mma que já. annnnoiei haver para valor total. 
hoje adoptado, prefirirei averiguar, com dados Na tabella. geral do commercio e~tri.ngeiro 
e:uctos, algumas verdades e combat~r alguos com a Ame~ioa do Norto oecupa o Brazil o 6° 
erros de dominio diverso. Vou entrar em que>· logar, representando 3,47 °/0 do valor total. 
tões talvez enfadonhas (n«o apoiados), por me Para accentuar a importancia deatn. cl.Msi
obrigarem. a longas leituras, das quaes, porém, .fien.ção, basta dizer que a Inglaterra, que 
se po ler:i estillar alguma utilidade. occupa o primeiro logar, representa 40 º/o e a. 

Tenho em mãos, Sr. presidente, dous preeio- França, quo e8tá no segundo, cerca de 10 °/o• 
sos folhetos. V ão om dollal.rs todos os valores. Não q uiz 

Intitula-se um: Relatorio' annual do com· fim~r a conversão para nossa mood~, por causa 
mer~io estf'angeiro dos Estados-Unido.~ no das oscillnçuos do cambio. Escnsa, porém, lem
am~o fiscai terminado a 80 de Junho rJ.c 1889, br11r q11e o dollar vnlo ao pa~ 1$873. 
apresentado pelo chefe da rcpartiçao fle esta- Tudo bto, 81'. presidente, vem admiravcl-
tistica do dcpartamenlo ,;0 thesoitro. mente dernon~lr;do em e:s:cellent·~s quad1·os 

Denomina-se o entro : Rela'orio trimensal graphicos que tenho present0s e posso mos. 
do chefe da l'B"arti,,ão d~ es:atistica do de- trar. (O ornclor ezhibe os q~afros allu-

r y didos.) 
partamimto do thesouro, ,;laci-ao d im1'.!igra- Ora, nos 44.488.459 dollars qne o Brazil 
ção, importafao, exportaçuo e na'IJegaçuó dos vendeu aos Estados-Unidos, 0 genero que mais 
Estadfls-Umdos durante GS tres mezes gue avulta foi 0 cafli. 
findai·am a 31. de 11~ aryo de 1883, taml.lem Essa substancia occupou em 1882, na lista. da 
çontenrlo. oiitra~ estati~ticas c~ncernentes ao importação total daquelle paiz, o quinto logar, 
co"!mercw e_ aind1's~r1a. d11 pin:• conip•lad~s 1 no valor de 42.815.027 dollar5, representando 
d! i'(l.(ormaç_ue~ of!i.ciaes pl'estadas d i·eparti- 5,8i º/o da importação total. 
>ao de estat1st1ca pelos ·coUectores das alfan· Ocioso seria encarecer o interesse, para n.6s, 
rlegas. · · ! de tudo quanto a este assumpto se refere." Pro-

Já do titulo se deprehend~ quão interessantes curei, por isso, organizar, a respeito, tabellas 
sifo estes escriptos, documento do p.rogresso exact11os e minuciosae, que passarei 11 ler. 
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A primeira só te111 ~mportancia historica, 
lllllB niio deiu de .ser curiosa. 

E' nada mais do qne a quanti.darle de café 
brazileiro iin pol."tado pelos Estadoa.U nid03 ~eadc 
i 801 até 18i 9, inclusive, calcnlada. eca librae. 

Ainda aqui nã:o qufa fazer a resp2ctiva eon• 
versão. 

Os meus honrado1 collegas aa.bem, porém, 
que a libra equivale a 454' gramma;. _ 

o BL-azil começou a vender cafo aos Estados 
Unidos no mencionado anno de 1801, princi
pia.nd() apenas por 532 libras. 

Depois, foi e;ta a prograssão : 

1802 .•.. .... ······ · .. 
1803 .•.............•. 
1800 ............... .. 
1807 ..... ......... . . . 
i 808 . •.. ...•....... •. 
1809 .............. . . . 
1810 .... .. ... ... . ... . 
1811 .•.... ... .. . .... . 
1812 ................ . 
1813 ... .. ........... . 
:1814. •• . .. ........ • . . 
1815 .. ... ... . ..... . .. 
1816 .... ....... .. .. . . 
1817 •.... ......... ... 
1818 •• -............. .. 
18111 ••..•.....•.••••. 

Libras 
24 .840 
34.0-16 

151 
17.249 
81 .832 

645;551 
674.0H 
907.694 
445.9-21 
21.847 

332 
i.530 

306.961 
27.570 

388.133 
480.895 

A uuica. cousa digna de rapar() nestes numa
ros é à irregularidade da su:i. -progr~ssão, . deno
tando incerteze. nas remossas . As11m a impor
tação d3 ·café braúlefro nos Eatados-Unidos 
sendo em iaoa de 34.045 libras, desappa.rec;u 
no~ annos da 1804 e 1805, re:>.pparocondo em 
1806 com tSi libras, para subir logo no anno 
seguinte a. 17 •. 249 librM, atê attingh·, em 
t8ll, 907 .694 hbr<n. 

A que attribuir este phonomono ~ 
Niio possuimo~ autllcionte~ olemontos histo

rico-industrilles parao oxplicar. Em todo cuo, 
abi ficam º' algarismoe, quo t11lvez po1um 
servir da base a. futuro~inveetig1190oa. 

li. segunda tabella ainda ó do in1oro1 'º hislo
rico, m11·; j& apresonla dados m11is oxplicitos. 
E' um quadro do todo o ea.fó bra:zileiro impor
tado p~fo3 E~1&1o:.-U11idas do~do 1821 a~IÍ i882, 
inclu.91vo, ca.lculada a quanhdado e111 hbra.s e o 
valor em dol!al'S. Eil-o : 

Setembro, 30: 

i 821. .......... . 
1822 ••. •••• . . ••. 
1823 • •••.••.••.• 
1824 •• •• .•.••. •• 
i825 . . . . ....... . 
i826 • ••• •• •.• •• • 
i827 .. ..... . ... . 
1828 .• • . .......• 
i829 ............ . 
1830 • •• .. ···•• .• 
i 831. ••. . ; ...... 

Llbru 

691.536 
2.283.280 
2.367.778 
3.044.587 
2 .708.775 
2 .859.075 
4.841.94.3 

15.246.299 
11.131. 936 
14.593.232 
i4.686.986 

Dolbrs 

159.287 
5K065 
537.848 
471.932 
354.710 
324.280 
495. 145 

i.557.946 
i.i43.085 
i.266.203 
i.089.37i 

1832 ..•.•. .•.••• 
!833 .... •· •· · . .• 
1834 ••••• .•• . ••• 
i835 .•.•.••••••• 
1836 ••• • •••••••• 
i837 •• •.••.••.•. 
1838 • . .. ••.• .. .• 
1839 •• •• •• ••• .•• 
i840 .. . ... . .. .. . 
1841; ...••• ..... 
1.842 ••• ••••• •••• 

Junho, 30: 

1843 ..•••• . . . •. . 
{844 . .......... . 
1845 • .•••• . .••. • 
1846 . .• ••.. .•.. • 
i S47 ••• • •••. •.• • 
1S48 . . .•• •.••.•• 
1849 ......... : ••. 
1850 ..... ...... . 
185L .• ; . ~ •... . . 
1852 • . ••..••••• . 
!~3 ; . .. . ...... . 
1854 •... . ..•••• . 
1855 ... ... .. .. .. 
1856 ..•.•.• •• ••. 
1857 ..•••••. • ••• 
1858 .. . ....... .. 
:f.859 ........... . 
1860 •• • ••• •••••. 
1861". ••••••• •••• 
iS6Z •••••••• •. ,, 
1863 .. . . ..... . .. 
1864 ... . ... . ... . 
1865 •••..••••••• 
186ô ••••• • ••••• • 
1867 ••••• . •••••. 
i86S .... . .. . . .. . 
1869 ........... . 
i870 . ••••••••••• 
1871 ••• ••••• •••• 
18i2 .• .•.•.•.•.. 
i873 . . ....... .. . 
i 874 ... ..•...•.. 
1875 ..•.••.• .... 
i87ü . ••••• • •••.. 
1877 ••• •••. •...• 
iSi8 . .... •... . . . 
iS7G ... . ....... . 
1880 •• •• ••• •• ••• 
1881. •••• .. ••••• 
i882 . . . .. •. •.... 

Libras 
25.733.532 
29.489.224 
26.571.368 
35.774.876 
46.840. 219 
33.906.246 
27.411.986 
48.694.294 
47.412.756 
59.575.7:22 ' 
61.24l3.942 

49.515.666 
95.291.484 
78.553.616 
97.535.697 
94 .916.629 

Ui.657 .395 
122.581.183 
90.31\l.SH 

i07.578.257 
138.f56 .506 
153.338. 464 
1.16.794.773 
13-5.369. 383 
180.243.070 
197.224.922 
148.919.145 
193.704. 278 
15G.5S3.272 
145. G42 .156 
94.478.648 
58.970.575 
9J.287.i26 
80.5·!9.223 . 

126. g-29 . 289 
147. 136. 981 
i99.32i.i .171 
205.473.6~4 
183.413.456 
257 .472. 708 
194.218 .51! 
206.243.506 
Hll3.35S.e7i 
229. 701.637 
21:)2.5.12.667 
227.300.837 
2H.654.160 
273.837.142 
296. 731. 718 
289.298.855 
315.4Ci5. 93G 

))o!l:trS 

2.251,1,567 
3 .141.542 
2.819.038 
3.602.000 
4.623.385 
3.254.\J65 
2.323.205 
4.144.593 
4.005.975 
5.i73.067 
4.669.288 

3.392.960 
5.802.901 
4 .40i.269 
5 .964 .513 
5.673.690 
6.013 .911 
6. 7i6. 727 
7 .422.608 
8.881. 105 
i0.U6~.740 
11.844.414. 
10. 329. 99-2 
11.8-15.818 
i6.091.7i4 
17.981.424 
14 .236.547 
18 .352.654 
16 .984. 135 
15.708.873 
i0.661.435 
7.352.49) 

10.510.83.2 
7.i9B.370 

13.707.820 
15.38$.844 
i 9.6i 9.526 
19.253.967 
18.322.580 
24.339.488 
23.970.8~2 
30.86Ul06 
37.342.692 
35.009.274 
40.5iG.609 
3'.i.022.5:?5 
35.367.992 
3i.795. i0i 
37.855.578 
35.608.186 
29.520. :1.51 

Ató 1842 o anne> flscnl 11.cabnv11 a 30 de S<l
tembro. Dahi em diante começou a. acabar a 
30 de Junho. 

Nâ terceira tabella sobe de ponto o inter.:iese 
porquo começam a ngarar algarismos compa
rativos. 

E' ella o quadro da importação total do café 
nos Eetado:;-Unid is. dura.nte o anno fiscal de 
! 882-1883, calcula.da a quan tidade em libras a 
o valor em-dollars, segando a porção que tocou 
-Oiscrim~ nadamente a eadZJ. paiz. 

Temos assim que na. época mencionada im· 
port&ram oa E1iados-Unida11 : 
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Libr.>S 
Da America do Norte : 

Posaes>ões ing-le-
zas da Amcrica 
do Nort.e ..•.••• 191.955 

Maxico ....•.•.•. · i7.020.669 
America. Central. 22.449.H2 
Honduras lngleza. 829.604 

Total.. ....•• 40.491.340 
Das lndias Occident~e~ : 

Indiss Inglezas •• 2.888.508 
Hayti .•.•..••••. 22.527.950 
Cnba •...•.•••.•• 24.827 
Porto Rico ...•... 2.187.716 
Todos os mais •.•• 3.456.439 

Total. ...•..• 31.085.440 
Da America do Sul : 

Brazil •.• · •. , .•••. 315.465.986 
Columbia ...••.•. 6.966.008 
Venezuela ••.••.. 43.369.170 
Outros Estados re--

unidos ...••. :. i7.756 

Total •••••••• 365.818.920 
D11. E(l.l'opa: 

Franç:i •.•....•.• 66.602 
Allemanha. ••• .. 24.043 
ln;;laterra ...••.. 784.966 
Hollanda. ...•.••• 157.643 
Outros paize3 •••• 309.159 

Total. ••..•.• i .342.413 
Da. Asia: 

Chiua ........... 7i7.3i8 
ln dias Orientaes 

ingleza.a ..•••.• 
lndias Orientaes 

1.000.852 

hollandeza.s .•.• 17.602.143 

Total. ....... 19.320.313 
Da Afric~ ........ 49.920 
Das possessões in-

glezns na Aus-
t1·0.iia, HMvo.ii, 
poeses~iíae hes-

24.341 pa.nholi11, 3tc. , 
De outros paize11 .. 1.790.081 

Total ........ 1.864.342 

Assim poh, recapitulando : 

Norte Amarica. ••• 
Indias occidentaes 
America. do Sul .. 
Europ11. .•...•.•.. 
Asia. •.....•.•..• 
AfriOll, etc ..•.••. 

Lil>ras 
40,491.340 
31.085.44~ 

365.818.920 
1.342.413 

19.320.313 
f.864.342 

-----
459.922.768 

Só do Brazil..... 315.465.986 

Do reato do mundo :144.456. 782 

f5-
Dolfan 

~.509 
L8i7.5S4 
2.5i2.230 

ii8.323 

4.485.646 

286.865 
2.106. 874 

4.087 
248.005 
434.422 

3.080.254. 

29.520.151 
857 .&12 

4.59g.023 

2.367 

34.979.153 

7.209 
3.474 

166.443 
24.122 
32.593 

233.841 

91.877 

128.056 

2.6i7.999 

2,867.932 
t0.093 

2.990 
381 ,700 

39-í.783 

Cumpre, porém, dedazir da.qui o caí& com
prado pelos Esta.dos-Unidos. paro revender, 
o que perfaz : 

Libras 

24.343.479 
Dollars 

3.226.582 
reduzindo o con11umo e:mcto a.: 

Libras 
435. 579. 289 

DollarJ 
42.815.027 

O conanmo por cabeça foi de 8,25 libras 
e a mé:lia do preço por que foi vendido foi 9,8 
cen tesimos; 

Merecem refiexão estea algarismo>. 
O qne, antes de tudo, salta a.os olhos é que, 

tendo o Br&zil vendido aos Estados-Unidos 
cerea de duas terçaa pal"tes de sua importação 
to tal de café, só tivesse :recebido em paga
mento quantia proporcionalmente inferior á. 
outra ter~a parte. Manifesta.mente foi mal 
retribuido o café brazileiro em c,1mparação 
com os outros. D'onde provirá essa dift'eronça 1 
Será de sua qualidade inferior 1 Não, atrevo-me 
a afiirmal-o, mas de falta. de conveniente pro
paganda. a respeito. 

Não obstante, Sr. presidente, a avultada 
quantidade de café bra:i;ileiro que, conforme 
moslrei, se consome nos Estados-Unidos, o nosso 
paiz não á por isso devidameo.te conhecido. 

A' excepção de Nova-York e ahi mesmo no 
bairro propriamente com111ercial, onde existe 
uma bolsa exclusiva para transacções de café, 
como as ha par11- cada genero especial, não se 
falia. em café braz ileiro. 

Em toda parte, nas granrlGs ou pequenas 
ci.!ade~ da União, encontra-se a venda café 
Mara.ca.ibo, café Java, cafó Ceylão, mas raro.a 
vezes csfó San tos ou caf6 Rio, q ua, qnando 
figur:>.m nos me1'cadoa, é cJm cotílÇÕes inferio
res aos mais. 

Então no> Estados do Oésle, dos qnaes per~ 
corri Nabraska, Neva.da, Utah a· California, e&Sa. 
e::i:clusão torna-se absoluto.. 

A conclusito uniea a tirAl' disto 6 quo a 
p1•opa.gancla, q110 tão intelligontom0nto vai 
~onclo f~ita nos pai7.ea da Europa, polo que 
poucos serão sempro os ologioa para o bcnc
mcrito Ce»tro da La11oura e do Commercio, 
pódo o elevo 11indn ser tentada Ilôll proprios 
E~taclos-Unicloa, onrlc o consumo jil. existente 
proporciono.rã mais facil succcuo. 

O Sa. E11CRAGNOLLE TAUNAY:- Mas elles 
bD.ptizam com outros nomes o nosso café. 

O SR. AFFoNsO CELSO JuN1on.:- E:u1.ctamente 
por isso faz-se mister a propaganda., 

Ha. a.inda um outro facto signiftca.tivo para 
Dollare corroborar este meu modo de entender. Como 

4.485.646 tive a honra. de mo.~trar aos meus dignOl! col-
3.080.'254 legas, os Estados-Unidos compram cafe para 

34.979,f53 revender em não peqnena quantidade. 
233.SH Essa. reexportação faz-se toda Eara o Canadá, 

2.867 .9 ·2 esse formoso e rico paiz que ultimamente tanto 
394.783 se tem adiant3do. Po1que, portanto, não expor• 

taremos directamente o nosso producto, embol-
46. 041.609 sando a commis$ãO dos intermedial'ioa iune-
29.520.{51 rica.nos 1 Porque I1ãO experimentar a propa

ganda. no Canadá, que estâ fazendo constantes 
16.521.458 . esforços para ala.rgar o seu commercio i 
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. Colll alguanas eoncess!les reciproca.a, estou 
convencido, acharia.mos alli fe.cilmen te um 
vasto e v.mt.ajoso mercado. 

Entretanto li ha pouco com nillteza no t'é· 
Iatorie do Sr. ministro da a.griaultura, hoje dis
tribuído, qtie S. Ex. rescindiu o contrato de 
lll!oVegação directa entre o porto do Rio de Ja
neiro e o do Halifax com a Societe PosLaZe 
Française iJ,e i'Atlanti!luc. 

O Sr. AFFoNSO PENNA (ministro da agricul
tura):- Foi mesmo a. companhia que o pediu. 

O SR. An-oNso CELSO JuNIOR:--Não estou 
censurando o acto de V. Ex., mas apenas la
menhndo. que tão auspicioso commettimanto 
não vingasse. Sei que a companhia. não pôiie 
obter em suas viagens o numero de pa&aageiros 
e as cargai;-com que contava. 

Este Ínsuccesso, porém, não me dissuade de 
acons,~lhsr que s~ estreitem as relações do 
Braiil com o Canadá, por meio de activa e in
telligente propaganda. Só teria.mos que lucrar. 
(.A.partes.) Depois que nos Gonhecessem e esti
ma.saem os nossos prod.uctos, o trafego, asse
guro, viria naturaimente. 

Mas, Sr. presideule, consideremos uma outra 
questão concernente ao cafü e do não somenos 
importancia :-a da concurrencia. • 

lia. tempos a. esta parte, têm-se propalado 
insistentemente boa.tos de competenci a, citan
do-se sobl'etudo o nome do Mexico como o do 
pa.iz que em eurtos annos nos vencerá. Os 
progressos desstl. republica. nos fot'am muita 
vez lança.dos em rosto como pangente remoque. 
Pinta.ra.m-n'a cortafa de ferro-carris, creando· 
-empreia.s novM, s ~guindo de se mba.raç a.da. e 
ovante a. vereda dos mais brilhantes melhora
mentos. O seu excellente café, affirm:rram, 
prod11zido muito mais perto do prineipal centro 
cons11midor do m11uào, supplantarii em breve o 
pobre bra.zileiro. Q11al a verdade destes dizeres 1 

Percorri, Sr. p:esidente, a. costa. oecidental 
do Mexico, d~!.êndo-m9 em M:lzatla.n, Aca.pulco 
e S. Benito. Não me descuidei de tomal' in
forma~ões miuucios:.s e de ob!ervar com cui
dado o que se me deparava. O quo vt e o que 
me afianç~rnm poss~aa. 1\dedignns me allto· 
riza a tranq11illisar completa.mentll os que s~ 
arreceiam de competencia na producçll:o do cafê. 

N1b so pó;le neg.ir qu.e o Me,;ieo n.di11ntou-so 
bastante ultimaru~nte, sahindo elo turbilllào elo 
lutas int.o11tina~ riue llie paia.vam. o desenvol
vimento doe mngnificcs recursos. 

Que júml\il, porê111, p~derá. ser concunante 
do Br .. zil li~• pr.iducçà'.o do ca.fé, i)rov,1m.,no 
exuberantemente us t:1belhs que li. 

Emquanto vendêmos aos Est1dos-Unidos 315 
milhões de librM de café no valor de 29 milhões 
da dolhrs, vend~u elle apenas ii milhões no 
valor de pouco mais de um milhão. 

Que engrandecimento não se lhe faz mister 
para. nos attingfr, quanto ma.is pe.ra nos ex
ceder ~ ! •.. Ora, je.mais se poder:i. alargar a. 
cultura do café no Mcxico. E'-lhe vedado nl

. trapassa: certa· e~cala por s 11aa condi~es to-
pograpluc&!!I e clunatologicas. · 

Pre.domina. no paiz a formação vulcauica, im
~ro!ma. Pªr:' 11.quella. lavoura.. A zona e11.feeira., 
lilDltada ahás, acha-se sujeita. a terremowà, 

produzindo, ao demais, por snas condições -geo
logicas,llm fructo a.margoso, de attenuado valor . 
Accl'esce que, siéuada.s em res-iões quasi in
accessiveis a. ferro-carris, não supportam as 
fazendas os elevados pl'eços do transporte. 

Assegurou-me rnuita gente que o Mexico 
a.indà hoje, longe de exportar grande_ quan
tidade, importa ca.fê, para consumo intemo, 
de Guatemala, Silva.dor, Venezuela. e Costa 
Rica. Não o pude verificar, mas o facto é que 
Dinguem considera o Mexico com,o paiz pro
ductol' de cafü. Tenho em mão~ uma tabella 
organizada. pelo directorio de um syndica.to 
formado em Ceylão, que se me a.:tiigut'a curiosa. 
E' um quadro mostrando o calculo da àrea cul
tivada, da. exportação, do conaumo local e -aa 
producção do café nos principaes paizes cafü
eiros do mundo. A ârea. eebi estimada. em aeres 
e a quantidade em toneladas. Sabeis todos que 
o acre eq 11iv:J0 em ares a 40. 467. Eis os dados: 

P~I!IS 

Brazil (incluinfo a 01° 
po1·tução do Rio, San· 

! ... 
;::; 

"' 8 .. 
" " .. 

Acres 

~·~ 
e-< 
:21-
j:i g .... 
::O.:-! .. 

lons. 

tos, Bahia, Pornam· 
buco o Ce ará), •..•.•. t.500.000 249.000 

fava o Sumatra ••••••• l.~00.0jO 90.COO 
Coy ião...... .. • • • • .. • • 261.00J !i0.000 
lmtin..... .•• .. • •• . . • iã0.000 25.0UO 

.. 

~ ·* ~ .. o ... ~ .. 
o 
"' 

QÔ .. =t~ 
~ "'" o """' " 

.... 
Tons, Tons. 

ôo.OilO 300.000 
20.000 U0.000 
5.000 M.000 
7 .ooo 32.000 

'\~:~ise'Esg~~~~n~~~; 
o Vonoiuola)..... •• .• íli0.000 ~0.000 5.000 · 45.000 

Vooozuela, Peru, Do· 
li1·i~ o Goyannas. •• • • 22).000 4:0.000 8.000 48.0:la 

ll:iyti e S. Dorniu~os.. 2UO.OOJ 28.000 7 .000 35.000 
Cuba o Porto Rico.... i.3).000 H.000 8.IJJO 25.000 
Outras lndi~s Occidcn· 
tao>. •• . •. ....... .•• • 40.000 5.300 3.5-0o s.SM 

Ar,,,bia, Mad,gasc.i.r, 
Maurír.fo.3, Rcuni5o, 
Abyssinio, Mor"mbi
quo , NordoslÔs dn 
t.:0•1,, d~ .Uriea. .... . 220.000 7.500 23.50) 30.lXn 

Na tal.. • .. .. .. • • . .. • . 8(:0 50 üJ !00 
Liboria o Gosb Ocd-

do11Lfil do f.onno!n ~> 
!llm< J o Cnbo Vor•le 
incluindo L:i go~, :-;or· 
i·a L..oo:i,li:iml>La. Co~· 
l.:i. do Unro, Rlminti., 
S. 'tt1omu, Santa Ho· 
lon~.. •• . ... •• . .. • • •• i·JO.OilO 4.500 to.OOJ 14.500 

Manilhn. Celohos o rosto 
do Arehipola~o Oticn· 
tal o A111»roha. ••• ••• 4ã.OJO 5.000 3 001 · s.ono 

lln.s Sandwirh ores-
to dns ilh•s do Pnci· 
fico, i11cl11indo Fiji e 
Nava C;:iledoni:L .•.••. l2.500 l.200 1.000 

1:ola.l .. ....•.... 4.i9i.300 ~'3.550 !G0.1)50 713.600 

Trago estes alga.rismos compilados em Cey
lão, onde a. questão da. concurren.cia é igual
mente vital, sómente para mostrar que là nem 
con-s.ideramo Mexico corno paiz product?r, 

Snpponho que não ha uactidão perfeita nos 
numeros, mas simples calculo appro::tiwativo, 
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A proporção, · porem, de um paiz para. com 

outro acha-se alli devidamente guardada, sem 
que ulteriores oscillações a tenham podido ae~-
truir Otl alterar sensivelment~. . 

A notomdade de q_ue gozou durante alg11m 
tempo a patria de Jnarez, teve por causa oa.trali 
razões que não o alarga!llento notavel da sua 
producção de café. 

Foi o caso q u.e alguns capitalistas americanoa 
empregaram avultadas eommas em em prezas me
:ricanas, a cuja frente puzeram o generalG:·ant. 

Desejando àcreditar as companhias orga.ni
zadas e chamar sobre ellas a attcmção publica, 
empregaram os proce~s conhecidos pelo nome 
generfoo de putf. . 

Dabi proveiu a propaganda a fa"vor do Mexico 
e a repentina celebração doa seus melhora
mentos, cujo ecli.o repercutiu entre nós, provo
cando certos receios. 

Nem todo o recla.Jne americano, entretanto, 
aproveitou ás mencionada.s emprezas. 

Uma della.s abriu fallencia quando eu me 
ach:i.va. nos Estados-Unidos, e bastante desacr&
clitadas estava.mas mais. 

Para. que se não taxem, Sr. pl'esidente, de 
infunda.das ae minhas apreciações; por não a.s 
apresentar cori-obora.das de documentos, quasi 
imposai".eis, aliás, de se consegc.irem, vou a.pll.
drinhal-as com autorida1e insuspeita e da maior 

·ponderação. 

Em 1879 o governo portuguez encarre.~ou a. 
um dos seus mais dietinctos homens publicos 
de percorrer grande numero das republicas 
americanas, para c9lebrar com os respectivós 
governos tratados de commercio e amizade. O 
Sr . Visconde de S. fanuario, o notavel encar
regado dossl missão, desempenhou-a. com inex
cedível criterio, publLca.c.do em um excellente 
livro o resultado dos seus lrab1lhos e uteis 
informações sobre os paizes que percorreu. 
S. Ex. esteve bastantes dias na capital do Me
xico e se mootra possuido de en thusia.smo por 
muitos adiantámentos que lá viu. S. Ex. ê, 
ao demais, insuspeito, porque bva a tal pollto 
a sua .sympathia pelas repub~ieas americanas, 
que c.coni;elha mui scrb.mente a.os seos patri
cios que, a emigrarem, dêm preferencla. ao Rio 
do. Prata sobre o Bmzil, onde, entretanto, en. 
contrariam a mesma lingua, identieas tradi
çõei., iodofo e habitos iguaes ! 

Pois bem, do seu euprachado livro extrahi 
algons apontamentos significativos. 

Asaim, por exemplo, na capital do Me:r.ico, 
em 1878, a mortalidade da população s'é elfe· 
ctaou na propol'ção de i : 22, s9ndo no aD.llo n-..
terior de i: i 7. E' uma proporção aasustadora., 
pois em Londres, onde se accumulam as. causas 
de mortalidade, ests. é de 1 :52. Não obstante nin
guem incrimina o clima do Mexico, ao pasao que 
o nosso, que jãmais determinou tão avulta::lo 
numero de obitos, con;;titue accusação perma.-
nente ! 

Foram presos ainda na capital naquollo anno 
26.470 ín1ividuos, o que dá a proporção cri
minal pasmoaa de i :9, admitlindo que a. cidade 
encerre effectivamente 230.000 almas. 

A. 3 

Chamo para. este ponto a illustrada attenção 
do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que· 
19.nto clamou hoje contra o accreecimo da cri
minalidade no lmperio. Ainda não ~ deu e, 
espero em Deus, nunca se darà entre nós 
a.quella contristadora proporção. Não nos assis
te, portanto, ainda o direito de nos procla
ma.rmos pessimistas, deprimindo o que é nosso. 

O Sa. ANDMDJJ Fmu:RIM : - Qllem é que 
deprime ~ Procll1'8.-!le melnorar. 

O Sll.. AF110Nso CitLso Jomoa :- E' dama.is 
o Mexico, Sr. presidente, de todas aa nações da 
America a que menos e:xtensão commercial tem 
em relação á slla população. 

Ci>m effeito, escreve o Sr. Viaconde,sem contar 
com os Estadoa-Unidos, que tem um commercio 
prodigioso, vemos que Cube. tem uni commercio 
de 65,6() pesos por h:tbiLante, Urug uay da 
35,60 idem, Republica. .A.l"gentina. 25,0, Cbifa 
18,20, Hayti 15,0, Perú 14.0, Porto Rico 13,80, 
Jamaica 12,40, Brazil :1.0,50, Venezuela 9,60, 
America Central 6,54, Colombia 3,50 e Mexico 
3,19 sómente ; e ainda. assim é mister advertir 
que mais de dous terços da exportação no Me
xico são meta.es e principalmenl3 a prata.. 

As suas finanças são o que póde existir de 
mais desanimador. Accresce que, logo que offe
recem alguns sywptomas de prosperidade, ca
hem-lhes em cima os credores europeua e ame· 
ricanos, cujas e levadas dividas, conti-ahidaa n ll. 
mor parte por Maximiliano, nem estão ainda 
regulal'mente reconhecidas, envolvendo qaes-. 
tões diplomaücas . Uma das razões da. pro
ta~ão ultimamente conferida. pelos Este.doa
Unidos ao l\foxico foi o desejo de r ehaver os 
eapita es compromettidoa. 

Quanto :i linhas ferreas havia, am :fins de 
1879, G68 kilometros construidos. Diversos Es
tados tiuham contratado a constr11cção de mais 
da 3.9;!3 kilometros com a subvenção de 
40.000.000 de pesos. Desses, foram apen11.1 re
cebidos 51. 

Entre n ós, entretanto, segundo ha momenloll 
l i no r elatorio do Sr. ministro da agricu1'11ra, 
existem construidos 5.600 kilometros 845 metros 
e em via de construc~ito 2.402 kilometros 888 
metros, o que perfaz o total da 8.003 kilo
melros 632 metros. Nio é demasiado pouco, 
attentas as nossas oondições. 

O Sn . AmllliD11: FtGUErRA. :- Convem consl 
dera.~ a vastidão do Brazil em rela9lo e.o Me
xioo. Tudo isto é relativo. 

O SR. AFfONso C!:LSO Jomoa:- Está pra• 
enchido o meu fim, Sr. presidente, o de de
mon~tral" que o Monco não nos deve a~snstar. 
Quanto ao ca.fé, si algum paiz americano !los 
devasse inspirar senão receio pelo menos desejo 
de e>tndo,não seria elle, mas outrM republicas: 
Guatemala, Salvador, Costa Rica e Venezuel.n. 
Estive em varias portos de todas ellas, â ex
cepçio da ultimA. 

Na r ealidade, o café de Guatemala, princi
pa.lmoc.le, apezar de não ser absolutamente be
neficiado, a lcança, por- sua optima qualidade, 
cotações mais favoraveis do que as do nosso nos 
mercadoe americanos. 
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Maa 118, 0 pequena. republica, sobre ser: tam

bem reatric\a a zona produotora·, os meios dG 
trs.nsporte onel'&lll demasiadame~te o gen~ro. 
Os impostos de exportação são alh desccn1;becidoa 
oa. menos pesados que os nossos, _porem, em 
compensação acham-se estabelecidos os ter
ritoriaea. · A~crescem igualmente as difficul~e.
des da deftciencia de braços. Empregam os 1n
dios q,ue são excelleµ.tes trabalha.dores ; mas, 
sem lei de locação de serviços •. não os pod011:do 
reter senão pelo ascendente da raça, sem m31os 
coercitivos p m• os obrigar. a. c11mprirem e_eue 
contra.tos todos verba.es, vem-se os fazende:ros 
em serio; a.puros, lnta.nio com difficuldades 
pelo menos iguaes ás noss11:3. . 

Sobre o café possuo ainda, Sr. presidente, 
uma tabell:i. organfaBda pelo professor Van den 
B erg, da Batavia, moma.ndo o consumo do 
café nos paizea não productor~s e a. porção em 
libras que toca a. cada hab1ta:nte, eogundo a 
respectiva. IJOpulllção. NS:o de1n de merecer 
interesse essa. taoella, porque póile ·rornocer 
elementos para. se averiguar onde m~lhor co~
virâ tentar a propaganda.. R~vefo. ainda. quao 
maia profundamente do que entre n~3 es•u
de.m-sê estas quBBtões nos outros pa17.es pro · 
dueto1·ea. 

Assim, Sr. pr~sident!l , resumin1lo as minha.e 
01Js3ru.ções aobr3 este ponto, diNi :- Não nos 
devemos arreceia.r de difficuldades extern as 
quanto ao nos~o principal producto de exp0t·
tação, pois toda. concurrencia no nosso mais 
importe.nte mercado me parece por emqnanto 
impossível. On de se debatem graves problemas 
raclami.ndo toda nossa attenção e patriotis
mo é no interior do pa.iz. (Apoiados.) 

Eis a tabella a. que. me referi : 

Tabella. mostrando o consumo do ca.fe nos 
pai:es não productores, organizada pelo 
professor Van den Berg, da Bata11ia . 
(1879) . . 

LibrM .Libras por 
ca.boç~ 

Norneg& .•. •. •• •... f5.986 .~0 8,7:3 
Suecia •. • •..••• .•.. 21.961.FIOO 5,01 
Dinamarca •• , •••. •• 9.922.500 5,23 
Russia .......... . .. . f6.8i3 . i25 ,24 
In~rra .......... . 33.008.850 ,99 
Ho da .•. , •. . . . , •• 68 .006.250 f7 ,90 
Belgic& ... . .. .. .. . . 48.752. 550 9,i3 
Allcmanha • .••.•••• 2i9.000.60U 5,i2 
Austria-Hungrh1., , . 82.i36.250 2,21 
Suissa ... , .••..•..• 18 .389.700 6,66 
Fra.nça ••• • , ...•.•• H0.250 ,000 3,04. 
lt&lia ••.•••••• , •.. · 28. j67 .:325 1,0! 
Hespa.uha ••••..•••• 6.063.750 ,35 
Portugal .•• •.••••.• • 3.307.500 ,76 
Grecia ..... . ... ..... 2.205.000 i,65 
Turquia .•.•..•.• . •. 44. 100.000 
Estailos-Unidos . •. .• 324 .135.000 8,'ZT 
Canadá .. .... .. . ... . ·44i.OOO ,57 
Republica Argentina. 2.932.650 f,68 . 
Chile, Perú e Uru-

fl'llBY ........ ... • 2.205.000 
Colonia do Cabo ••••• 6.615.000 7,72 
Natal .. . .. ..... .... i.5&.3.500 4,4{ 
AI.geria .•.• ,.,,, .•. 4.710.750 

Libras Libras· por 
Cl.ll~a 

Australia e Nova. Ze-
la.ndi!l ..... •.•... 

Persia. . . .. .• ••• •.• • 
lndiB in~leza .•••.. 
Sião, Chtna e Japão 

2.205.000 
2.205.000 
2 .205 .000 
promem 

Consumo total .• 1.078.399 . 350. 

ou 481.428 tons. 
Da questão do café á. do elemento servil não 

ha. entre nós senão um passo. Direi 'ta.mbem; 
por couseguio te, algumas pala.Vl'lUI sobre est~ 
momentoso assumpto. · . 

Fui de proposito, Sr. presidente, ás regiões 
do sul dos Estàdos-Unidoa para indagar com se~ 
gurança dt\S condições · em que se acha a la-
voura, depois da emancipação. · 

São informações colhidas de fonte l impa as 
que vou exhibir. . 

Forçoso é confes_s!-l-o, se1!-hor3s :-não_ex~st_e 
hoje em toda a Umao Americana um só tndivt• 
duo do-norte ou do sul que não só não se resigne 
como que não se felicit~ pela extincção da ~s· 
cravidão. Os antigos plantadores achg.m ate o 
regimen actual mais bara_to,iiorqúe ~sgam ape
nas o trabalho do op2r:mo sem o alimentar ou 
vestir. . · 

A guerra t remenda que sustentaram querem
n ·11 attl'ibuir a causas d iversas da resistencia op• 
posta a 11bolição. 

Afiançam uns ter ella derivado de um con
flicto de tarifas : sendo o sul agricola e o norte 
manufactoreiro, convem a este um systema. 
proteccionista. nocivo àqnelle. Para lutar coro. 
a concurreneia européa,snjeitaram os fabrica~
tes nortistas oa generoa da.quella procedencia 
a ta:s:as de 35 a 75 "/o. Quem soffria com taes 
exagerações e ra o sul, força.do a vender os s~us 
prcduc tos na Europa. a.o preço da concurrenc1a, 
comprando o que precisava ao preço do xnonopo
lio. Dahi a contenda, sendo a questão da eman
cipação mero incidente • 

Segundo a opinião d~ oa.tros p:ove.iu a guerr a. 
da violação d e preceitos constituc1onaes pelo 
congresso. Affirmam esses que o aul d~oretaria. 
de bom grado a 8.l;iolição se deixassem h berdade 
às legislaturas dos respectivos Estados. 

Sem averiguar do valor destas asaer.yões, a~
centuemos unicamente o facto de qu e oa anti
g os lavradores prxur:i.m ar redar de s i o aleive 
de haverem eu~tentado a. formidavel l uta da 
secessão por desejarem manter os seus escravos. 

Como q11er que seja, Sr. ~re.side:ite 1 travo.u
se a.campanha, uma das mais terr1v"1s da. his
toria, dnrante a qual pereceram cerca. de um 
milhão d<l homen11. Triumph!lram os abolicio

. niBta~ ; eliminon-se a. triste vergollha do norte 
do novo mundo. · 

Quaes as conaequencias .? Foram' vantajosas ~ 
Foram nocivas ? Ficou resoh'ido o problema ~ 
Eis inlerrogações. cuja resposta exige reflexão. 

lia. um ponto sobre o qual nio se manifesta. 
em toda a con federação americana a. ma.is leve 
discrepancia : com a emancipação ganhar~m os 
braucos e perde1•am os negros . 

Durante a escravidão os senhores tratavam 
de fazer ve.ler " sua propriedade. Vi viam em 
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boas casas os pretos, cuihv.am dos filhos, 
açhando, em caso de molestia e de velhi~e. 
um protJctGr nat11r:i.l nos seus donos. A vida do 
p!a11tador com os B3Us escravos era ps.Lrhrchal, 
diz um escriplor, e a prova. disso está em qo.e no 
tempo da guerra já.mais tentaram oa pNtos se 
rcbellar, tornando-3c masmo mais doce:e. Com 
o attric to constante elo branco melhora.VM o negro, 
mas peiorava. o branco, tomantlo-lb.e os de
feitos. 

Assim s. escravidão, repito, debaixo àesse 
ponto de vista era proveitosa para o escravo e 
prejudicial ao 6enhor. . 

Eff~ctuou-se a emancipação. Justamente des
p3ita.dos e arruinados os antigos proprict<lrios 
retrahiram-ee completa.me!lte, abandonando a 
poli tica, a. administração, as fo.ncçõ2s publicas 
todas aos libertGs e seu11 protectores. . 

Foi pavoroso o .resulta.do,Sr. presidente. En
tregues de repente a si proprios, sem prévia. 
preparação, irromperam. todos qs maus instin
ctos dos negros, que snppuze ra.m consistir a li
berdade no direito de se ent'regaram á vas-a
bandagem, ao vicio, a toda classe de abusos. 

VieTam então do norte os especula1ores poli
ticos conhecidos pelos nomes de Carpet ba.ggers 
e scalwags. 

Aproveitando-se das circumstancias, facil
mente se apoderaram do espirito ilos novos 
cidadãos, dominandQ-oS absolutamente e ser·
vindo-se delles para a satisfação dos s~us ne-
fandos intuitos. · 

Foi esta: um:i de.a pag inaa ma.is repugnantes 
da histoi'ia da humanidade;- epoca dl! crimes, 
de delapidações sem nome, do roubo organi
zado em instituição, epoca durante a qual, no 
dizer de um: economista, os Estados do sul fora.m 
a!nda mais s:J.queados do que a Sicilia por 
verres, porque, no tempo de Vorres, não seco
nhecendo o credito, não so poHa roub:i.r o fa. 
turo. Forma.ram-11e até varias associações secre
tn.s . com a unica missão de assassinar negros ! 

Mollinari, o distinct.o escriptor do J ornal dos 
D~bates, apresenta ares~ilo algarismos signi
ficativos. 

Assim, em t860 a propriedada sajeit:i a 
taxas na Carolina do Sul estava ª''ali:ul11. em 
607.818.288 dollars, recebendo o Est:ido :mnu:il
merite 500.000 do!J.a:rs. A legisb.tura func
cionavaduranto tros semanas, percGbondo co.dn 
membro 3 dolhrs diarios · e o custo da viagem. 
A despez:i total da fogislatara er.1 ào 18.000 
dollar~. <1espendcm1o-s'.l com impr~ssões offi
cia.es 16.000. 

Em 1876 (epoc11 cw que e~cr~veu Mollins.ri) 
no mesmo Esbdo !L propriedade tax:td11 h:i.vit1 
bahado a 140 milhões d~ dollars, ma' o~ im
postos sobre elh haviam ascen1ido ii 1.500.00J 
dolbrs. Funccionava cstcri lmente a bgisl:itura 
por clibtados mezes, ganhando co.da depnt~<lo 
601) dollars mens1l.e~. o ·q uc elevava 11 dcspe7.a 
com elb a 103.000 dollnl's, cm lognr dos 
18. 000 antigos, desp~n -tendG-se com ]Jnblic~
ções ofliciaes cel'ca de 150. 000 dolhra, cus
tando em eumma o governo soo.ao:> Jollars . 

Nos pdmeiros anuos após a guerra, clém da 
divida. consti tuida. que se elevava em 1869 a 
5 ou 6.000.000 de dollars, emittiram 12.000.000 
de obrigaçõ"8 e 2. OúO. 000 de outros titulos. 

Em 1873-i874 repudiaram dividas no valor 
tambem de 12. 000.000, pai:-ando o resto ·com des
conto de 50 º/•. 

A eomm<\ dos impostos lançados ·sobre a pro
priedade efavava-se a 22 º/o. Senhores havia 
que preferiam a. pagar abandonar o~ seus ben11 
ao &co. · 

Hoje, SL·. presidente, vai passando essa tris
tissima phaee e \'ão melhorando llll circumstan-
cias. · 

Por uma reacção natural, os a1uigos proprie
tarios estão regressando a.os abandonados do
mínios, readquirindo-os 6 r6as~umindo a antiga . 
preponderancia. Vóltaram, porém, impondo pe· 
sacias cGndiÇõee, de sorte que os pretoe Mham-ae 
talvez em posição mais i11feliz do q_ne dantes. 

Acendrado o odio de raça e despeitados ainda. 
os lavradores, eó consideram no negro um in
s trumento de trabalho que pagam na. proporçã:o 
do ssrviço·que prestll, a&andonando·o .com
plGtamente em caso de enfermidade ou decrepi-
tude. . 

Imprevidente, ocios1, pouco susceptivel de 
habitos de economia, a raça. negTa, privad!L 
dos nntigo~ protectores, passa por terriveis 
trances. Vêem-se no sul, ao lado de portentosos 
plllacio; de proprietarim, senzalas mais mise
raveis que as das nossás fazenda.s, ba.bitadas 
pelos ex·e1cravo>. · 

Os homens do snl julgam-se quites para com 
os trabalhadore3 pelo pagamento do s11lario, 
sentindo mesmo malicioso prazer quanto os vêem 

· incapazes de melhorar, a.pezar de · i•evestidos 
do titulo de cidadãos e possuindo garantias po~ 
liticas e civis i .leuticas ás delles. 

Só outorgam prGtecção e soccorro e.os qne se 
submettem a onerosissirnaa cla.usulas, verda
deira escravidão voluntaria. peior do .que a 
antiga. 

No norte os velhos aboücionistas reputnm.-sa 
i gcdmente quites para com. os pretos pelo fa
cto de lhes haverem com enormessacrificios con
quistado a libar:lade. Sob o influso do odi.o de 
rnça, deuOJil axercer-se is largas a terri val 
tyra.nnia social' que aegrega totalmente oa 
pretos do1 brancos, não pe.rmittindo g,ue os 
primeiros en!re:n nos theatrós, nos hote1a, nos 
vehiculos, nas igrejM dos segundos, assigna
lando ntó, de pois da morte,cerniterios dislinctos 
a cada raça. 

. Na propria Carolimi. do Sul, fô~o dB democra.• 
eia de cõr, ha. nos ferro-ca.rris wagons eapeciaes 
po.ra os negroa , · conforme nota Mollinari, cuja. 
opinião a respoito não discorda da minha. 

Nestu condiçõea , ·a raça. preta soffre hor
rivelmenlo hoje no~ EstAdíls-Unidos. Não 
obstante heroicos osforços, vai retrogri;.dando e 
diminuindo, ja pela omigração pa.r:i. a. Liberia e 
p:i.ra S. Domingos, j:i pelá morte que, não obs
tante avulta.1o · numero de na~cimentos , se 
e ff'ectua em proporções extraordinarlas. Tende 
a de3apparecer como na m~ncionada republica 
de S . Domingos, onde antes il.a emancipação 
h l via 400.000 negros, restando hoje apenas 
cerca de 50.000. 

Ai;>pliquemos. a nós._ Sr. praaidante, ~ li~ão 
colhida. deste 1mperfe1to esboço. A pnmeira. 
consequencia .. que salta aos olhos e que o pro
blema. não consiste simplesmente na a.boliç~ 
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d& escra.YMura.. ( Apoia!los.) A questão a.pre- 1 O Sa. AFFONSO ÇELSO J.uNioa:- Pa.~a. . não 
senta. multiplas e heter~geneas faces. Cumpre, : prolon~:r.~ po1· ~emaxs o_d~~ate, Sr. pre.e1denLe, 
6obretudo, que aproveitemos o exemplo da. 1 resumirei :r.·mmha. opm1ao sobre o assumpto: 
America. do Norte, evitando aqui a reproducção J :icho que o movimento abolicionista. é irreais
das horriveis acenas IA succedidas em s::ignida \ tivlll e CJ.Ue a hora final da escravidão està 
á emancipaçio total . . da.da. 

Hoje, Sr . presidente, o movimento aboli- Devem collocar-se â frente delfo aqu11lles 
cioni!ta generalisou-se de tal maneira por mesmos que, como os nobres deputados, pro
todo o pai~ que seria. loucura, tentar oppor·lhe fiigam os ab11sos, afim de cohibil-os, conferindo 
barreir11s . Urge que aa classes dirigentes se as palmas n q11em as merecer. A abolição etre
associem a -elle, par~ o encaminharem não ctuar-s )-a; - o qm~ é preciso é di1•igil- a de! 
para o lndo eGntimontal, I_llas pa.ra o social e modo a não proluzir effüsão de sangue, nem 
economico, com a mira. no futuro. perturi.laçllo uotavel das nossas condiçõ:s eco--

No flrazil a reaolução do problema será por nomica.s, levando-a ao cabo entre fes tas e ílo
ventura ll13is difficil que nos Estad~s-Unidos, roo, c~mo, poço licença para dizo;:, me parco~ 
porque entre nós. ex.is;:e o coo.tacto imllled.iato que se -vai fazendo. · 
d~s <luas r~,_smdo profund~s~ima a. induei:· ô Sa. ANORAO:i!: FrGUEtl'l.A. :-D~ maneira. por 
eia da e11_:rav1dao ~obre a. fam*a. Os amer1- que as cousas vão, pó.ie haver sangue de se• 
cwos na.o conheciam a mestiçagem o seus nhores 0 san"\IG de escravos. ( Ha oútros 
graves antecedentes e consequ~nte3 . apartes. ) º · 

Chegou a hoi·a, senhores, de todos os hom,ns 
politicos bem intencion;i.dos ~ssumit-em posic;io O Sn. AF~oisso CELS? JuNron: - Po.ssando a 
bem definida. diante da queatã:> . (Apoiados.) outro. !Jla teria, Sr. pras1_dcnte, trata:ei da ques-

0 imptilso abolicionista esta clado e não tão ch1neza, ª?sumpto 2gualmcnle interessante 
para1•á mais. Cumpre guiai-o p:i.ra que no e de opportun1da<lc. . 
seu impeto elle não arraste ma.is do que Visitei a California, onde ae acha lccalisad:i. 
convem. Aoi espirito3 directoree dos partidos a po1lulo.~.ilo mongoliea nos Bita.dos-Unidos, 
politi:cos compete entrar em acção . procurando obter informaçõe3 e:s:actas onde me-

E' preciso que os fa1.endeir~s se convençam lhor m'as puàessem furn~car. Vou expender . o 
de que a escravidão vai acabar mais c~do do l'esul tado das minhas observaçõe>. Existe na 
que elles pensavam. l'ealida. d('! na America do Norte um ~rande mo

A representação .nacional, orgão do paiz, vimento C)ntra aimmigração doa chms, o c1ual 
deve encarar de face a situação e decidir-se até já. ee tem concr3ti>ado em severas leis 1·e-
de prompto. (Oru:am-se apartes .) prcs.sivas. 

corre qne grailtias abusos se têm co!Dlllettido Esse movimento, porém, s~ re3tringe a certos 
ã sombra da abolição, mas, do fündo da. minha. Estados, manifestando- se em outros de modo 
consciencia peço á Providencia que a eman- diametralmente opposto. 
cipação .total se eff'ectue correndo as cousas Assim, os homens da California., c1ue jo.lgam 
como at é agora. com conhecimento <le cai:sa e cuja oj_)inião ad-

o SR. LACEll.DA \V.1!:11.Nl!:OK • - Ha abolieio- quire por isso a mais subida v~lia, silo accordes 
nistas convictos e muito re.epoit1vois, mas entre em patr?cinar a ref~r~da i mmigração, _atacan· 
elles ha muitos especuladores (Cr1uam- se do as leis que a reprunem. Qual a ra.zao dess:i. 
apartei.) · · divergencia de idiias '? Qual o motivo da guerra. 

o sa. AF FONSO CELSO Ja~-ioa:-Abusos , re- movi~a. contra os chins, g11eEra q.ue entre nós 
pito, const~-me ter havido, mas, por isso tem tiilo tam~nhl· reP_Grcussao, alis tando- se en
me~mo, cumpre aponta.l-os, co~e.cnnando os tre. os se_us . encar.c.1çados

1 
~embatentes c:i-va

culpados e coroando 08 heróes Encaminhemo lhell'OS d1shnctos, eom? u .h mamente o digno 
0 movimento ... · · s repr~sentante do i • d1str1cto da Santa Ca

O SR. Al\"DRADR FrGliEJAA:- Eatà enca.mi
nha:lo pela lei: é deixar :i acção individttal, que 
ci mil.is fecunda. do que a official, 

O Sn. AnoNSO CELSO JUNIOR:- O meu il
lustre collega. avança uma verdade; a acção in
dividual é ma.is fecunda do que a offi.cial; m~s. 
pen8ando assim, como censurou S. Ex. o go
verno po~ ha. ver cruzado os lJ1•a9os, isto é, JlOr 
haver consentido a livre maru.festagão dessa 
acção individual ~ 
· O S11.. A 111>1UDJ: F1GuE1u:- O governo a. tem 
perturbado e os empregados publicos para. isso 
concorrem. A jangad~ está no museu posta 
pelo chefe da rspir.rtição, qua não foi alli collo
~º- Pª1'.ª guudar jangadas. O museu está. no 
M1n1steno da Agricultura e terá logar a dis
cnsalo . E a.s confercnciu que se fazem , e os 
prof'esaorea co11tratado1 por 12:000$ o qull não 
vio ã Escola Polytechn.ica ~ !. . . (Ra outros 
"Pr"'th.) 

tharina ~ 
Para. formar j uizo cer~o a r espeito, Sr. pN

sid~nte, :faz-s3 mis ter uma analyst', a.inda que 
rapi.<l.9, dag condi~'êíes políticas dos Esudos-
UnidoJ, . 

De muita cousa. póde a confederação ameri
cana da.r exemplo grandioso ao mundo, m9nos 
do que conc.erne â politica. Quem lá chega e se 
enfronha dos negocios publicas experimenta 
uma funda. decep~ão. Causa mesmo estranha. 
impressão o contraste entre o porten toso pro· 
g resso material e a cres cente degeneração dos 
espíritos. Posso exprimir-me com esta severi
dade, porque citarei, caso precise, a opinião 
unanime de todos os viajantes que ultimamente 
têm visitado a. Ameri~.s.. pua confümar o meu 
juizo, 

A induatrla o o commercio, of!'erecendo van
tagens como nenhum'.1. ontra profissito, absor
vem u c&pncidado1 todas do pniz. Ficll. por isso 
a política entregue ilrtuel1111 qlle não lograram 
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fazer carreira. como· commerciantes ou indus- Alli exercem elles uma. infinida.d~ de indus
triaes. Provêm dahi a mediocridade 011 cor- trias a contento geral, sendo-lhes o povo grato 
r~pção qne se no~a nos homens pub!icos ame- pelo3 immensos surviços que tem prestaàfl s.o 
r1canos, salvo. honrosas e::tcepções. Ha uma Estado, como na construcção ds. estrada de fer1·0 
chss~, danom1n.1da dos polititians, composta que une New. York ao Pacifico, a qual,· sem 
de indivüko~ que vivem de arregimentar p:u·- o auxilio delles, ainda hoje estaria em proiecto. 
tidos, de aniari:ir votos, esp2cuhndo com o os 
corpo efoitoriil. a. Escn.AGNOLLJ: T.wNAY dá um aparte. 
Ao~resce qne,.s~ndotodas ~s fonc~õe.11 puliEc~is O_ Sn. AFFo~so Cm.so JmuoR:-Essa. obser-

elect:vas e de ourlo pnizo, to:las os que nutrem vaçao do mell nobre collega. vem corroborar 
ambições politícas vêem-s J forç1tlos a curv:1r-se exa.ctamente·o que levo dito. Por uma anomalia 
servilm3nte á opinião <lomin1nte. Rir,\s v;,z0s . d!ls livres leis americ:i.nas, o chim não póde là. 
t?m e.zo <le mtini_feat:tr-s~ là a nobre cor,1gem conquistar a .díre:ta ~e voto:>, sondo ~ulla, por
c:v ca, que consiste em affron-t~r um estartist,1 k<nto, a sua mflu0ncia ele1torJl. Por isso os po
a opinião \l,l collectivírlacla des(fo quri se ~ch:i liti~o3 dão ouvidos de prefe1·encia o.os seus com· 
convencido ele que o seu modo de pens:1r indi- pGtidotes, .do~ quaes se acham dependentes. 
viduai é o mais consentaneo com a. felicidade de A Sllp<inondad~ do trabalho chinez se evi
smt patria. Quem tal fizessg :nos E.5tados-Un:- dcmeia do facto ~esmo de supplantar sempre o 
dos sm•ia condemnado ã e:rnh:são de t:xlos os e11ro·peu ou americano, quando poatos am cir
cargos pubEcos, dependentes do c:i.pricho on- cumstancias iguaes. Pensam pelo menos assim 
d,tbnte das massis. Domina n tyr"'nnia do homens eminentes da California, com os quaes 
maior numero. Par,1 ob:<i-r nlgl<ma co:.isa em me procuNi instruir. 
po~itíca, _preci~a-se U perscrutar a corrente de o SR. EscltiGNOLLE TAUNAY:-V. Ex.foi vi-
1d~3S mais ~ceita e :tdopt:il·:l_como programmJ, sitar 0 qMrteirão dos chins? 
s0Ja qual for o ac:i valor inlnnseco. . . . 

Des~pparece a independencia do illllividu:t- O Sa. AFFONSo CEi:.so JuNIOR :-Vmtet-o. 
lismo diante da preponder.incia da maioria. Notei effectivamente ahi muita cous:i bizarra, 
QuJlqüer l'evolta seria p1mida com o i.nsnccesso mas a verd:ide e que, durante as epidemfos q,ue 
de to:Las as aspira!<i)es do reb elde. têm assolado S . .1<'1·anc:isco, tem sido o bairro 

Mas, perguntar-me-ão, como é que nessas menos atacado. 
coadiçõee prospera e:s:traor<iinariamente esse Encontrei n confirma(}ÜO d!lst11s opiniões, SI". 
pa.iz ? A raziiu é simples, respon;lerei, consis- prcsicl~nte, no Peru, onde·, apezar ele grandes 
tindo apen[Ls na espccia.liàade das circumstan- lutas pt·o.-oc:iclas pela immigra.çã'.o chineza, f::
cias da na9ão e na originaliàade excepcional zcm-lho justiça os cspiritos sensatos, deda
do povo que o habita.. Nos Estados-Unidos em rando serem os chins os unicos trabalhadores 
tudo quanto diz respeito a bem estar indivi- capazes ele servir bem nas explor açoos elo gua
dual e progresso material, é cot1sa secunda!'Í;t no, a antiga riqlleza daquelle pniz, hoje do 
a. politica. e o goyer.a.o. Cada qual está habi- Chile, pela a.a.ne,t~~.A:o da provincia de Tar~
tuado a dirigir-se por si, dispensando qualquer· p:icá. Provaram c:-::cellentemente nas ilhas 
intervenção superior. Vastissima. associaçlio Ohineha e na oonstruoção do caminho de ferro 
commercia.l, liga e contém o~ cidadii:os a soli- do P:in:•má. 
darieda.d~ dos interesses. Respeita.m·.>e escru- Por conseguinte não temos o clirailo do afa
pulosamon.te os direitos al!1eios, ua espectatini, cara immigraçiio clüneza,julganlo-a pelo que 
de rJciprocidade. sobre elh se tem escripto ou feito nos Estados· 

Acontece, Sr. pr~siden.te, que siio hoje os Unidos. 0.'lçamosambaso.s partes. 
estrangeiros, principa.lmente il'landezes e alie- o Sn. FEL!OIO ncs SA.i;Tos:-Não polemos ns
mães, os que dão as cartas nas campanhas similnr r..o mesmo tempo duas 1•açaE inferiores. 
eleitoracs, dispondo de o:s.tensa inlllcencia. TI"a-
zo:n do valho mundo as idéas poli ticas JU[lis O SR. A11F0Nso 0.ELSO .lumon :-Perdão, eu 
noaeeae ; e, cnconfrando Jargo campo para. ainda não s11stentei que <levamos nôs promover 
o:s:e~ceô' a aua actividadc de homons publico~, a immig1•ação chine7'9. .. Dfase :tpenas que con
contida na. Europa, principum por alisto.r-se vinha rectifiear a :respeito id~as correntes, e 
enti·e osvolitiliaiis. que 11líi so baseara na re,clid:ide dos factos. 

Ora, são esses e:s:actamente os que não po- Não é meu intuito renovnr a~bre os chins os 
d~m soffrer a concm•rencia do chim, cujo tra- longos e luminoaos debates. tra.vados nesta ca
balho, muito mais barato do q_ue 0 delles, mara. Limito-me a relatar modestamente o que 
torna· se geralmente preferido. vi, deixando aos mais habilitados tirarem as 

Possuindo os pl'Ímeiroa, como ficou dito, a i11ações · 
prBpotencia politica, claro esta que hão do1 uilar Não sou lavra.dor, não. podendo affirmar com 
della para pôr ã margem os .SCJUS competidores. segurança, portanto, si o chim será snsceptivel 

Os deputados ao congresso não podem. sob de rnbstituir o ti·abalh:i.dor servil, adaptando· 
pen~ de suicídio político, proceder de modo sCl ao ragimen das no~sas fozen las. 
diverso dos seus eleitores. Ei:plíca-se de~ta Aflirmo, porém, que a guerra movida contra. 
maneira a votação de severas leis tendentes a. elles nos E>tados-1Jnidos deriva.se inteira
extinguir a immigração dos chins, ao passo mente do5 interesse:; ferido;; dos polititir:ms, 
qu~ na Califarnia, em s. Francisco, sobretudo, sem achar ccho na part!:I criterio~a do paiz, q11e 
onde a .população mongolica parece superior a não aceila. de f6r1na alguma. 
ãcaucasfoa, não ha quem os não proclame exi- .li. Cb.ina, Sr. presidente, é um vastissimo 
mio!! e incompar11.veis trabalhe.dores. paiz de 400 milb.õe~ da habitantes, da vo.rioa 
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climas e diver~s raças. Ha. lâ, por consegointe, 
b0!1$ e maus, diver~ificando .a indole do povo e 
os seus habitos conforme a provincfa em-que 
vive; Cumpre por isso fazer. um3: distinc~o 
essenciaf quando se tratar de l.tnm1g'.lção cl11-
neza, não a coodemnando ne,m elogiando em 
absoluto. 

O que polllo :isse_gu:ar á camara é que o~ 
provenientes dtt. pronnc1a de Kwan~ung e que 
fallam o dialecto cantonez slio bem recebidos 
geralmente pela$ clas;es laboriosas . 

O Sa. Fei.tcto oos S,;.NTos:-E a China dei
xara escolher Y 

o s~. AFFONSO . CELSO JUNIOR:-Niio ent ro 
nes'& indagação. 

Exhibo apenas alguns dado ; , repito, que me 
parecem uteis para. ss formar sobre :.. immigra
ção chineza umjuizo imparcial. 

Para que não se taxem, Sr . pre~idente, de 
r íspidas e infandadas a~ minhas apreciações 
sobre .a política americana, a11reciaçõas que 
alias são partilhadas por todos os recentes via
jantea nos Eslados-Unidos, entrê os quaes folgo 
de mencionar o nome de um distincto jornali$
b brazileiro, .o Sr. Dr. Eduardo Prado, do 
Correio Pauiistano, vou mo!trar que ellas são 
apresentadas 'flelos proprios que se acham en· 
volvidos na referida politica . 

Acabo de r eceber uma longa carta. de um 
illustre cavi>lheiro americano que occupou 
Jogar importante na a iministração do presi
dente Grant. Enviando-me o r egimento interno 
do congresso,· diz elle (lê) : 

<r: Sem duvida já recebeu a nltima e:lição dor~
gimento do nosso congr61!SO, mM receio que 
lhe não sirva. de n:ida. senão pa·r,. apr ender nelle 
o que eonvem evitlU', não nos imitando de fórma 
alguma . . . . 

«Não podem· ser pei01•es com effeito as iira-
tfoaq do n osso congresso. · 

«Parece q11e só foram feitas para retardar e 
obstruir os neg<lcio~ urgentes. A unica lei aqui 
vola.lh com brevidade é a que h:\bilita os depu· 
tado3 a perceberem o sub>iclio. Durante as 
funcçÕ9<1 de deputado dous :1nnos não ha segui
mento de um congresso a outro. C11eb projecto 
da lei tem do recomeg1u· p erante a nova. a.s
semlilea. 

" No congreiso r\e i861 foram p1•ópO>tas 1.i48 
leis, no ele 1883, 11. 704. 

• No a.ctual 11 cou3:1 irá a mais. No meio dessa 
mixordi:1, &ÍOf!m-se os projec~o! de utilida.clc, 
dominando ns intrigas politicas. 

" O Jlrazo é cartissimo, de sorte q ue o depu
ta.do só cogita em se f,zer re~fogm·. Os quatro 
a.nnos da. vossac•mar1 dã~tecopo ao meno~ par.~ 
se fazer 11lguma cousa. . Entre n63 a. reelúção é 
cuidado permanente, -absorvendo toda. a a.-tten· 
ção, etc., etc. -. 

O SR. F:mRREIRA. VI,lNNA.:-Esse homem é 
inimigo da sua. patria . 

O 811.: .~li'FONSO Ci:Lso JuNIOR: -Nã o é, 110· 
contra.r10. · 

o SR. ANDRADE FIGUl!IRA: - Não, aasim é 
exageração. · 

O Sn. AFPONSo CEI.!IO ·Ju:-:roa: - E ' exage
ração, diz o nobre deputado, e eu concordo • 

Pois bem ! se lermos certos di2ciiross pronun
ciados nesta reointo, encontra.remos contra. o 
nosso paiz impu~ões muito mais graves do 
que as que li, se_m que, entratanto, os seus 
a.utorell pOE1s11m ser denomina.dos iniw.igoa da. 
p:i-tria. hs:> prova. apenas uma conaa, Sr-. ~re
sidente, que em tofa part e as paixões ·paht1cas 
são acirra.das e que ha. males coo:im11ns a todos 
os paizes, regidos por identi co eyslema. . : 

Nesta casa, repito, têm-se assaca.do contra o 
Brazil accusações mais fortes do que conbi. os 
Estados-Unidos as da. cart'l a que me referi . 

O Sa. FERREIRA Vr.1.mu:- Não somos ca.
po.zes de dizer isto a um estrangeir_o. Depois, 
venham t odos esses êrros com toda aquella. 
grandeza. (Apoiados.) 

(Ha out·ro: apartes.) 
O SR. AFFONSO CELSO JuN1on:- Não tive a 

fortuna de ser comprehendido pelo meu illustre 
amigo e venerando mestre o nobre deputado 
p elo Rio de Janeiro. 

O Sa. FERREIRA VI.~NNA:- Muito obrigado. 

o Sa. AFFONSO CELSO JUNIOR: - Longe de 
mim querer deprimir.as grandezas americanas. 
Não intel'pretem mal as minhas palavras . Meu 
i ntuito foi principalmente tornar frisante que 
a.qui como lã existem exagerações, no julga
mento das cousas politicas. A ssim devemos 
d~r o devido desconto aos discursos aterradores 
da illu3trada opposição, porque o pa.iz não va.i 
tão mal como ~lla o pinta.. · · 

O Sn. Fmun:tRA. VrANN.&. dã um aparts. 
O Sa. AFI!ONSO CELSO JuNtoR: - Mu foi 

exactamente isto o qu e ou di•se a? comsçar o 
men discurso, proclamando bem alto qo.e, de
pois de havei' -percorrido todo o continente 
americano, redobrei as minhas bençãos á Pro
videncia por me ba.ver dado por berço o nosso 
tão denegrido Brasil. { Apoiados, muito bem , 
11wito bem.) 

Não attribuam tis minhas phrases sentido di· 
verso do que ellas encerram. 

O Sn.. FERREIRA VtAN~A.:- N;!o; o que estou 
ó prote3tando contra esse americano. 

O Sn. Anr;mso CELSO Jimron:- Da mesma 
sorte que eu protesta contra certo~ discurso~ 
pronunciados n as banca :ls.s do nobre deputo.do. 

O Sn. F.elU\&tnA Vu.N:u:- Acho· que ell<> 
ni o merece a confiança de um tlllento como o 
nobre deputado . 

O Sa. A :-;01unE F rGOEIR.\ :-Apoiado . 
O S11.. A!i'FO~so CELSO JONlO?,: - Perdão; eu 

não citaria. aquP.lla cada si as opiniões nella 
enunciadas fossem individua.e:; e puticulareH do 
seu. si!{na.tat"io. São, porém, opiniões emi\\idas 
diariamente na · imprensa . Tenho aq11i um ar
tigo do pr incipal jornal de Washington , orgão · 
imiiarcia.1, o E'fleriing-Star, onde o nobre depu
t ado encootraró. contra o congresso increpa
ções mais runargas do que ns citadas. . 

O Sa. FERREmA. ViANNA: - Tenho lido 
muito o mal que dizem ns folhas dos Estados
Unidos,assim como soi de outras que exageram • 

. aa grandezas dos mesmos Esta<los. Fico no 
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meio termo. Ei11 o que digo: Tra.ga.m-nos todos 
esses males mas tragam-nos a.q uellas · gran• 
dez as. 

(Ha outros apartes.) 
o Sn.. AFFONSO CELSO JUNIOR ; - Enten

damo-nos. P eço aos meus nobres colfogas 
que não me in~rrompam con~ntemente, des
vianJo-me do plnno que adaptei . 

O Sa. A1m:a.1.DE F1m1E:nu. : -E' o nobre 
dopntado meilma quem provoca, porque está 
sempre com retaliações. 

Como quer que seja, porém, ~ verdad~ _im
nega.vel é que os actuaes partidos pohticos 
já. não so amoldam :is exigencias do paiz. 
Dia.nte dos temerosos probleioas que nos aa:io· 
berbam, manda. o patrio tismo que .se coogre. 
guem todos oa h omena de boa vontade para, 
assumindo posi<,;ão franca e desassombrada, os 
poderem resolver . Haja. uma refusão diante 
de certas questões, pat•a cuja solução se exigem 
esforços communs. Só ns>im p ode!'emos COI'· 

O SR. FERRF.aRA VJANNA: -Eu o estou ou
vi11do com muito prazer e aqui esturei ate de 
noite, si for preciso. 

O Sn AFFONSO CELSO 1us1oa :- Não fürá 
mais do. que retribnir com immens:i gencrosi· 
dada o que sempre em relação á sua. pessoa 
tenho füito. · 

O Sa. FEaiattu. VIANNA : - E declaro que 
sinto prazer em que o Brazil tenha um tnlento 
como o do nobl'e dP.putado. (Apoiados .) 

o SR. AFFON.lO CELSO JON!Ol\. ; - Agradeço 
de cor:i.cão. · · 

Sr. j'J resident~, cu não dissimulo quo luta.
mos actualmento com sérias ditllculdadcs. 
Gi·ánde3 são os nossos m·)les, ma11 a todos s~ 
breleva o do desanilllo com que encaramos o. 
nossa situação. Vivemos como que vergados ao 
peso de uma desgráça inamolgavd.Tragam para 
cá as grl\ndezas americanas, exclamoc. o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro; não, não e o caso 
de trazel-as, mas de cada. um de nós t rabalhar 

. de tal modo que ellas brotem do noseo solo. 
Ao · envez dos Estados-Unidos, entro nós a 

política absorve todas as capacidades intelligen
fos do paiz, a.b~orpção tanto mais füto.l que~to a. 
politica no Brazil esterilisa e hoje os partidos, 
di"'O-O com a maxima franqueza, vegetam a 
es':no sem idéas ~ardea.es que os separem. 

O illuslre cbefe do partido conservador n a 
província do Rio de Ja.neiro e no Imperio, o 
Sr conselheiro Paulino de Souza, 'Vai mg.i1 
adle.nte do que ou nesta apreciação, aftirm·in
do que são a~ mais das vezes intero~ses illcon• 
fossa.veis que mantêm o encarniçamento dns 
antigas lutas partida.r ias . 

O Sa. P AULINO DE Souu. dá um aparto. 
O Sn.. AFFONSO CELSO JUNtoa:- Na:o me re

oordo iiropriamento das expresl!ÕeB d.1 V. E:i: . ; 
porém V. Ex . disse, n a e1ia circular ao corpo 
eleitoral do Rio de Janeiro: (Ah ! vêem-me 
agora á memoria as pab.vra.s te:i:tuaes, tama• 
nba. impressão ma causa.ram ellas.) 

e: N ao ~e daruJ,o hoje nota'!Jel dfoergencia 
de opiniões, sao as mais das 'Ve::es interesses 
menos confcssa1'eis que mantem o encarni
çamento das antigas iutas, se1n eis paixões 
varonis e os nobres incentivos daquellas 
epocas. » 

O Sa. P.A.ULINO DE -Soou:- Eu não disso 
nesse sen tido; o sent[do· foi mu[to ditl'erente . 

O Sa. ÂFFO~so CELSO JumoR:- Não posso 
perecruiár . das intenções do nobre depulado. Só 
me 'é permittido julgal-as pelas suas pala
vra&. 

respander :!. confiança da patria.. '. 
Li, h11. dias, Sr. p1•esidente, u:m discurso so

bremaneira curioso e coú:i.:novente. E' o diisc11rso 
que Emile Augier deveria ter pronunciado na 
Academia Franceza por occasião da. recepção 
do Sr. Emile O li vier. O folheto om que elle 
vem publicado traz ~ seguiut~ D.?ta: ~ Não !-oi 
t ecitarla esta oraÇl:LO porque cucumstanc1as 
tristes adiaram indefinidamente a recepção do 
Sr. Olivier.» 

Eu disse que era um discul'SO curioso; mais 
do que isso, é uma.. prova tristemente eloquen
te da' instabilida.ie d:as posiçlles políticas . 

O eminente le ttrado francez começa com 
uma balia comparação. 

Em e:i:ca,·ações successivas em um terreno 
eonsideravel, d ' z elle, foi·sG encontrando, peça. 
por peça, um.a formosi ;sima esta.tua de Miner
va , a d0USa da sab<; doria. Cada um dos felizes 
descobridores fe:i; completar o bocado que lhe 
coube por um a rtista do seu paiz, de sor to que 
houve 10 · estatuas mediocres, enquadrando 
cala qual uma ps.rce!la da obra-prima, con. 
demnada assim n definitiva. dispersão. 

E'. esta tambem a. hislorfa da verdade. Cada 
p:irtido tomou della 1l.~ p~daço, em de redor 
do qual modelou um systema inteiro. Cada. 
um adcu a sua obra e detesta. a do vizinho;
e batemo-nos e odiamo-nos e desprezamo-nos 
mutuamonto em prol ou contra um fragmento 
de verdade, quando seria tão simples reun!r 8.ll 

parcellaB esparsils e levantar a densa t r1um4 

· phàntG sobre o seu pedesta l ! (Muito bem, 
muito bem!) 

Naia. mais accrescentarei, senhores ;-maa é 
agora. a minha consciencia .1uem !a.lia á vossa. 
Estamos nn. ultima sessão da legislatura e as 
condi9ões do paiz, vós o dizeis, são graves, 
grnvissimas ! , . . Ainda. é tempo!... . 

Ha uma divisa, ern cajo nome,qua.ndo s1nce
ro.monto adop~a.da. , _produzem-so milagres co~o 
o Cbris Lo r essu,oc tta udo os mortos e multt· 
plicando oa pães . 

E' a singelo. maa gloriosa. divisa de Gam
bett.a ; L abora.re ! Representan tes da naçlío, 
trabalhemos!!.. ( Muito bem, muito bem. O 
orad~r recebe vivas felicita.çrfes . ) 

s~o em 12 de Maio de 18M 
Vido. p3g. HS do Vol. I. 

O Sr. Rodrigues Juuior:
(Attenção) Sr. presidente,. no_ sabbado n ão 
houve sessão. o que lamen~1, nao aó por ter 
sido uma infracção do Tegunento, como · por 
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ue em occasiito mais opportuna.. teria fallado 
iobre o :lSSUmpto de que ora me vou occupa.r, 
graças á benevolencia. de V. E:i:. 

Sr presidente, a augusta. camara doa Srs. 
depuia.dos, que .ouv_iu a leitura. desa~ celebre 
carta a mim dirigida pelo . Sr. ptes1dente do 
consclho. . • -

o sa. DUQUE ESTRADA TuIXEIIU.: - Nunca 
assaz commentada . 

o ·Sa . .RoDRIGUJ:S JUIUOR • •. • nestes ultimos 
dias tão discutida e commeuts.d:i., que ouvio ao 
mesmo t·~mpo cs C)!llmentarios que lhe :fiz cm 
resposta, estranhou com justa ra2ão, que os 
honrados Srs. miuistros, que esto.vam presen-
tes, apesnr de provocados (apoia.dos). • . • • 

O Sa. D uQUB EsTB.A.DA TEIXEIRA : - Mu1to 

provo~dos. 

o Sa. RooatGUES JuN1oa. • . nio vi&9$em. li. 
tribuns. explicar-11e ou oppor-mequalquer con-
testação. · 

o s:a . RATISBONA.: - Estavam á espera que 
Achiles sahisse da tenda. 

I"'ual rep11ro, Sr. presidente, devia ter mere
ci~ ·como mereceu, o .silencio a que se reeo
lhe~. no aênado, o Sr. presidente do cons~lho ..• 

O Sa. GoiiçALvts FERREiai1.:-Apaza.r de ter 
tomado notas. 

O SR. RoDruG1Jzs JuNion : - .•• quando alli 
se tratou do mesmo asaumpto, e ainda, n iío 
obstantG as interpella.ções, que, em vist11. de meu 
discurso, lhe dirigiram formalmente os hon
ra.dos senadores pelas províncias do Paraml. e 
da Sabia, os illustre11 Srs. conaelheíros Correia 
e Jaaqueira. 

Sr. presidente, este sileneio pertinaz e cal
culado, em vista das accusações gr;ivea, ainda 
que vagas, da celebre carta; em vista da minha 
eontestação a ellas; em vista das censure.a .se
vei·ae que foram infligidas .ao procedimento 
do Sr, presidente do conselho, e nas q_uaes a 
sua. boa. fé e lealdade de alto íu11cc1onal'io 
e cavalheiro aoft'reram oa ma.is rudcis golpes 
(apoifl<los) ; em v iata., finalmente, das inter
p~llagõ~s Npetida. _que,. a P.ropoaito, lh!3 ~em 
sido feitas,- esse silencio e, de certo, inJUS• 
ti licavel e inqaalificavel. (No'flos apoiados,) 

o Sa. DuQUlll EsTRA.nA. TPJ1xEmA :-'1.· a. 
condemnação do ministei•io pelo proprio mi
nisterio. Não póde haver plano mais desastroso 
para elle. 

0 SR. L OURENÇO Dl!l ALBUQUERQUE :-E' 
porque o ministerio receiava revella.ções ma.is 
compromettedoraa. (Rumor ; o Sr. presidente 
reclama a:tençao .J 

O Ss.. Al<FoNSo P BNNA (mnistro da agri 
ciiltura) :- Oa nobres deputados poiem. trazer 
tudo ao deb:i.te. 

O SR. DcrQu:E ESTRADA T.i:n:11.1&A :-Estão 
entre a espada e a parede ; sabem pefa clara-
boia.. · 

O Sa. RoD11.10ur.:s Ju~IOI\ :-Um procedimen
to inqualif!cavel,· sim ; j)Orque os homens que 
eatã~ na. posição do Sr. presidente do c~nselho, 
os homGua 84Ídoo, nunca. f&zem accusaç!ies, le· 
ves 011 graves, a quem quer que ·seja, e muito 

principalmente a um colleg:s. _e companheiro da 
vespera, que occupou posiçao eminente, aem 
adduzirem logo e espoci:ficada.mente os factoa 
d:i. accusa9ü:o e c1bibircim as prova.sjuatifica
tiva.s. 

O Sn.. :ME'l'O:-. :-Apoiado ; ~ devia 'man
d:i.r ler a carta, devia l êl-a aqui e j 11stifi
cal-a. 

O SR. RonRIGUES JUNIOR :-Sr. presidente, 
Jos quo Assim procedem, isto é, dos que accu-
sam recurnndo-se à prova. . . · 

O S:a. Ot1QOE EsTBA.n.-1. TE1:i:.EIRA:- Tomam 
a posição de réos; são verdadeiros rêos . 

O Sn. RoDll.IGUES JONIOR: - •• • pdde-se dizer 
sem injustiç~, que faltaram á verdade, e, si 
presentes, qaando provoca.dos para provarem 
a a.ccusaçil'.o, recolhem-se ao silencio, já no in
tuito de mandarem ao longe algum de seus 
amigos ou asseclas mais ousado repetir a in
verdade áquelle epitheto póde-se ainda ac
erescentar o de cobardia (Mitito bem). 

O S.a. DUQUE Esra.1.DA. TEO:l:IRA.:- Ess3 é 
que é o verdadeU.o epitheto. 

O Sa. R oDRIGUES JoN1oa:- Sr. presidente, 
e~les conceitos occorreram-me de momento 
quando li, no sabbado, o discurso do honra1o 
senauor !!ela tirovincia do l{io Grande do Sul, o 
Sr. Silveira Martins, proferido no sena -lo, na. 
sessão de sexta-feha, quando alli se discutiB: o 
orçamento do Ministerio ds. Gue1·ra. Nes~o dis
curso o h onrado sena.dor, tomando par •\ s1 o pll.
pel que competia ao Sr . presiden te do conse• 
lho, e com a prelenção qui,.oteaca... . 

o Sa. SEVERINO RIBEIRO:- Apoiado . 

O Sa. RooR1Gu11.s JUNIOR :- • •• de ser neste 
pa.iz o primeiro · no patriotismo, no saber, na. 
intelligencia, e em todas as corag-ens, sempre 
animado por e~se régio atteatado de caracter 
que lhe foi passado (riemorJ • •• 

O Sa. CA'A!~GO :- Não apoia.lo; respondeu 
a referencias que lhe 'foram fei tas no pnrl:i· 
manto e pela. impren~a.. 

O Sn.. SllVERlNO RtB:e:1ao :- Attestado equi
voco. 

O Sn. RootuGUES JUNIOR: - ••. ret-etiu a 
arguição da carta do Sr. presidente do conselho 
G como elfa arrogou-se o direito de dis
t~ibuir patentes de capacidade ou incapacidade 
aos se11s amigos ou a.os seus desa.fl'ecios. 

O SR. S:s:vEamo RrBEr:ao : - ls8o 0 m:na mo
nomania de qile eUe so:ffre ha muito t empo . 

O Sa. Rooa IGUES JUNIOR : - Isso porém, 
senho!'es, seria um lamentavel abuso de tribu
na, igual aos que infelizmente ha na nossa. im
prensa.; pois até aqui, nes ta grande e illustrada 
capitai, jd, houve Corsarios . .. 

O Sa. ZAMA : - Em . nenhum logar a im
prens:i se desvaira mais do que aqui. 

O Sr. RoDRIGUBS JnNIOR:-Seri& u m lamen
ta.vel abuso de tribuna, sinão fosse, como é, 
uma. couaa. pouco séria,- para. não dizer ridi
cula. 
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: Ora, Sr. presidente, a verdade ci qne pouco 
me importam os conceitos apaixonados do hon
rado s~nado1•que, para ainda mais ~e inculcar, 
o que aliãa ja tod.Js sabem, de poderosQ amigo 
do Sr. presidente do conselho. tomou, o prim 'Í
ro, para ç j u ma. tarefa que o proprio Sr. preai· 
dente do conselho não quiz assumir! 

O Sr. C.A.l lARGO:-Niío apoia.do; em virtude 
de referencias que lhe foram feitas. 

O Sr. R ATlSBo:ii.i.: -Aceitou· a luva. 
. O Sr. CAMA.RGO:- Defendeu-se de referenchs 

que lhe foram feitas·; deviam ter-se dirigido 
com maia franquesa. · · 
. O Sr. Roo!UGUES JuNio:a: - Assnmiu a si, 

repito, a tarefa, de que o Sr. presidento, do con
aelb.o não·se quiz incumbir, i sto -é , de mostrar 
o que não conseguiu, a tibieza e a falta de 
conveniente direcção e~ minha _administração 
do3 negocios da g-uerra..-(Apoiado~.) . 

O S:a. Pll.ESIDKNTE :-0 n <>bredep11tado per
mitta-me uma obeervaçiio : V. Ex. já exce
deu os tres quartos de hora. 

Voz:e;s:- Peça. urgencia.. 
o· Sa. GOMES DE CAS'Il\O:- Està em discus· 

são a lealda.de do governo. · 
O SR. RODRIGUES J UNIOR:- V. Ex. ·com

prenhende, Sr. presidente, a necessidad: que 
teÔho de concl11ir o meu discurso, e prometto 
fazei-o dentro de mais alguns minutQs. . 

VozEs :- Peça urgencia. 
Our:ius vozr:s :- Por i1ma hera. 
O Sn. PBllSIDENTE :- Si V. Ex. conten

u-ae com mais alguns min11tcs, pode continua r 
o 1eu diacnrso. 

VozEs:-Não ; requeira urgencia. 
ÚUTR.\S VOZES : Por mais t empo . 
O S11.. RoI>R1GUES JUNIOR : - Não podendo 

interromµa r o meo di~cm·so, peço a V. Ex:. q11e 
se digne de consultar a cama.r11. se me concede 
urgencia. por um quarto de hora. ••• , 

Vozgs :-Por uma. hora, 
O SR. RoDI\IGUES JU!oi!Oll :- •• • ou por meia 

hora, afim de o terminàr. 
O Sa. PaEsrnx:s-u:- V. Ex. faça o faror 

de declarar o tempo. 
O Sa. RoDnIGUES JuN1011. : - Meill. hora me 

basta. 
Oonsultada a Ct7mara sobre o ur_gencia pe

dida pelo Sr • .Rocfrigues limior-, decide pela 
atfirmati'Da. 

O Sn.. Par:s1DENTE : - O nobre deputa.:lo 
pode conti nuar. 

( A cadeira da presirlencia passa a ser oc
cupa!la pelo Sr. Moreira de B arros.) 

o Sa. ,RODRIGUES JUNIOR: - Agradeço á. ca
mara a. concessão que 11.ca.ba. de fuzer-me para 
proeeguir. 

Sr. Presiden te, pouco me importam os con
ceitos aµai::i:onados do honrado senador, 11ue em 
sua idolat.ria qu ixotesca por si me>wo, julgan 
do-se o primeiro personagem ~o .Rio Gran~e. 
auppõc-se e.o mesmo tempo o pruneuo do Braz1l. 

A. 4 

. O SR. CA.MA.B.Go :-E' e. primeira inllaene!& dl) ' 
Rio Grande do Sul, é o chefe do partido .lil>eral ; 
te moa mui ta honra. n.ias::i. · 

O Sn.. RIBEUlO : - Com 01 elementos otfi-
ciaes. • 

( Cru=m-s~ outros muitos apartes.) 
O Sa. Pa&smitNTll: (tocando a campainh~):

Att~nção! Quem t~m a pala.vra ~o Sr. Rodrigues 
Junior. (Continw.m. os apartes) Attonção, se
nhores ! Peço-lhes permitta.m que o oradorcon· 
tinue, pois tem tempo limitado para . o seu 
discurso. (Ao Sr. R odrigues Junior) O nobra 
deputado póde continuar • 

O SR. Ro1>RIGUESJu:mn:-E', Sr. Presidente, 
qne o honrado sena.dor pensa. que a.inda. está. no 
l:tio Grande, e que ha. aqui quem, .como lã, ee 
arre ceie das in temperançaa de linguagem de S. 
Ex. Engano flagrante e manifest.o, p orque ai 
os Rabbinos de Granada as temem, eu nllo. 

O Sa. DuQuE E sTMllA. T.ElXEIRA.:- Apoiado; 
muito bem. 

O Sa. RooaIGUES JUNIOR:- Não são, certa
mente, fü·. Preaid 'nte, aC:cusações vagas, como 
essas da celebre carta, nem palavras ma.is ou 
menos retumbantes, como as do discurso do 
honrado senador, que podem preju.fica.r a re
p11tação de alguem e menos a. de um homem de 
bem. 

O SR DcrQu:a: EsTllAt>A. Txruru. :m oUTil.os Sas. 
DllPUTADOS:- A~oiado. 

O. SR. RooaiGUEs JuN1oa:- E a prova estil. 
em que o ho nra-io sen ador, fazendo seus os con
ceitos do Sr. conselheiro L Q.fayeu e, conceitos 
que o proprio Sr. LafayeUe proclll'ou engulir 
sub:;tituindo-os por outros encomiasticos, si 
nisso eu hQuver a. consentido, si a isso m~ pres
tass~, (071! Oh!). . · 

VozEs:- Ist~é g rave l 
OumAS voZEs:- E' esmagador. 
O Sa. RooRIGOES JuNioa:-S. Ex. uil'.o achou , 

Sr. presidente, para fazer à minha administra. 
ção sinão essas conaur,•s, que constam do seti 
discurso, um~s infunda. las, ontra.9 inoJnstas, 
sem aliãs se r eaorda.r S. Ex., ofli ~ioso defenaor 
do Sr. presi.fonte do conselho. de que essa. 
mes·ma administração tinha merecido, por mais 
de 9 mei:es, a 11le.na a11provaçiio do mPstno Sr. 
presidente do conselho e dos ontros Sra. ·mi
nistros . 

O Sa . A NDRADE FrGUEtaA:-Apoiado; isto é 
s~m replica, é irrespondivel: elle condemna. oa 
9 mezes da sua ndmiuistração, e nesses 9 mezes 
esta o lugubre aco11tecimento de Apulcho do 
Castro. · 

O Sa. Rona IGr.ES JuNroR:-Sr. presidente, 
eu não retiro uma &ó virgula do disc11rso, que 
ultimamente ·tive a honra. de proferir nesta. 
casa, porq 11e ahi eu disse eó a verdade, só
mente a verdade. 

o Sa. DUQUE EsTWA TEIXEIRA.:- M :1.s não 
a disse toda. 

o Sa. RoDRlGUES JUNIOR :-A oceaalão não ó 
azada para di•c.utir os serviços da· minha admi. 
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'nistràÇfo ;·tenmos pa.ra isto malhar opportu
nidaàe .•• 

o SR. A?>Dl\ADE FrGU:EillA :-Nã~, a ocea
sião é -esla, é uma discussão politica. 

O Su_. Roo1uGu1:s JUNIOR:-.·· n'um clebate 
mais amplo... . 

-u~r Sn. DEPU'l'ADO :-V. Ex. Caça as reve

la-ções. 
O Sn.: RonnrGUES JIJNWR~..._ ••• assim tambem, 

Sr. presidente, não disc_utir.ei hoje se, em 1·i~Ui. 
do nosso direito conshtuc1onal, o meu proce
dimento de ir directa e pesaoalmout·~apresen
tar a minha d)misBÍÍO a S. l\il. o lmper:idor, foi 
ou não Ngula.r, tan.to mais quanto <Jsta questão 
já. ~ji sufficientemente disc11ti~a. no sen•tlo pelo 
illustr11do Sr. senador .Tunque1ra. 

Em todo caso e um. facto consummado, o en· 
tendi que o Sr. presidente elo cons~lbo não 
m~ merecia as honras da uma i·esposh, porque 
a descort ~.zía e a insigne desle:üdacle '1e_S. E:s:. 
assim o exigbm. 

O Sn.. DUQUE EsTRADA T.!!:TXlilrn.A:-Ap<;1iado. 
- O Sa. RootUGUES JUNIOR :-Tem razão con
tra o ex-ministro da gu~t·ra. o honrado sell:t
dor pala provincia. do Rio Grande do Sul .. , 

O Sn.. DUQUE EsTMD.\ TE!X:EIR.A :-Ouça-
mos! 

O SR. RomuGuEs Jumoa : - .•. porque, 
sondo conhecida a importanc:a que tem o ela
mento militar m.quella provincia, S. Ex. não 
governal! as forças do e:s:ercito ali estaciona
das (Oh! Oh !) ... 

· Não é exaeto, Sr. presidente, qae _·oo· meus 
a.migos da provincia ·tiveSBem dito, que os meus 
dissentirueat.Qs com o Sr. ministro do imperio 
fossem por causa ele contraté·S de fornecimen
tos; porqu~ commettBriam uma incxactidão, de 
que elle.> não são capazes. 

Isto foi dito, ê certo, no Ceara, por nm :i.no
nymo em um avulso distribnillo ã noite, com o 
fim m~nHesto dn intrigar e pescar melhor nas 
11guas turvas. Es>tl avulso foi distrilmido de
pois ela miahn. sahida do rninistel'io: 
·Quem foi_o autor do avulso, podia bem infor

ma.1• a. _ S. Ex. o mcn digno comprovinctano 
deputado pelo 7° distl'icto .•.... 

O Sn.. DoQl.i&-ESTl\ADA T1nxEm.1. :-Hom'essa. 

O Sn.. Ronn.ItTIJES JmnoR .... nesse tempo, 
opposicionista enra_qrf, e hoj~. gove1·áista fer
voroso, (1·iso) peb que lhe dou os meus para-
bens. . 

O.> meus dissentimentos com o hom·ado Sr. 
ministro do ím?erio tiveram outl'a origem : 
fo1"am 1_)0t' questões de prom~ões, de gradua
ções, <le t1·onsforenci.i. de commandos de corpos 
e <b frontúras, de officiae> de Ull$ par;\ outros 
corpos. 

O Sa. CA~IAr,Go :-Eis nhi o g.:-ande mys
terio ! 

O Sn.. A::-ionADE FIGUEIRA :~E é pouco~ Silo 
at•ranjos eleitorae;. (Apoiados, oitti·os apartes 
e o S1·. P1·esidente reclama a at~ençao). 

O Sn.. RoomGuEs Jumon :-D'ahi, os meus 
sedo:. clissentimentos com S. E:s:., e desg.ostos 
p~ra o sr. pt·esidente do conselho, aind:>. que 
por este dissimuladas; porque o Sr. ministro do 

O Sn. C.nIARGO :-Nem nada lhe pediu ; imp)t·io era o seu en(ani giltd, e tanto que, n. 
não é capaz de apresentar um pedido de S. E::s:. dat:u· de certo tempo, o Sr. i1residente do couse-

O S1.1.. Ronamu11:s JUNXOR :-V. E:s:. tenha a lbo presbva-saascm'irdo tmnsmis~Ol"ou porta-
bondade do não interromp·er-me. vóz dos pedtclos, para o Rio Grand~ do S11l. (Ri

sa.das e d!versog apa>"tes), 
O SR. R-iTrSi?oNA ::...Tenha ~m pouquinho 

de paciencia ; nós ta:nbem ~st•mM â par d~ 
tudo. 

(Ci·u:am-se 01~tros apartes e o Sr. presi~ 
dente reclama attenç,1~;. 

O Sn. Ronnrnur;s .JuNron :-... e ne:n go
vernaria., St·. presidente, cm~uanlo nu o·:
cupas$e assa posto ; não gove~naria. muito 
embor:i. eu Livosse a. roeu hrlo o htrnl"ado 
Sr. ministro do imperio, prot~gido ... Jlão digo 
bem, um subalterno do Sr. s~n11dor Silveira. 
M11.rtins. (Oh ! Oh! Riso.) 

O Sn. CAllNl!:mO D.-t C11mrA :-Subalterno do 
Sr. Silveira Martins, o _ministro do imperio ! · 

D'ahi, a. m3. vontade do honrado senador con
tra o e~-ministro da guerra. .... , 

O Sa. Ct..MAi1.e.o: - Mas porque 1 
O Sa. RonJnGuEs JoNJoR: - Ouça V. Ex. 

Ora, as r~sist;mcfas do ex-ministro cfa g'Ul}l"ra 
a tão altos pcdi<los, bom se vê quo cr:im g-1-:ive8 
e illlperdo:i.vcis peccados, doa quo.es nli:IB ninda 
n<io mo arrependl. 

O S:t. Si;vEurxo Rrsmno :-E i~so o h~nr11 
muito. 

o si.. Roomc;uF;s JUNIOR :-C.JmO pnrtidado,. 
pod:a cond~scc11dor c.tó nm C'l"lO ponto, m:i.s, 
além <los Jim~tQ~ <lo qun eomud~ranju~to, n:'to; 
niuguern rodcria co11e~guh· isso de mim ! 
(:lfi,iio bem). 

Fol1zmellt~, o pouco que SG", Sr. prosiJento, 
de..-o-o a mim, que nunca fui preposto de nin
guem ..• (apoiados) ... 

O Sn. DoQUZ E~:ntA0.-1. TEIXEIRA: - Vai a 
quem toca. 

·O SI\. Roon.moEs Jumon. .•• devo-~ à minb:l. 
noke provincia, á minha lealdade e dedics.ção, 
aos nrnus amigos. E, p:tra a rr:inha prnvincia, 
e para os meus amigos; ·eu tambem appello, e 

E os applausos 'fo S. Ex. peh carta e mi- corto de que me hão d(l faz~r a. devidll justiça 
nha demissão, 11ua cllegaram ao ponto de até (apoiados. muito bim), amborn ameaçadoB pela 
inve~t°:r,para tentar ju·,tifical-:i.s, que eu, quan· posiçuo que aqui as~um' , qu<? ·autr.t não podia 
elo m1111stro, nem me sentava naquella.s ea<l.ei- ser. \.ilI iâtos apoiados), . . 
ra.s (apontando para as dos ministros) dura.nt~ A reacção jâ coml)ÇOU na provincia. (Oh!). 
ª!3 dts~USBões l D'ahi, o~ despeitos de S. Ex.. e 1 Os_ jorna.es do di':jà. not~ciaralli. a. demissão do 
as11a1ntemperança.de 1111guagem, (Sussurro,) presidente e {0 v1ce;..pr1:mdente do Ceará, e a 
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nomeação de nm meo. inimigo pessoal (oh! 0!1!), 1 ser prevista.si é o· que· ma.is· nos deve· seriil.-
de · am homem que ae dfaando liberal, na re- mente impressionar. · 
elei~o por que p3ssei,depois de minha entrada O nobre deputado pelo 11° disti-icto ds. minha 
para o min:sterio, <lizia. a s'U> :i.migos que me pl'Vvincia,. cujo sab~r e caract<>r tanto resp~ito, 
fizessem toj:i. a gaerra, d•!vendo antes vota.l' no e cuja fran~ueza. é um titulo ú consider~~.ão do 
candidato conservador do riuc e:n rnim. (O!t! Lo la a camarn, procurou VCH' conníveneia da co
oli.! muitos apartes, e o :Sr. presidenle re:la- rôa e do governo nas rnanifo.>tações abolicionis-
1iia a e;tlençcio. tas, e buscou demo11strar que o• agitadores da1 

O Sa. Trro~IAz Po)tPEU :- Não apoi:ldo, nilo ruas eram·os peiorcs it1imigos d::i. lavouro. actual-
di~se tal. mente. • _ 

O Sn. RODRIGUES JuNtoR:- A carta corre 
imprJssa; a sua :firma esta reconh.ecid:i. e portanto 
V. E:t. não póde contes~a1·-mo. 

Como pro me ~tem ser lil· i·es a~ eleições a que 
se tem de proceder csle a·µ no ! ( r1po i«dos e 
apa!'tes.) Entretanto não estranharei o quo o 
governo fürnr cm relação a mous amigos ; o· 
que IÍ estranho, é QU·~ ·;i.inda sejr. pres'dente '10 

conselho e esteja nâ alta adm!n'str3çiio does
tldo aquelle q_ue, fügindo a responsabilidade de 
s2us actos e pabvrns, se manda clofendGr d·) 

· Sem contealar, comtudo, os sentuncnlos ph1-
bntropicos da corôa o doa representantes do go
verno, nego-lhes,enLretanto, a responsabilidade 
nos ab ;sos quo se estão dando no pai1.. 

.Ba3lar-me-ha, para i1rovar este~ asser~ão, a 
declara~ã') da falia. do throno, de que e grm)t3 o 
problema ela emancipaçiio e gim deva se» 
ell~ resolvido pelo &yste.·ml ela. tei de 28 d1; 
Setembro. 

Um minist:rio q\!e assi!U SB manifesta. não 
peido ter de ccl'to os intuitos ·qte lhe empresta o 
nobre deputa,[o, 

longe e pm· terceiro, 

Teuho conolui,:o. (illuiio bem, 
Não partilho, port11)lto, a opinião manifos

·1,wilo liam.) bd.1 por S. Ex. 

Sessão elll 9 [2 Mnlo rre 1881 · 
Yídc [llg. Ul eo Yol." I. 

O sr·. Rodrig-n.e.s Peixoto 
(fittança·o):- Occupindo a tribuna em hora lão 
adiantada, quando tcdos j:l S9 acham demasia
damente fatigados, limitar-me-hei a lig~iras 
consideraçõe-s sobre diVc!'sas materias que sa 
prendem é. discussão, cspei·aado da camara 
toda benavolencia, si as ruinhas pahwras não 
corraspondereru a importanci;i. do assmnpto. 

Sr. pt·esidcnte, todos as oradores que no anno 
findo tratarara do dis~utir os or,:amcntos e mui
tos d:ic1uelles que nesta sossão occupa~am a 
tribun:•, tem s~ referido unifo~·memente:i.~s de
ficits o est:i.do preca1·i o das nossas finanças,. 
descrovendo· os com cores as mais ater••:i.d.o
r~s. E o illustro deputado pelo iZ'' dislricto 
d~ pt•ovincia do Rio do J1rnciro <"[UJ, pelo s•JU 
grando t~lento, é um:i. gloria nacional, trn
tun ·)9 do ultiruo e1uprcstirno contrahido nm 
Lonaros, com1nrou o hnpario éom um e~fai
mncb men:ligo que asten<lia M .tn:Ios rnh·r·adas 
pcb. fom~ ao·; poderosos camb1st;s de Laia· 
bard's StraiL 

Entendo, porém, Si•. pre<idontG, que n~o é 
o deficit do1 nossos orç1m~nto31 f<()m o esto.ilo 
Mtual das nossas finanç:i,s qu~ m:.i'i n.1s d-:vem 
apavora."!': é sim acluelle m~ito mais temeroso 
ti\lvez; qu~ vai surgir da suppressiio instanLane:i. 
do tral>alho, 11elo mojo estranho por quo se ostú 
opei'ando a em:i.ncipaQ~O. 

o Srr. 'V1m~ECK-:--Apo'iado. 
O Sa •. RoorU(!:UES PmxoTo :-0 .P~imeiro c!e

fi,cit, cnj:t gravidad.0 não contostar~i .. ha de ser 
fa.c]mente <lebellado pelas rocur~os imwensos 
da natureza. americana e sob~~tu ~o pelo patr!o
tismo d'1 ca.n.uua dos Srs. deputados; mas, o s<l· 
gundo, cujas coosequentias não .po:iem. ainda 

Sou daquclles, p;lo cont1·ario, que cnt"lndcm 
que ha. outro· inimigo mais perigo~o que a 
corôa, que o governo o que es•ea agita.dores da~ 
ru:is : são os ruo.gistr:idos pouco refiectidos que, 
p>ra alarde1rem sentimentos que dev~ria.m 
velar n:i. posiçiio elevada que se acham occupan-
do, interpret:im erradamente a !ei na. parte rela
tiva ao peculio dos escravos, m:indando deposi~ 
ta.r quantias vorJad!!iramente ridículas, quando 
comparadas com o valor venal doe; mesmos. · 

Eis onde está to !o o mal. E;' dahi quo nasce 
a coragem dos v.bolicionista' l 

Si, porventtira, os nHtgistrados se compe:i_ie
trass~m dos ae'1s sagrados deveres, e refiechs
a~m um instaate só nos riscos que resultam 
para. o paiz () [l!J.ra cada um daquelles 11ue vivem 
no d's~rto ;:em outro apoio a não ser o d~i força 
moral de que di~po~m, a.c1.•edlto que não se
guiriam ª'ludl:i. ~cn.1a., >obr.:saltando a popu
laciio, ameaçando a odem publica o prejudi
cando na bols:1. aos proprietarios l'U!'aes. 

Lonvo, ent.rel:lnlo, in int·!n~·õe~ rln11uollos 
1uagidr~clo.~, o upctrn< l'<lprovo o modo po1· qra 
proc:n·~m :ipplic:ir uw:i. ld 110:0, ~a 1JiamenLe 
OXOCtilada, podei•ia [\t'atJ11zfr fG~undi~>ÍIUOl r0-
su]ta.dO~• · 

:\1i'.o tenho o lotico pcn,;al' do~ revolur.:io
nados fran c.:iz Ga, r1 ue diz iu m : sril vem•se os 
principies e mormrn as colonias ! .·· 

A ab olição 1"alisada p)lo morlo-po1· quJ a 
quel'em encaminhar alguns agitadores, tra!'ia 
fun~slissim:is cDnseq•.1.encias: e lia não a!füctaria 
unicnment1 a classe que se procura.ferir, mas 
sim tocfas as oulr.1~, porque h:i. entre el!as como 
que uru:J. cnqi-eaage, llma. ligação, un11 co-re
lação, o que f~z com quo uma .não s0j~ vulne_ra.fa 
s<3m que M out:·as se .re~mtam 1mmedl,-, tci:
mente. 

E depois, entendo que o tnodo por qull se 
drodur" fat.cr a emancipa~.ão, domonst1.·:i. a.penas 
pe 1·scguição syst·~n1alica contr~ aquelle~ quo,: si 
"'t·ande cri!lle tem, 6 incontestavelmente o de 
hiv:erem concorrido pelo s~u labor, :pela sua 
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1110nüidadl3 e seu espirita de ordem. pa1'& o 
engrandecimento do paiz. 

Si a escravidão é um mal, no que estamos 
todOll de acrõrdo, é .altament.e justo que todos os 
filhos deste lmperio, l'esponsweis por essa. in
stituição, coucorram com 011 seus esforços e 
sac ríllcios para a sua e.tirpaç.i!o. 

Não ha. quem não concorde que seja a escra
vidão uma institui9ifo abomina.vel. Mas, si é 
ella um erro nacional, devemos, para o seu 
desappareeimento, procura.r ta.mbem um reme-
clio nacional. · 

E, para provar à camara e ao. paiz que não stm 
infenso á. emancipação sensatamente efi'ectaada 
e que alimento .os mesmos sentimentoa philan
tropicos qne outros têm procurado externai- ·de 
um modo faconveniente, comprometto-me desde 
ja a da.r o meu voto a q ual'l uar medida q nc 
tenb11. por fim fazer crescer o fundo da eman
cipação, quer seja. ella um imposto sobra a 
renda, quer uma. capitação. 

Coacon-ereí com o meu voto para essameàida 
com pra.zer, ~creditanio que prestarei assim 
relevante serviço ao meu paiz. 

O que, porêm, não poderei admittir e 
me parece dema.siad!lmente iniqno e inacei
ta.vel, é querermos rasponsabilisar apeno.a uma. 
classe por 11m erro em que o paiz inteiro teve 
parte. 

Si a. aboliçio é um fo cto que se ha. de con
SDmmar maie cedo do que talvez muitos suppõem 
ó j sto que nos preparemos desde jâ, com a 
pl'ecisa corAgem, para enfrentar o problema. da 
reorganização do trabalho nac[on.31. 

Son da.quelles que pensam que temos braços 
no paiz sufficientes pare. fazer continu,ar a in· 
dustria nos nossos e$tabelecimentos ruraes, si 
forem convenientemente aproveitados os que 
existem ociosos. (Apoiados.) · 

A colonillação estrangeire., por emq u an to, 
aervir•nos•hia como auxil:io.r apenes pata o cru· 
umento d11. noesa raça, augine11.to de noasa 
popu1açllo, dêaeo.volvicnento do llOS$o com· 
mercio, elev&gão do noBSo nivol in~ellec tual 
e consumo dos prod\let.os da noua. industria. 
Para o trabalho agricoln, proprhtnente dito 
temos, incon teatavelmente, bra~oo; no pai~ 
que, pal"ll.serem aproveHa:los, só lhea faltam 
estímulos que se nllo encontram nam ua !ldu. 
0&9!10~ neDl n~s hn~itos do. nossa pop11la9ilo. 

Feliz ou infelizmente nara nós, a lei de 
Darwin, o stru.ggle for life, a luta pela viela. 
ai.nda não.tem applica.cão no lm?erlo. Por to~~ 
parte se "Vive com a maior largueza : a causa 
do no~s? atraza e ,de~idi.a é sem duvida algumn. 
a ferlihJade do nosso solo, a abundaneia que 
o paiz ostenta, a facilidade emfim que n!llle se 
encontra para subsistir-M. . 
~as, si não ª;t:istem incentivos'. naturaes para 

o trabalho, seria a\tamente patriotico que o 
parlamento decretasse uma lei estimufa.ndo-o. 

Egsa medida não serii. n~m oma violencia á 
pe~aoa, nem um ataqus :i liberdade. 

o tra.balb.o 6 uma lei natural. o ch1•istianis-. 
mo, honrando-o, aconselhou-o aos povos. 

Nas legislações ant\gns, no Talmnd e no 
Ave~ta, encantr,11nos n sua. con~agraçào. 

DLil 'O Tahnud: o trabalho 12111:1'0, eleva o en
'10breçe !lq_uelle que a alle ae dedica e 0 pai 

qne não ensina a seu :filho um offieio prepar&-o· 
pa.ra o roubo ! . . 

Seria tamba111 altamente conveniente orga.ui
z1rem~se colonias agricolo-militares. nas quaes 
fossem recolhidos aquellGs que são remfaso.s 
ao trabalho. 

Os ociosos, na ph:.oase do poeta. Hesiodo, são 
como os insectos que devoram o producto do 
trabalho das abelhas. · 

Essas colonias serviriam igualment!l para a 
cateche>e dos indigenas e podoriarn ser estabe
lecidas nas fronteiras, sem granJe dispcndio 
para o Esta.do. Sito ellas indispensaveis actual-
menLe. · · 

Eia a. prova, 

Pelo ultimo re6ensea.mento feito verificou•se 
que existiam no pa.i.z 4,000.000 de individuas 
i.nactivos. Mantel-os, portanto, na. inercia e na. 
vaga.bundagew, só pelg receio de se não ferir 
u~ ~rincipio, niio é medida que me pareça pa~ 
tl"lotica. · 

Antigamente, quando a lei do recrutamente> 
era posta em vigor, o traballl.o era mais procu
udo e o nlll'.llel"O de dese>ccu pados não era tão 
avultado, 

Depois, porém, que foi promulgada a lei da 
con.acrip;ã:o, aliàs muito sabia e que sobrema
neira honra este paiz, as cousas mudaram com~ 
pletam011te: o numero de va.gatmndos augmen
tou,as cida.doeeestrad:>.s eMheram-se de ociosos, 
que só têm servido para perturbo.c;:.ão da ordem, 
desorga.nisgção do trabalb.o, dan lo. o exempl() 
perigoso da indolencia e dti inercia. 

Seria ainda conveniente que preparassemos 
desde ja a. subdivisão da propriedade. 

Os grandes fa tifundioa, dizia P linio, perde
ram a Italia e suas provincias. Só os paizes :le 
pequena propriedade tem resistido ás grandes 
crise11. 

Os meios a empregar são simples. 
Ha. na. Australia. a. lei T orrens. Por esea lai 

todo1 os possuidores do terras enviam Oll 1e11s 
tituloa li uma coinmiasão e~pecial, denominada. 
1los - registroa. Esta commisaito, depois do esa.
miaal-os maduramente, fornoce em 11ubstilui• 
ção, um documento novo DO qunl allo conai
gnatlos todos o~ onus, bypothecu1 o aervidl!e1. 

Esta lei uti! da em resultado nilo só iaei
litar a transferencia. do dominio, o que se 
consegue por simplea endoaao, como tambein 
evitar demanJas, liquidando todas a'l duvidas 
que per ventura. possam eurgir a. respeito. 

Com esta lei o imposto de transmissão des
apparecerá, Mas, posto q11e esse imposto a.vulte 
de algum modo nos nossos orçamentos, poderá 
.com vantagem sei." substituido pelo denominado 
territorial, depois de abolidos os direitos da ex· 
portação. 

O imposto territorial seria roais equitativo, 
tocaria a todos. o que não succede com o de 
transmi•são, porque os ociosos coaserv.am a. sua. 
propriedade, não a transfüre.m durante longos 
annos, muitas vezes com receio unicamente 
do imposto, e; q uanrlo fazem essa. transferoncia, 
defraudam a fazenda !lllblica, dando para a. 
•enda. um prll9Q não r&.l. 
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D~11de, porém, que seja. lançado o imposto 

territorial, o possuidor de terras que fôr pouco 
diligente, tratará. de transmittir·a outro a sua. 
propriedade, e o novo ·possuiJor, naturalmente 
mais laborios~, fecundal-o-ha em pt·ovúto pro
prio e do paiz. (Apartes .J 

O meio para o lançamento do imposto é de sim
ples intuição. Tendo os possuidores de terras 
os seus . ti tu los fornecidos pelo registro com 
espec ifica~ão da. sua e:ttcnsão e limi Les, não ha ve
ria difficuldade em jmabelecer aquelle imposto, 
toman 10-se po1· base ou as testadas de cada. 
propriedade; Oll o numero de braças quadl'adas 
que esta contive~se. 

Incontestavelmente desie que se dem·etasse 
a lei que aca.bo de lembrar, i~tq é, o neto Tar
rens. e .fossem declarados nos ti tu los de Jomin io 
a porção de terras que cada propriet:trio· pos
suisse, estariam lançadas as bases para. o im
}IOsto. 

O SR. LACERDA WzRNJCCK.:- Não ha ca
dastro para esse imposto. 

O SR. RODRIGUES PErxoTo:-Uma vez que se 
registrassem o~ titulas e estes fossem passados 
com os requisitos a que j:I. m3 referi, e~ist"ria 
o cadastro e :ficarfom removidas to:l.as as duvilas 
qtie alimenta o nobre deputado. 

Ha quem entenda, porém. q"e serin mais 
conveniente lnn9ar-se o imposto exclnsi va
m:en' e sobre os te1Tenos :i margem das estrad,1s 
de ferro. Não acho desacertado o alvitre; "mns 
ponderando no pequeno numero de kilometros 
de estrada.a tle f :rro que poss11imos presente
mente, o qnal pa1•co excni!e da oito mil, esse 
imposto aerin. de insignificanl:e rest.Itado. 

Tive occELBillo do fa~er um calculo a resp'.ito, 
tomando por bnlO um 1tlgari.~mo baixo, O veri
fiq uai que o i111po~tl'I, n~ssn.~ concliçõaa, não 
attingi1•in n. 200:000$000. 

Além desse. medida quo, na minha opinião, é 
int~ir:uuon~o ncor:nrla., porque darú ella esti
mulo M l11ovr:1dor, oxciti1nc10-o ao tr11obe.lho, vou 
lembr111• outr11o que 1ua pu.1·ciua tio n1io eo
monoe irnportancln. 

Quando pu11ulmo~ e1co\as ele toclo o genero, il 
fronta olu• quue1 RO acho.mo~ homens mo.i~ emi
nentl!B ola paiz; quando º'~ªª r8cobs, alem do 
um profosaorada idoneo, diapoom de m~lhors.
mentoR a1 mai1 mo'li~rnoa, aconselhndo8 peh 
soiencia, como s~jrun os q110 se vêem nn dll 
medicina, o admirnvcl o facto d o nilo 10 ter 
cro~o 1110 hoje umn. escola. superior <le agri
cultura, como as que e:üstem na Belg-ica, na 
França e em ou troe paizes. . 

O Sn. L.~ClllRD A. 'VERNECK.:-Craou-se uiua t:!!Il 

J u-iz de Fóra e fechou-se par folta. de alumnos. 

O "SR. RonRIGUES PETXOTa:- E' verdadeiro a 
facto qu~ refere a nobre deputado, mas si não 
têm dado reanltado algumas das escalas t!e agri
cultura creadas no paiz, e que nil'o têm passado 
de meros encaias, deve ser a.ttribuido o pbeno
meno a uão serem montadas regularmente, a 
se acharem. pessimame1tte collocadas, a não 
terem, emúm, uma administr.içiio conveniente. 

A da B~hia., por exemplo, s•,g-undo informa~ 
çõee que obtive, acha-se situada em terreno sa
faro, es1erH e rochoso, onde não podem ser 

ensaiados, com vantagem, as instrumentos au.
tarios que poame. 

Appello para 05 nobres ·deputados repreeen~ 
ts.nte3daq11elh provincia. (Apoiado$.) 

Não resta a menor duvida que ~i por ventura 
os nossos la. vradores faseem mais illustrados, 
e conhecessem melhor a sua profi<são, tira
riam ma.is proveito da sua intelligencia. e da. 
industria a que se dedicam. 

O effei to d:i inst~ucçãa sobre a producti vi
dade do tral.alho ó haja incantestavel. 

Si as escolas de a.gdcultura fossem callo~ 
cadas em centros populosos, Q';se~ nucleas de 
ed.1cação agricala, te!"iam snfticicinte frequen
cia e não lhes estaria reservado o insuccesso de 
que fallou o illllstre deputada pela Rio de Ja-
neiro. -

A prova do que affirmo vau encontrai-a em 
um jc-rnal est1·a.ngei1·0, ·que acabo de recebe!". 

A França que, ha bem pouco tempo, era o 
paiz mais adiantado na industria da fabricação 
do assuçar, e qüe levava vantagem a todos os 
outros povos, actualmente não mantera a mes
ma posição de outr'ora. 

A Allema.nha, saben'lo melhol' applicar a 
sciencia á industria, levou o Sr. Edmond Ro· 
bert a pedir ao parlamento francez umo. escola 
industrial para a fabricação do as~ucar, a qual 
formulou nesse sentido um projecto de lei. 

Emquanto a Fran~.a se liwibva a tirar da 
betet•raoa. do 6 a 8 º/• apenas em assucar sobre o 
peso da me.teria prima, a Allemanha conseguia, 
entretH.nto, extrahir, pelos seus processos a.per~ 
feiçoados, i0.26 °/0 ! 

Ainda maia, · 

A All~mrrnha, no anno de {879, produzia 
400.000.000 de kilos de a.uucar, e no anno do 
1884. - HJB5 produzirá, no mínimo, 1.000.000, 
do to1rnladas ! 

Os francezes at•bam-1e convencidos de que a 
industria da. fabricnção dô a.ssuca.r, no seu paU:, 
nilo Gst~ a pu d ' seio ncia. mad erna, e que a 
vantAgcm que lho leva a Allomnnha procede 
da falta. de escolíls de industria agricofa, na 
fi·ente das q unas colloca a su.t riv:U o.a re!11tivas 
á fabricação do assucur. 

Os industriaas frimcezea consiclo1•am-so eup• 
plant1dos pelos alhnãcs e Ira.tum não só de 
melhorar a~ suas fabricas, t:Oma tambílm do 
promover medidas contra a introducção do e.a-
suclres estr:i.ngeiros. · 

A produc~[o de assucar no Brazil foi, no 
anno fiuclo, de 247.000.00U de kilos, e essa mes
mo. ao acha q1101ei que limitada :i.o consumo. 

O assucar está fadado a tel", dentro de pouco 
tempo, a sorte do café. 

Pelas estatisticas de 1882 ficou averiguada que 
a producçãa deste genero no globo attingiu à 
660.000 tonelRda~, e o consumo a 575.000, ha
vendo um excesso de producçãa sobre o consumo 
de cerca d~ 85.000 toneladas. 

No· anna q':e ~orr~ . segundo a revi'>ta tinan:
ceira, a nroducção tomará proporções e:i::traordt• 
nari~s; espera-se que seja e:la de 1.4.000.000 
de saccas o o consumo d'i 13.0DO.OílO apenas. 

O phenomeno da estagnação e desordem 
qno se op~ram actualmeijte nos mercados, a 
perturbação que tem alterado todas aa nh~çõe• 
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commerciaes, procedem exclusivamente desta · 
circumstancia. 

A mesma cousa se dará infelizmente com o 
assuca1: em um futuro muito proximo. 

A producção do assucar, segundo dados es
tatisticos fornecidos por um escriptor moderno, 
o Sr. Pellet, que no anno pas,ado publicou um 
trabalho. importantissimo sobre o ass L1mpto, 
attingiu a um elevado algarismo, e comparada 
ella com o consumo, apresenta uma differença 
para mais -de 342.000 toneladas. · 
. Este excesso de producção é o resultado dos 

machinismos ·aperfeiçoados que se introluzem 
e!fi todo globo na industria assucareira e da 
creação de escolas industri aes, que se vão esta
belecendo nos differente3 paizes. 

A producção começa a crescer enormemente 
e contrn ella nos devemo·s desde já acautelar; 

Si o prejuízo que póde dar a falta de procura 
para o café é extraordinat•io, .o que póde° origi
nar-se da falta de procura para o assucar será : 
incalculavel. 

Si não obtiverem os lavradores de cannas para 
os seus proc1ucitos preços superiores aos gastos 
de prod11cção, e sendo o.s capit1es investidos 
nessa industl'ia muito mais elevados do que os 
empregados b.o café, é obvio que o prejuízo 
para elles serà muito maior. 

Entendo, portanto, que o meu nobre amigo, o 
Sr. ministro da agricultura, refiectindo seria
mente neste assumpto, deverá ser muito escru
puloso em renovar as concessões de engenho 
cen.traes que cahirem em commisso, porque den
tro em pouco te.mpo, segundo todas as previ
sões, estará o thesouro em difficuldades para o 
pagamento dos juros à todas as companhias que 
se houverem fundado com garantia do Estado. 

Oxalá. que e.llas não sossobrem como infeliz
mente vai acontecendo com as da velha Europa ! 

· Vejo .no projecto de 01·çam9nto que se discute 
uma idéa que deve ser por todoa vós applaudida: 
é a que se refere a c1·eàção de uma repartição 
de anthropologia no Museu Nacional. 

A anthropologia era até bem pouco tempo· 
uma sciencia int.eiramente desconhecida . Ap
pareceu ella no anno de 1749, época em que 
foi inaugurada po1· Ru:ffon. 

Depois de fundada a sociedàde anthropologica 
de Paris, em 1859, · fqi que começou com ella a 
preoccupar-se o velho . mundo, . e hoje esta . 
sciencia conta innumeros proselytos, estando. 
fadada a representar papel importantissimo. 

A anthropologia trata do homem e das ra
ças humanas, estudando a.quelle na sua or~gem 
e nas suas-relações com o mundo vivo., e reve- · 
!ando-nos os segredos dos seus aclos; d.as suas 
paixões e dos seus sentimentos. 

O seu estudo, portanto, é de fecundissimos 
resultados para a sciencia, pela influencia que 
pód-e exercer sobre a organização social. · 

Não possuindo nenhuma· cidade do mundo a 
riqueza anthropologica que temos com relação 
à America, será facil reconhecer que havia em 
o nosso museu grande lacuna com a falta de 
uma secçã:o anthropologica. 

Essa lacuna vai felizment9 deF.iapparec3r. 
A r:epartição que se projecta crear e que terà 

por fim estLidar o craneo dos nossos aborigenes 
será de immenso proveito para a sCiencía. · ' 

Não pócle, pois, .ser inutil ó estudo deste 
ramo de conhecimento no Iniperio, quando se 
trata com afan hoje ele saber si a raça americami 
é ou não originaria deste continente. 

Conseguintemente essa idéa aventada pelo 
nobre ministro e consignada no seu projecto 
de orçamento, deve · merece1,. toda a attenção da · 
camara e ser trazida para o numero dos factos 
consummados. (Apoiados.) 

Noto ainda na proposta que se discute uma 
reducção de despezas de mah dti mil cont_os de 
ré.is, a qual, sommada · á dos creditas supple
mentares.e extraordinarios, trarà uma reducção 
tótal de cerca de 3.000:000$000. 

Quando, · ba pouco tempo, os nobres deputados 
da minoria contestavam as .boas disposições do 
governo com relação ás despezas publica.s, ·para 
melhorar o ·estado financeil'o ~o paiz, é real
mente muito liso_ngeiro para a maioria, que o 
nobre ministro da agricultura se. apt·.esentasse a 
Fente do commettimento, reduzindo os encargos 
da sua rnpartição ·em uma proporção tão elevada. 

Feli~ito, po1·tanto, .a S. Ex. por este aconte.
cimento e faço votos para que os seus illustres , 
companheiros de gabinete, compenetrand9-se 
das vantagens e alcance de semelhante medida, 
apre3entem tambem os seus orçamentos formu
lados de molo que a receita s eja equilibr<tda 
com a despeza. 

E no dia em que se houver conseguido este 
desideratum, estou certo que descerá sobre o 
ministerio uma chuva de ouro como aquella que, 
segundo a fabula, cahiu sobre os rhodios 
quando elles elevar11;m um templo a Miaerva. 

(Ô orador é comprimentado e f elicitado 
por_mui~os Srs. deputados.) 

Sessão em 13 de Maio de 1884: 
Vido pag. i40 do Vol. I. 

O Sr. Affonso Penna (ministro 
da agricultura) : -.,. Tenho acompanhado, Sr.. 
presidente, com· a .attenção que merecem, os 
ot•adores, que, assim por parte da opposição, 
como por parte da maioria, s e têm occupado de 
questões attinenles ao ministerio a me·u cargo; 
e venho cumprir o . dever de prestar-lhes e:x.,. 
plic3ções, bem como de manifestar qual o meu 
modo de ver acerca dos pontos ventilados. Não 
tomarei, entretanto, ·muito ·tempo à cainàra, 
já porque as condições de minha saude me não 
permittiriam alongar a discussão, jà porque 
entendo não dever acompanhar alguns dos no
bres deputados _ ein aprec.iaçÕ3s que melhor 
cabem em outl.'as occasiÇíes, não nesta em que 
se trata de questões praticas, positi:vas, e de im
·meliato e vital interesse para a vida eronomica 
do imperio. , A carriara comprehonde que, si por 
este modo procuro. afastar desta .discussão. ques
tões de nR.tureza poli tica, não é por me arreceiar 
dellas. Os actos do Ministerío da Agricultura 
podem ser examinados a toda a luz, esmerilha
dos um p9r. um, sem que o e:x;ame me incuta 

. qualquer receio do veredictwn da opinião 
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(.muito bem.) Quem se inspira no dever e busca l pelos meios ao seu alcance, a esta. e a ou trai!! 
defender e z~lar os interesses do Esta'.!o com grandes necessidades. 
esfol'ÇO de ·todos os dias e de todas as horas, Pol' out.ro lado, é preciso ter muito em atten
não pode temer a analyae de seus actos, a qual _ção o nosso esta.io economico e financeiro que 
sómente s3rvirá para que taeR aetos sejam me- a camara conhece bem. Ja na sessão do ~nno 
l~or ~l'.r~ciadôs e~ si e nas. intenções que os proxim? passado e~pendi a este respeito mi
tem dirig ido. _<Muito bern e ap?zados .) . . nha opim~, e, ma1~ _alguns mezes em que a 

Nem por nnm, nem pelo g·abmete rece10 d1s- expe!'lencia da admrntstração me tem feito co
cnssão (apartes). !Ia projectos ondê cabem as nhecer de perto as difficuldaàes e os problemas 
questões de na_tur0za politica; quando delles relativos aos interesses materiaes, confirma
n,os occuparmos, a illustre oppos!ção terá res- ram-mfl nas idéas que tive occasião de expôr, 
posta prompta e cabal (apartes) a suas censu- respondendo' á interpellação que me foi dirigida 
ras. O novo exercício bate á porta e são os polo meu nobre amigo, deputado pelo 190 dis
orçamentos, portanto, que de preferencia de- tricto de minha província. 
vem merecer-nos a attenção ; instituir discus- Ha no Bra:r.il, corno em tola a parte, senho
são política an tes de os terq:ios votado, importa res, uma ancia de progresso que é certamente 
tornar indispensavel urna prorogação do orça- a mais louvavel, a mais natural e adequàda ás 

. menta: medida de que só em ultimo caso se nossas rnultiplas necessidades. Mas escasseiam· 
deve lançar mão. os meios de satisfazei-a ; nem tudo pódo ser 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-E o que ha de feito com o ~rnpulso que todos desejaramos. Os 
fazer o governo si . falta tempo para votar os poderes pubhcos _dev0m encarar a .questão dos 
orçamentos ~ · · melb.oramentos com razão tranqmlla, não só 

o S A · p ( · · t d r · por uma, mas por tolas as faces do problema, 
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10- dC: tª9. it-o t;;ndo em part icular a ttenção, anteR de tudo, os 
u u ra ·:- no re eptl a o pe o· is nc · · ·· · l' - d · · d R' d J · t . t b · - · meios necessanos a rea 1saçao os prOJectos, 

· dfcio~~s,e c~!~ir~~=:u~~t~':n~~~eº ~l~~v~~~ei~~: · :~~~lemes~~ do~ qi.If mais se recommendam pelo 

notou gue os serviços do ~inisterio' da Agricul- E' c~:~adacpo a~::1 ~ºÊrazil a occaião d exa-
tura tem tomado nos ultimos annos tamanho . . º . · .e. 
d 1 · · t i- lt d · . t . mrnar si os seus recursos tem a elasticidade esenvo vimen o, ao avu a o m cremen o, que . . · t · f d a· · · · t 1 • precisa para suportar Bovos compromissos, res
'.1- are ~ e os irigtr s-3 vai ornan· 0 quasi ponsaliilidades -novas. E' não só prudente, mas 
1,r;ipraticavel PªEª as força_s ~e um só homem· indispensavel, não perder de vista as nossas 
E a verdade. ; nao tenho s_mao quªe confüm_ar circumstancias, as responsabilidades que . já 
f.ªt.as pa~av:r a s :- Os gl'ave~ .mteress,s cri;t CJ. ~e accumulamos e que ainda não pezam com todos 
ida o Mmi~ter 10 da ~gricultur~. , ª mu tiphci- os seus onus em nossos -orçamP.ntos. Os interes-

dade, a var1~dade e ~ 1mportancia ?0 ~ proul~- ses da immigra<cão e da colonisação são de gran
m~s. qu~ .perlencem ª esphera d~s_ta rapar~ içao de i mportancia para territorio tão vasto qna!ltO 
n;101ste11al, ~x:edem ~as ~orcas de un~ mims- o nosso. Este se1·viço tem ·imposto ao Estado 
tto: Por maior experiencia .<l~ e .ten a, por saáificios enormes, mas, si ~não temos ainda 
ma~s estudos _que possmi,. 0 .mimstio ver-se-~ colhido de taes _sacrificios todo o fructo 9-ue é 
mmt~! veze~ na impo~si\nhàa~~ de attender para desejar, tambem não os devemos considerar 
com iºual zelo a todas as queato"~· , estereis e improductivos, como a altumas pes-
. C? ~R· Go_M~> D~ Casmo:-Entao o melhor e soa~ e afigura. Felizmentejá começa a encami-

dividrr o nnmsteno. nhar-se para os ·nossos portos uma corrente de 
O SR. ÀFFONSO PENNA (mini stro da ag ricul-. ~mmigração espontanea, o que não podemos 

tura) :-Digo isto, Sr. presidente, para que me deixar de attribuir, em parte, aos esforços ante
sejam relova:las as faltas em que acaso te.nha riormente empregados o ás despezas que· em tão 
incorrido; não por me poupar ao trabalho, não grande escala foram aplicadas a este interes
por deixar do empregar t"Oda a minha actividade santa serviço. 
no desempenho dos meus devere!l , mas por ca-: Cabe aqui dar uma explicação relativa ao 
rencia de forças inteliectuaes (não apoiados) facto de que se occupou o nobre deputado pelo 
e physicas para tarefa tão ardua. . 10° di~tricto da província do Rio de Janeiro: a 

Estranhou o nobré deputado, apoiando-.se nos retirada dos colonos da fazenda da BabyloE.ia, 
dados do relatorio da agricultura, que o desen- pertencente ao Dr. Leite Brandão. Estes ·co
volvimento da vi ação-ferrea não corresponda às lonos tinham sido contractados por aquelle ci
nossas nec_essidades, nem. seja sufficiente para dadão . com uma emprez~ que importa da Eu
satisfazer os reclamos da lavourn que, por falta ropa trabalhad?res, ob~1gando-se a estab~le
de transporte rapilo e economico, luta, em cel-os no Brazil. Depois de se acharem por 
gr·ande parte, com enormes difficuldade~ · para · algum t(lmpo na fazenda do Dr. Leite Brandão, 
chell'ar a resultados remunerafores dos seus levantaram-se o> colonos, ameaçararu-n'o em 
esfo~·ços e da applicação de si:ia .actividade .. ln- sua v~da , e transporta.raro-se .pará _ S .. J?sé 
felizmente os no >sos meios de acção são amda de Alem-Parahyba, cuJa autoridade policial, 
muito limitados, para que nos seja dado atten- j,ulgando per~g:osa a accuinulação de taes _ho
der às variadas necessidades do nosso paiz, men'S, me sol~citou por telegramma ~autoriza· 
onde pequena população se mostra espar ia por ção necessaria para lhes conceder passagem 
te ritorio vastissi.mo · este é na verdade um pela Estrada de Ferro D. Pedro II ató esta 
dos maiores obstàcuios qu1 'se antepoe~ ao côrte, segundo reclar:iavam. E:s:pedi o tele
nosso progresso . Força ó r econhecer, porém, gramma a que se referiu o nobre deputado, mas 
que os poderes pqblicos têm procurado acudir, declarando expressament_e que, só no caso 
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gia necessaria pora cohibir abusos por occa~ 
sião das festas abolicionistas ; bradam outros, 
que o governo é escravocrata, não quer dar um 
passo na qu !stão, abandonando a si mesmo o 

de . ser ameaçada a ordem publica, :ficaria 
autorizadó o delegado de policia a requisitar do 
funccionario competente a passagem dos co
lonos. Na mesma occasião entendi-me com o 
:nobre ex-ministro da guerra e foram para alli 
remet tidas · algumas praçaS do exerci to. Che
gados os colonos a esta côrte, dirigi-me ao dele
gado para que indagasse do .Dr. Leite Brandão 
si desejava a volta dos mesmos colonos para a 
fazenda e fui então procurado por aquelle pro
prietario, o qual me declarou não se julgar 
com sufficiente garantia de vida entre homens 
que o haviam ameaçado e a pessoas de sua fa
milia. Vê acamara que o nobre deputado não 
póde com razão arguir-me por não ter feito re
gressarem os colonos. 

. temeroso probl(lma, indifferente ao influxo da 
opinião que reclama providencias. Basta con
frontar estas .censu!'as, para verificar que o mi
nisterio tem procedido como cumpre a governo 
prudente, que tem na devida conta os grandes 
interesses nacionaes. 

O Sl:t. LACERDA WERNECK :-Não faço carga 
por isto a V. Ex. Acho iníquo que o Thesouro 
Provincial obrigue este cidadão a e:atrar com as 
prestações. 

O SR. AFFONSO PENNA (ministro da agricul
tura) :-A empreza que importou taes colonos 
r ecebia do governo, em virtude de contrato, 
certa subvenção pela passagem de cada um : 
Collocados os colonos em Santa Babylonia, o 
proprietario tomou a si essa responsabilidade . 
E' claro que o Estado não tem culpa de terem 
os colonos abandonado o estabelecimento. 

O SR. LACERDA . WERNECK :-Asseguro a 
V. Ex. qtte não ha mais um fazendeiro d.as 
províncias de Minas Geraes, S. Paulo e Rio de 
Janeiro, que contrate colonos nestas condições. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - O governo 
eximiu a sociedade da obrigação de pagar as 
passagens? 

·O SR. AFFomio PENNA (ministro da agri
cultura) :· - Não e é' exactamente por ·não o 
ter feito, que o nobre deputado me censura. 

O Sa. LACERDA WERNECK: - Não apoiado. 
Ha outros" apartes). 

O Sa. AFFONSO PENNA (ministro da agri
cultura) : - Sou o primeiro a lamentar se
melhantes factos, tanto mais que perfeitamente 
conheço como d'aqui se originam difficuldades 
para oe agricultores em substituir o braço es
cravo, que vai escasseando; infelizmente ore
medio não está na, esphera da acção adminis
trativa nem na lei do locação de serviços, a 
qual tem patenteado na pratica a inefficacia de 
algumas de suas disposições para o fim que o 
legislador teve em mente. 
i Referiu-se o nobre deputado a uma que>tão 
gravíssima, qual a do estado servil,varias vezes 
agitada nestes primeiros dias de no;sos tra
balhos. As idéas do governo estão consubstan
ciadas na falla do throno e na proposta que 
tive a honra de apresentar a esta augusta ·ca
mara. Em occasião propria poderemos 
tratar la1•gamente deste assumpto que tanto 
interessa á segurança publica e ao desenvolvi
mento da pr.incipal fonte de nossa riqueza, 
que, todos sabemos, repousa actualmente so- . 
bre o trabalho escravo. 

A este respeito tem sido o ministerio alvo. 
de accusaçõe.s contradictorias. Allegam uns, 
que,da parte do governo,não tem havido a ener-

O governo não tem favprecido, conio ha quem 
tenha dito, manifes tações illeg.aes nem, por ou
tl'o lado, é indifferente á solução do complexo 
problema.A prova tem-n'a o paiz na falla do thro" 
no e na proposta que pende de vosso exame. O 
goyerno tem procedido e continuara a proceder 
com tofa a cautela, circumspecção e serenida
de, tendo na devida importancia a necessidade 
de evitar pel'turbações que, ameaçando a ordem 
publica e os interesses economicos, trariam 
damno ao andamento regular e pacifico da ques
tão. Em occasião opportuna o governo mani
festar-se-á a tal respeito com a franqueza que 
vos deve e ao paiz,e buscará justificar as me
didas que soliCitou de· vossa sabedoria. 

O nobre deputado pela província da Bahia, 
que hontem se fez ouvir nesta discussão, de
clarou exigir a execução de varias promessas 
contidas no relatorio que tive a honra de su
jeitar-vos, relativas!\. reforma postal, ao regu
lamento da lei ·das marcas de fabrica e com
mercio e á reorganização do Imperial Instituto 
Bahiano de Agricultura. 

E'-me diflfoil explicar, Sr. presidente, como 
o nobre deputado censura o governo por não 
ter decretado a reforma dos correios; quando tal 
reforma depende de autorização legislativa e, a 
já ·votada por esta augusta camara; espera o 
consentimento do senado. O meu relatorio, como 
o anterior, dá conta do estado da questão. Fiz o 
que devia, instando pela necessaria autori
zação: o que está longe de constituir promessa 
não cumprida. . 

Não concordo com o nobre deputado em al
gumas das considerações pelas quaes procurou 
·indicar as causas que, a seu ver, têm retardado 
entre nós ·maior desenvolvimento do serviço · 
postal. · 

Entende S. Ex. que a reducção das tarifas 
traria grande augmento de renda, citando 
paizes onde o correio deixa saldos e estra
nhando que o mesmo se não dê no Brazil. Em 
relação ao telegrapho e:x:pendeu o nobre depu
tado observações analogas. 

O nobre deputado esqueceu, entretanto, um 
elemento essencial á apreciação dos resultados 
do serviço postal e do serviço telegraphico, 
compai·ativamente aos obtidos em outras na
ções. O Brazil é paiz novo, possue território 
vastissimo e população muito disseminada. 
Estas circumstancias explicam o .que entre nós 
se observa quanto aos resultados daquelles dous 
importantes serviços. · 

Na Europa dá-se o contrario ; a população é 
muito densa e as communicações são facili ta::las 
por numerosas vias ferreas, de maneira que, á 
extraordinaria actividade das relações postaes, 
vem juntar-se a vantagem de ser muito mais ba
rato, do que entre nós, o transporte das malas. 



Nem é exacto, Sr. presidente, qu·e ein todos 
os paizes da Europa o telegrapho e o correio 
deixem sempre saldo. ou renda liquida. Em re
lação ao telegrapho,indicarei duas nações adian
tadas, daquellas que contam população mais 
densa, e onde, entretanto, não se vel'ifica aquel
l e phenomeno economico: Com 190 ·habitantes 
por kilometro quadrado, Belgica a teve receita 
inferior á despeza do telegrapho nos annos ·de· 
fSSi-1882. O mesmo succedeu ;i França, onde 
se contam 71 habitantes por kilometro quadra
do: Comparados estes dados .aos de nosso paiz; 
onde ha menos de dous habitantes por kilometro 
quadrado, explica-se bem a razão. do deficit de 
que nos occupamos, e no qual se comprehendem 

. despezas de construcção que não devem ser con· 
fundidas com as de custeio. E' claro que ·as 
nações européas, possuindo riquezà accumulada 
por longos annos, activissimas relações com
merciaes, civilisação muito mais adiantada . do 
que · a nossa, não podem servir-nos para termos 
de comparação quanto a serviços como o correio 
e o telegrapho. · 

Não quero dizer que estes serviços sejam tifo 
perfeitos entre nós, que nada deix.em para de
sejar. Cumpre, p0rém, consideral-os. quaes 
realmente são-, attentas as nossas .especiaes cir
cumstancias, não os apreciando por meio de 
confronto com serviços analogõs de nações, ·ás 
quaes não podemos comparar-nos por· este as
pecto. Os nossos de/foits do correio e do tele
grapho são explicaveis. 

o SR. MARTIM FRANCISCO FILHO:-Já. em al
gumas províncias o correio ·deixa saldo. 

O SR. A~'FONSO PENNA (mirdstro da agri
cultura) :-Relativament.e á lei de. marcas de. 
fabrica e de commercio alludiu o. nobre depu
tado a questões graves, que em sua província 
têm occorrido em tal materia, increpando o 
g:ove1"no pelo modo como se houve quanto a uma 
representação de Meuron & Comp. Seria fas
tidioso e inopportuno entrar aqui ,no exame de
tido dessa questão, resolvida com prévia au-· 
diencia d.o Conselho de Estado; As r.azões da 
decisão constam do Dia rio O fficiat e a ellas :àie 
reporto. 

A lei de marcas tem patenteado na pratica 
defeitos e lacunas, que tornam difficil regu
lar-lhe a execução, de maneira que o pensa
mento legislativo, em alguns ',pontos pouco 
claro, possa ser rigorosamente interpretado e 
observado. O governo ouviu, ácerca do assum
pto, as secções reunidas do irriperio e justiça 
do Conselho de Estado e espero que o regula
mento, jà organizado e em estudo, poderá ser 
promulg·ado pro xi mamente, correspondendo ás 
necessidades demonstradas pela experiencia, 
quanto couber nas attribuições do · poder exe
cutivo. 

Foi para o nobre deputado objecto de re
paro que o g·overno fizesse examinar por pes" 
soa competente o Imperial Instituto Bahiano de 
Ag·ricultura, não querendo, entretanto, refor
mar o estabelecimento por se tratar de mataria 
da competencia provincial. Mas, Sr. presidente, 
as questões r elativas a escolas e institutos agri· 
colas, quando taei> estabelecimentos são subven
.ciados pelos poderes geraes, cabem sem du-
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vida na competencia do governo imperial, 
não lhe podendo ser indiffernnte o modo pelo 
qual são elles administrados e os resultados que 
produzem ou podem produzir. F.mbora o Impe
_rial Instituto Bahi<tno de Agl'icultura se r eja 
pelos estatutos de sua organização, é claro que 
o GX(tme por pesso:i. competente póde sugge
rir medi.das convenientes que vtrnham a ser 
decretadas por quem de diraito. Nada obsta, 
por exemplo, que o poder leg·islativo torno 
condicional .a snbvenção, fazendo dependente 
deste ou qaquelle · plano de reorganização. 
Em todo o caso, tratando-se de in.teresse de 
tanta . monta para a lavoura, . de instituição 
que tão util póde ser á província da Bahia e, 
portanto, ao paiz, não vejo por que mereça 
censura o govemo pelo facto de ter confiado 
a commissario idoneo o exame do estabele
cimento. 

Terminou o nobre deputado pela Bahia o seu 
discurso, suscitando a idéa de sor marcado um 
prazo; findo o qual sejam tidos por emancipados 
todos os escravos, cessando desde então o estado 
de esàavidão. Já poRdereique., ao discutirmos a 
proposta relativa ao estado se1·vil, haverá largo 
espaço para a manifestação e o exame dos di
versos alvitres que forem indicados; devo, por
rém, declarar desde logo, que a medida lembrada: 
pelo nobre deputado me não parece aceitavel. 
(Apoiados.) . Trata-se de questão muito grave, 
de questão complexa, cuja solução não póde 
ficar dependente, para assim dizer, de uma de
signação de kalendario, Semelhante solução 
sómente póde resultar ne um conjunto de me
didas (apoiados) ; não é objecto · este que possa 
ser satisfactoriamente resolvido pela indicação 
de prazo maior ou menor. (Apoiados.) 

Tomarei agora· em consideração as observa
ções do .nobre deputado por Pernambuco, que 
hontem fallou em ultimo lagar. Estranhou S. 
Ex. que as conéessões para construcção, uso 
e gozo de . engenhos centraes, em vez de serem 
feitas a lavradores, o tenham sido a pessoas 
estranhas á,. lavoura, que mais tarde as tras
passam a companhias. 

O SR. PERETTI:- E' da lei. 
o SR. AFFONSO PENNA (ministro da agri

cultura:)- Effectivamente a lei de 6 de No:
vembro de 1875 é expressa, e o regulamento 
de 24 de Dezembro de 1881 declar a terminan -
temente que o g·overno dar~ preferencia àos 
lavradores ; mas o nobre deputado sabe que 
em nosso paiz, como em quasi todos, não ó na 
lavoura que abundam os capitaes. . . 

O SB. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA:-E os con
cessionarias são capitalistas ? 

O SR, AFFONSO PENNA (ministro da agr-icul
tw·a): - Si o governo subordinasse as conces
sões á apresentação de propostas por parte dos · 
lavradores, pos~o asseverar que taes concessões 
não se fariam. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA:,..... o governo tem 
. feito concessões a proletarios, que vão arran
jar capital á custa da lavoura. 

o SR. AFFONSO PE!>\NA (ministrô da agricul
tura):-Eu teria summo prazer em que as con
cessões fo~seí:q. feitas a lavradores, mas declaro 
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que nada se poderia resolver si o governo 1 O SR. ULYSSES VIANNA :· ....., Da J]lala r.eal, e 
aguardasse propostas' da lavoura . (Apartes.) navio de grande calado: · ·· · 

Já tive occasião de declarar, e rep etit·éi, que O SR. AFFONso PENNA (miriistro d a agricul-
taes concessões deram logar a alg[ms abusos; tura):-Não tem sido, pois, improfii:uos ' os tr~
não serei eu quem o conteste, mas apezar di sto . ba~hos do porto dO R,ecife. · · 
a censura não me parece procedente. O facto O SR. ÚLySSE~ VrANNA :- Tér:µ ~\qq l}tiHs
de lança rem-se concessões na praça de LonJres, simos. 
em vez de prejudic ial, póde trazer proveito ao O. SR. AFFONSO PENNJ\. (mini$.tro da (lgri-: 
nosMO pai~ pela importação de capitaes estran- cultura) :-Quanto a ponte Buarque de ~Ia.., 
geiros: · · . cedo ainda ha P()l:lCO temp() norµ eei uma cqm,-: 

O SR. PERE'.t:Tr:-V. Ex. conhece os grandes miss~o afim de orç'!r as obras gue últam, para 
abq~o~ que ~e têm da(lo. , ' . . . - que O gover110 d~llq13re Sl C()jivem contin11.~l-~~' 

O SR. ANDRADE FmuEI'RA :-A.té um enge- por administração, t?Í contratal-as medlip:+te. 
nheiro fiscal era um do$ concessionarios. concuerencia. 

o si:i.. AVFONSO PENNA (rninis~rQ da agria?.fJ- o Ss. PERETTI :-Louvarei esta deli beração, 
tura) :"".7A. clau~µJ!i l i\gal pel», qual 13e iqipõe ~~ o· SR. AFFONSO PENNA (ministro da agri-

. companhias a obrigação de destmar certa ·qupta çuitiáa) :~E' obra que · t~m custado q uantfa 
pa,r~e qo ca,p,ital a, 0\'.1p,l'es~iµiq:;i á_layour<i:~ d(3~U avultada e ác(;lréà, da qu;i.l O g9vei•i10 não po1eria 
ve.r com() !lstay~ ra,çl1cg,~a no !lsp1rüo do leg1~- ~ornar 'deliberação definitiva senão · médiante 
lador à' éonvicção de nãó sei· facil aos lavrado- dados segui;os, quaeª 'esp.ei'õ da c'on1misáão que 
re~ ·~eváritar cápitaes p_ara à coJÍ.strucçãa· éie para és te fim nomeei .· ... . . . ' . ·• . ' 
e:r1.'ge.nl:loa <JE),:p.tr!!éS: . ' .. • . . Presumo, Sr' prnsidente, haver tomado ern 

R<:lferiu-se ainc!a º· µq~re c:lep{\tado a facto.s consideração o~ pontos frad4ós · :á discu.s~ão 
que se deram n.a st\á província, erq relação a pelos orado1,.es que se occU: param do orçamento 
uma e. ()rr ... \PªllllÍ!Ji Ce~sionaria qe e.ngen.hps ce.n- da ag·ricµltura . Não posso pronunciar~me sobrê 

1 ~ada uma das emenMs apresentàdas ; 9 p 'nsa.:; 
tra0s, ªssegµi;a:i:ic.o. terem-se ernpregado ma- rr. iento do governo, !'Õ1·e1ri, esti maüifesk1do 'c.om 
cb,iJ:\Í~IIl91l iw.p,rest11.yeis, qµe praticafI1~u-
te · d~m.pu.strnrarn :;iua insufµc ieµcia, prod\i- cla reza, · j a na falia do throno, jlj, nas diséus'.: 
zi:p.(i() é:J>I\tºª·Õ!'l,f! ª!ll dua,s fabri~a~, uma d<>s sões do 'parlam~nto, já eqi weu rel itoriq' 
quaes fico.u de~~rqida. Declarei El!ll aparte que O nosso estado finariéeiro nãq compq1·ta qpm~ 
0 pagamento. da ga,rantia qu,aI\tQ a · este~ en- mettimentos novos, por ute is e cónvenien tes que 
geuhos s9 se reali~aria depoiE\ de serem ace.i- sejam; é preci .'o sumrna cautela IJ.a decre ta,ção 
tos pelo goveniP-· for~anto, o facto é mui la- das d1'spezas, afün. de que nos :p.ãp yejart:\os erµ 
meptiwel, mafi ~ão trai; ao E.~taAo 9 pr~j_ufz q .eµ;ipa,raços par.i>.s,1 ti~ fazef oQmproqiii;;s(Js qo E~.
que a s. EJ!:. se afig. qrqu, tlj.é:lp: Si n!íP f9~sem ~ae~ ~s ~()~~lfS cQjldiçé)~s? Si:: 

Um representan,te da çompanhia Já declarou 
terem sido tom,adas as necessarias providencias 
para a substituição dos m1chinismos, bem como 
para ser reconstruido com toda a seg1uança o 
engenho que· qesabou, de maneira que ambos 
possam corr!Jsponc1er ·cabalmente 3:º fim a que 
são destinados. 

O SR. ULYSSES .VrANNA:- Creio até 
trabalhos já foram iniciados. ' 

Presiclen~e,a,·cama.ra me 4a, ~e ti1.z!lr a jµst1ça df! 
acre4ita:r que o Mini~trq 'qa '.4gr\qult~~3: teri~ 
imm(;lµ,siJ praqer eo:i pqq r_.yos ()s mei91;l :µeces-, 
SaJoÍ(JS á eX!lCUÇã() dê µ~o p~qJlellu UUQ'.l~!'O 4e 
o~ras pµblica~, quer quant9 á viação l:l á I\ª
vr gaçí(q, quer qua.ntc) a en genhos çeptraes e a 
outros · ~ervic;os de ig ual jmpq1:~~11ciâ.' ~nfelíz'::.' 
mente1 ppr~Ill• OS reCL'\ff\OS P,mrn~eÍfOS Stj:{) e~". 

que os c a,sso~ e forçi:1 ~que gpvel':µ() e pafl!lmeqto i;~ 
atrrn~am aos meios de c1uo possivel é · di~po~·: 

O SR. AF.FON~O PENNA (mii:istro da agri
cuitura) :- Occupandó-se dos serviços ger.ies 
que se realizam ·ria proy~ncia de P.er11ambuco, · 
o nobre. deputado referiu-se ao porto do Recifa 
e a ponte de11ominq.da Buarque de Macedo, em 

. conatrucção. · · 
O SR. ÚLYSsES VrANNA: - Commettendo 

graves injustiças e cahindo · em grandes fo:_ 
exactidões. 

O.SR- PERETTr:-No conceito de V. Ex. 

Q $R. Af~pi:;rso P:ii:NNA (n,iinistro, da qg1·i-:
cuHiir.4);:-i Qq11p,to <J,Qs tr.aba~hos qo · pçirto, ~n
feH;gif'!lit~ o !DQ.teria,.1 a,lli existeqte rt~9 ~ per
feito, de modo que possa dar resukidos !\ati'st"a
torios. Entretanto, t em-se prqcurac!o, dentro das 
forçàs da verbt 'corr·espondente, utilisar no ser
viço ésse material por maneira gué sej;i, man

. tido o porto em boas condições, ·e a verdade é 
que, hl! bem pouco, pôje um paquete trans
a~Jfa11tico en,trar sem difficuldade o . porto do Re
c1 e. 

(ili[ tHtO, be1ii) . 

s~são em 13 de Maio de 188i 
V1do pag. i32 do Vol. I. 

q Si.~. Silva M~f"i,:-a:-Sr. p1~esi- ·. 
dente, qqaJ:\do na sessão passada tive a honra de 
discutir esta µiateria, eu dii:;se, e peço, á cámarii. 
licença para 1• epetir:~9 estudp e 11 confecgão d~ 
uma lei de orgaµizaçij;o judictaria e de ~~mi.:: 
nistração da jus~iça, . por i~so mesmo qu!3 frli::

- port~ em g~r.~-l'.\t11l' ç!os pa,.r~1d()s, nij'.o p0de!Il ~er 
inspirados e qmg1do~ pelp mteressq par.~iqarifl. 

E' indispens;j.vel que pa,ra es 1e e~tudo e 0on: 
fe~çij;o çq:p.t_riquam tqjo.~ q~ p~rtidq!l. pocqu6; 
acuna do~ in teres.seEI znOvei~ d~ p_olitic11, esf~q 
os rnteresses per!?Janentes da sopiec!~4fl, a ga~. 
rautia desse!! ü1teres.seê, qq~ cl!'IV,e SEff, ppr ~e!J. 
tur_no, gai;~n~ia,. ~()~ ffie§l!!Ps J?.arti~p~ J'.!8~ !fü~ 
felize~ como. fül!! cll ~& da 114v~c~~4!l:d~~ ' 
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Não entendeu desta maneira o anno passado 
á iÜustre opposição conservadora, . e ainda me
nos o tem entendido . e>te anuo, porquanto, a 
proposito da discussão da re :ormaj_udici~ria., , os 
h~nrados membros da oppos1ção tem d1scut1do 
só e só polilica geral, 

o SR. MANOEL PoRTELLA : - Não apoiado; 
está enganado; 

o SiL SrLvÀ Mli.iú :.;.::;A ii.orirada Í>pp'osição 
tefu selimitâdô à éefümrar acitos e factos que 
se deráirl dufàn tê a ausi!Iiéià ad párlá.rµeiito; 

0 Sa. MANOEL PoRTELLA:-Repitci: esta en
g:mado; 

b S:li.: Sii.VA M..i.FR.À : ;.;..;; Cdi:rid . Mtencio qüe 
na discussão deãta· rriaierià i1< politicá deve estar 
de pai'te, que cada ti ma .das ciensu.rasfoitas, 
iirrias têm sidó i-!1spOÍldidas, e óutras tel'ãO 
dppoi'tunaoiente a co':hveniente resposta, j .tlgo 
cuinpt'Íi" o meu dever, limitando-me a tomar em 
ccinsiJêráção cad<1 uiJia das objecções, q°U'l foram 
oppostas ád projectci dê 1•eforma judicfariá. .ai.i
rante a sessão do anuo passado e na discussão 
que cbntifüia e·ste il.mfo~ . . . 

Sr. presidenté, o b:ob'rii dépiitado pelo 11° 
distri.cto do' Ri& de Janeiro aisse~nos que; eii
tregandii-se à nl-êriittide dá ji.irisdicÇão crimi
iial, civil e c61:Ôn1êrciál a6's juiiês de' direito, 
nós os iiobr·~carregavamo3 de sei·viçiis de qúe 
ilão poderiá.rii dar contá. . . . . 

Esta asserção é contrariada pelos füct.os. 
S . .ibe a éamara gué . o piftidb c&nset.vad?r• 

r ê:ri.deridb ho':úenagem ào' p'rlricipio coíl:Stltuc10~ 
nal, pelo. qual sempre pU:gil.o'ii o par tifo liberal, 
e· a aspiração dê eiltregà1;_.se á jndica:tura .de 
fa iristancia ú:riicàaiente; ao's .fuizes da cónst.i
tuição a decisão das ca:usa's,na reforma de 1871, 
conferiu aos juízes de dirêito a coinpetencia 
para os julgamentos definitivcs, eo' que é mais, 
pàra ªªdecisões inteflo'cúforfas; coiii. força de 
defini ti viis. · · 

Ésté p're'ceito do' :di. 24 da lei de 20 de Sê.:. 
tembro de 187:1 devia· tràzer :i:tece'ssa'riaméi:ite, 
como fa·duxe; á tendenciá; fünda'dii: ria nec~'iiài
dade publica, de auglljentarem as assembiê'as 
i1iôvinéiàés . o n üin:éto' de comarcas-.· 

b SR:. RATIIÍBÓNA : - Não ha correcÚvo 
iie'nhi1m ; é uiD. grinde mal para a adminis-' 
tração' M jiistiça. 

O SR. SrLvA MAFRA: -'Nem sempre V. Ex. 
p ensou como. hoj e a r esp'eito da competencia da 
ás°Sembléa geral na creação das· élomárc·as; 

à SR'. R,l'TISÉÓNA : + o àilno pâàsâcfo il'i:ê 
priinum~iei com toda i. franqueza. 

o SR. SrLVA MAFRA :-Foi ba muitos aíinos; 
mas não pi;êcepitêinoil n;· disc1úisã'.o: eu terei oc
casião de demonstrat·. Esta teudench era nata· 
rali, p'Orq.uanto, desde que as partés. se viam n.a 
ilecessidadê de, para . simples d·ecisões irrterlo
c~to;ras CO!Il força de definitivalli recor1· er á 

· . comp'etencia d'os juizes de direito ... 

O Sa, MA'&~D'l>'w1ii'T',ti : --:.· N~s coro'a::tQas' ge
rí!M o's j 1crrte's' niUriicí p'iês d1t0' eés'és despa-
éhó\i i:iiterfo'c u'tórios. . 

ó' S:â. S:ií. vA. :iliiúR:A :.._ V; E:'x. estâ enga-
riá'ào·.. ·. · 

Q SR; PRisco P ARA1so (ministro da jitstiça) : 
- Não leu o prbjecto. 

o SR. MAc-Do°\vELL :..;... Não me refiro ao pro
jecto, sim á lei ele rn71. 

O Sa. SrLvA l\iAFRA :-.•. não podem os juizes 
municipaes prof·~ Í'Íl· sentençàs interlocutorias 
com foi·ça de definitivas nas comarcas geraes, e 
menos podem os júizes subsfüu.tos nas comarcas 
especia!'lS!. po.rque, s~ndo ~eros . preparadores 
rião podein Julg,1r, nao podem dec1d1r. 

Si os juízes municipaes _não ·podem proferit" 
essas sentenças ; si é indispensavel recorrer â 
compri tencia ·do juiz de direito, a difficuldafo da 
viação no interior do. paiz; a distancia entre os 
t er.qios, sédes dP, comarcas e .outros de onde 
procedem as questões, que têm de ser j1flgadas, 
derem inevitavelmente crear .a necess1da.:le de 
augmentar as comarcas, de ter a justiça junto 
á porta. 

A consequencia foi que actualnierite é muito 
maior o numero das comarcas com uni só termo 
do que ó daqt:ellas,que têm ~óus ~ tre·s termos. 
Esta: tendenc1a; da qual sé tem feito l;'êsponsa
veis sómente as asseinbléas provinciaes, é an
tes o resultado da lei de 1871 do que um abuso 
dáquellaá corporàções; 

o SR.. MAc-D'owELL :...:.;; Nãd apoÍadó. 

~ O SR. S!LvA MAFRA : - Mas, Sr. presi
dente; por outro ladó e por isso mesmo que se 
desenvolveu essa tendencia nas assembléas 
proviriciàes, ficaram muito mais CircnmSc1·iptos 
os · limites territoriaes das jurisdicções e, con
seguinte1Ijente, muito menores os fóros civis. 
Já vê V .. .Ex. que, sendo limitado O fóro á CO• 

marca de om, dous e, por excepção, ele tres 
termos, não tem: procedencia a objecção de que 

. se Mbrecarrega o jLtiz de direi to .com a compe-
tencia civil, commercial . e criminal; tanto 
mais qt1anto, não só ilo direito actual, como 
ainda: pelo projecto se dá a cooperação; hoje dos 
juizes municipaes .e· a dos supplentes dos juízes 
dad,iri:Jito; segundo o projecto. .. . 
. Notou-a.e. ainda que, o pa:rtido liberal prete·n

don lo realizar a . norma da coilstit1.ii9ão, afim 
de que o poder judiciario seja, segundo a mesma 
constituição, formado por juízes e jurados, por 
juizes que. j11lguem do direito,e por jurad?s ~ue 
j11lguem do facto, pretendendo-se que so Jul
guem em primei1·a instan,cia os juizes de di
reito e em segunda as ~elações, conserve-M a 
competencia excepcional dos juizes de paz par.a 
julgarem em .primeira instancia as causas de 
valor insignificante. 

Sr. presidente, à necessidadà d:;. justiça; as 
conveniencias de pôr termo aos pleitos :devem, 
~em contestação,· ter tambeni por criterio o 
valor das causas ; dahi a necessidade das al-
Çadas. . . . _ 

Des :le a nossa m.ais antiga legislagão a té á 
cqnstit.uição, e desde ahi até hoje, se tem reco
nhecido a necessidade dessa competància dos 
ju;izes de paz para julgarem as p.equenfl.s de
mandas. Não é ó projecto; que lhes .dá essa 
compet&ncia es:c~pciona~: é a lei de 15 d~ Ou-: 
tubro de f827, e o cod1go d'O processo, e a lei 
de_ iSÚ, com o melhoramento d~ . r Gvisão do 
jtrl'g1tm°6n-to dos juizes de paz por meio de 



:appellação para os juizes:de·.dirêito. E nem a 
creação da segunda instancia importa necessa-· 
riamente que todas as causas devam . ser por 
ella decididas. 

Não procede, pois, a objecção aprese.ntada 
quanto à excepcionalidade da competenc1a dos 
jnizes de paz; além de que isso est~ nos nossos 
habitos, quando não fosse baseado em uma ne
cessidad\'l de ordem publi.ca~ 

Sr. presidente,. o nobre deputaclo ainda cen
surou o partido liberal por não ter apresentado 
o governo, n,a saa pro.posta, e a comn:.issãv nas 
suas emendas, a creação do jury civil. 

· O nobre deputado certamente apresentou 
este argumento apenas para discutir e pre
tender demonstrar contradicção no partido libe
ral, porque seguramente S . Ex. não pôde affir
mar a conveniencia do jury civil em nosso 
paiz·. : · . · 

Esta questão de jury civil, senhores, é de 
uma utilidade ainda hoje muito debaticla, va
riando a respeito as opiniões. 
. Mesmo na Inglaterrn , onde ainda existe pat'a 
alguns casos o j ury civil, os proprios magis
trados dàquelle paiz reputam tal instituição an
tes um mal do que um bem. 

A creação do jury civil foi repeHida pela 
constituinte franceza, foi rep ellida pela con
venção e pela constituição de 1818 ; . e ainda 
ultimamente o duque de Broglie entendeu que, 
á vista desta repulsa da opinião p;iblica em 
França, não podia ser r ealizado o j ury civil 
naquelle paiz. 

Alli, senhores, onde ha incontestavelmente 
mais illustração no povo e pl'incipalmente nas 
classes, que poderiam contribuir para a· for
mação desse jury, se tem reconhecido a difficul
dade da execução .dessa theoria generosa, mas 
inefficaz, pelos obstaculos praticos, principal
mente quanto ao ponto de distinguir a questão 
de facto da questão de direito. 

Os nobres deputados, que são j urisconfültos sa
bem perfeitamente que ainda aos mais praticos 
e experimentados é muitas vezes <lifficil discri
minar as duas qu{'stões : ellas se prendem de 
tal manefra, ellas são tão connexas e às vezes 
inseparaveis que, aos espíritos os mais esclare~ 
cidos em ma terias j uridicas, serià difficil esta 
discriminação, quanto mais àquelles que fossem 
chamados para, como juízes de facto, separar 
a questão de direito. 

Disse a esse respeito um escriptor : «Ü melhor 
meio de se conseguir este resultado seria dar 
aos juízes de dir.eito a competencia para li
mitár o terreno dos factos, mas no8te caso 
:ficaria o jury civil na completa dependencia elo . 
juiz togado. » 

Nós jà tivemos uma experiencia quanto ao 
jL1ry civil e que não deu bom resultado, pelo 
menos assim se entendeu, e foi a competencia 
do> deputados nos tribunaes de comme.·cio. 

Mas, ·dir~se-à: não temos o jury em materia 
criminal 1 

Mas, senhores, a apreciação de facto em ma
teria cl'iminal não tem as difficulrlades, que of
ferece nas questões cfo direito civil ; para re
solver a questão ·do fac to em. materia criminal, 
dil-o o codigo do processo, basta . o criteri-0, o 
bom .senso, a consciencia do jurado, .e a visibi-

lídade, pará assim dizer, do· facto. Não acon
tece assim, porém, nas materias de direito ci
vil · além de que os inconvenientes, os abusos 
que' se podem dar com relação à materia crimi
nal são incontestavelmente menores do que 
aqu'elles que s3 podem dar a respeito de ques
tões civis. 

V. Ex. e acamara me hão de permittir que 
a este respeito· e como synthese eu leia um 
trecho da obra do Sr. Saint Gii;óns, . no seu 
Ensaio sobre a separação dos poderes. 

P iz eile (lê) : 

A objecção prat~c'.1', que sempr.e par~c.eu ~os 
jurisconsultos dec1s1va contra. o Jury. c.1v1l, ~ :ª 
difficuldade ou, para melhor dizer, a imposs1b1-
lidade de distinguir com clareza em um pro

, cesso a .q uestão de facto, e a ques tão do direito. 
Estas duas questões se prendem, penetram 

uma na outra, c.onfundem-se de -tal modo, que 
o mais sabio legis ta e o praxista mais a tila~o, 
em muitos casos, não poderiam fazer tal dis-
tincção. · · _ · 

« Não ha, dizia Thouret na constituinte, uma 
por cem dessas questões, ·que ch~mam9s de 
facto, em que os pontos de facto seJam mate
rialmente <livisiv:eis do ponto de direito. 

« Lajuiinais declarava que, apezar de · seus 
vinte annos de experiencia, a distincção .do 
facto e do direito lha pareCia, a maior parte das 
vezes , impossível. 

« Submeth-se ao tribunal a intet•pretação de 
um conti•acto, obsarvava Renouar<l, não é ne.,
cessario simultaneamente applicar os princípios 
de direito, examinar as circumstancias pára 
determinar a natureza deste contracto e as cbu
sequencias que delle resultam, para sa:ber si 
ha uma venda, uma doação, um emprest1mo ou 
uma transacção '?. » · · 

« O unico meio de chegar, com o jury civil, 
á solução das causas, é deixar ao juiz o direito 
ele limitar o terreno do facto, o que implica 
a depenclencia a mais completa dos jurados a 
respeito do magistrado. E' o qu~ acontece na 
Inglaterra.)) 

O jury civil, racional talvez em theoria, não 
supporta a critica sob o ponto de vísta pratico .; 
para dizer o direito, é preciso conhecel-o e 
sabel-o applicar a uma especie. dada. Não basta 
para isso o bom senso, é preciso a sciencia e·a 
habilidade do jurisconsulto. 

Conforme <li sse a principio, Sr .. . presidente, 
estou bem certo de que o nobre de.putado fal
lou apenas como para mostrar a contradição 
em que se achava o parti.elo HberaL com · as auas 
idé:;is ... . · · 

O SR. MAc -DowEtL:...:...Exactameiüé . 
O SR. SrLVA MAFRA:- .•.. não apresentando 

na sua proposta a creação do jury civil. Mas 
V. Ex. comprehende que esta obrigação tam
bem não procede po1·que o partido · liberal 
não está obrigado a reduzir á lei todas as 
aspirações liberaes, ainda mesmo que se en
contrem na constituição, si ellas. ainda não es
tiverem de harmonia com as condições· do paiz, 
com a sua illustração, com o seu progresso, 
::om o seu desenvolvimento. Nisto, senhore·s, é 
que consiste a sciencia do ·homem politico: 
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não é applicar desastradamente as theórias , 
mas sim applical-as; conforme as conveníen
cias e as circumstancias ela nação. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA:-0 partido liberal 
tem provado que o seu fim é não applicar ne
nhuma; nunca applicou nenhuma até hoje. 

O SR . S1LVA MAFRA:- O proprio projecto 
em discussão mostra o contrario . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá outro apar te . 
O SR. SrLvA MAFRA: - Discutirei :.gora a 

questão da suppressão dos juízes municipaes. 
Sr. presidente, desde os primeiros projectos 

apresentados nesta casa e no senado em re 
forma da lei de 3 de De:t;embro, foi consignada a 
n ecessidade ela suppres~ão dos juizes munici
paes , até que a reforma de i871, s.em completa
mente extinguil-os, os reduziu a meros prep'.l
raclor~s. A suppressão dos juizes municipaes, 
senhores, é uma consequencia elo principio es
tabelecido pela reforma ele 1871. 

Desde que se deu aos juizea · de direiLo, em 
regra, a competencia exclusiva para os julga
mentos em 1• instancia, esta co.mpetencia ex-· 
clusiva. é o reconhecimento de .que só ao magis
trado. perpetuo, só ao magistrado reconhecido 
pela constitui!;'ão, deve ser dada a competencia 
de julgar. Consequentemente não tem razão 
de ser perante a lei a existencia dos juízes tem
porarios, nem ainda, senhores, como meros pre
paradores: 

o SR. RATISBONA :- Não, ahi nã.o. 
O SR . SILVA MAFRA:- Eu o mostrarei. 
Eu quizera, senhores, que os nobres de, 

putados me dissessem em que póde consistir· a 
pratica, o novici<!.do que podem adquirir os 
juízes municipaes r eduzidos a mei·os prepara
dores ... 

O SR. RATISBONA:-Oh !Melhor do que qual
quer advogado. V. Ex., que é juiz, não sabé 
que esta é a antiga divisão do munfo 1 

Lá esta no direito romano . 
O SR; SILVA MAFRA:- ... re:luzidos a me1;os 

preparadores, isto é, a testemu nhas da marcha 
do processo, pod enlo apena> decidir inter locuto
riamente com relação a essa marcha 1 

o SR. FRANCISCO BELISARJO:~Então isso nada 
vale 'I 

O Su. R ATISBONA: - E a apreciação das tes
temunhas , da marcha elo processo ? 

O SR. SILVA MAFRA:-Senhores, os nobres 
deputados não nie deb:am desenvolver o meu ra
ciocinio, mas eu, para satisfazer-lhes, chegarei 
á consequencia . O que e;tabelece a pratica ele 
julgar não é isoladamente a as sistencia ao de
poimen to das testemunhas, não é o simple> 
preparo do ·processo, não é a organização de 
pl"ovas ; o que consLitLlB à pratica de julgar é a 
apreciação de todos esse> factos com relação a 
applieação do dire ito, é a synthese, que se 
forma no espírito do j uiz. apreciando as provas 
e applicaRdo o direito. · 

O Su. RATIS130NA dá um ap1rte. 
O SR. SILVA MAFRA:- P eço ao nobre de

putado ·que não me; interrompa; eu nunca o 

interrompo ; o nobre deputado sabe que nao 
frequento muitas vezes a tribuna, e por isso dei
xe-me continuar. 

A pratica que se deveria desejar, que se po· 
deria aproveit:w, seria a pratica do juiz mu
nfoipal, que ao mesmo tempo organi;r,ass ) o 
processo, ass istisse n. prova, apreciasse essa 
prova e fizesse a applicação do direito . Esta sim, 
senhores, seria pratica de ju\g·ar ; mas não 
podem tel-a taes juizes, desde que . a consti
tuição e o direito actual os não reconhecem como 
magistrados. 

O que acontece ordinariamente~ E ' que os 
juízes municipaes, limitados ao preparo elo 
processo, deixam mesmo correr entregues á 
chicana essa ordem do processo; -tal pratica 
nada aproveita. 

O q ne póde aprender o juiz municipal om 
.!lssistir á inqt1irição de testemunhas, a deligen
cias, á vistorias 1 Estes factos isolados, e desde 
que o juiz que a elles assiste não o faz no in
tui to de formar juízo proprio para decidir, não 
podem consütuir pór si pratica de julgar ; são 
factos puramente materi aes, são factos que 
só aproveitariam a pratica, que se exige no 
jurz, si este fosse tambem o juiz da sentença . 

O Su . . RATISBONA:- E' porqúe eu não poaso 
emendar o projecto; si pudesse , eu os preparava 
para julgarem. 

O SR. SrLVA MAFRA:~ Dir-me-ão os nobres 
dep tÜaclos, à eu o reconheço: « a actLrnl magis
tratura é for mada de todos esses mag.istrados, 
que se preparão como juízes municipaes· e 
como preparadores>> · Sem duvida. 

Mas, senhores, é isto uma razão 1 Porven
tura a justiça, entregue como estava a esses 
júize.s noveis, que sahiam dos bancos das aca
demias e faculdades, que apenas com um anuo 
de pratica iam julgar quesLões impol't::rntes, não 
teria soffrido extraordinariamente, maxime no 
t empo, em que ós recursos para a 2" instancia 
eram muito mais difficeis do que hoje ~ 

O SR. RATISBONA:-Estanios de accôrd9 neste 
ponto. · 

O SR. SILVÁ MAFRA:- Não v ejo pois, se
nhores, que o simples preparo elo processo 
trag·a a menor pratica para h abilitar aos car
gos de juízes perpe tnos. 

.O nobre deputado pelo 1i0 districto do Rio de 
Janeiro justificou a creaçãJ dos juízes munici
paes ,primeiro, como necessidade ele creai· juizes, 
e em segundo logar, como u m meio de descen
tr'llizar a administração da justiça» porguanto, 
achando-se as povoações em muita distancia, 
era inclispensavel que a justiça fosse descen
tralizada. · 

Senhores, é certo que, desde 1831 , data do 
codigo do processo, e desde 1841, anuo em que 
se votou a lei de 3 de Dezembro, a nossa viação 
no interio;r do paiz tem melhorado . considera
vel[Jlente ; . mas a par desses melhoramentos , 
que aliás não são de g-rande iniportancia, salvos 
aquelleH que constituem as estradas de forro, 
têm vindo tambem .. .. 

O Sa. PRESIDENT:Ji1 :-Peço ao nobre depu tado 
que tenha a bondade ele interromper por um mo-
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mento o se11 discurso para receber-se o Sr. mi
nistro da jus liça, que vem ler o seu reia to rio. 

O SR. SILVA MAFRA :-Sim, senhor; 

0 SR. PRESIDENDE:- 0 nobre deputado póde 
éontinuar o seu discurso. 

O SR. SrLvAMAFRA:- Dizia eu que o nobre 
Ç_éputado pelo 11° districto da pl'ovincia do 
Rio de Janeiro explicou a creação .dos .iuizes 
municipaes· como uma . necessidade. tambem 
.de descentralizar a . administração da j ust;ça, · 
de·sde que as povoações estavam mU·ÍtO dissemi
nadas, e pelos obstaculos da viação era difficil 
recorrer sempre aos j.nizes de direito, 

Como áizin; tambem é certo que desde 1841 as 
conJiçõés Ele viação do paiz rio iíl terior têm me
lhorado consideravelmentP; porém não· é milnü"s 
exacto que, apeiar desses melhoramentos, as 
distancias permanecem, e, o que é ainda mais, 
nessas povoações a que o nobre deputado se re
.fel'iu têm-as creado maXiina somma de inte
:fes>e·s, tem-se desenvolvido o commercio e a 
industria, a que não póde ser estranha. a admi
nistração da justiça; 

Assim pois, si eiii 1841 hàvia necésFidade 
de descentralizar a justiça pelàs distancias, 
·existe ainda hoje esta razão, além da dos inte. 
reases multiplos, que se crearam desde aquella 
data, isto é ha quasi 43 annos_. · 

O n.obre deputado pelo Rio Grande do Norte, 
referindo•se · á suppressão dos juizes muni
cipaes; ap1·es<mtou as seguintes questões: «Con
vém supprimit- os juizes municipaes 1 Que des
tino se lhes ha de dar ?» 

. Senhoreq, a solução da primeira destas ques
tões· resolve a segunda. De;;de que stt reco
nhecer a convenienci a da sLipi;iressãÇJ dos jniiés 
municipaes, a segunda questão está resolvida ; 
porque, si é conveniente esta suppres-ão, a que 
yerri a difficuldade de não terem destino aquel
les. cujos cargo> são supprimido> 1 

Sabem os nobres deputado >, sabe a camara 
que é do nosso systema serem os empregos pu
bHcos cfeados por utilidade publica; não por 
utilidade daquelles que os occupam.(Ap,Jiados.) 

. Mas não tem razão o nobre deputado, por
qu'lnto esc;esjuizes; que são supprilnidos . não 
ficam sem destino. 

Ém p;imeiro iogar, o projecto os r econhece 
e.orno habilitados para os lagares de juizes de 
~ireito ; a4i estão os cargo3 do promotores jju
blico>, os de curadbre> goraes de orphãos que, 
segundo o pfojecto, ampliados em suas attri
buições, são cónsiderados cargos que estabe
lecem idoneidade para os logares de juízes de 
direito; ahi e ' tá emfim à advocacia,, onde, com 
ô tiroCinio de juhes rriunicip'aes à de prepará
doreq muito se podem habilitar. 

Não é, poís·, ex:J-cto qüe elle3 não ti:inham des
tino ; mas, quando mesmo o não tivessem, não 
Efra isto razão para que; reconhecida a c'onve
nienc;ia, não devessem os cargos de juizos mu-
nicipaes s 0 r supprimido's. . . 

Sr. presidente, quando tive a honra de fa
zer parte do gabinete de 21 de Janeiro, no 
relatorio, que apresentei ao corpo legislativo, 
disse, com relação á materia em discussão, que 
achava indispensavel (( uma serie cie providen-

cias que garantisSêm à idoneidade e justi'ça das 
primeiras nomeações.» . · . . 

Por occasião de discutir o orçarriento da jus
tiça no Senado, manifestei-me abertamente em 
favor do concurso, e ainda hoje persisto nesta 
opinião. . · . . . 

Não vejo, porém, qüe seja esta uma opinião 
vencedora, quer no paiz, q1ier perante a màio
ria. desta augusta c1mara, quer perànt0 alguns 
honrado·!! membros da opposição que, como o 
nobre dépritado pelo 11° districtó do Rio de Ja
neiro; reforindci"$e ao concursb; decliirou não 
-sér apolog·ista delle; e q1íé prefera o itrbitrio 
que o governo tem para as nomeações; 

Os honrados membros da opposição,, que se 
.referiràt'n ao concur8o; o fizeram antes corrio 
um meio ele ach.ar contradicção entre o nob1·e 
ministro da j ust!ç<i e à coCLmhsão extra-pada
menta.r; que organizou um projecto;do que como 
a expressão de· suas opiniões a respeito •. 

.A' vista disto, . entendo quei si o concurso não 
póde ser ' admittido, em todo caso, o que · está 
estabelecido.no projecto e na pr.oposta, é muito 
aceitavel e melhor do que àquillo, que actual
mente existe. 

O SR. MAc-DOWEL :-Não apoiado. 
O SR. SILVA MAFRA :-Sustentarei, em pri

meiro fogar, Sr. presidente; as minhas opi
niõe·s com relação ·au concurso_. 

Senhores, quaes são as qúàixas de fodos os 
partidos eril. opposição, com relàção á nomeação 
dos magistrados '?As queixas assentam sobre o 
arbítrio e criterio exclu~ivo d) govel'Iio para 
fazer essas nomeações. Dahi; como conseq11en
cia, as preforencüi.s injustas, as nome·ações pelo 
nepotismo, p&la afilhadagem e pelo interesB"e 
partida rio. 

E' sobre este ponto qué eu desejava princi
palmente que os nobres deputados da opposi
ção e que toda a .camara se déssem as mãos , 
para qúê acabasse completamente o arbi_triô do 
governo, a .respe ito ·da .pr:meira irivêstidura. 

M<ts os riobi'es depútadb's dà . opposi~ão pá
recem querer antes a mariútenção do itatu quo, 
isto é, o arbítrio e criterio excl\lsivo do gover
no nas nomeações e ria apreciaç'ãci do Irierito 
dos candidatos. Ma~, si o mal é conheéi
do, si as qüeixas provêm do' á:rbitrib am-' 
pio do _governo, do criterio exclusivo do poder 
executivo, para a escolha, o reme üo é facil. 
O r emedio é cerc~ar este arbitrio, limitar este 
criterio, t 1rnar publicas as provas de idoneida
de, é, finalment e, o concurso. 

Ainda não ouvi, nem nés tà casà, :riem fóra 
della, nem no que' teriho lido, um argilm0ntb 
que me convencesse' da opinião contfai:ia â que 
tenho, em relação ao concurso·. AJ'ireciéril.os 
esses argumentos. . 

Dizcse, ein primeiro Iogar, que ó éõ'iíêui-so 
não t0in provado .bem, não tem dado victoria 
ás altas capacidades para o magisterio su'
pe~ior, ao passo que as µom eações por âcto do 
g,overno têm lev•.do ào âlfo rriagister'io os José 
Boniücio, os Rbdr'igü.es dos S'antO'i; oii Ribas e 
outros. · 

Esta propos1Ção,. qlie infelizmente' ouvi cbn· 
firmada ha dias . pelo .nobr·e deputado pelo 
6° districto de S. Paulo, de qu~ o concurso 
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não tem provado bem para o professorado su-1 dias,em sua longa pratica. Sejam objecto dos 
perior é injusta por absoluta. Não póde con- exames .estas questões praticas, essis pontos 
t es tar a camara que, no magisterio superior, controvertidos, e isto, junto ao criterio dos exa
temos altas capacidades, temos illustrações, minadores, farà com que jirniais se possa con
que surgiram tlo concurso. · fundir aquillo que é a sciencia pratica com a 

Si outras altas capac idades, que ainda h!l iguorancia acobérta :la pelas lantejoulas .da rhe
fóra do magisterio, não . concorrem a elle é por- torica. Ahi haver á espaço para que os talen
que,pela sua actividade scientifica, pela sua cli- tos brilhantes se pronunciem ; purém, haverá 
nica, ou pela ima clientella, têm recursos aps espaço 'tambem para que os talentos mo lestos, 
quaes obstariam. as peias, que lhe podem ·tra- · para que os jllrisconsultos, que têm sciencia 
zero~. devéres do professorado; · pratica se exhibam na prova oral e na escripta. 

Retir;im->e do concurso porque não têm ne- Já. vê, pois, acamara que esta objecção não 
cessidade dos lagares ; mas iSto não prova que, procede Na organização do jury que tem de 
no nosso magisterio superior, não haja illustra- julgar o mel'ito dos candidatos, na organização 
ções e capacidades , que tenham nascido do con- dos pontos elos exames, como no crit(:)t•io dos ho
curso. · rnens prnticos que têm de ser os examinadores; 
. De mais, si o· governo póde fazer boas no- ha sobejas garantias para se determinar o que 
meações, cumpre obrigal-o a não ·fazel-as más. é sciencia e o que são lantejoulaii . 
E:Iige-se o concurso para o professorado, como Diz-se ainda qµe o coucurso não é idé.a ven
nãci para a magistratura'? O er-ru na theoria, cedora nos paiz.es cultos da Em·opa. Pelo meno:;i 
dizia o conselheir.o ·Nabuco, de saudosa niemo- o foi algum tempo em Fl'ança, e é ainda para 
ria, é menos fatal do que na applicação do di- os diversos grau·s da magjstratura pa Prus·ÚlJ.. 
rei to . · Mas, senhores, Qb!I)O hon tem di~s.e o µobre d~-

Diz-se ainda, senhores, que o concurso tem puta~o pelo Pará, referindo-se a· um ~eu com
provado mal para os pl"ofessores de instrucção provinc;iano, acho que se póde aproveitar d~ 
prirr.aria e p ra os of!icios de justiça. experiencie1 das outras nações; mas eu prefiro 

Senhores; não se póde contestar que os fins legislar como aconselhou esse com provinciano 
modestos do professorado de in >trucção prima- do nobn deputado, t :mdo o pensamento e a ca
ria e elos of!icios d ·~ justiça têm creado uma mal beça no paiz e não na Europa. A nossa questão 
en;teQ.dida benevolencia dos examiQ.adores com toda està em soibe r si, nas condições actuaes do 
relâção aos examinandos. · Mas este~ cargós nosso paiz, o concurso não é preferivel ao arbi
não supportam a paridade com os cargos 'da trio do governo. Eu penso, senhores, que o 
magistraturà, com os exames que têm de fazer cuncurso não só cercêa como tira todo o arbi
aquelles, · que são candidatos á alta missão de trio do governo. Aquelle, que se apresenta 
ju:izes µérpetuos. como candidato em um concurso ao lagar de 

E<>sa alta missão, a que são chamados os , magistrado, por este simples facto, eleva-se no 
candiJato-;, a natureza das materias sobre que seu proprio· conceito, dispensa o patronato, não 
devem ser examinados, a sua dif!iculdade, a.sua conta senão com os proprios recursos. 
complexida :!e, a sabeloria, honestidade, expe- . Nomeado pelo governo, os seus jurisdicciona
rienc a, illustração dcis examiriaclores, que não dos vêm nelle, não o protegido do deputado ou 
podem deixar ele ser tirados d'entre os inagis- do senador, não o filho da politica~ não o repre
t rados experimentados, dentre os· advogados de sentante dos inte1•E)sses do partido, mas um ci-· 
maior nota; a consciencia de homens nestas dadão que conquistou sua posição pqr si só, 
cop.cliçqes, àltamente collpcaclos e respeitados que não dependeu . de influencias estranhas ; 
pela sua posição social; i!S provas, pripcip;i.l- e isto dá-lhe inquestionavelmente uma força 
mente praticas, que qevem ser ex]iibidas; o moral extraordinaria no bom conce.ito dos seus 
cpp.ju11cLo, emfi,rn, destas circqmstancias, im- jurisdiccionados. 
põe ao acto f!olemnidades e garantias, que não O governo tem incontestavelmente o direito 
se podem comparar ás dos· modestos exames de nomear, mas, si as queixas estão nos abusos . 
para os cargos çl~ officio de justiça, e de p«ofes- que possa praticar p executivo no exerci cio 
sores c!e instrucção primaria: · desse direito, couio disse, o remedio é cercear 

:Piz-sa aip.da · qµe o cqncursq servirá apenas esse direito ; e não véjo outro meio de o cer
para desenvolver a metaphysÍQ!l. ·çio direitó,para cear sinão o concurso, salvo a confiança que 
registrar actos de memoria, para dar occasião toilos têm tido nas · nomeações feitas pelos 
ao apparecimento dos brilhantes talentos, com governos do seu partido e na sufl honestidade 
sacrificio da sciepcia dos homens modestos, para fazer essii,s nom·eaÇões. M.,1s, senhores, 
mas experimentados e praticas. repito-o, si o governo póde fazer nomeações 

Senhoi·es, esta objecção é ·de ~hnples res- boas, é preciso que o poder legisl!!,tivo· o ponha 
posta. Organizai o jury, que · tem de julgar eni condições de nij:o fazel-as más. · 
os candid:üos, como deve ser organizado, esta- E' ·o que princ.ipalmente se obtem por meio 
belecet os pontos de exame como devem ser de concurso. Os ineptos, que poderiam se.i· 
estab 0 lecidos, não para darem desenvolvimento nomeados só pela acção ou pelo arbitrio do 
a verbiafl'em, não pari s~rvfrem de theses ao governo, estes 'seguramente nunca seriam no
desenv.olvimcnto dos b«ilhante3 talento~. Orga- meados, porque nunca concorreriam. Ao con
nizai. os exames do maneira que o concu,rso s '>ja curso;pois, não iriam senão aquelles que tivea
sobre pontos mais de pratica, do que de theo- sem consciencia ele si proprios e que pu lessem 
rias ; c:oristituflm pontos de exames essas diffi - por si fazer-se nomeàr, independentemente 
culdades, que os proprios tribunaes; os juízes e de influencias estranhas. De mais, senhores, 
os advogados esfão 'ah.i ·recpnhecendo, todos os não se trata simplesmente d~ evitar nomeações 
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más. O cóncurso tem a vantagem de cercear 
ao governo o arbitrio de e·stabelecer mesmo 
entre os bons, prcferencias que não são muitas 
vezes justificadas, ou . que só se explicam pelo 
espirito de partido. 

Sr. pr.esidonte, p0nsando destamaneira, cum
pre entretanto confessar que, nem no paiz nem 
nesta casa, a idé '.l do concurso ci uma idéa ven
cedora; e nestas. condições o . que se estabelece 
no· projecto, com relação ao noviciado, é pre
ferivel áquillo que ha na actualidade. 

O SR. MAc-DowELL:-V. E:s:. aceita vencido 
como o Sr. Ratisbona. · 

O SR. SrLVA lVIAFRA:-A minha opinião é 
pelo concurso. Já me manifestei como ministro, 
e não poderia hoje, salvo si tivesse mudado 
de opinião, que Iião duvidaria confessar., sus
tentar cousa diversa daqnillo que ainda hontem 
sustentei;mas,clesde que,na opinião dos proprios 
nobres deputados, o concurso não deve ser ad
mittido entre riós, não vejo razão para que 
não seja melhorado aquillo, que se pratica na 
actualidade, como propõe o projecto. 

O SR. MAc-DowELL:-Eu concluia de outra 
fórma, si aceitasse o concurso e si o justifi-
casse como V. Ex. acaba ·de fazei-o. · 

O SR. SrLVA MAFRA:-Mas o nobre deputado 
não aceita. o concurso. Eu aceito-o em thcse ; 
porém, como vejo que não é uma idcia vencedora 
no paiz, entendo que é preferivel melhorar o 
estado actnal das cousas,' ao passo que os no
bres deputados querem que subsista a simples 
actualidacle do noviciado. 

Voltando ainda ao concm•so, direi que tem
se objectado sobre a difficuldade de. organizar 
os jurys, qne têm de julgar os candidatos. Esses 
jurys devem ser nomeados pelo governo? Não, 
diz-se, porque a influencia seria· só do governo. 
Devem se1· nomeados pelos proprios tribnnaes? 
Não, diz-se, porque então viria ahi influir o 
oopirito de classe. Eu não vejo difficuldafile na 
organiza,ção dos jurys, que tet•iam de apreciar o 
merecimento dos candidatos. 

Os nobres deputado> que são lidos ·nesta 
materia, sem duvida terão examniado o parecer 
do Instituto dos Advogados desta côrte, de que 
era então presidente o conselheiro Nabuco, de 
saudosa memoria. Ahi se apresenta a seguinte 
idéa da organização do jury. 

Os j urys se reuniriam na Côrte e nas capi
taes elas provincias, onde houvesse faculdades 
de direito, isto é, ein S. Paulo e eni Pernam
buco. Na côrte, o jury seria presidido pelo mi
nistro da justiça e composto ele dous mei:n.bros 
do supremo tribunal de just iça, de dous desem
bargadores e de dous · advogados provectos, no
meados pelo governo. 

Nas provincias seria o jury presidido pelo 
presidente da provincia, sendo examinuclo
res dous desembargadores; dous lentes ela 
faculdade e dous advogados provectos, nomea
dos pelo presidente ela provincia. Eu iria 
adiante: q Lrnreria q LlC o ministro da justiça e 
o presidente ela provincia nomeassem os advo
gados, que os tribunaes designassem os jui
zes, <J.1!-e as faculdades designassem os lentes; 
~as e i_sto questão de cleyalhe e_ a questão prin
cipal e µiostrar que lltlO h:a d1fficuldade nessa 

organização. · Ao contrario do que pensa o no
bre deputado pelo Ceará, que fez parte da 
commissão extra-parlamentar, só entendo que 
seria perigo, pelo menos não seria seguro, 
alargâr, com:o S. Ex. pre.tencle·, as circum
scripções, onde devem ser feitos esses exames . . · 
Desde que se fizessem na côrte, em S. Paulo e 
no Recife, uma vez por anno, havia logar. 
bastante e tempo sufficiente para 'que os can
didatos concorressem. 

Sr. presidente, eu penso que o projecto me-' 
lhora as condições do noviciado. V. Ex. sabe 
que actnalmente os juizes de direito · são 
tirados dentre os juízes municipaes e dentre os · 
promotores publicos, que têm quatriennio. O 
projecto, de accôrclo com a proposta do go
verno, ampliou essas nomeaçõefl aos lentes e 
substitutos das faculdades ele direito, e aos advo
gados, .dadas certas condições. 

Os .honrad.os · membros da opposição consér
vadora tei:n feito uma grave cénsura ao governo ~ 
por querer fazer ela classe dos advogàclos um · 
viveiro ela magistratura; entretanto foi do 
illustre Dr. Ferreira Vianna, úma· elas illust ra
ções desta casa· e do paiz, que partiu o projecfo 
de 1870, incluindo no numero daquelles, que 
podem ser nomeados juízes de direito, os advo
gados com determinado numero ele annos de 
pratica, e os lentes. 

O Sa. ALVARO CAMINHA: - Os advogados 
com concurso, aclmitto. 

O SR. S1L v A MAFRA . - O Sr. Ferreira 
Vianna ·não exigia concurso. Trago ape
:ri,.as, em apoio do trabalho do governo e das 
commissões, a importantissima opinião do no
bre deputado pelo Rio de Janeiro. S. E:s:. en
tend1:rn,como o governo e as commissões r euni 
das, que não podia deixar de ser considerada a 
classe elos advogados para as nomeações de 
juízes de direito, uma vez q.ue os· advogados 
tivessem um certo determinado numero de an
nos de pratica. 

o SR. ALVARO CAMINHA :- o projecto não 
fa7. mais do que alargar o arbitrio. . 

O SR. SILVA MAFRA: - Prevaleço-me da 
força que pócle dar ao projecto das commissões 
e do governo, e opponho á opposição que 
tem pat'lido dos adversa rios a opinião autori~ 
sada e insuspeita elo nobre deputado 'pelo Rio 
ele Janeiro, a quem me referi e qne assignou o 
projeclo de 1870 com o Sr. Pinto Lima,tambein 
insuspeito á honrada opposição. 

Pelo projecto, que se discute, dá-se o direito 
ele nomeação aos curadores de orphãos ; · mas 
dizem os nobres deputados : Os curndores ape
nas advogam interesses insignificantes, mais 
ele ordem administrativa do que propriamente 
contenciosa. 

Mas, qua:ndo se diz-curadores com quatro 
anuos de pratica-, é preciso entender esta dis~ 
posição de accôrdo com outras, em virtude das 
qúaes, exige-se que essa pratica seja em 
comarca ele 3• en trancia e em todos os processos, 
em que podem intervir pessoas misera veis. Ora, 
com a pratica em taes condições, quando poderri 
ser aventadas muitas e importantes ·. questões 
de processó e de applicaÇão do clireitq enl di7 

• . 
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versos ramos, nas causas, em que os curadores 1 g uidade , segunào a emen fa que a co_mmissão 
poderão interl'i r, não se póde affirmar que se t~ve a honra de apresentar ~ gue foi h~ntem 
?b.te1·á mBnos idoneidade do que podem te1· o.> Ida n es ta casa, fica ella a arb1tr10. d~ m~g;stra
Juizes meros preparadores, e que a .honraJa op- do, perdendo entretanto elle o ~11·c1lo a 1.e'.110-
posição não quer que sejam privados do direi to ção, emquanto não fore_m removidos _os JlllZCS 

de serem nomeadosj ui zes de di1·e ito. que, na _me~ma entranc1t1, lhe era m rnfe t•iot•es 
Os nobres dP.putados, que comb;ltem o pro- em _aut1gmdade. . . ... . 

jecto na parte que confere aos advogados com Diz-se que essa rnamov1b111clacle que. a anti
pratica o direito de s erem nomeados juizes de guiçl.ade absol~t a estabe_lece tendenc1a parr:
direito, não contestam que a pratica, po1· .esse os abusos e tu·a os eshmulos. Senhores, s1 
espaço de tempo, habilite para taes nomeações; es~a . razão _fos.se proc~den~e, então ~eviamos 
não . têm, porém, con!ianç~ no valor _das provas pr~ var do ?1r~Ito de nao sere!-ll removidos aos 
exigidas. · Ju1zes de chre1to de 3ª entrancw.. 

P ara se fazer effeito contra esta classe de Elb s não podem ser removidos ; entretanto 
candidatos,se produz,por pil.r te da opposição,nm os factos demonstram que os j uizes do) direi to 
arg·ucnento viciorn: 08 nobres deputados .des- r de 3a entrancia não tem dado argumentos, que 
tacam - e collocam isoladamente uma das provas, j llStifiquem esses inconvenientes. 
quand~ o projàcto exi~e o . cont:u rso dellas ; . Demais , cumpre ter em conl~ a c_onsc~en
as>im e que figu ram a idoneidade p rovada por cm do devei' desses altos funcc1onar10s, 
um att.estado de advogado, énm que os cancli- o apreço proprio e o que devem desejar dos 
da tos tenham praticado,quando o proj ·!cto exige seus jllrisdiccionados e superiores. Essa ina
essa prova no concurso com as outras . Foi por movibilidade o> colloca na indep mdeucia dos 
esta razão que as commis,ões reLmidas envia- potentados· politicos, garante-os contra a sua 
rama emenda, tornando bem claro o seu pen- influencia indebita. 
sarnento. E po1· fim, senhores, temos leis, temos a 

Não são provas isoladas , mas simultaneas as reponsabi lidade legal. . . . 
que se exigem. O no~re deput~do pelo 11° d1str1~to elo R10 

o SR. ALVARO CAMINHA:- São illusorias. de Janeiro_; refenndo-se á~ entrancias, d~cla
rou que nao póde comprehender a necessidade 

O SR. SILVÁ MAFRA:-Estão estabelecidas no 
projecto, conj1!ncta01ente, e é JTeciso suppor--se 
conluio entre õs membros elo Supremo Tribunal 
de Ju s tiça, entre os.membros da Relação, entre 
os lentes div; faP. uld·-1des, entre os advogados 
provectos, que têm de· at testar sobre a idonei
dade do candidato, para não se dar valor á 
pr lva resultante de suas affirm11çõ es . 

O SR. ALVARO CAMINHA:- Sabemos o qne 
são attestados . 

O SR. SILVA MAFRA:-Sabemos; mas o no
bre deputado, por exemplo, não ser-ia capaz de, 
co m· sua assigria tura, dar um attestadQ de ha-. 
bilitação a um ig norante. Por maior facilidade 
que haja nes tas _co usas, incontestavelmente, 
aquelle que tem. de passar tal attes tado, sab ~ndo 
o fim a que se destina, não affirmará a inver
dade, sob seu nome. 

Si levarmos a desconfiança até esse ponto, 
suppondo que não existem mais sen timentos de 
honeotidade , então o melhor é não legislarmos. 

Um dos grandes m elhoramentos que, por si 
só, vale uma reforma, é ·a inamovibiiidade dos 
ma~i8traclos, est tbelecida pelo projecto em dis, 
cuasão . 

Magistrado amovível é o mesmo, senhores, que 
empregado de com missão. A inamovibilidade 
é uma con lição inclispensavel á boa adminis- · 
tracção da justiça: a constituição o ·reconheceu, 
e o codigo do processo, no ar t. 45, estabeleceu a 
regra de que os magi<trados de f a entrancia não 
seriam removidos, salvo por utilidade publica, 
senão para as re laçõeg . Este principio d:1 ina:.. 
movibilidacle está estabeleci .. lo ainda no art. 153 
da constitui ção, porquanto ahi se di z que os ma· 
gist rados serão perpetuos, o que não obsta a que· 
sejam removidos do um para oµtro Jogar', nos 
casos, pela forma, pelo tempo deter.minado na lei. 

o projecto, senhores, estabelece esta ínamQ
vibilidàde porq_ue, quanto à re·moção por anti-

A. 6 . 

· dellas, d3sde que o governo se dei pojou da 
competeneia para fazer as pomeações e remo
çõe'l, estabelecendo o principio da antiguidade 
absoluta . 

Confes ·>o, Sr . . presidente, que, acostumado 
a respeitar e a reconhecer a logica do nobre 
deput'ldo pelo 11° districto do Rio de hneiro, 
eli a desconheci completamente nessa occasião. 

A objecção de S. E;;:; teria procedencia si, 
pelo projecto, supprimissem as remoções; 
então, sim. De>cle que não houvessem remo
çõe>, não haveri a razão para qúe existissem 
en-trancias; mas desde que o projecto conserva 
as remoções, não ·ha razão para que as entran
cias não subsistam. 

. O nobre deputado pelo Ho dislricto do Rio 
de Janeiro disse que a lei de 1850 teve por fim 
unicam ente obstar o arbitrio do govern o, nas 
remoções. E' verdade , mas tambem é verdade 
que, para cercear e -;se a r bitrio, teve-se em vista 
·a classificação d<1. qualiJade das comarcas em 
más, boas e optimas. Em pleno domin i.o da lei 
de 3 de Dezembro, o. que acontecia, senhores'? 
Era que o poder executivo, desde quq não havia 
entrancias, desde que não havia classificação 
de comarcas, nomeava, com0 eu tive occasíão 
ele ver, ainda então bem joven, um juiz d·i di
reito do interior da província de Minas, remo
vido para a provi11cia de Santa Oatbarina, ou 
vice-versa. O governo tinha amplo arbitl'io O Sr. 
conselheiro Euzebio estabeleceu a.~ entrancias, 
não' só para cercear esse arbítrio do governo, 
como para determinar, para in.Jicar a classe das 
entrancias para as quaes pod.wiamser removidos 
os magistrados; e para que tambem não pudes
sem as primeiras nom eações - ser feitas senilo 
para as comarcas de Íª entrancia, para que 
se não dessem, aos. que pela primeira vez erão 
nomeados, os bons ou melhores logares, com 
preterição dos magi,strados mais antigos. 
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Estas razões subsistem a:ia.da, . e, por eonse

quencia, n.ão podem deixar de ser ?Onser.vada11 
as entrancias: O que acho convemente e que 
se firmem as bases, as condições, segundo as 
quaes, essa classificação deva ser füita, e não se 
as deixe simplesmente ao arbítrio do governo. 

Sr. presidente, com relação a independencia 
dos magistrados, qHe é g,arantida pelo proj ecto, 
estranhei que, perante esta augt~sta . camara, 
houvesse quem sustentasse que a rndependen
cia pessoal elos mqgistrados não era dis~os~ç~o 
constitucional. Affirmou-se que a Constitu1çao 
refere-se sómente á independencia do poder 
judicial, pela prohibição da avocação .das cau" . 
sa13 pendentes ou pela ressurreição - deixem
me assim dizer - dos processos findos. 

Mas, senhores, na Constituição está estabele
cida, não só a independencia do e;ic~rcici.o elo 
poder judicial, como está garantida a rnde
~endenci~ pessoal do·. magistrado. · ~stá ga:·a~
t1da esta rndepenclencia quando a Const :tmçao 
estabelece, no art. 151, a perpetuidade do ma
gistrado ; está estabelecida esta indej'iendencia 
quando garante, no art. 153, que o magistrado 
só perderá o seu logar por sentença ; e o que é 
mais, senhores, quando a Constituição quiz 
que um poder interviés'e com relação ao ma
gistrado, ~ão foi conferir essa attribuição ao 
poder executivo, confiou-a ao poder moderador, 
no art. 154, quanto á suspensão; e mesmo ao 
poder mo:leradol". !_imitou essa attribuição, de
finindo os casos em que a suspensão póJe ter 
lagar, isto é, unicamente no caso de haver quei
xa, sendo previamente ouvido o magistrado e a 
secção de justiça do Conselho de Estado. 

Foi, portanto, pela Constituição, estabelecida 
muito claramente, não só a independencia do 
poder judiciaria, como a independencia pessoal 
do juiz. Nem podia ser de outra sorte, porque a 
indepenclencia ·pessoal do magistrado é uma 
condição ela indepenclencia do poder jucliciario. 
Eu não podia, pois, senhores, deixar de apoiar 
o projecto e de approval-o, desde que elle ga
rante essa independencia, pelo principio abso
luto da ant ig·uidacle, nas promoções e nas re
moções. 

O nobre deputado pelo Ho districto do Rio de 
Janeiro ainda disse : « Sup1)rimis os juizes mu
nieipaes, mas creais 03 supplentes dos juízes 
de direito. » 

E' certo, senhores ; mas as attribuições que 
são dada~ aos supplentes dos juízes de direito 
Eão muito diversas das que têm actualmente os 
juizes municipaes, porquanto , em primeiro 
logar, só por excepção preparam o processo, 
que em regra deve ser feito pelo juiz ele di
reito ; e, em caso nenhum, esses supplentes 
julgam, ao passo que os j nizes municipaes são, 
pelo direito ·actual, preparadores e t êm compe
tencia para a pronuncia. . · 

O nobre deputado notou ainda a difficuldade 
que ha de haver na administração da justiça, 
desde que ella tenha de s_e1: procurada. ngs co-. 
marcas ou termos mais v1smhos, por isso que 
serão continuos. os impedimentos pelas licen
ças, pelas remoções dos j uizes, sendo as partes 
obrigadas a muito maior tr~alho. 

Senhores,· isto é o que acontece actualmente. 
O ,julgamento difinitivo l:lelo direito actuali 

como tive occasião de dizer ao começar, é con
fiado, em regra, aos juizes de direito; e~ -
tretanto os inconvenientes, que . possam vir 
da demora nos julgamontos, dos incom.-. 
molos em ·procurar justiça na coroarca mais vi
zinha ficam largamente compensados pelas 
garan'tías da illustração e da experiencia do 
m8gistrado da Constituição, que julga actual
mente e julgará as causas . 

O Sa. AL~AROCAMINHA:-Estas é que não 
.existem. 

. O Sa. SrLvA MAFRA:....:.. Refiro-me á actuali
dade, e acredito que a magistratura vindou·rn 
não. ha de ser peior. · 

O Sa. ALVARO CAMINHA:- Sem duvida que 
ha ele ser. 

o SR. SILVA MAFRA:-0 nobre deputado não 
pôde contestar a illustração elos magistrados de 
nosso paiz. 

O SR. ALv'Aao CA~INHA dá um aparte. 
O Sa. SILVA MAFRA:-E' a mesma cousa: a 

investidura creala pelo projecto não vai peiorar 
o queha . . 

Sr. presidente, eu ainda tinha m'iitas consi
derações a fazer, em relação ao assumpto em 
discussão, mas confesso a V. Ex. que me sinto 
muitíssimo fatigado. V. Ex. sabe que a minha 
saude é ainda muito precaria ; como que a voz 
mesmo me falta. Tenho ainda diversos aponta
mentos, não só quanto á parte da organiza
ção judiciaria, como com relação a parte da 
administração da justiça. Quizera respo_nd~r 
ás ob)ecções do nobre deputado pela prov1ncia 
do Rio d3 Janeiro, quanto a privar-se aos 
juizes supplentes de proferirem definitivas, 
quanto á autorização pa1·:i. a consolidação dos 
interlocutorios mixtos, quanto á competencia 
policial elos juízes de paz, quanto á efficacia do 
recLtrso voluntario da pronuucia; quanto a prJ
moção por antig~1idade á 2. ª instancia; quizera 
oppor considel'ações aos argumentos do nobre 
deputado pelo Pará, quanto a revista e acção 
rescisoria, · e á aposentadoria voluntaria dos 
magistrados pela idarle; porém, repito, sinto-me 
verdadeiramente fatigado, e assim V. Ex. e a 
camara hão de permittit; que eu ponha por esta 
vez, termo aqui ao meu discurso, aguardanclo
me para, ·em outra occasião, si esta se me otfe
recer, continuar em minhas observações, em 
sustentação do projecto. 

Tenho concluido. 

Sess1o Em 13 de IVInio de 1884 

Vicio pag. Wl do VoI. I. 

O Sr. Moraes Jardilll: 
Si·. presidente, , não obstan_te o ·natural aca· 
nhamento ·com que subo sempre . a e 0ta tribu~ 
na, julguei dever . inscrever-mil para tomar 
parte na di>cussão dos negocios que correm 
pela pasta da ágricultun1., commercio e obras 
publicas, · · 
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E' natural, e â. camara não estt•anhará o in

teresse particular que ligo a esta discussão, 
profissional .... 

O SR. RoDRICUES JUNIOR.- l\'Iuito compe
tente. 

O SR. MoRAES JARDIM:- ... e tendo tomado 
parte, por alguns annos, na administração su
perior dos trabalhos. que incumbem âquella 
pasta, si não me é da:lo acompanhar nos seus 
arroubos de eloquencia oratoria os illustrns 
deputados que me precede1•am,penso,entretanto, 
poder trazer ao debate, em linguagem tosca e 
despida dos atavios da rhetorica, .esclareci
mentos e dados positivos sobre alguns dos as
sumptos com que se occupou o importante do-

. cumento, que ha poucos dia!'! foi distribuido 
ne,ta .casa - ó relatorio do ministerio da agri
cultura. 

Sinto que me tenha tocado a palavra em hora 
tão adiantada, e não desejo de modo algum 
abusar da attenção de meus honrados colfogas 
( não apoiados ) . 

Tocarei, portanto, .de leve em alguns pon,tbs, 
reservando-me para occupar-me delles com 
mais desenvolvimento na terceira discussão, 
para a qual já até me inscrevi hoje; tratarei, 
porém, com mais alguma largueza de um 
ponto importante, a cujo respeito tem-se guar
dado silencio até agora e que, p1ra mim, espe
cialmente, tem importancia excepcional, porque · 
se refere a objecto em que me cabe ou me cou
be outr'ora grande, sinão a principal respon
sabilidade. Quero referir-me, senhores, ao ser
viço do abastecimélnto d'agua á capital do 
lmperio • . - · 

Antes, po_rem, de entrar no debate, permitta 
V. Ex., Sr. presidente, que eu approveite _o 
primeiro ensejo que se . me offorece para, do 
alto desta tribuna, dirigir á provincia do meu 
berço uma saudação, como prova de minha gra
tidão pela honra .... 

o SR. RODRIGUES JuNIOR:-Muito merecida. 
O SR. MoRAES JARDIM:- .•.. que acaba d@ 

dispensar-me, escolhendo-me pela segunda vez 
para representai-a neste . recinto ; dever para 
mim tanto mais imperioso, quanto estou con
vencido, e a camara me fará a jastiça de acre
ditar, que, para a minha eleição, nenhuma outra 
influencia concorreu, além da espontaneidade e 
livre deliberação de meus comprovincianos. 

Cumprido este dever, entrarei no debate. 
Variados são, Sr. presiden~e. os assu.mptos de 

que se occupa o relatorio do Ministerio da Agri
cultura, peça importantissima, porque se refere 
aos objectos que mais dizem respeito ao des
envolvimento da riqueza publica em nosso paiz. 
Eu já disse que apenas tocaria de leve em al
guns desses assumpto-i, para occl!par-me espe
cialmente com o que se r efere a.o abastecimento · 
d'agua á capital do hnpet·io. 

Sr. pl'esidente, peço licença ao honrado mi· 
nistro para não acompanhai-o no seu optimis
mo em relação ao modo por que correm os ne
gocios daquella secretaria . Não é que eu queit•a 
levantar accusações ao funccionalismo muito 
digno, que alli trata dos differentes trabalhos 
que são da competencia do Ministerio de Obras 
Publicas ; faço justiça a todos esses emprega
dos, considerando-os não sómente muito aptos, 
como muito honestos e capazes de bem preen
cher os seus deveres. 

Mas, Sr. presidente, ha um vicio radical na 
organização d'este ministerio, do qual parti
cipa a respectiva secretaria, vicio que_ se evi
dencia com a referencia de factos, que, aliás, 
estão no conhecimento de- todos. Nem sempre 

-as questões q 110 tõm de ser resolvidas pelo Mi
nisterio de Obras Publicas são preparadas de 
modo a evitar erros, e erros graves que com
promettem se1·iamente os interesses do paiz. 

Não desejo demorar-me neste, como em 
outros assumptos·; hei de fazel-o, como já disse, 
na 3ª discussão e por essa occasião procurarei 
demonstrar com argumentos e factos que não é 
infundado o meu juii o a tal respeito. Mas, desde 
já, direi que um dos vicios capit.aes da organi
zação do Ministerio de Obras Publicas está no 
modo po1· que alli se acha constituido o resp e
ctivo funccionalismo; notando-se principalmente 
a falta de systema nas norneaçõ ~s do pessoal 
technico para o's differentes empregos que 
dependem da pasta da agricultura. V. Ex. sabe, 
Sr. presidente, que a essas nomeações pres '.de 
sómente o arbitrio do ministro, arbitrio que 
nem sempre consulta a justiça e as C)nvenien
cias do serviço publico. Si não fôra isso, não 
veríamos funcciona1·ios, que alli occupavam 
c ~1rgos da màior responsabili lade, sem motivo 
justificado, decahirem da confiança.que por lon
gos annos souberam merecer, sendo postos á 
margem para darem logar a outros, que serviços 
anteriores ainda não haviam reco.mmendado. 

Prescindo de citar nomes, limitan:lo-me a 
assignalar o facto como uma.das pl'ovas do que 
disse, isto é, de que ha um vicio radical na or
ganização d'est3 ministerio e que cumpre com
bater. 

Accumafoção de · empregos. Ainda neste 
ponto não posso acompanhar o honl'ado ministro. 
A accumulação de empregos, si algumas vezes 
póie trazer prej nizos pB ra o serviço publ[co, 
em muitas outras torna-se uma nece•sida:le e 
póde ser mesmo aconselhada como n:iedida de 
bem entendida economia. 

O SR. -ANDRADE FIGUEIRA:-:- Apoiado. 
O Sa. MoRAES JARDJM:- O proprio i;ninistro 

que referendou o decreto prohibindo.· as ac
cumulações_, parece já estar· disso convencido, 
po1· que p-óle-se já citar mais de uma excepção 
feita por S. Ex. á. regra, que S. Ex. mesmo 
estabelece li. Logo na primeira pagina do rehtorio dcpara

se-me urn 'motivo, que naturalment3 suscita 
observaçõe.s dignas de ser.trazidas a) conheci- O SR. AFFONBO PENNA (ministro da agri-
mento desta ca~. -Sob o titulo -Secretari·1 de citltura):-Nãu. conheço. . · 
Estado- dá-nos conta o honrado ministro do O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- Elle declara no 
m0:1o por que marcham os serviços da saa re- j relatorio que não ha ex:cepção nenhuma; po-
partição. · rém ha. .. 
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· O SR; M. PoRTEI,LA:~ No relatorio diz que 
não ha nenhuma. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- E' lnm V. Ex. 
citar as excepções que ha. 

O Sa. MoRAES JARDIM:- Não muito longe 
do nobre ministro se poderá encontrar uma 

. cless3.-> excepções. Não quer0 declinar nomes.· .. 
O SR. AFFON >O PENNA (ministro da agri

cultura) :- Deve i:leclinar . 
O SR. MoRAES JARDIM:'- •.. quero apenas 

a!>signalar os factos. . 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA E OUTROS SE-

NHORES: - Deve declinar. . · 

O SR. MoRAES JARDIM:- Bem ; como assim 
o exigem, vou fazel-o, para cumprir o meu 
d1wer. (Apoiados). · . . 
· V. Ex. sabe que o director dos t.rabalhos da 

barra do Rio Grande occu pa; ao ·mesino tempo, o 
logar de director na · Secretaria da Agricul
tura. ·Ninguem apr3cia m elhor esse habil 
funccionario e intellig·ente eng·enheiro elo que 
eu . .. 

O SR. ·\VERNECK :- Apoiado, tambem eu. 

O Sa. MoRAES JARDI!I! : - . . . considero-o 
mesmo uma. das illustrações de minha classe 
mas elle conqtitue uma excepção ao decreto la~ 
vrado pelo nobn ministro, porque a gmtificação 
de 18: 000$ que percebe pela direcção das obi·a·i 

·da barra do Rio Gt•icude do Sul, accumula o or· '" 
dr;nado de 6 :000$ ou 7: 000$ como director na 
Secretaria da Agricultura. 

O SR_. AFFONso P mNNA (ministro da ag1·ici1l
tura) :-Elle occupa o logar de director mas 
só tem os vencimentos da commissão. ' . 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA :....:..E is ahi corno fÚl 

entende a economia.! Era melhor que accumu
lasse o trabalho, po1·que então tiuha direito a 
accnruular .os vencimentos, como recompensa de 
trabalhos ; mas elle acc-umula os ordenados sem 
accuruular o trabalho. 

O SR. MoRAES JARDIM :-Out1·as accuruula
ções existem que, de prompto, não posso citar, 
mas que tamb em- constituem excepçfos odiosas 
ao.dec reto raforendado pelo nobre ministro da 
agricultura. , . 

O SR.· ANDRADE FIGUErRA :-Não é ('Sta a 
unica; V. Ex. póde citar outras . 

O SR. MoRAES JARDIM :-Não po·;so demorar
_ me neste as 'rnmpto; a hora está mui to adian
tada, e desejo tratar, com algum desenvol
vimento, de um objecto para mim muito impor
tante. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Taremos o 
prazei' de ouvil-o até á hora que ,V . Ex queira. 
(Apoiados .J 

O SR. MoRAES JARDIM :-Muito obrigado a 
VV. EEx. 

Farei apenas menção, Sr. presidente. de 
alguns assumptos consignados 'no relatorio 
pfl.ra lastimar a pouca attenção que até hoj~ 
tem merecido do g·overno do paiz a provincl.a 

. que tenho a honra de repr esentar nesta casa : 
engenhos centraes, telegraphos, estradas de 

ferro, todos estes melhm•amentoo, de ' que já 
gozàm as demais provincia 'l do Imperio, de · 
nenhum delles âinda participa a pobre prnvin
cia de Goy<iz. 

O Sa . FELICIO Dos SANTOS : - Vão cami
nhando para lá. 

O SR. MoRAES JARDIM :-Qtrnndo chegarão'? 

O SR. FELICIO D03 SANTOS : -Muito breve. 
Olhe a navegação do Araguaya. 

O SR. ANDRADE FiGUEIRA: ...:..o .nobre depu- · 
tldo tem toda a razão para reclamar contra este 
escandalo. · 

O SR. fyioRAES JARDIM : - Tão po ~1ca atten
ção merece do governo a infeliz provincia que 
tel).ho a honra do representar, que o nobre mi
nistro .da agricultura, occupando~se no seu re
latorio de um serviço importante, como sej'.I. 
o da naveg11-ção s~bvencionada, esqueceu-se 
até de mencionar um, qüe diz respeito àqU:ella 
provincia ' o que se refere aos rios Araguaya e 
Tocantins. Não acompanho o nobre deputado, 
que acaba de hon ra1·-me com seu aparte , no 
modo pelo qual encara essa navegação . · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não é a navega
çã~ ; é a manein. por que tem sido executada. ·o 
contracto tem si:lo sempre violado. 

O SR. MoRAEq 'JARDIIÍ'.! :- Neste ponto talvez 
V. Ex. tenha razão. · 

Não data de hoje a tentativa para a nave- · 
gaç:'10 dos rio> Araguaya e Tocantins, que ligam 
a provincia de ~Goyaz ao Para ; desde o prin
cipio deste seculo, granies esforços foram em-
p1·egaélos com o fim de aproveital-a. · 

·o SR. ANDRDADE FIGUEIRA: - A vantagem 
_da navegação não se discute, . mas a maneira 
por que ella se tem feito. · 

O SR . MoRAES JARDIM : - Folgo que o hon
rado deputa.lo pense deste modo. Não faz muito 
t empo,que se conseguiu alli introduzir o· vapor, 
graças á energia de um brazileiro illustre, o 
Sr. Couto de Magalhães (apoiados) ; actual
mente o serviço . é feito nos dous rios por uma 
em preza dupla, · 

O que lastimo é que o honrado ministro nãe> 
nos dissesse no S''m relatorio como têm 'sido 
cumpridos esses contractos. ( Apa1·tes .) 

Diz• o nobre deputado pelo Rio de Janeiro que 
o nobre minis ti·o não tem meios par..i. attenJer 
âquelle serviço; responderei a S. Ex. que està 
nas mãos do governo crear os meios, no
me3ndo fiscaes para essas emprezas, medida 
que,não .sei por que, até hoje não tem sido 
executàda íapartes), e corri a qual se podel'iam 
evitar os abusos no cumprimento dos contractos 
feitos com o governo, si abusos existem . 

O certo é que, depois de te1·-se conse"'ui
do introduzir no Alto Araguaya a nav;gaM 
ção a vapor, seria erro gravissimo abandonar 
este serviço, para o qual chamo a at tenção do 
nobre ministro. 

O SR. AFFONSO PENNA (ministt•o d l l agri-
ciiltiira) dà um aparte. · 

.O .SR. MoRAE.s hRDnf:-E, visto que o nobre 
m1mstro da agricultura acaba de dizer que, ,,si 
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não faz a fiscalização, é por falta de verba, peço 
licença a S. Ex . para offerecer uma emenda 
autorizando o governo a pagar a um fiscal que 
vele pelo cumprimento dos contractos concer
nentes á navegação do Arag11aya e Tocantins, 
os quaes, segundo informações que tenho, não 
têm s:do rigorosamente observalos. 

Fallei em eslr.adas de ferro. Sobre isto muito 
teria que dizer, mas,como não desejo abusat• da 
attenção da casa ~n 10 apoiados), reservo-me 
para tratar deste obJecto especialmente em 
3a disc11ssão. 

Por agora me limitarei a chamar a, ttenção 
do nobre mini stro parJ. o prolongamento dá es
trada de ferro Mogyana. Entendo que actnal
mente a solução do problema, de dotar a:; pro
víncias de Goyaz e Mato Grosso com esse meio 
de commnnicac;ão facil e rapida, póde ser alcan
çada em grande parte, com dispen lio relati
vamente reduzi!lo p:ira os cofres p11blicos. 

. O prolongamento da estrada d l forro Mo
gyana até ás margens do Pat•anahyba condu
zirá a e~se fim; a concessão da garantia de 
juros será inteiramente nominal." As margens 
do Rio Paranahyba são já b:i.stante povoadas e 
sel-o-ão ainda mais, logo que chegue até lá a 
estra,Ja de ferro. Sua riq11eza ó _prove1·bial, a 
importação e exportação que já se fazem pelo > 
portos do Para,nahyba é consideravel, e estou 
convenc.:ido de que é capaz de cobrir a garantia. 

Parece· me que esta q uestâo, estudada conve
nientemente, conduziria necessariamente o 
governo a resolvei-a desde já, conceden,illo a 
né 'essaria garantia de juros á rstrada de fe1•t·o 
Mogyana ou á Paulista, áquella que quizer 
prolongar seus trilhos até á margem do citado 
rio, parecendo a primeira mais no caso de 
fazel-o. 

PD-ssarei á questão principal, que me trouxe 
a tribuna em condições tão desfavoraveis: o 
abastecimento d'agua á capital do Imperfo. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que em '1875 
passou nesta ca~a a lei que autorfaou o gover
no a emprehender as obra·s precisas para dotar 
a capital do Imperio CO!ll um systema regular 
de abastecimento d'ag·11a. · 

Antes dessa época, a deficiencia desse serviço 
por tal forma se aggravon e o fornecimento 
d'agua á população desta êidade se . tornara tão· 
·precario, que o governo t_eve, mais .de uma vez, 
nec" ssidade . de recorrer a medidas eitraordi
narias para evitar á .mesma população os hor~ 
rores da sê le. . 

Vo.tado o projecto no corpo legislativo, tra
tou-se desde logo de dar-lhe execução, nos 
limitris do c.:redito de 19.000:000$, em quanto 
as ob as haviam s;do orçadas. 

Entretanto, Sr. pre .. :dden,te, sabe-se por in
formações colhidas nos jornaes, porque, infe-
1 zmente, não encontro no relatorio do hon
rado ministro da agricultura esclarecimentos 
a este respeito, que a despeza com·essas obra~ 
á at t inge, si não excede a 26.00 :J:OOO:íi, sem 
que o resllltado corresponda ao que se" e~pe
va com a execução do prqjecto proposto. Per
guntar-se-á, naturalmente, si um tão consi
deravel accrescirno de despeza é devido a er~ 
1·os no calculo do orçamento concernente ao 
projecto, cuja execução foi autorizada, Ol'l a 

esbanjamentos no modo por que t&m sido exe
cutadas as obras~ 

Não me proponho responder a esta ques
tão; 'es tou, entretanto, convencido de que, si 
erro houve no orçamento da~ obras projeeta.
das, por modo algum elle justifi<'a o enorme 
excesso de desp-eza até agora verificado. Quer
me paJ"ecer q11e não tem havido n 1 exec11ção 
des<es trabalhos a necessaria economia. 

Como V. Ex. e a casa sabem, fui incumbido, 
desde o principio, de dirigir a execução desi;;as 
obras, cujo pr jecto fôra por mim org?nizado; 
antes, porém, de terminadas, fui obrigado a 
abandonar esse posto de honra, em cónsequen
cia de um facto que, mal interpretado, o. tornara 
inconipativel com a· minha dignidade. 

Eu vbltarei a este ponto. 
Até á minha retiradi, eiu 1879, quando as 

obras mais importantes e mais dispendiosas 
estavam já conclui las, tinha-se despendido ape· 
na'3 15. 000:000$000 . 

Comparado este algarismo com o que se tem 
despendido até ag-ora, nota·se uma differença 
de ce1·ca de ·11.000:000$, cuja applicação bem 
des·',iar ia ver justificada. (Apartes,) 

Infelizmente , nala vejo no relatorio do nobre 
ministro, nem no de seu anteces1ior, que satis
faça mioha justa curiosidáde ; e é isto tanto 
mais para admirar, quando tem sido sempre Je 
ccstume mencionat·-se em todos os relatorios a 
despeza effectuada no respectivo exercicio, com 
a convenient9 descriminação. 

Mas, Sr. presidente, o q"e é ain :la mais 
para lam -~ntar, é que estejamos ameaçados 
de um accre''lcimo de despeza talvez excedente 
a 3 .000:000$, para complemento do projecto 
pri1nitivo, tendo-se em vista a canalização de 
novos rnananciaes, em substituição a um dos 
que se achavam ·comprehend idos no projecto 
primitivo, que se referia á canalização dos 
Rios Je Ouro,, Santo Autonio e S. Pedrn. Não 
tendo o governo conseguido expropriar as 
terras marginaes a este ultimo rio, voltou suas 
vistas para outros mananciaes e, segundo 
refere o nobre ministro em seu relatorio, 
trata-se de dar execução a um novo plano, 
ton::lo por base esses novos mananciaes, que 
são tributarias do rio kuassú e têm sua origem 
na mesma serra do Tinguá, onde parece · que 
é ella conhecida pelo nome de Se!'l'a do Com
mercio. 

Fallei accidentalmente na questão da ex
propriação das terras marginaPs ao rio S. 
Pedro. Desrjaria occupar-me della com odes
envolvimento que comporta ; o estudo desse 
monstruoso p1·ocesso denunciaria uma serie de 
erros cornmettidos em sua m·archa,os quaes:;: ~ria 
util assignalar como explicando o mallogro que 
foi o resultado." 

A historia da desapropriação do rio S. 
Pedro j á é bem conhecida. Não tendo conse
guido o governo chegar a ac~õrdo com os res
poctivos proprietarios, intentou a acção no tri
b11nal competent~. chegando esse proces30 . a 
tornar-se escandaloso . 

Eu referi-me a erros; vou ·apontar .alguns. 
Em primqiro logar n tarei que a expropriação 
não foi intentada, com applicação ao verdaJeiro 
proprietario daquellas terras. As margens do 
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rio S. Pedro,. isto é, as terras que deviam ser 
desapropriadas para a execução das obras de 
canalisação dessa rio, pertenciam de facto a 
P'1dro Pinheiro Paes Leme, que, posterior
mente á publicação. do decreto approvando o 
plano das obras que iam ser executadas, e em 
que se achava comprehendida. a derivação do 
referido rio, para o abastecimento desta capi
tal, transferiu-as a Finnie & Comp., contra 
quem foi intentado o processo de desapropriação 
ou, para melhor dizer, de indemnização, trans
acç-ão que tivera evidentemente em vista forçar 
o governo a pagar por essas terras, a pretexto 
do fim que motivava a desapropr:ação, exage
rados lucros. 

A lei de desaprQpriação, isto é, o regulamento 
de 1855,applicavel ao caso, preceitúa,no art. 2", 
que o facto da approvação das plantas por de
creto, importa a desapropriação, restando só
mente effectuar-se a respectiva indemnização, 
para que se faça. effectiv.a a occupação. Si 
assim é, é claro que, depois de lavra lo e publi
cado o decreto ap]i>rovando o plano das obras, 
não era licito ao proprietario passar a outrem 
a propriedade, de que já devia considerar-se 
expropriado. · 

Port mto, o processo foi indevidamente enca
minhado a quem não era proprietario daquel
las terras. Esse foi o primeiro erro. Em se
gundo logar, faltou direcção na marcha do pro
cesso. Cumpria ao juiz, que o presidia, estabe
bcer em termos clüos e precisos aquillo a que 
os arbitros tinham de dar valor ; isto, porém,é o 
que parece não ter tido logar, porquanto e 
sabido que, em.quanto dous dos arbitras toma
ram por base do arbitramento as terras margi
naes ao rio, e que de facto era objecto da ex
propriaçlo, outros tratavam de a\,aliar aguas, e 
aguas meJidas a barril.! Não obstante, essa 
avaliação absurda e illegal mereceu ser homo
logada pelo respectivo juiz ! Felizmente, po
rém, no tribunal superior este erro foi corrigi
do, mandando a Relação do districto annullar o 
processo e proceder a novo arbitramento. 

Ül'a, Senhores, quando se devia esperar que 
o governo, .de posse do accórdão que lhe dava 
toda a força moral, intentasse novo processo, 
tomando as precisas precauções para evitar a 
reproducção do abuso, o que se viu 'I 

Publicou-se um novo decreto dispensando as 
aguas daquelle rio, por considerai-as desneces
saria~, em flagl'ante opposição á lei que havia 
autorizado a execução de um projecto conhe
cido. 

A prova de que o govemo não podia dispensar 
aquellas aguas p'.lra o fim proposto, está em 
que ti•atou immediatament•3 de substi tuil-as 
pdas de o litros mananciaes. Mas tei·á havi .io 
acerto nesta substituição ? Conseguir-se-á o 
mesmo resultado mediante a mesma desp2z:1 'I 
Qtrnr me parecer que não. Como quer que seja, 
a questão tem sido adiada até hoje, e Deus sabe 
quando terá fim e quando a cidade do Rio de 
Janeiro entrará no gozo completo do melhora
mento que o poder compet•mte lhe quiz con
ceder. 

A esta questão do abastecim9nto d'agua pren
dem-se tantos as'lllmptos diversos, que eu pre
cisaria de muitas horas para desenvolvei-os. 

Sou obrigado, entretanto, pela escasséz dó 
tempo a passar por alto sobre elles, para tocar 
apenas nos pontos capitaes. 

Ao encetar a m,inha exposição sobre este as
sumpto referi-me a un1 acontecimento que mo
tivou a minha retirada da direcção das obras 
publicas. Preciso occupar-me com este objecto 
mais detid1mente, e espero que a camara me 
honrará com a sua attenção, mesmo porque tra
ta-se da defesa de quem até hoje não conseguiu 
üzer-se ouvir como era de seu direito. Refi
ro-me ao accidente, que se deu em um dos re· 
servatorios destinados á dietribuição das aguas 
á cidade. 

V. Ex.sabB que en112 deMaio de 1880, 
terminados os grandes encanamentos que de
viam trazer á cilada as aguas da serra do Tin
guá, e cujo s'uccesso deve ser C)nsiderado como 
um grande t:riumpho para a engenharia na
cional, tevé lagar no :rese:rvaterio do morro do 
PedrBgulho a inauguração do respectivo ser
viço de distribuição. 

Dias depois, um accidente· imprevisto, que 
deu-se nesse reservatorio, e que proposital
mente se procurou exagerar, levantou enorme 
celeuma na imprens:i, de3ta cidade. 

Estava éu enião com assento nesta casa e 
apressei-me ein vir á tribuna para tranquilliza.1• 
a cama:ra, o governo e o publico qmliltO ás 
provaveis conseguencias desse accidente, que 
após os primeiros exames pude :reconhecer 
não ter a import:mcia que se lhe quiz dar. 

E não seria difficil, Sr. presidev.te, achar a 
explicação desse facto proposital quem quer 
qu.e tivesse acompanhado as discussões, que 
mesmo por essa occasião ou pouco antes ti
nham havido na imprensa desta côrte, quer 
quanto á desapropriação de terrenos reclama
dos para ás obras do abastecimento d'agua, quer 
com relação á execução dessas mesmas obras. 

Facto propo~ital disse, porque na exagera
ção que se empreStou ao alludido accidente, se 
occultava uma manobra, tendo por fim afastar 
do seu posto de honra aquelle que até então 
tinha sabido oppor-se, no cumprimento de seu 
dever, a exigencias infundadas, importando gra
vame para os cofres publicos. 

Quem quer que tivesse acumpanhado essas 
discussõ13s teria desde logo reconhecido que se 
tratava de crear difficuldades áqnelle a quem o 
governo incumbira da direcção de tão impor
tantes obras, sem duvida com o fim de afastal-o. 
O accidente do PBdregulho foi um pretexto to
mado para consecução desse fim. 

Sr. presidente, eu historiarei rapidamente o 
quo então se passou, para que justiça seja in
teiramente feita a quem de direito. 

O accidente do Pedregulho era daquelles que 
apenas deviam despertar a attenção dos profis
sionaes, para :reconhecer-lhe as causas e op
por-lhes reme:lio efficaz: disse eu por essa oc
casião desta mesma tribuna. Entretanto,não foi 
assim entendido por quem occupava então a 
pasta ela agricultura, commercio e obras pu
blicas; os factos posteriores demonstraram .a 
prevenção de animo que presidiu á solução da 
questão, motivando desde logo ·a minha: resolu
ção d3 demittir-me do importante qargo que 
occupava. A Camara vai convence1·-se· disto, 
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O accidente éra em si mesmo insignificante e 

podia ser immediatamente reparado, como então 
garanti e ainda hoje o affirmo. 

O SR. J. PENIDO :-Entretanto se tem como 
ir remedia vel. 

O SR. MoRAES JARDIM : - E' accidente 
commum a obras des3e genero, e que com 
mais ou menos intensidade se 'reproduziu em 
todos os demais r eservatorios que têm sido 

construidos nesta cô1·te, como no de Santa The
reza, no da Tijuca e até no de S. Bento, fü~
dado sobre rocha, os quae~, entretanto, estao 
prestando, feitas insignificantes reparações, o 
serviço p1ra que foram construidos. 

Mas era preciso um pretexto e a vet'dil.de foi 
obscurecida. 

· Sr. presidente, a minhá posição é difficil 
nesta discussão, porque seria forçado a re
ferir-me aos mortos, e aos morto.> todo o res
peito é devido ; e V, Ex. ha de notar o cuidado 
que emprego para evitar de fet·ii', mesmo de 
leve, a esse a quem alludo. Mas, si dt;ivo pou
pàr aos mortos, os vivos não têm direito á 
mesma cônsideração da minha parte. E::i::érço 
um direito sagrado - o da defesa da minha re
putação profissional, adquirida com tanto sa
crificio e tão levianamente atacada. 

O SR. J. PENIDO .:- E não deve sacrificar 
a sua defesa à consideração alguma. 

O SR. RonRlGUEs JuNioR:- Antes de tudo a 
verdade. 

O Sn.. MoR.AES JARDIM :~Dito isto, affirroarei 
que aquelle que então occupava i nterinamente 
a pasta da ágricultura , na ausencia do resp e
ctivo ministro, não procedeu nesta questão com 
a boa fé, com a calma e isenção de animo, 
que são attributos indispensaveis a quem dirige 
os negocios publicos. Para provar esta propo
sição basta reJerir succintamente o que então 
occorreu. Logo que foi conhecido o accidente, 

· o então ministrá interino da agricultura tratou 
de nomear uma commissão para exame do re
s 3tyatorio, deixando de entender..,se com o mais 
in.teressado na questão e que ·era então seu col
lega nesta camara, não sómente quanto ao 
objecto do exame, mas lambem sobre a desi
gnação do pessoal que devia compoi· a com
:missão. 

·Tendo conhecimento de3te facto, procurei 
S. Ex. para pond?rar a inconveniencia de uma 
tal medida, . que reputava desnecessaria e só 
serviria para dar apparencias de razão á essa 
celeuma, qúe propositalmente se tinha levan
tado na imprensa, com ó fim de alarmar o pu
bHco e para protelar a execução das obras de 
reparação, que não admittiam demora .. 

Não foi attendido e a commis~ão começou 
desde logo a funccionar. 

Ainda quando o accidenle tivesse sido a 
conseguencia de um erro, de um vicio de pro
jécto, .é claro que ninguem seria mais compe
tente para o estudo de suas causas e effeitos do 
que o autor do mesmo projecto, a quem coubera 
tambem dirigir a execução desde os funda
mentns. Mas e>se que podia trazer mais luz á 
questão foi inteiramente posto de lado, che
gando o procedimento do ministro ao ponto de 

desconsideração .para com aquelle que de facto 
era ainda, o engenheiro em chefo das obras que 
eximiu-se de sua companhia quando pessoal· 
mente guiz examinar o reservatorio, elle a 
quem faltava toda a competencia na mataria. 

Mas, Sr. i•residente, voltando a esta corte o 
ministro effectivo da pasta e comprehendendo a 
necessidade de pôr um paradeiro a esse procedi
mento irregular, que tivera o seu substituto 
interino, ouvindo-me, convocou um conselho 
de engenheiros dentre os mais abalisados, afim 
de examinar a questão, discutir as causas e modo 
de repararar o accidente. 

O assumpto foi largamente debatido em uma 
conferencia; e, qugndo se devia esperar que 
fosse adoptado o alvitre preferido pefa maioria 
ou quasi unanimidade elos engenheiros con• 
sultv.dos, é nomeado para dirigir as obras de 
repara~ão o engenheiro que tinha se manifes• 
taclo em divergencia coro a quasi tatalidade dos 
seus colle gas. 

O modo, pelo qual se manifestára esse enge· 
nheiro na conferencia, não deixava duvida de 
que se afastara dos verdadeiros principias, que 
o deviam guiar não só 110 reconhecimento elas 
causas do acc:dente, comó no systema de re-
paração. · 

Eu !Jrevi as consequencias e tive a franqueza 
de previnir ao honrado ministro, affirmando 
desde logo que o systema, que ia ser adoptado 
na reparação do reservatorio, não podia satis
fazer o fim que se tinha em vista, podendo 
mesmo acontecer que ficasse aquella obra pre
judicada, de modo a não· admittir mais con
certo. 

O que previ verificou-se em grande parte. 
Feitas ag reparações, que custaram aliás mais 
do que havia custado a construcção do proprio 
reservatorio, pois que importaram em cerca 
de 700:000$ ou mais, ao passo ·que o reser
vatorio tinha custido até então 500 e tantos 
contos ; !!OVOS accidentes se produz.iram e com 
caracter muito mais grave, como era de es• 
perar. · 

Com effeito, não é preciso ser profissional 
parn conhecer o erro em qué laborou o enge
nheiro que dirigiu aquellas obras. 

O Sn. RATISBONA:-V. Ex. etn quanto calcu
lava a despeza a fazer-se com a reparação ? 

O SR. MoRAES JARDIM : - Não excederia 
provavelmente, si fosse adoptado o que iniiqnei 
desta mesma tribuna, de 5:000$ ; de facto,des
pendeu-se, segundo sou informado, cerca de 
700:000$000. 

o Sn. RODRIGUES PEIXOTO :-Não havia p1 ~.no 
para as reparações ? 

O Stt. MoRAES JARDIM : - Parecé-me qtte 
algum tempo depois que te:ve lagar a confe
rencia : de engenheiros, foi ortànizado uni 
plano pelo engenheiro que foi mcumbido das 
reparações. 

O SR. RonRIGUEs PEIXOTO : _...V. Ex. nãô 
deixou um plano quando sahiu ·~ 

O Sn. MoRAES JARDIM:-Já disse que fui 
desde logo posto de lado ; acrescentarei que 
depois da conferencia não mais fui ouvido. ln• 
diquei, entretanto, o que faria, si tivesse tido 
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a liberdade de proceder. Condemnei como 
ainda agora condemno,o que se fez com~ inutil 
e prejudicial. . ' 

Sr. presidente, o que é ~erto é que são ja 
pa~sados quatr..i annos, e arnda o reaervatorio 
está em reparações. O que se tem despendido 
exactam~n~ ~ neste mister 'I E;1 quizera que o 
n?hre m1mstro n~s fornecesse mformações pre
cisas a este respeito. 

Quanto ja tem cüstado o reservatorio de 
D. Pedro II? 

O primeiro engenheiro que dirigiu os traba
lho~ de reparação, convencido do erro em que 
cah1ra;. tratou de oh.ter a SL1a ex~neração, quan
do se d,•a novo accidente, depms de concluídas 
as·obras que propuzera, sendo substituído por 
outr? en.':enhefro, que ainda hoje cons~rva-se 
na direcçao das obras ç!o novo obastecimento 
d'a.srua. 

Aind'.l. nesta nomeação não andou o governo 
bem aconselhado. · · · · 

O SR. J. PENIDO: - E' um eno-enheiro qae 
goza a fama de muito habil. 

0 

. o. SR. WERNECK: - E' um profissional muito 
d1stmcto e muito honrado. . 

O SR. MoRAEs JAanrM: - Não serei eu quem 
o ponha em duvida. . . 
· Não andou, porém, o governo bem aconse
lhado, disse eu, e vou dar a razão. 

Sr. presidente, o en~enheiro nomeado exer
~era po.uco antes um Jogar jtrnto á ernpreza 
rncumbi la de levar a effeito as obras do abas 
tecimento d'agua, e é sabidJ que dalli S3 reti
rara em lucta com o emp:·üiteiro. Ora, ainda 
estanio sob a responsabili .ade do mesmo em
preiteiro a execução dessas obras, não era de 
bom. conselho nomear para fiscalizai-as o enge
n~e1ro que, tendo s ido empregado desse emprei
teiro, pouco ante.a se retirára em divergencia 
com elle. 

E tanto é a~sim que, para obviar esse in
conveniente, foi o serviço do abastecimento 
d'agua subdividido, por essa occaaião, em tres 
partes ; de. sorte q~e. os trabalhos, que, desd•' o 
começo ale que fo1 rnRugurada. a distribuição 
das aguas da serra do Tin~·uá, tinham estado a 
c~1'.g~ de um unico engenheiro, passaram a ser 
d1r1g1dos por tr es, augmentando-se comidera
.velm 0nte a de<ipeza, não sómente com o au
gmento do numero de chefas, mas com ores
pectivo pessoal; pol'que, como V. Ex. sabe, 
cada chefe tem o seu estado-maior de eno-e
nhei1·os e de empregados, constituindo t~es 
repartições distinctas. 

Infelizmente, como já di, se, não encontro no 
r~latorio. do nobi·e ministro dados que me habi
l1te.m a .1.ulgar dPsse . accrescimo ds despeza. 
Tomo a ltbrir lade de perguntar a S. Ex. si não 
tem recebido regular~ente relatorios do di
rect~r daq uellas obras. 

o SR. AFFONSO PENNA (ministro da ag1·icul
ti.ra). - Ten·ho recebido ; tenho informações 
de todos os f.1c tos que alli se dão. 

O SR. MoRAEB JARDIM : - Ne.ste caso peço . 
a V. _Ex. que me forneça ·cópia, não só do re
latono de.ste anno, como de todos os que hou
ver recebido, desde que tomou conta das obras 

o distincto éngenhei1•a, o Sr. Francisco .Bica
lho. Desejo cotejar estas peças otlkiaes, e t'al
vez por ah i me habilite a ti·azer a esta carnara 
informações ma[s precisas sobre este objeeto. 

O SR AFFON30 PENNA (ministro da agricul-
tui·a) da urn ~parte . · 

O Sa. MoRAES JARDIM.- Esses resumos não 
podem satisfazer, principalmente no que diz 
respeito a de;;pezas. 

Sr. presidente, ha um ont1·0 .ponto que se 
pr 1n~e tarnbem a este assumpto e que merece 
a maror attenção da camara; refiro-me á orga
nização de tarifa> e r espectivo regulamento 
para o s 0 rviço da distribuiçiio d'agua. 

Na lei promulgada par<1 dar e:>:ecução ao novo 
abastecimento d'agu<1 foram prescriptas as con
dições em que devi:i.. ser feito este serv ço, es:. · 
tabelecidas de modo que dahi não pudesse re
sultar o menor onus aos cofres publicas. 

E de facto, Sr. presidente, não seria justo 
que a capital do imperio usufrui,se de um be" 
neficio de tal ·ordem á crista do Estado á custá . 
da contribuição cobrarla a todas as p1•;vincias 
do imperio. Era, portanto, de justiça gue se es
tabelecesse a tarifa da distribu ção d'agua por 
~al mo~o gue do proprio serviço resultasse a 
indemmzação do onus, que as obras iam acar
retar. 

Pois bem, SI'. presid 0 nte, as bases dessa lei 
não puderam ser convenientemente attendid:1s 
n'urü regulamento provisorio: que o governo 
faz promulgar para execução do serviço da dis
tl'ibuição d'agua, antes de tern:iinadas todas 
as ob1·as; e não me seria difficil demonstrar 
que, longe de preenchei· o fi_m que se teve em 
vi>ta,isto é, cobrir o onus r e.sultante das obras.a 
apl'.licação definitiva da tarifa, adoptada provi
s1o~iamente, não conl.uziria ao fim proposto nçi, 
ei. 

Veio que em seu relatorio o honra-lo minis
tro chama attenção da augusta camara dos Srs. 
deputados para esse objecto; mas perm!tta-me 
S. Es:. perguntHr si esta em suas intenções 
prep'l.rar u~. nwo regnlamento, um regula
mento defin1t1vo desde já ou conseryar o que foi 
promulgado. como provisorio ~ 

Tenl10. ra~ão. para fazer esta pergunta, por
que recew mm to dos p1•ovisorios da nossa t~rra 
q_ue quasi sempre tomam caracter defini~ 
t1vo. 

O SR. J. PENIDO :-:- Caracter permanente. 

O Sa .. MORAES JARDIM:- E nã;i é possivel, 
Sr. prns1dente, que continue ó reg-uhm ento 
con: S 8 ~eh~ estabeleci .lo, porque nem só não 
sera aat1sfe1to o fim dii. lei, corno porque con" 
tmuará a pesar .sobre os cofres publicos um 
onus, que exclusivamente deve caberá popula
ção que goza, do b~nefic!o, que a elle dá logar. 
~hora esta muito ad!antaJa, Sr. presirlente, 

e nar1 .obstant~ ter procurado abreviar o muito 
que t~nha a d1ze_r sobre o o~jecto do debate, já 
abusei po~ domais da attençlo dos poucos colle
gas q1rn t1veram a benevolencia de ouvir-me 
(nao apoiados), é a quem muito agradeço. · 

O SR. J. PENIDO:-Merece-a tõda. 
. O SR. MoRAES lARDJM:-Muito te1·ia ainda a 

dizer, mas reservar"me-ei para a 3a discussão, 
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e então ta.l vez poss!i d:i.1· ás minhas idéas mais 
precisão, p~rque, ap;essad_aIQ!lnt> conio acabo 
de fallat", nao me foi poes1vel dar-lb.e~ não só 
o desenvohimento nccessario, como mesmo a 
precisão que o motivo comporta. 

O SR. J. PENI00:-Tem.discutidom11ito bem. 
O SR. MORll.ES JAn.our:- Tenho concltiido. 

(M uit<' bem; mido bem. O ormlor e felici
tado.) 

S::JS[O em 12 de Maio l1e 1884: 
Vida p~:i. 12; da V al, l 

O Sr. Barão do Guah.y (atten
çao) = - Sr. prosidente, depois do notavel dis
curso com que encerrou a 1• parte da or
dem do dia o distincto deputado pelo 3' districto 
da. provinc\a do Pará, me s·m\. difficil prender 
a attenção da. ca.mara, môrmeote quando, da es
ph~ra. elevada, em que pairou a discussão tão 
brilhantemenh encaminhada por S. Ex., eu 
tet·eí de descer p:ira uma. esphera muitis
sirno m1is modesta, mas certamente de não 
merior aleance para os interesses vitaes do paiz. 
(.4.poiaàos.) . 

Nesta tra.nsi<;ão, Sr. presidente, ê cbro que 
não me poas()fázer nem uma. sombra de illosã'o, 
e por conseq•.iencia. me é ind:spensavel pedir a 
V. Ex., como orgão desta augusta camara, q aê 
me seja. dispensad~ a b~nevolencíll. d9 que muito 
careço, tanto mais assim quanto poucas vezes 
frequento :i tribuna. 

Não me utilizara, Sr. p1•esidente, da.facul
dade que me dâ. o regimento, de entrar em d'.e
cussõ~s v&gJs sobre assumptos políticos : tem 
elles sido jà euffieientemente elncidados, com 
vanta.gem p~la illustrada minoria., vanta.gem 
que não foi correspondida. pela. maioria desta 
casa; 9, como 03 assumptos de magna impor
taneia que têm a attenção publica pr~sa., terãc; 
ainda de ser desenvolvidos em discussões par
ciaes, nessa occasi~. si alguma estiver ao al
canc.3 dos meus limitados conhecimeatos (niZo 
apoiados), me comprometto a fazeL" parle 
d'a.quelles que delles se.ccxuparem. 

Ante>, porém, de entrar, Sr. presidente, na 
maleria relativa. ao or9a.mento da agricultura, 
peço licenç1 a V, Ex. para felicitar-me, por 
ver res tH1lido á camara o illue tre depula.do pelo 
10º districto da minha provinci:i.. 

Acha-se, por consequencia, dissolvido o tri
bunal inquisitorial d~ verificação de poderes da 
assemblea Pl'C?vincial da minha. provincía. A 
missib de S. Ex. parece que eetá termi
nada: não ha. mai~ inimigos a debellar, nem 
innocentes a immolar. (Riso.) 

Devo felicitar-me,Sr. presi:leute, tanto mais 
porque tenho a1ui ensejo de perg11ntar a S.Ex. 
ei amda faz questão do seu projecto sobre a 
vi:aliciedade da presidencia, aíC1da que momen-

. tanea, da. aaaemblêa provincial da Ba.hia.. 
Qu\lria pêrguntar ninda. o. S. Ex. si é cohe

ren te o seu pen•~mento roclamando aqui a 
tamporarieda.de do Sanado, e apreaentu:io alli o 
projecto que parece preparar uma eapecie de 

A. 7 · 

vitaliciedade para. a.quelle que tiver exi:müdo o 
carg() d3 deputa.do p~ovíncia.l, dur.:mte o mªior 
numero de Jegis!aturas. 

S. Ex., com a sua. reconhecida p()pulariàa.de, 
~eve ier preparado e>~c projecto que não pode 
lnteress1r sinão a S, Ih. individuallllente, 
pelo direito de antigaidade ; mas, reJJilo, creil) 
haver incoherencia. ou contradieção de idéas, 
q11erendo um Senado temporario e uma. presi
denciia. da assembléa. iirovincit.l da. Bahia. vita. 
licia.. 

O Sa. Z.o1.~rA~- Me.s o nobre deputado esbi 
perfeitamente enganado; porque o ponto a. que 
se refere tl"a.ta simplesmente da mesa. provi
soria. 

. O Sn. Prui:sIDJ:N'l'E :-L~mbro ao nobre depu
tado que o que esta em discussão ó a orçamento 
da agricultura.. 

O Sa. BA.a'.i'.a no Gu,urY :- Si realmente eu 
supp'lsess3 que V. Ex. era tão rigoroso oom
migo, talve7. qae não me<1.nimasse a tanto. (Ha. 
alguns apartes.) 

Não vim discutir o regimento da assem
bléa provincial da. Bahia, venho apenas felici
tar-me o :i. minha província, por ver restituid1;1 
á camara o nobre dep11tado pelo 10• districto, 
dêcla.rando a V. E:it. ê a esta ca.mara que, si 
houver deb01te sobre os negocias da. assembléa. 
pl"ovincial d'1 B .. hi a., me comprometto a acom
panhar o nobre deputado nas divers~s aprecia
ções qlle füer. 

P,i.ssa.rei, portanto, em homenagem ao pedido 
de V. E:t., a tratar das questões atti11entes ex
clusivam~n te :l pasta da agricultura, 

Sr. presidente, não presumi ter occasião de 
fallar hoje, mae um incidente que profundamen
te lastimo reLirau da tribuna um distincto de
putado que poderia. certamente vir dar muit1;1 
brilho ao debate, e cuja palavra alltorfaada. eu, 
com muito prazer, ouviria, como de certo faz 
esta. augusta. camara. 

O SR. TARQU!NIO DE Souu.:-V. Ex. não é 
mêD03 distinct(). · 

O SR, fü.B.ÃO DO Gu.t.HY :-Mas, desde que e. 
aueencia do nobre d\lputado pelo i• districto da 
pl"ovincia de Santa. Calhar ina. privou o par la• 
mento do seu valioso concurso, entrarei em al
gU?nas questões,que em me11 espirito,deeperta
ram duvida, e que estão corrêlacionada.tt com o 
orça.menta sujeito ao debate. 

Lendo por alto o relatorio volumoso que foi 
di11tribuído ha poucos dias, e em que difficil
mente poderia entrar num exa.me a.curado, no
tei uma circumstancia. que me attrahiu espe,.. 
cia.lmente a. aUenção,e foi que o acturi.l ga. bineta 
continua. no mesmo regimen de promessas. 

Suppuz que,com o deeapparecimento do gabi
nete presidido pelo honrada Sr. conselheiro 
Visconde de Pa.rana.g11a, esse syBtellia de pro
messas tinha. cessa.d(), mas vejo que me enganei, 
porque desse mal acha.-se a a.ctual a.dmínietra.
ção contagiad11 • 

Assim ó que, no orçamento da agrioultura, 
vejo promessa• de reforma do correia, que, já 
desde o gabinete de 21 do Janeiro, se prometteu 
realizU'. 
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Pel'gunto sn ào - oobre min'.stro: em que pé 
está. esta reforma ~ . 

o Sa. APFoNso Pi:NNA (ministro da agricul
t11ra) :- Depende da. approvação do senado. 

O Sa. B.uü.o D:> GuAHY :-Além dis9.0, temos 
1.iod& a promesa, da reorganiz~ç~o do_.lnstiLuto 
Agrícola Bahia.no, para_ o que foi .á minha pro
viocia mandado um euviado espec1aL 

prestar-llle o cita.do auxilio, a que proposito 
vem a ida do Sr. -.ion>elheiro Nicolau J.oaquim 
Moreira. Y 

Aqui tem V. Ex:. um dos pontos sobre ciue 
preciso onvir a palavra. do nobre ministro. liito 
tudo revela. uma certa i ncob.erencia com o 
programma economico, tão apregoado pelo 
governo. 

O Sa.· A NDRADE FiGuEtRA:-E' para dar· 
commi98ões 11 11.6.lhndos que querem passeia.r ú 
custa do &ta.do. 

E, q11&ndo tratar dã- especie, eu po~·ei bem em 
relevo uma. tal ou qual incongruenc1a, entre a 
apreciação do nobre ministro e o i•esultsdo da 
missão do profissional, alias halJilitadissiii:io, ao O Sa. BARÃO oo GoAHY:-Eu ISU.ppunha que era 
qual foi confiada. a incumbencia de examinar e outra a· razão, essa. nã) me occorreu, mas em 
propor as medidas que tendes>em a tornar mai~ to:lo o C!\SO ftca ·registr.lda. 
util a.quella insti tuição. . . Passarei a tratar . da. questão relativa áll 

Ainda. temos mais promessas: a da. organiza- marcas de f1bricas e de commercio . Esta. esta 
ção de um regulamento para execu~.ão da. lei questão cnusan lo a~ maiores perturba.çõas, 
n. 2682 de Outu'bro de f875, sobre marcas de principalmente na minha província. A lei de 
fabrica e colllJllercio, quea:ão que tem levan- i875 pràcisava ser regulamentaJa. J á os anta
tado grande celeuma na provincia. que tenho a cessores do nobl'e minislro da. agricultura. 
honra de reprllsentar; e creio que afinal ainda h~viam attrahido a a ttenção do poder legis la-
84\ p rome tte11 um pla.no geral- de viação feri•ea. tivo, para a nacoaaida Je de um regulamento que 
Mas, em summa, já temos tres . promess::is e, li harmonizasse as dispoaiçõ<B ora vigentes com 
proporção que fór apreciando os topicos citados, a convenção que foi estabel)cida. na conferencia: 
pedirei ao nobre ministro o. :fineza de di- de Paríz, e na qual foi o Braz1I di tfnamente re
zer-m 3 em que con.iiçl!es se acham essas pro- presenta.lo p_elo Sr. Conde de Villeneuve. 
jectada:< reformas. . Ora, Sr. presidente, na questão de mn.1•cas 

Observarei a ordem em <J.Ue se acham oe to- de fa.brieas e de comm.,rcio ha um:i. tal variedade 
picos ào relatorio. Assim e que temos em pri- de disposi:;ões que diflicil será. aos poderes com

. meiro logar o Instituto Bahia.Do de Agricul- · ~etentes da.re~ecllçii.o conveniente á lei. :Assim 
tura. Diz o nobre ministro .: · · & . que, ultimamen te, em nossa provinc1a, iaram 

<A Escola Agricola de . S. Bento das Lages a.present~d 18 á. repntição eornpetente marcas 
foi visi tada., no ultimo anno, pelo e .nselheiro que, aó e exclusivamente pe lo facto d e terem. 
Nicolau Joaquim Moreil'll, incumhido pelo men apma' disfüicLivo de lettras,não podiam ser re · 
antecessor de propor ae bases da. reorganização 
ha. tempo reclamada p'.l?'a aquelle ·estabel9éimen- gistradas • · 
to. Em relatorio minucioso,d~ que tereis conhe- Além ·disto, um i ncidente se levanton entre 
cimento, deu conta aquelle agronomo dos re- duas fabricas. de rapá da. minha. provincia. 
11ultadoa do exame a qu~ sujeitou, vor todos os Ambas reclamaram direito de poder registrar 
aspectos· a. Escola Agrícola de S. B~nt!) das La.- na~ marcas que até certo ponto se as$cme
ges, a qnal. apeiar dl) zelo com q ue ha. sido lhavam, não direi no~ emblem•le, mas nos acces· 
dirigida. e da. competencia de sua corpornção sorios de que se achavam ellas revestid 1s. 
docente, n~o tem produzido os fructoa que se- Travou-se uma questão muito séria. em quo a 
rião par& esperar de esLabeleeimento melhor Junta Commercial resolveu da xnaneira que lhe 
situado e organiza.à:> .> E terin'na: 110 rela.torio parecon de accôrdo com e. lei . 
será enviado á. directoria do. lmpedal Insti- Duas veze1, po~ôm, recorr~u uma das partes 
tuto Bi1.hiano de Ag riculturn, a. fim de que, no. que se considerou prejudicada, ao gov~rno, que, 
fórma de se11s estatutos, consiàere como 1nere- a sea turoo,mandou ouvir o Conselho d3 Eetiido, 
ce, yjsto como a intllrvenção dos p?d~rce ge- que emittiu o parecer sobre o qual o governo 
r aes, na gerencia dos n~gocios do instituto, é baixo11 um aviso mandando cancellar o registro 
limitala. il subvenç.&o incondiciona l de... . . de uma dessas m:t.rC!LS. O parecer do Conselho 
20:00'1$.com que annualmeote 1em sido au:i:ilia.- de Eat?.do· cheg.)n ao ponto de considerar :iue 
da a Escola. Agrícola de S. Bento das Lages.> havia. a3melli.ança verificada. n()s acces'lOrios das 

Ora,-Sr. presiçlente, si a. intervenção do poder· marcas em le ti~io,e que o peso dos botes de r apé, 
geral, em relação ao I nstituto Ba.hiano de Agri- seu formato e a té a. cór d;.1 papGl determinavam 
cultura., s3 limita a. dar incondiaionaZmente confusão noe prouuc~os. Ora , franc:i.mente, pa.
urna subv&aç:ilo, perguntarei ao nobre mi nistro rece e:s:a!l'ero levar-se a este ponto o direito de 
por que nomeou essa distiocto profissional para propriedade, e, eni c ircumsts.ncias identic:i.s, 
ir e:r.:uuinar aquella escofa, aobreca.rregando difficil ser~ dado a qui>lquer junta dt!libera;. 
assim de nova$ despi>zas o ji desClcado orça- Para obviar a este e outros i oconv.,nientes, 
m •nto gerll;l do Imperio ~ e p:i.ra · hab,l itar a.s juntas ci>m01erciaes, cujas 

Sr_. presidente, ao ler esta disposição, per- attribuiçõAs têm · ido lentamente c~rceadas, a 
suadi-me de que poder1a suggerir a osta 11.U· bem o.ttendor a.o ~erviç1 a seu cLrgo, é indis· 
gu11ta camara o alvitre da m11dança do Iaefüuto, j p•nsavel o ragulamento que S . Ex. p1·omelteu, 
e que. p~eyia chamar a attençã:i do governo ma.~ que ai oda nlo foi o.presentado. E ' ene 
ps._ra auxiliar. a provincia neaLe louvavel in- li outro-ponto que é preeia~ que o nobrJ rnini1tro 
luito ; mas .• ll com elfeito o gover11.o :nada tem elucide.e me in!orme em que pé etU. a. questM 
colQ o lmtituto, e lh.e serve unic&111ente para do regulamento d& lei de 1875. 
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Passarei, Sr. prêsidenta, á impor!a.nte ques. 

tão do correio. Pa.rece incrivel que a industria. 
dos corr ei08, explorada. como é pelo governo, 
a~reseo.te, quasi que se póle dizer, um facto 
virgem. 

Em todo a parte do mundo, me~mo atraves· 
sando as crises as mais sérias, nunca 011 qnMi 
nunca dei:taram dn ser os correios U(lla. f•nte 
de rend~ para. o Êstado. Nã) dh·ei em abso
luto, · mas no~ paizes da Europa dá·a~ isto 
geralm~nte; na propria Republica. Argentina, 
o presidente, em s11e. mensi.gem ao abrir este 
anuo o congresso; consignou o f<lc to de haver 
o correio spre$entado sa.!do a favor do Estado. 
E entre nós o que veinos 1 D efic it, ~ deficit 
inceasante. Nlio estará o sagre.lo deste estado 
anormal na conveniencia d.'\ reducção das nossas 
lar:fas, collocando o serviço do correio ao alcance 
de tochs as classe>, como é sua missi o 1 Bem sei 
que a admi ni$tração dos correios, telegraphos 
e e~tra.das de forro do Estalo não deve preoccn
par-se e:i:clu•iva.mente da. parte financeira., 
mas especialmente. do servico dO!! correios e 
telegraphos: parece-me que ó muito mnis fu.ci! 
conseg~lir-se o desideratum de harmonizar os 
intere•ses da :fu.2enda. pulllica., com as conve
niencias do povo . 

As duas condições i ndispensaveis a. nm bom 
serviço postal é o tran •pwte rapido e fre
qoen te das corresponlenci•s, em toda a ex
teoção do territorio, e em ~eguida a r~guh• 
ridale nas parti..ta.s e chegadas, nas arrecada
ções e nas distribuições. 

O uso frequente do correio é o maior instru
ctor do povo, e 4ualqu~r r eforma que colloque 
o seu uso :io alaance de todos, ó não só mate
riahnente u til, .como moralmen te bemínzejo. 

Pa.r& d~r uma. idéa, ainda. que succinta, a es ta 
augu•t a. camara, dos recursos que polem a.ü
ferir os Estados do Eerviço pos tal re~ularmente 
feieo, pedirei l icença. para attra.hir a sna 
attenção para o que s.~ p lesa, com rolação ao 
serviço dca corr .. ios, na. Austria e na França; e 
note bem a camara. que, pelo que se rofü re o. 
este ·ultimo paiz, citarei os annos immediat:i.
mente anterior e posterior à guerra., em quB 
o pai2, convulsiona.do por urn:i. fota. e ;trn.ngeira, 
invadido po~ toJoa os fados, h avendo eotreguo 
a. eua capital, t 9ndo por con9o:iuencia todos os 
servÍÇOJ profund1mento alterado• , paga.ndo 
uma divida enormi<aillla ao vencooor, com a 
sua. população dispera e dep~uperada, ci>m a 
cessão de duM provinci~s. ainda. aaaim, n aquelle 
paiz, se notou que, logo depois da. gueru, con
tinuou progres$ivameo.te, não sô o augmen to 
do rendiineo.to,rnas o augmento dG aa.ldo a favor 
do Estado. 

Vejamos, poi,, o que se dava na Austria., e 
en creio que .fica.t·:i. dernonst1•ado que o segredo 
pàt•a chegar a melhorar não sómente o s~rviçJ, 
como ta.mbem conseguir renda para o Eetado, 
é c<!rtament~ ~ r 1::duc()ilo das tarifas . 

g m 1855, o governo austrittco reduziu o 
parte das ca.r t:ls em todo o imper!o à metade, 
i sto é, de 10 kreutzers a 5, o que dó. appro:s:i· 
mada.ment-a 5G rs. Antes desta r eformo., os cor
reios ren·lia.•n 9.000.000 de dorins, num~ros 
redondoa; fogo após a r êducção diminuiu um 
pouco, man est~ difi'Grença foi immediata.mente 

eonvertidá em augmento consideravel, do mà· 
neira. que o> correios produziram em · 

i 869... . •• i0.027.447 :tlorins 
1870.. ... . 10.657 .OH > 
1871 .. .. .. it.814.731 > 

. ~oriauto, 'Ve·S9 que ll9Sl0 nltiDlO :i.nno, pro• 
duzu:am ~s correios austriacos 2.540,000 1lo· 
r1nB, mais do que nos 7 annos a.nteriorea 
quiind l 8S taxas eram dobradas. 
Pas~emog agora â França. Nfo acompa

nhare L as ta.belbs, senão p1·ecisamenle aquel· 
las que cOLTespondem a.o anno anterior á de
cl:r.raçi1 da guerra, deixando em branco o 
l~pso da guer~a,. porque não puderam orga.• 
nizar ~11 estatist1cas. Quanto a. este pt1i:i; apre
sentarei a. receita , a despeza e a r enda. liquida; 
por tanto produziram os correios : 

Receita 

Em 1869 fhs .. .• .• •....•••.•.. 
P 1870 a 71 periórl.o da guerra 
> :1872 frs . •• .. •......••.•.. 
" f!:1;3 fios •• •• •••••••••••••• 
> 1874 frs • ••• •.••.•••••.••• 

Dtispe::a 

Em 1869 frs ..... •. .•. •• •.•..• ! 118877~ frs . ... .. ............ . 
., fra ..• ..........•. : •. 

> 1874 f,·s •• • . ••.•• •••••••• • 

Renda iiguida 

Em 1869 frs •......... •... .... 
> t872 ÍJ'll ••••• •• • ••• ••••.• • 
> 1873 f'ra .. .. ••..•.•••• • •. • 
> i 874 frs .... . .. .. . .. ..... . 

94.199.359 

107.827.283 
U0.416.355 
113.659.369 

39.802.553 
4 L79Ul62 
4L975.000 
44.975.000 

54. 396.806 
63.013.284 
65.4~t.355 
68.684.3ô9 

Neste- calc"llo, ·apresentam os corroiOI ein 
França. uru s,.lfo na proporção de 40 º/• aobre a 
receita . E o que vemos n6!1 do Brazil Y • .• 

Alludirei no ultimo quinquennio. 
Note-se qua estas tabellas oito podem ser 

eonveniontemente comparadas, porquo se trata 
de epocas diverns, mas isto não a~rà s~nlto em 
de~favor infelizmente do nosso paiz. 

Ell vou p1·evnlecCll'-me do que ba. do ma.ia re
cente. 

No ultimo qainquennio, sega12do o relatorio 
do ministro, tomos &llccossivament• di{icitl. 

Ea:crcício. R4ccita. Dcspc:.a. Deficit. 
!878-í9.,. .. Ul5:Sl!·lji5l l.ílS:~S35!~9 G '0:6.'l.~~t38 
1879-SJ..... t.:IU3 :09M18í t.731:tnss: 74 rn :ooo.ssqe 
-!~'SO~~t... . . t.rnms~G!)9 L6SG :i0!.Sl~8 2iS:llM,;749 
l~l-11~ ••••• Ui13:Sli 6'J 15 l.814:3il~6 G 30::47~.s'lO' 
ll!Si-BJ •. ••. t.G>7 :U59~G63 2.m:4,0,';7;i7 50i :3Sf309~ 

Ora., não se tornt• palpitante a n acassidade 
de tratar-se sériamen te da. r eforms dos cor~ 
reios; n ão ser:i neeessa.rio peos1r em algama 
redncção, emborl\ tenha. de prodazir , como na 
Aoatria, imme;l.iatamente um pequeno abalo n.i 
receit.a., o que serâ maia ta.rda compensa:io com 
grande vantagem 1 · 

Sr. presidente, os correios pC> .Jem oft"erecer · 
uma fonte de r eada. bem cocaideravel pa.ra. - o 
Estado, e o nobre ministro nio devei descarar 
es t3 iwporlantissimo ramo do. 6erviço . pu-
blico, · · 
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Sob as mesmas condi~es 11 encontra o ser- PrG11eindirei de entrar, Sr. presidente. na 

viço telegraphieo do Imperio. Este terá. talvez apreciação do topico do relatorio - estrad:14 do 
a attenna.nte que se esteja atten:tendo ao des- ferro. 
en-volvimento dll8 linhas. _ O assnmpto foi tão brilhantemente discutido 

o Sn. DuQ11:a:-EnaADA TEIXEI!l.A.: _E ha pelo nobre depuudo pelo Rio de Janeiro, cujo 
questõe!I milito ctxriosas de competencia entre nomo peço licença para declinar, o Sr: LacerJa. 
0 direetor e outros chefes. Werneek, que apeoas me limitarei a attrahir a 

attenção do nobre ministro para um negocio 
o SR. BABÃO DO GO.\HY - Não entrarei nessa qtte se prende directa.mente ª"JS interesses ds. 

apl'eciação intima. minha provincia, e espero que s. Ex. não re-
Ainda assim acho que & as11um1Jtó que não cus:lrá aceitar com benevoleneia a indicação 

· eleve pa.saar desapercebido ao nobre mmistr(). que vou fazer, quando da exposiçito do seu re
Ainda. pela11 taballas ma.ia recentes se veri- Iatorio se couclue que S. E:.. se acha animado 
:fi.ca o - resultado que o telegrapho tem dado na da melhor vontade. 
França e na propria Inglaterra. A lnglater- s. E:t., depoi~ do tornar bem salien te o e:s
ra, que eontra.hia um emprestimo para. fazer a tado afllictivo das nossas finanças .. , 
acqnisição de todas as linhas teleg-raphicas que 0 Sº. DuQVE·EsIRAD.!. 'l'11:IXEIM:- E' uma 
eram exploradas por companhias particulares, "" 
tem obtido reLribaição avantaja.da, que tem nenia constante. 
!lado par<l. o pagamento dos juros desse em- O Sn. ANDRADE FlGOEra.i.: - De que não se 
prestimo e para a amortização do capital: en- faz caso, porque Sol! despezas exeeesivas con· 
tre nós registra.mos incesuntementa deficits . tinuam. 

A receita. dos telegraphos em Franç;i. dea o Sa. BAnlo 00 GUAEIY·:-••. r eclamando a 
em 1875 um i;aldo fie . fr. i , 376.862,92 ; na attençAo ~ cumara, como que e~tabelecea o 
Inglaterra deu em f874 um aaldo superior a principio de evitai' angmento de despez~s; mas 
e 100.000. ainda assim dei:roll perceber que não ealaria 

Eutre nóll -vê-se ainda o deficil nest~ l'amo longe de concordar com uma ou outr_. alte
de serviço: no exercicio de 1832-1883 foi elle raçii(),qne fosse moderada e não sobrecarregasse 
de 651:062$496. muito os eofres do Estado. 

Não será, portanto, o caeo de pelir ao nobre 
ministro a sua mai detida attcinção para este Assim ê que ee manifesta. deste modo (l€) 
ramo de aerviço ~ Creio que nito entra. na "'Até então cumpre nos limitemos, 11egundo 
esphera das promessas feitas ! penso, ao que se acha decretado e n antoriz~r a 

O Sa. ÂLVARO CAMINHA :-As nossas taxas conatrucçlio de pequenos ramaes de utilidade 
•ão inteiramente prohibitiTas. bem demonstrada e immeJiata, que, conver· 

o S11.. Buio DO Gcr.A.HY :- Perfeitamente gindo para as linhas principaes, lhes augmen· 
tem a zona. do acção e com el!ã os elementos proh ibiti vas, diz bem o nobre deputado. de trafego. > 

A modi6ca.çlo por que paasou o serviço da 
tr&nsmissio nos telegraphos do Imperio, e qu~ Nlo aceitarei em absoluto este prfocipio eco
pareci& poder traier uma vantagem .nota.vel nomico, se bam que no proprio relatorio de S. 
pJlra o publico, niu crear grandes embara.ços. Ex. esteja este p3nsamento contrariado. Mas 
AntigamenLe, oa telegrammaa eram expedid) ll isto tem a sua. explicação natural: a estrada tile 
por certo e de~rminado numero de palavrae ; Cêrro Madeira e Mamoré é o õ.uente de S, Ex. 
hoje, paga-se uma taxa especial por cada pa- O SR. Dl1QUl!l·Eal'BAD.A. Ti:ruuu:- Aind& hoje 
lavra, maa é tio elevada essa tua que póde.ae · vem nomeações. 
dizer prohibitiva, (Apoiados.) O St1, BA.a1o oo GU.\.HY : - Essa estrMa nifo 

O telegrapho, p:ira. gue seja elemento de ren- 1 d · h 
d&, assim como 0 aervu;o do correio, é preciao está na re ação esses rama.esin oa; é uma es
IJUe osteja ao alcance de to:las as clnues. trada iruportaatissima. E diz ainl a S. Ex. em 
(Apoiados.) seu relatorio (lê): 

o S11., Álfl)RAD:e: FmuEUU•:-A taxa do cor• «A commissão acha-se provida de inst1•u· 
reio é razoavel. · mentos e de todos os meio3 necessarica pa.ra 

quci 03 tra.ba.lhos poosam ser rapidamente e:re-
0 SR. LAdERli4 WERNE:ctt:-Uma cart& se- cutad~s. e sem os inconvenientes indicados pela 

garn paga 400 réh. experiellcfa , sendo para esperar que o 1·esultado 
· (J SR. ANDRADE FrGtl:a:m.1.: - A taxa de dos estu.ios haoilitarã o . poder legislativo a 

.100 reis é igual á. que se paga n:i Enropa. tomar com a des~javel segu1•ança a deliberação 
.Paga-se 25 centesimos; é da. convenção. que julgar aeertada. i> · 

O Sa. BARÃO fio Gu.urt": .... !\lesmo :1.00 réis, Não é tão severo, já esta maia humano n& 
llcb:a caro t 400 réis pelas seguras é exeeseivo • . phrase, mais calmo do que na s·:ssio passada, 

O. S deixa perc·!ber que estã dispo>to aacoroçoar a . . ª· .. T.\RQúrniô Dlll s~uz.\:-0 q1H é preci- con strucção da estrada. do Mndeir.i e Ma.morei. 
~0 e ma.ta segurança • O nobre deputado pelo 3• districto do Pará.e$tá. 

(! S~. ANDtunE Fmu111n:A:-:- O que é neees. rindo ; sei que lhs é sympathica a estrada, mas 
1ar10 e que lodos paguem, atê as repartiçõe3 eu eslo:i cotejando as aprecia.çõall do nobre mi-
pablicaa, onde ae dil'.o muitos a.bnaos . nialro . 

:9 Sa . . ~aio :oo GuAliY:- A. flicalizaçílo O Sa. Á..'\"DaAnit FrauBJB.A.: - O nobra m:-. 
deixa.. mu1io a desejar. 11i81ro rnewo .-..1 . COlieo!"dat e111 outi'o plano, 
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qne é cont?rnar o rio, .ligar o Madre. de Dias 1 coll_oca:r-5e nas condições de accionista, e 6 
c~m ~ Bem. Faz-se isto com muito pouco acc1onista dessa companhia, no valor approxi· 
drnhe1ro_ - madamente de 1.000:000$ on 5.000 acçõe>. 

O SR. BARÃO no GtrABY:-'- Esta explicação o.sa. A::waADE FIGUEHRA. :-Foi um mau ne-
de S. Ex. dei~a-me esperar q.n\!, ne~ta questio S?c10 que ella faz; Clrregne· com as conseq11en
do v erJadeira injustiça' em relação li. minha cias. 
provin.ci;i, t>ossa ella vir a -s~r attendida ; pelo . O Sa. BAnÃo DO G~AHY :-Todos os accio
que foi apresentada uma emenda, s.•signada por mstas que foram realrna.ndo as suas chama~as 
toda a. deputação da. Bahia, pedindo -augrnento 1 ~oram .sendo cont~m~lados na no':'a Mmpanh1a, 
de garantias de juros sobre o capital da com- mdus1ve a. prov~nc1a, º· ~specrnlm~nte ella. 
panhia Central da. Bliliia, cajas prim~iras cha- ~em_ me traz a tribuna s~nao a questao da pro
madas, não sei se quatro ou mais, não estão vmci.a. 
garantidas. •· O Sa. A::-ioRADE FmuErRA :-Sirn, sabe-se 

O SI\. ANDRADE FiG'OEIB.A :-E' 4 ma compa- bem_ qu~ isso ê para,ª provi~cis.. A adminis-
nhia fallirla, que quebrou na Bahia. traç~ h?eral · te_~-n a reduzida a um estada 

O Sn.. BAB.í\.o no GUAHY :-Sim, eenhor; mas 
estd. raorganiza.da. --

·º sa. ANDRADE FIGUEIRA :-Mas o capiialji 
fo1 empregado e a. garantia. de juroa é para at
trahir cap itaes. 

O Sn. BAnÃo no GrrAnY :-Creio que V. Ex. 
não prestou bem attenção. 

O S:a. A:rnR.ADE FmuE1ai1. :-Ja li o anno pas-
sado, algo. · 

O S11. I;lARÃo DO GUAIH :-Fallida não póde 
estar ; e se não, vejamos a opinião do governo e 
as contas apresentada~ pela. companhia. Ella 
já dá. s~ldo, pequeno é certo, mas que modifi
cam um pouco as garantias, que o Estado tem 

. lhe presta do. 

O SR. A.NoB.ADE F1GuEuu. :-A Bahia a.inda 
quer mais garantias 1 Não está. satisfeita com 
aq uella.s que tem ~ 

o SR. BAR.ÃO DO GUAHY:-V. Ex. vai ver que 
nlto é a província tão e:dgente. 

O Sn.. A:!loRADE FtGtrEXD.A : -E' mllito. 
O SR. J. Pl!moo: -- Elia ó mais uo que ne

nhuma pesada ao Estado. 

Ó Sn.. BAnÃo no GuAHY : -E' o nobre depu
tado quem diz is~o, 

O Sn.. J. P.!Nroo : - Baseado em algaris
mos. 

o sn; BARÃO DO GUA:UY: - Quando V. Ex. 
quizer, discutiremos os algarismos, mas com a 
!na impal'.Cio.lidada e nii'.o algarismos oolloeados 
ô. cor;veniencia de cala um. 

Mas o nob1·0 mini4ro mesmo diz quoa e~trada 
de ferro central é <l:ia qu~ eslão em coudições de 
nã:o ser em ab!loluto pesada aC> Estado, e apenas 
principia a ser explorada. 

Ora, o qne é que pede a provincb, pelo or· 
gíl'.o de seus representantes nesta. co.sa 1 Pede 
arenas uma repara.~:ão, a que tell! todo o direito; 
dif!icil é conteetar-lh'o. 

A companhia pa!sou por uma crise muito 
séria, quando era. denominada Companhia do 
Paraguassú; a provinda, pa~a salva'!' oa ~ap:taes 
a.Ili empregados, enlrou para. a reorganizaç.~o 
dee3a. companhia, hoje denomina.da Compa!lhia 
Central ; o empreiteiro ou amprazario foi 
observando todas as clitusalas do seu co11trato 
cota 11. provincia, mas esta, para p-oder sn.lvnr os 
settS eitpitalis1 &Ui cumpí.'al!Iettido1, teva q11a 

'l uas1 de msolva.bihdade. 
O Sn.. CARNErao oA ROCHA :-Não a.paiado. 
O Ss. DuquE-ESTtl..l.DA Titt:'l:EIRA. :- Estarãa 

prosperas as finanças da Bahia 1 
O Sa. z,~M,1. :-Estão pes$imaa. 

O Sa. R-1.alo no GuAHY: -Infelizmente a 
divida ja está. em quosi ll.000:000$000. 

Como dizia. Sr. presidente, os accionista.s 
que realizaram as primeiras chamadas, com as 
quaes se fez a. compra ão ma.teria! do ramal da. 
l<'eira. de Sant'Anna e parte dessa ponle, que se 
está hoje construindo e qua é cel'tamente a obra 
mais importante que se tem feito na. provincia, 
e~ses accionistas, que 3Jiás fore.m, propriamentra 
ditos, os bodes exp'.atorios deste negocio; estão 
com o seu capital perfeitamente inutilizado 011 
paralyzado, porque, emquanto casa. estrada não 
tiver a garantia de juros.extensiva ás primitivas 
chaml\ fa•, elles não puderam encontrar no mer
cado facil collocação para. esses títulos. 

O Sa, ANonAoE FIGCEIRA: - Grande des
gra~ a .•. para ellcs. 

O Sn.. BAR.ÃO oo ·GUAlff ;-Para a provincia 
que a.s&im fica inhibida de dispô!' das suas 5.000 
acções, cujo liq 11ido producto te1·á de concorrer 
para diminuir o sen deficit. 

Parece-me, portanto que a. docilida.-lc q1ie o 
nobre ministro vai mostrando gre.du<i.lmenta em 
relação a estas qucslfüs de estradas do ferro e di
minuindo aquollp. severid.:de com que repelliu 
in ti mine na uitima sessão projsctos da garantia 
de jnros a. outras estradas, essa modificação quo 
vai experi1nentando o. animo de S. Ex. dá-me 
a funda.da e~perança de que nil:o será debalde 
que teremos appellado para s. Ex. ,par.i fazer 
urn::i. verda1eira. re,tituição à provin<:ia da 
Bahia. 

O SR. CAB.~EtRo DA Roc1JA. :-'-Apoiado. 

O SR . ANDRADZ Frnuimu :-Não apoiado. 
O SR. ZAMA:- O Sr. Andra1le Figueira é 

inexora.vel. 
O SR. . .A"oRADE F1GuErnA:- A província. fez 

um mau ne~o~io; carregue com as coneeq11en
cias; si o fü~sse bom não viria repartir com
nosco os lucros d.i opera1;íio. Si a 13abia. est:i. 
mal. o E~tado ainla P.sta pelar: sa a Bnhia dave 
9.000:000$ nós dever,p~ 900.000:000$000. 

O SR.. BARÃO D) GuAHY:-Que se prejudi
q o.e um desses rnmaesin hos a. que a 1 h1de o nobre 
ministro moamo na provineia de Minag, · 
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.Ull Sn.. DllPU'l"ADO :- Por exemplo um 
Timbó. 

o Sa. BARÃO :oo GuAHY:-V. Ex. terá de 
ver. em época não remota, a infiuencia que so
bre o tronco princip!ll da estradt de S. Fran
ciõco, exercerá a linha do Timbó. 

Feitas estas eonsideraçõas, Sr. president0
, 

para ir resumindo o meu discurso .•. o meu dis
curso não. as minhas mal a1inh ... va.das phrases. 
Nao apoi"dos.) 

O Sa. J. PBNIDO : - Tem f&Ilado muüo 
bem. 

O Sa. BARÃO DO GuAHY: - Pas~arei por
tanto Si-. presidente,a. occupar-me mui ligeira
ment~ da grande queatão do elemento servil : 
parece que se nota. j~ mais a~imo e·m :ratar-se 
deste assumpto; Slll!, h3. mais expansao ; mas 
os ta expansão, segundo penso, n:io pode ficar 
eollocad"' senão dentro da esphera do que é mo· 
derado e justo, do.quillo que represent~ o res
peito devi lo a interé8sesji ~inculaios e cujo 
abalo poderia prodazir cons~queneias fune>-
tissi mas. (.1poiados .) . 

Não sou tã.o po11co, Sr. presidente, daquel· 
les que levam o exces~o ao.ponto d~ nunca S3 
animarem a fallirr n~ espec?e. Acb.o que todo 
'homem prudente deve procurar hoje encami• 
nhar esb questão de fórma a ser resolvidacon
yeni.ente01ente e a não sermos po~ ella arraa· 
tado>. (Apoiados.) 

O Sa. ARISTIDES SP1JS"OLA. :-A io"lifferença é 
um crime dd lezo patdotismo. (Ha ouiros apar
tes.) 

o SR. BARÃO no GuAHY :-Apresenta-se, 
porém, sobre este assumpto novamente uma 
promessa.; na F ... lla do Throno .ae no~ garante 
que em brevesdia3 o governo ªi}resentarà. ao 
podar legislativo um projecto sobre o demento 
aervil. 

O Sa. A'e\nRADE F1i;u1mtA :- O projGcto ji ó 
conhecido; não tem grande valor. 

O So. BARÃO Do GUAHY :-Ah! E' o mesmo? 
VOZES:- E'. 
O SR. B.m:b no GuA1tv:- Pensei que, p3lo 

menos, fosse re tocndo. 
Mas, qnando fõr apre~entado esse p1·ojeoto 

de.r-se·u um deaenvolv1meato maia oonvoniento 
a esta discussã:o. Entret1Lnfo, devo declarar aos 
nobres d-.p11hdos que ma eacutsm e a e•ta nn
gusta c~mara que so11 da.q uellos que ee incli
naw par!:! quJ se determine urn pTazo fatal. 

O Sn.. Lt.CERD.\ \V&RNlilCK.:-Não npoia ~o. 

O Sa.. BAR:Í.O Du GuABY:- Opportunamente 
será a 0::•1estão apreciada.. 

O Sn. An1s"J:1D;;is SP11;0LA :-Que prazo V. Ex. 
quer~ 

O Sa. BARÃO DO Gu.utY:- Não estou discu
tindo o assumpto. 

O Sn. ZAMA:-A verdad6 ó 1ma unica: não 
ha. ma's modo de fazer parar o movimento abo
licionista d;i paiz; elle ha d9 fazer a sui:I abo
.lição C()tnpleta, apezar de tudo ede toàos. 

O Sa.. ANnRADl!l F1GUBIRA:- E quem é que 
o nll:o quer~ A questão é fazer esaa. abofi~ão 

n11.taral e gradualmente, e não aos trambulhões, 
como $C pretende fli.zel-a.. (Oru:am-se úutros 
apartes e o Sr. presidente reclama attençao.) 

O Sa. RI.Rio rio GtrAHY:-Sr. president~, os 
verdadeiros interesses do paiz estão filiaclos a 
esta magna que;tão, mas é pre~iso ver ladeira 
coragem civica par.i entrar nella. Porque não 
havemos de m~rc~r um pra.201 

o SR. ANDRADE Fr::;.uEtRA :-Não, isso não. 

O Sa. BARÃO no GoAHY :-Não seria. talvez
este o caminho m'1is seguro para a.calmar os 
excessos dos abolicion:s tas ~ Não seria este o 
meio d~ despertar na propria classe da hvoura, 
a cujos int9esses se prenie immediatamente 
cs ta. que•tão, o desejo da entrar cal.ma e tran
q11 illa.111ente nella, .prepa.ra;ndo"se para. a substi
tuição do trabalho 1 

O Sn. LA.CF.:BnA. W:ERNF.:cK.:-E" o que está 
fazendo ha. muit?. tempo. 

O Sa. A~rnRA.nl!l FJGtrEIRA :-:-Está. se prepa
rando ; já 25 °/,, do trabalho na cio aal e feito 
por genLe livre ; esta â a r.lzão por que, tenda 
escasseado os braços, a producçiio nâe tem es
cas~eado. Isto na, provincia do Rio de Janeiro, 
anele ha mais eacravat"ra. 

O S11,. B.rn;\o no GuAE1Y :-Os lavra.doras, que 
são realmente os mais interea~ados, devem estar 
convencUos de que a escra.vatur.1 estií. virtual. 
mente termíMda; e pl.'cciso prepararem·80 para. 
a substituiçâD dos braços. 

O Sa. ANDRADE Ftoo11tan. :-Estão s9 pre
parando; não se podem prepill"a.r de um dia para 
outro. 

o SR. RARXO DO GUAHY :-Para. conseguir-se 
este d~side,,.atmn, é necessa.rio que se deter
mine um prazo Cu.tal; ó a minba con"icção pro
fundtt. 

O SL\. ÁRtST!Di>s SrrnoL.1. :-Pdo systoma. da 
lei de 28 d3 Setembro, COUJO tem sido executada 
atei hoje, a C$~r"vídiio ainda. póde dllrar 50 
e.nnos. 

(Ha 01,tl'"os a.parte5,) 
O Sa. fü.RÃO Do GUAHY:-Medidae da outra. 

n:1tureza devem aer adaptadas aimultane~
ment~. Dever-se-ia corta.mante proporcionar a 
liberhçlio gradn1l dos escm,·os, mesmo dentr.3 
desse limite, estabelece ndo·a pel:i. gradação 
da. id~da, e pela amortizn~ão lenta do c~pital, 
que fos;ie por ventura. fixado para a remis~ão, 
dentro do prazo e~tipnl11d'l. · 

N-sse terreno, Sr. pre•idente, e~tou prompto 
a collab3rar dentro das mui limitada.5 forç3s que 
pcssuo, com a convicção profun la d•l que, ei 
hoje nii.o tPm o meu pensamento conseg'uido 
a adh esão dos meug illuatres collegas, tempo 
virá, e nà:o l'l'U.lito remoto, em que hão ela ap
pla udil·o,como applaudem e calorozamente a l~i 
de 28 de Setembro. 

O Sn.. L\CEE.D.I. '\VER~ECK: - Qual ! lss:i 
provotl mal na Inglaterra, nas colonias. (Ha 
outros aportes.) 

O Sn.. BARÃO DO GUAHY :- Não est:i bem 
verificado. 

Sr. presidente, não m'3 alongarei mais sobre 
este assumpto que, cJnsid9ro1 terâ a ana dia-
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cussão em occasião opportuna, e, como com
prehendo perfeitam'lnte . que .a camara deve 
estar fatigada de ouvir-me (n·<o apoia-ias), 
peço licença para resumir as minha~ consi
derações no segnint'" :-ao nobre ministro da 
ag·ricultura peço uma palavra animadorn para 
a questão da estrada ele ferro central, um mo
mento d i expansão patriotica, contemplando a 
provincia que muito carece desse pequeno au · 
xilio ; solicito a fineza de dizer-me o que ha 
em relagão ao regulamento da lei de 23 de Ou
tubro de 1875 sobre mar·cas de fabl'icas ; e ·ao 
informar-mê finalmente o que ha em relação 
aos correios. 

Terminat•ei, Sr. presi lente, com as palavras 
tão bem empreg·1d,1s pelo nobre deputado por 
Minas ha dias. Não direi só exclusivamente á 
camara, como disse S. Ex., mas dil'ei tambem 
ao govemo :-laborare. (Apoiados). 

Tenho concluido. 
(l'r.f uito bein ; muito bem. o orador e feli

citado), 

sessão em 13 de M1io de 1881 
Vide pag. 130 do Vol. l 

O Sr. Severino Ribeiro (atten
ção): - Sr. presidente, um motivo imp3rioso 
obrigou-me a occupar hoje a attenção da casa. 

Pudera dizet' tüvez que muitissimos motivos 
fortes me obrigaram a demorar po1· mais tempo 
as palavras qae hoje elevo prnferir relativ'1-
mente a um assumpto import>1nte, ao qual se 
prende immediatamente a minha posição nesta 
casa, como tambem um pedido que hei de ter a 
honra de dieigir a V. Ex:. 

::Sr. presidente, .o elemento abolicionista tem 
agitado este paiz em todas as relações da vifa 
social, e nelle t2m tomado parte activa todas as 
classes sociaes. ' 
. Não ha hoja quem duvide que a idéa da abo~ 

lr_ção da escravidão não é mais sujeita a uma 
discussão no terreno da theoria, e não ha mais 
quem se anime a lhe crear obstaculos serias, 
fundado em justas e precisas razões. 

Do sul ao norte do Imperio a população em 
pe 'º dest3 llaiz proc nra pn todos os meios 
clemonstrar que é prqciso qae termine absoln
ta:r_:ieote, pouco ii;:iporta a variant•o das opi
moes, esta nodoa rnfamant~, que offende a di
gnidade da propria humanidade. 

O SR. ANTONIO PrnTO:-Apoiado. 

O SR. SEVERINO RIBEIRO :-V. Ex. sab3 que 
a imprensa, os clnbs, as assemblé'1s provin
ciaes, até o proprio parlamento nacional, têm 
demonstrado, á toda a- luz, 911e é imperioso o 
dever do unico poder competeme, ieto é, a ca
mar,1 doe Srs. clepatados, de tomar em séri<t 
consider.ição a questão do elemento servil, que, 
até mesmo pelas portas do parlamento nacional, 

·entrou, nã:) com a calma, pl'uJenciu e reflexão, 
que cabia aos repr.c;sentantes legitimos do povo, 
mas sim acompanhada da paixão, que, sempre. 
ou quasi sempre, é má conselheira. 

Sr. presidente, sou abolicionista de coração e 
sem ·reservas. Isto quer dizer que ainda nesta 
questão como em todas as outras da minha vida 
publica não costumo absolutamente esconder~ 
m3 sob a <mpa de mal entendidas convenien
cias ou seducções, e com a maior franqueza 
emito as minhas opiniões, ao;sumindo inteira e 
completa a r3sponsa'Jilidacle dellas. 

Não me era, pois,mais permittido, em vista da 
attitude assumida por membros respeitabilissi
mos ele meu partido, conservar-me um dia só 
silencioso, e especialmente quando o orgão do 
partido conservador, dirigido pelos chefes do 
meu pal'tido, atira a injuria e a calumnia sobre 
o partido abolicionista intsiro. 

E' preciso que diga ao meu paiz com toda 
a franqueza :-eL1 nãJ quero uma revoluçã) im
mediata ; e em tempo provai·ei á camara dos 
Srs. deputados que algumas idéas tenho a res
peito a apre,;entar. 

Não posso, porém,deixr.r passar cles1percebido 
o artigo que hoje publica o Brazit, qLie não 
mostrou-se orgão dos verdadeiros e legitimas 
interess.es da socierlade ; que nem ao menos 
soube respeitar as conveniencias sociaes, e en
volveu-se em um volcão, que é como elles qua
lificam a questão. 

Os aboLcionistas são verdadeiro ·i patriotas ; 
V. Ex. como tolos sei bem que, si nós outros 
quize3semos convulsionar este paiz, talvez uma 
pequtma faisca fosse bastante para fazel-o; en
tretanto.nós apenas nos temos servido da propa
ganla; temos empregado os meios decentes e 
moraes ao nosso alcanc'e para levar ao espirita 
popular a convicção de que é preci:;;o entrar no 
parlamento e delle conseguir uma meditJa se
qaer, que venha pôr um paradeil'o, senélo im
meJiato, prompto, pdo menos de modo a satis
fazer os espiritos m tis exigentes, e isso como 
homenagem ao intitulado direito de proprie-
11.ade. 

E, Sr. presidente, si a qaeslão é social ; si 
reconhecidamente agiLa a sociedade em peso, 
apegando-se aos problemas enormes, cuja solu
gão pe ie immediatamente e oi te paiz, é conse
qu·rncia logi<ia que a maior prudencia, reflexão 
e moderação devem presidir aos actos que têm 
de partfr da camara, ela imprensa e de todos 
aq ui;lbs que pódem e devGJm pesat• na oriinião 
publica. 

Sr. presidente, não faço pa1· te dess·1, com
mandita que o Brazit diz haver entre governo 
e abolicionistas; o meu apoio ao ministerio 
Lafayette não é possil·el; eu não posso aceitar 
a política do-sim ê não - e menos a transac
ção de um contracto ou ajuste, que é sempre o 
consorcio da infamia e da indignidade. 

O SR. PRESIDENTF:-PeÇo ao nobre deputado 
que pese as suas expressões. 

O SR. SEVERINO RrnEmo:-Eu disse e repito: 
não pJsso ser suspeito; nem contracto n9m 
ajt1ste nenhum tenho com o ministerio La
fayette, e quanto ao ajust9 que o Brazil hoje 
declarou exist r entre o ministerio Lafoyette e 
os abolicionistas eu disse que meu caracter o 
re;rnlle abrnlutamqnte, porque era o consorcio 
da infamia e ria in lignidade; e si V. Ex. ti
v<:isse lid,J o Brazit de hoje, veria -1rnlas pa-
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la.vru deli e que é o consorcio mais indigno 
que se pôde dar. (.-tpo!"~o$, muito be~-!- • 

Mas eu não quero dizer que o m1ntiLer10 
Lahyette o tível'se feit.o, porquo elle nã'.l faz, 
nem ha de fazer cousa a.l_~oma. (Apo 'ados.) 
Por um la:lo, -parece crer fazer concossfüs ao 
elemenLo abolicionista; por outro ludo, a via ta 
da inercia que o caracterisa, alle o a.Lira com
pleta.mente ãs evolações d:i. opinião ou, anteii, 
ao reaultadode um a.ca.so providancial.{Apoia-
dos.) · 

Haja. vista, por exemplo, a demissão do pre
sid~nte do Cearã, rouíto embora a ~dido ; 
mas a · circnmstancia do tempo vale muit:>, si 
não va.lo Ludo. (Trocam-se diversos apartes, 
entr11 os quaes os seg-uintes :) 

O SR. P1úsco PAn.uzo (min-:stro daju.stiça): 
-O presidente do Caarj podia demissão ha. 
mais de um mez. -

O Sà. SEVE:RINO RmErao:-A demissão vefo 
a.o passo que o governo mandou elogiar a at· 
titude que elle havia assumido dia.n te dle eousa.s 
que se de~nL·obram 8. vista do observador, o 
mais exigentG,do Cellrã., roanif~stando, po1·taato, 
a 1ua incoherencfa no modo de proceder quanto 
ao oíovimen to abolicionista. . 

E demais, o <(Ue tem feito o ministerio La
fayett8 em prol da. .questão e.bolicionista. 1 N<l 
ae;l!ão do anuo paesado um projecto foi lança
do a.o parlamento. Não é .occasião de disc"utir 
se el!e realiza ag convenienciM sociaes, se at• 

· tende ás circuauta.ncia.s GspociMs em. qu ~ nos 
achamos collo.~ados ; mas o que fez 1 . 

·Por que razão até agora a.inda não foi dado 
para ordem do di11. esse pr.ojeçto quando é esta 
que~tão a que mais agit.a. o paiz, quando todas 
as cla>S&s e<tão alfectadas, º' capiblee o•t.ão re
trahidos, o terror invade não só o 11enhor de 
e~cravos como ta.mbem aquelles que nutrem 
eom elle transacçõss importantcs 1 

Si <:nte pa.iz está, portanto, sobrG um volcito, ó 
pracillo que o governo tome a aério a.tu couaaq 
e tire do parlamc11to umA medid-1, jà nlb direi 
preci11itada.. ma.s ~uo, peb menoa, importo uma 
conce11lo imm1:1d1atn. A opínii!o popula.r, quo 
exige, quer e qua ha de vor roafüll Joa o~ SJu~ 
deaejos em ópoc11. maia 011 monoa proxin\D.. 

Por ieao ou di.s& quB nae pa!D.vr11~ IJUI pro
feriria eu faria nm p8di·lo ao Sr. pro~iJon to, 
isto 6, que de para ordom do din, o mais 
breve P'Hivel, o projecto, p:1r<\ quo dó log-!lr 
a uma discussllo ampltl, á 11presontnçiio de 
emendos e da out~~e projectos, de modo quo as 
corl!l cate e1ta.do do ~ou11as; c1ua não \lóde abso. 
luta.monte continuar, porque-, si o movimento 
a.bolicionista, pela· propaganda, devia produzir 
um abalo socia.1,estojá e>tâfeito. 

Quem conhece & praça do Rio de Janeiro, 
como todas aquella.s que tfün relação immediat'l. 
corn ella, sabe perfeitamente que este estado de 
cousas é peior do que qualquer medida. ainda 
mesmo precipitada. que se houvesse de tomar. 
(Apartes.) 
. Nito sou agitado!". Soldo.do obscuro do par

.tido conservado1', não sou de barulhos nem de 
festa.a. Sou simples soldado dedicado de uroa 
idé& e p&ra roa.lfa11l-a .cu camio.ho a.V&nte des
prezo aa zeilucqGes por um lade> e !IS llU:eaç1u 

porootro. Nunca tive, graças a Dens, um sen
timento inju~tifico.vel que me animasse aa vida 
publica, e V. Ex. ou antes a camara. em peso 
não poder.í. abaolutamente eontostar a minha 
proposiç!o porque e ;h logal' que 11.11ui occupo·_, 
se ba vaidade nisto, deixem passar- foi con
quistado ã custa. de en0rme!Í s~criftcios. 

Tenho, portanto , incontes tavel dire ito 
ao re>peito dos meus adve1·sarios e ao apreça 
do8 meus co·religionarios. (Apoiados.) 

E' por is•o que não posso deixar passardes
apercebida. por mais um momento a atfüude 
que tem -tomado o orgão do partido conservador 
relativamente ao partido abolicionista inteiro, 
que se ha de juslificar plenamente das accusa
ç~s que lhe são f.!ita11. 

Não fizemos transacção e nenhum abolicio· 
nista de cora.ç!o e sincero pó~e fazer transac
ções. Pód3 apenas ceàar um pouco de .suas 
idéae, diante dss conveniencia.s do paiz, porque 
antes de t\tdo ~ozno~ patriotas. 

Eu creio que não careçC1 de maia palavras 
para demonstrar que, si coroo conservador não 
preciso quo a. trombeta. do chefe aôe p:i.r::. estar 
no meu poseo, corno abolicionista eu me levanto 
e desafio áquelles que tanto nos querem ac
cusar , que demonstNm evidenLemente quac'.> 
1111 gr&n<l<is culpas da. idéa a bolicionista e dos 
sens defensora>. Que importa., para m irear a 
idéa, que tenha havido este ou aquelle el'ro ? 
Porventura serão disso culpados especi,.Jmeo te 
os act11aes directores-d() movimento ~ · Não. 
sênhores. Si porventura. têm. si lo inepto1, pcir 
que razão os homens eminentes dest'l pai..: 
deixaram ás turbas o direito de pensarem, de 
agitarem e de ae levantaram como um só homem 
pa1·a ox:igir aquillo qua todos deveL"<'to querer e 
ex:ecutar 1 ~ 

Varrida aasim a minha testafa, mo1tra-ia a 
minha posição nesta quGstio especial quanto ao 
orgão do partido conservador,eu peço a. V. Ex:., 
qno íi m&ie illu1tra.do e mais intalligente a tão 
pntrioto. corno eu, que, attendendo. p1tr11. as cir· 
cumaltlncia.s do pa.iz,ponha. esse projeeto, mnito 
amborl deficiente, na tala c\11 discussllo, para. 
quj\ as opiniões se manifüstem de um modo [l<.I· 
silh·o, pu& que dGixemos esta posição duhi~, 
tito conveniente úquelles qu~ querem o'poier 
pelo pod~r. 

Se:s~ em 16 de M1!0 da 188! 
Vld~ pag. 231 d~ Vot. I 

O Sr .. Severino I-l.ibeh•o :
S;-. presidente, das b~ncad11s conserva !ora.s a 
mim coube a honra da. defeza dos direitos do 
6• diatricto eleitoral d1. provincia de Minas 
Gerass. · 

Sí por um lado des~neço-me com tamanha 
honra . por ter a meu lado a j ustiça e a ver· 
dade .• pai" outro · l::<!o doas s"nticnentos oppos!oB 
entristecem-me o coração : nm, a aaudada lll.
find:i. qu' nos -vêm avivar esta discussão, da
quelle ouj~ vaga se procura preencher, .. 

0 Sa. ANDRADE FIGU.EIRA E OUTROS : -
Apoiado. 
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0 Sa. SEvEB.t:vo Rrn11;mo : - ... e outro, a ' Yação, ao :irt. 11, § 2°, qu&ndo a aancç.ão deste 
ausencia. n~st~ tribuna, para. defei_:der os se~s \ artigo está.. evi~ente_m_;nte demonstrada llO 
sagrados direitos, do ·Dr. Moarao, que nao art. 2•, CUJl d1spos1çao solve to.ias as du
pôde comparecer. a este. cam~ra por ter sido vidas. 
ao_ommeL_tido de uma. !Dolestia grave, à margem Logo, a lei foi a primeira a reconhecer a 
minha mcompetenc1.a • tenho confhnço. na p_ossibilidado da votação no candidato incompa
cla.rcza da questão e 11lustração da c~mara dos t1vel, tanto em i• cotilo em 2• escrutinio, e es
Srs. deputajos, bastante para suppl'lr as fal- tabeleceu como penalidade a pretenção desar
~ que, porventn_ra.! se encoll:trem na de~esa _dos razoada e que importa. uma infracção ele lei a 
direlt~s de meu disuncto amigo, e do distric to nuliidade dos votos q U!l elle receb3u. 
que tão galha.rdament9 o elegeu. . _ 

Sr. presidente, li com attençiio .o pare.cerda . O ~ª: BEZERRA. DE MENEZES:- A lei nao 
illustre commissão dei constituição e poderes, discriminou· 
e direi a V. Ex., com toda a franqui)za, que O SR. SEVERlN'O Rrn&mo: - Discriminou 
acreditei s\n.cera.mente ter ella se i_nspirado no perfeitamente. A lei admittiu implicitamente a 
desejo de firmar uma nova doutrina ou regra de poesibilida.de do candid·1 to incompatível ser vo
direito para elucidar ou, antes, regular um po11- tado, tanto n'um como n'outro escrutínio. E de
to de direito eleitoral. mais pergunto á illustre commissão : Houve a 

Nem outra interpreta.ção podia eu dar ao menor irregnlaridade no processo eleitor,11 ~ 
parecer da illustrG commissão, pois que temoa Não nos d!z ellSI isso no seu parecer. A junta 
disposição clara. e positiva na lei de 9 de Ja- apuradora. d~s eleições procedeu dentro da or
nei:ro para resolver a duvida e satisfazer os bita da lei'! Sim, nos diz ainda o pa1•ecer. Si, 
escrupulos da camars. dos Srs. deputados. pot"tanto, e> 2' escrutínio foi um acto perfeito.-

O parecer é (seja-me permittida a phrase) mente legal, sia junta, fatalmente, por imposi
incoherente e contradictorio, comsigo mesmo. ção imp~rativa. da lei,não podia proceder de ou-

Não quero entrai." na apreciaçio da questão tro modo, o seu acto é lo?gitimo e legal. 
d~·incompatibilida<le, aliàs controvertida; a.ceita Logo, nós temos pelos principias do5 nobres 
esta preliminar para discordar in totum da deputados um acto lsgal e Jegitimo;dando como 
opinião da illustre commissão. fructo uma illegalidade. Vejam VV. EEx. o 

SS.EEx.. não podem na interpretação da lei principio falso de direito que consagram. 
collocar ã margem os principios rudimenta.es Depois, eu pergunto á commissão : Onde o 
da hermen~utica juridica ; não podem dia.~ecar artigo desta lei que consagra esse grande 
artigos, consideral--0s isoladamente, e das- absut"do, de que os defeitos de um ca.nlidato 
prezar o pensamento do legislalor, em todas as podem prejudicai- o candidato legitimamente 
suas manifestaçõe~. eleito? Onde a COII!patencia da camara doe 

A nobre commissão fez uma creação nova na Sra. deputados para em nm caso ad /1ac crear 
legislação vigente eleitoral. Nos vôos da ima- umo. nova disposição do lei? 
ginação brilb.anta de set1s membros, acreditou E' ver.lade que a. c1mara do! Srs. dGpnbdos 
que devi.a crear mo.is um escrutinio, além dos tem poderes amplos, ol diaeo t~m dado provas 
dous que a lei tinha considerado bastantes para para verificação de pJderes. Mas VV. EEx. 
11 manifestação legitima da opiniã:o. hão de coneordar que o julgamonto dn cu.mara 

Os nobres deputados, acreditando como eu dos Sre. dnputadüa ntío pódo arrcdar-so d:i~ da· 
acredito na incompatibilidade de um. dos candi- termina.çl:les proacl"ipt:i.s e o~taboleaidas om loi, 
da.tos, apegam-se a.o a.rt. ii, §2°. Sr-. pre11idente, e, portanto, nã:o pó:lo crellr nova hypolho1e, in• 
eu já. disse que a lei não podia ser inierpretada. ventar um segundo eecrutinio oujo unico tlm o 
isolando·a3 um artigo se:ll considol"a,ção ao pen- resulta.do será dGiXal" do1occuI>nda uma cndoir11. 
se.menta do legislador, G a. todos os demais ar• no parlamento, porquo, como VV, E Ex. •11li~m, 
tigos que se prendem implicitamGnte â questão oatú a terminar a. 4• lngi1latura. e nilo lu1vora 
e que a tornam mais clllra. tempo de se füior 11 eleiç4o p11.rcio.l. (:1parteJ ,) 

Qual foi o pensamento que presidiu aos le- Eu nito e1tabeleço islo como arS'umonto po• 
gisladores, que confeccionaram n. lei do 9 de de•o10. 
Janeiro, quando tornarnm bem frisante o pt•in- Estou dizendo quo será isso um dos resulta• 
cipio da incompa tibilid:ide 1 Nlfo serio., por- doa, embora Da nobres de pti~dos nil:o queiram, 
ventura, tornar legitima a represelltaçlo na- d) semelhante decisão, si alia for apoiado. pelm 
cionai, isto é, arredai· 11.quelles que, por sua maioria da camara. 
posição, podiam fu:~r pressão no eepirito dll E11 acredito que n camnra dos Sra .. deputa
eleitorado, imlJoasibilitando-lhs a franca. ma- dos, muito embora as apprehensões que a. 
nifestaçâ'.o ou que, achando-se em posição de- minh.i. ingenuidade politica. me tem deiudo 
pendente, não podiam occupar nesta camara ver no espirita della a respeito do dia de 
mn lagar com a isenção de eapirito e indepen- amanhã, fil de nesta questão pronunciar-se 
dencia de caracter, que ss tornam necessa- com a maior rectidão e justiça. Nem cs vôos 
rias~ da imaginação, que eu yenero inespeito, doa 

Assim foi, e o legislador o manifesta. em meml>ros da commissão, nem a sua superiori
mais de um dos artigos da lei de 9 de Janeiro. dade de talento e illustração sobre aquelle a 

Não podia, portanto,' o legislador ter como quem foi confiada a defesa da causa do repre
base o principio absurdo de querer prejudicar sentante legitimo, terão força. bastants para 
um direito firmado em lei por defe\to3 de ter- arredai-a, nesta questão, do cumprimento se
ceiros. E tanto não podia, que os nobres depa- vera do dever, que iUlporta. a garantia da leS'i
tados a.braça.m-se, como unica. ta.boa de sal- tima representaçito nacional, que vó' outros 

A .. 8 
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· 1iberaes como nós cremos ama ya1•dade e nã:o 
uma Jkçil:o. 

A camar' dos Srs. deputados não é cam;ie
tent9 para o caso. 

Niio póde s.bsolutament', sobretudo quando 
ise trata d· i uma s•ncção 11enal, crear ama nova 
hypot~ese "j·:Jgar comn 'si houvesse uma lei 
para a qa:.liffoação do delicio. 

·O Sr. Dr. Mou~ão teve 0:1 não a sna 
·eleição com todas as for111alid ·"de.~ legae> 1 Teve. 
Teve ou nã~ a m1tioria de votos e:i:.'gida 
pela lei _Dll segun lo escrtitinio para ser con
sidet••dO deput~do ~ Teve. Pois c-n.ão ~ejam 
eoherentes. Como é que a maioria da com
mi ·são aceita. o pr;ncii>io da ins~i'.>sietencia. dos 
votos no 2, e>crc:tinio e aceita a reali,fa.de dos 
mesmo~ · vôtos n, · 1° ~ Nâo p·1s<ó aceitai' uma 
logica d ·~ta orle:n, q_ ue eotabeleoe o sim e o 
não em identico caso. 

Si para os ill,i-tres depntados esl~s votos são 
nollus e insubsistentes. como si não ex:s
tis>em, romo é que os admitt.m no 1° escrn
tinio 1 

o SR. ·BEZERRA DE MENf.ZJ!:S dá um aparte. 
Eu pergunto ao illustre deputado : quem de

sjgna os ,tons caudi1fot:Js para t>ntrarem em 2• 
escr<ttini 1 1 A junt ~ apurad ira, cuj"' compe
tencfa não pód& i~ até aapreci<tção d11. legitilui
~d:i ou iliegitimidade d·Js candidatos; l .. go, 
e perfeita.mente lega.! a. entrada. do Dr. Ju~ti
aianu em eonc11rreo.c:a · CQm o U1·. Mourão. 
Ora, como e que um candidato legitimo pó .e 
ser respons•vel por uraa di~posiçiio impera
tiva da lei 1 r;0mo é que sobre um· 3> podem 
reeabir os defeitos de quem incorrGu em uwa. 
sancção pen' l 1 

lst:i e a i o versão de todos os priilci pi08 da 
mol"lll e do dirr•ito. 

Sr. presidente, PU p~sso estar em erro,. e 
cada dia vo11 reconhecendo quFi, r•m mat .. ria de 
direito. vou mo atr1ua11do. Nilo aei si li po~que a 
minh' intellhrencin. seja. n~tl1ralm~nte nc~ 
nbada (ti(lQ apo arlos> ou Jlllrq ne o progresso da 
eciencia tmha. uma marcha tão li:eira que eu 
nlo p~s~a. acomp11.nh •l·O; mas conf eso a. V. Ex. 
g,ue ne~ta C[l.lPS!ilo de verific~çAo Je poderP1 eu 
JÓ, mBis d~ 11mt1 vo?., dei provas, porque jó. f 1i 
a.qui l•·putado geral. Eu n!lo 111e d"ilo 1napir11r 
ab olnt1ma.ite pela minim11 pnixllo. Def,ndo, 
com o maior enLbDsius1110, esta yue•tiln, por 
&crelít•1r ser o reco11beeime11to do Dr. Mourão 
um\\ homiinagem a lei e no A' oi torado, a. qu ·m 
s~ não póJe ea'inlhar o direito do ter seu lcigi
t1mo •epree~otan~e :nesta casa. 

-Quando muito eu concordaria. eom os no
~es d •p<1t•do1. si propuze~sem u111t reforma 
na lP-gi;laçào P!eitoral vigenta afim de quti se 
pudesse sa.tisfaz'r a lacuna. que nella se 
enc ·n~i·a ; m•s n_ão. em crear uma hypothese 
que atnda não foi vista. em parlamento algum; 
e ao mesmo tempo dar-se uma sancção penal 
contra a expte<~a disposição da lei. ·E' isso 

. que eu não considero absolutament& da. com
petencia da camara dos Srs. deputados no 
~11 .. 0 em questão, o espero que assim será. 
JUl~odo. . 

Est:i eme'l_da, for~•1lada. . pelo nob~e depu
tado pJr Mina.e, am~a 'i01U mostrar que não 

ha. accôrdó perfeito corno não p~dia haver 
al>solutani~n te, eom a eomrui>São d3 pod•res, 
porque ella pede a IiullidaJe das cl.-ições 
to .as, partindo aind • 1.0 principio de direito 
que eu nunca pod.-rei c'.lmpreheoder, de qoe 
os·d,,f ilos de uw o.dversario possam prejudicar 
o candiJa to ele to. · 

E depo e pe•gunto en aos illuetres dtlpÚ.· 
bios: ha mais l'oss~hili<latle· Je 2o escrutínio 
neste pmz 1 

Para mim etle não paesa rà de htt1•a morti. ; 
e os partifos.politicos, que se vi dam natural
rnent •, h:lo ~e inuliliz<1r os se tis advi:rsarios os 
mais pres:imo<os. 

V. Ex., S•. pre•idente, por eicemplo, qn~ tem 
rr:erecida influeu,·ia entre- os s n~ concid ~iios, 
e qu~ deve considenr a !1111 eleição garantida, 
quando tenh~ um r1dvcrsario, que reconheç" a· 
força de V. Ex.. e queira inuti!izal-a, n:io tem 
elle este meio á sua •tispos'ção para anciullar 
inteiramente essa i11fluencia.! 

O Sa. BE:ZERR.A .DE MENEZES dá um aparte. 
O Sn.. SEVERINO RrnEtRO: - Entiio, em vez 

de um, apparecerão tres 011 quatro incomp.ati
veis para. se eegui1· a e3cah, e temos sempre a 
meam'l questão. · 

Senhores, são simples o~ pontos em que a 
maior a da commiasào buseou a saa. argumen.
t.aç~o. AcrediLo que o illustre deputuJo pelo 
Ceará, no seu r1arec ·r, pe1·fe tamente bem· ela
borado, os destr..iiu cabalmente, e não lbe servi 
mais do que Je au~iliar. Tenho cum~riào o 
meu devei', e espero tt-~nquillo o jul~.,;.mento 
da camara dos Srs. deputado" cujas ba~es se
rão o direito B a justiça, unices meios· pelos 
.quaes se· póle merecer do paiz, (Muita bem') 

E~ em 16 de Maio de 1884 

VIJo P~i· UO Jo Vul. I 

O 8r. Pra.do Pimentel :- Sr. 
prGoidento, d~B ·ja1.ria limihr-me a dar o meu 
voto ailendosaweotJ, neata quoatlo de verift
ca~ão de po .orea. 

Sompre que ee oxtern::i voto rontrario l\ um 
adversario poJitico, e raro qua 11e ac~edi~a na 
ainceri.lade, na isenção de espir·ilo da pee1oa 
que o eruitte, Eu nil.o posso, porám, esqui'l'i1r
me a tomar par~e no deba.t•'· 

A oonfiança da camar .. dasignon•me um Jo
gar na comm ssao de constituição e poderes, e 
não devo fugir à pal'te de re~ponsabilidade que 
me impfü esta deoignação. 

Ant.es. de tudo, perwitt.a o r.obre deplltado 
que acaba de sentar-se, e que hvrou seu pa
r~cer em separado, que eu faça uma. observação 
a· respeito ua questão preliwinar estabelecida 
por S. Ex. no seu pareceu . 

Diz S. Ex-. 1ªª a cowmissão de poderes que 
fanccionou o anuo. passado, foi de parecer que 
o Sr. Dr. Mourão tinha por si toda a justiça ••• 

o SR. RATISBONA :-A maioria; ô publico e 
iabido. 
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0 Se._. Pa._-1.no PrME'.'iTJ:L:-••• e que porisso 1 O SR. A~DRAD~ FmuEra.1.:- Alto lã. Oli
presumra a<s1st11' ao Sr. Dl'. Mour:l:o dir-eito a veir>< não ê UJeral; teve granJe. ma.ioria. con~ 
um p•r 'Clr favo.·ave! por parte d"' eommissão servadora. 
que funcciona este anni>. · • 

Es~a. o.iiaiã:o do no!Jl'e deputado ms pareoo, O Sa. FEr.rcro DO> SANTOS dá um aparte. 
pelo menos, singular. O Se.. ANDB.ADll l"u;u:&rnA:- E11 tlmbem 

Q?ando reaebi os papeis. que me foram con~eyo :i. proúncia, e co!lheço a f.;r~:i. do' 
envia.d•!! pela secretar a. dasta cam21ra., p:i.rll. pa~ttdos. 
eohr~ elles emittir pa.,ecer, não se me diss1 · 
q~e eu havia de cingir-me ao p •rece:· da. com-

9 
O S:a. Bl'l.ZERRA DE MJ!'.Nl~Ei:- Peln menoa 

nua~ll:o 10 anno p tssado · qa9 não fui escripw e -00 vot.Qs hberaes -te Ohvem1. tove o Sl'. Dr. 
q,ue eu com_pl~ta 11eate 'd~seoo he~J; mas que Chagas. 
tmha. de era1tLll' m :u parcicer pee~ual. O Si:t: PR.A.DO Pm11:NTF;L:- Não tenlo qual-

Não era possi11el que el viesse sustental' e 'lllar ~os c:.1,~d1.htos o·Jtido, ·no 1, ~scrutinio, a 
defond.;r idéas a.ih~ia~ e contr~rio.1s á inia.J.a ma101'la n.bsoluta. 1•1e, na fór:n:i. d9. lei, Jeveria. 
opiniã.o. dar-lhe o triumpho, prnced ·u-se a 2<> cscruti

nia·, cujo remlta-lo foi o seg~1i11te: o Sr . Dr. 
Se ri(l. c11rioso que, tendo ea escripto, pa.ra Muurão 551; 0 Sr. Dr. Jus~inian•i das Cha-

acompauhar a couunissão do anno µa.sea. lo, um - ;:i • g•ts a!:..; por cons ·~utnte a J" u a.~a apuradora parecer contrario á.s minhu id ~as, qua.ndo d" 
elle fosse ·1mp·ig-na..:lo, mi leva.I<tass) para. expe lll diplo:oa ao Sr. Vr. Mou1:ão. 
~ecllrar:-Estou de accàrdo com a pes>oa. que O Sa.. B~zERRA D!!: MENEZES: - E não podiA 
impo:ma. o parec •r, rna~ Ptle não é meu. é da· proceder.de out1•0 modo. 
c1mmi.ssão q·1e f.inccionou o aaoo pM~•d>.- O Su. PaAoo Prnm:..·ui:.:- Ajunta limita-se 
Esta. opinião do no~re depatado não t9m ca.bi- a ~0111a1ar votos. Kt;1ediL1 o diplo.ua; o Sr. Dr. 
tnento algum. G:i.ld~no l•:miliano da.~ Neves apr,,sentou,pe~ante 

O Sn. R.\TlSBO~A: - Eu entreguei à apre- esta angusta c .. rna.r:i., a su:~ recla•uaçãu, alle-
ciação da camara. gan•lo q11e esie diplorna. er:i. illeg.1!, por 1u\nlo 

o sa. PRADO PtMEu. TEL : _ V. ET. i--!!OU o 2• ascr11tinio estava inquinado de nullidl:is 
·' ~ "v~ i11sa!lavel. 

uro~ censor .. à co.nmiisão a.ct11·1l, que e dé meu 
dever não deixar sem a resposta devida. O SR. R.ntSBONA:- Nullidade insan~vel é a 

Sr. presidente, a qllestão de que se trata quo a. le( declara. 
está. perfeitarneni3 r.,hta.:la. no p:1.r~cer qlle tiY<i O Sa. PMoo PmEN1"EL:- Demonstrarei ao 
a. honr.i. de re ligi r, e i[U0 o nol>re deputado pelo nobre de1>:1t ido que é rsal :i nullid1d > arguida; 
Rio d, Jan~iro Jez-me o obse iuio ·de as;ignu.r. e,es ando S. Ex:. de boa fi, rrnnn sincer:i.mente 

Tendo vagaJo uma ca.~eira da camara, por a.!redito, eap ·roque, juri <cons ilto eme.·ito, re
falleciment:r do nos;o díst.inc.to cõmpanbe ro, conhecerâ militarem muito bo;i.s raiõ~s pela 
de sa.11 losa menlorh, 0 Sr. Dr. c .. rvalbo l~ Re- opinião que sus;entamos. 
zend i , ma.ndoa-se \)rocider à eleição no 6° dis- O fün.hmento da. l'ecl:1D:iaçã~ lo Sr. Dr. fla.l· 
tricto de Minaq, do q1Je e~se ~nvalb·,ir.l era re- di.ao B. das N:;va1 ci qu~ um do~ conc11rrentes 
pres >ntllnte. Concorreram diver30S candi~:ü~s ~ ao 2• escrut1.nio era incompatível, e, para pro• 
-0bt1v •raw votos os seg,iintl'l• Srs.: Dr. Antonio var es3a incoinpatibilid:de,:i.presnntou uma cer
J11~tiniano da, Cba;ae 4Z7, Dr. Aurclian) 11dló d.> contrab celebrYI' p•,l(\ 11resil~nci>1 de 
Ma1•tins de Carvalllo Mo:mLo 276, Dr Galdiuo Min:oa com Q St•. Dr. Chagas e outrus com?&• 
Emiliano das Neve~ 261, Dr. J •sé d·! R,zende nheic-.1s, para a c"natoeLlcç:to e go~o de uma. P,B~ 
Teix ·ir1 Guimai·ilea i8D, Dr. B .. lbino Caudido trada de fürro e11tn a. cidade ole .S. Jo.io •l'in
da. Cunha 57. R.ei e 11. d i Oliveiri, concede11do-lhel privilegio 

·o S!l. BEZERRA DE ~ENEZEs:- Note agora por 40 anno1, gar&nlia.s .!e juroJ e 011~ro 1 fa
a votação do Sr. .Mourã~ e do Sr.. Galdino no vore.s · 
!o escruLnio. O Sa. lt.lT!BBiN.\ :-Tudo} is•.o eslil. reco.1b3-

0 Sa. PaADO PtMBl:sTEL!- O Sr. Dr. Gal- cUo. Admitti este ponto sern d.scutir. 
dino Emili .. no das Ne.,es teve 261 voto• : O Sa. PR.ADO Pt:\l'mNn:t..:-Mu• dovo di1c11tir 
me11oi sómente 15 do qu3 o Sr. Dr. Mou1•ito; t~rnhem a. incomp:\tibili lade, porq111into o ca.11-

0 Sa. ANDKAD~ FiGUEtiu.:- o partido ]j. di·~ato di1-b11ado declarou que ta[ incmn~a~ibi
berl!.l não é fort~; ta.nto que o cao.•lidato li- lida•le não eds1ia., e a ra~ão que Clll' d >ll é 
ber .. l Lev~ mano~ votos dJ que 08 dous coii.Ser- não se ter organiza lo a compauhia. a qu3 sa 
vadore.1:1. ref ·riu essa coa.trato. 

o Sa. BF.:Zl!ltl.RA Dl!I MmNlllZ'l!IS:- Houve col- Ma,, Sr. presLdente, parece-ma, cimG pa.-
legio liberal que votou no Sr. Cb.agas. recer.i a todos qu'! pre•ta.rem a devida atten-

9.!Io aos termos da lei, q11e esae argumento é ab-
0 Sa. RATlSBON,\:- Acamar~. quando ve- solutamente iulpro.~edente, visti> que 11 lei nij:o 

riâ.ca. po leras. não per~unt~ si O> votos foram incompüibili7.a sóment i os ciinti'at.adoras da 
liberaes ou collServ11dores;. p·irgunta quem estradas d i ferro que orga11izarem companhia. : 
tem maioria. · incompatib"liza todos que o'Jtive~eia seme-

0 Sa. B·EZERRA 111l MzNEZ11:s:-Urn numicipio lb.aat1H concessõ •s; e, para. qu3 não houves'le 
m11:t1) irnportante, liberal, voto11 em candidato dJvida a ess~ re•peito, o art. H § 2", no s3n 
co111erva.dor. filllll, torna. bem claro qua & ineompati'oili.!aile 
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subsiste emqaanto vigoram os contratos. São 
estes os termos da. lei (lê) : « n~ aelias provin
cias onde e x:ereerem os ditos ca.rgos, ou. os 
1especti vos contratos e a.rre01ataQõos tenham 
execução e durante o tempo delles.> . 

Por consequencia., Sr. presidente, para. quem 
saba portuguez, e claro que o pensamento do 
legislado!." foi, torn:i.ndo a disposição desse pa
ra.gra pho aLó casuistica, e men.cio1U1n.do todas 
as hypotbeses que. se padeasem dar, impedir 
que os incompativeis encontrassem malhas por 
onde se escapassem. 

O SR. BEZERRA. nm MENEZES : - Está claro 
que o 11-rt. 20 não se podia referir ao caso jà 
preestabelecido dil. incom ps.tibilidade. 

O Sa. PRADO PnusNTBL:-Accresce, Sr. pre
sidente, que o. contrato, que dá. Iogar á in
çom patibilidade do ca.ndidato divlomado diz que 
lhe fica livre o direito de const~uir a. estrada 
de ferro por ·si ou pela companhia. que orga
nizar. 

Imagín.e V. Ex. que o conoessionario pre
fere construir a estrada por si : seria admis
sivel que, neste caso, nlío fosse incompa.tivel, 
por ter deixa.do de organizar companhia~ 

Semelhtmte conclusão é absurda ; e, a. este 
respeito, folgC> de ver que está. de perfeito o.c
côrdo comnosco o m3u nobr .~ collega da com
missão ,te constituição e poderea, que divergiu 
da nossa. opinião : elle aceita como incon
cnsso o facto da incompatibilidade do Sr. 
Dr. Chagas. 

Admittida. a incompatibilidacle, Sr. ~resi
dente, antremog agora. na questão princ1pal : 
podia e&s3 c:mdidato incompativel entrar em 
segundo escr11tinio e concorrer com outro ca.n

. didato compatível 1 Eis a questão. 
O Sa. RAnsBONA:-Onde estã a prohibição 

na lei? Quem podia conhecer disto na. occa-
silio ~ . 

O Sn. PRAI>O PmENTl!T. : - Eu argumento 
no tel'reo.o do direito. V. Ei:., que.ó jurieeon
sulto, h~ de ver que estou com. os bons prin
cipio1. 

A lei de 9 de Janeiro de 1881 diz, no seu 
art. H (lê): · 

« Niio podem ser vota.dos para senador, 
deputadG á a.ssembléa. geral· ou membro da. 
assemblóa legislativa provinci~l, etc . .,, Se
gae-se a. enarneração dos incompa.tiveis. 

Ora., aonhores, para q_aem está habituado a 
ma.nueear a legislação, e chro que essa prohi
bição da. lei é impera.tiva. A lei diz - nc!o 
podem seJ" 1'0taclos. 

O Se.. R":r1ssoN.1.:-E tem uma sancção. 
O SR. PR.1.no Pm:e:NTEL: - .A. ea.ncção ê a 

nullidade dos votos. 
0 SR. RATISBONA:-Oh ! 
O Se.. PRAno P1M:ENTEL : - E qual seria a 

sa.ncção, pergunto ao meu nobre collega. 1 Seria, 
acaso, a pri•ã:o do eleitor que tivesse .votado no 

. candidato incompativel ~ Não, é a. nullidade do 
voto. O.direito ·da votar é sagrado, s a. lei pre
s:im~ que o elBitor préza, como deve, o sou 
direi to de concorrer ás urll!Ls, para eleger 
~uelles que têm de fazer parte de corporações 
legislativas. . . 

Portanto, & sanoçiio· unica, a sancção que o 
eleitor briooo sente, Eobretudo, é a perda, a 
nullidade de seu yoto •••. 

O Sa. R.A.TISBONA:-Ahi a sancção não póde 
ser individual, ê collactiva. 

O Sa. P~Ano PrllENTEL:-..• pol."que a lei 
suppõe gne ninguem, principalmente no in • 
terior, onde são longas as distancias, sahe de 
•aa casa., p~ra votar, solfrendo incommodos e 
fazendo despezas, sabendo que perde o seu voto; 
e desde que o voto é nullo, a· lei acreiita que ci 
eleitor està. suffici<>ntemente punido. 

O SR. fu..TISBONA :-V. Ex. pune 200 ou 300 
eleitores que votaram no can.Jidato incompa
tível : si t1ve~sem vota:l.o 50 qual seria a eanc
çi.o 1 Logo, só a sancção e ollecti va do art. 20. 

O SR. Puno PrnENTEL :- A sancção está. 
mesmo na. le1: não podein votar no incompa
tível; e, desde que não podem vofar, os votos 
são nullos de pleno direito. Não ha sancção 
penal neste caso, a sancção 6 toda moral. O 
eleitor perde o direito. de votar naquella occa
aião, o que é mnito importante, e com isso 
perde os encommodos da. viagem e das despezas 
que fez. Eis· a punição. . 

Diz tambem a. lei, no art. 18 § 2•, que, para 
o 2• eserutinio, eoncor.rerão os dous candidatos 
mais votadoa no primeiro. 

Ora, seahorea, será admissível qae o . legis
la.dor foss~ tão incoherente qu:i .coneiderll.sse 
impossível· a votação no candidato incompa
tivel, e o chamasse para ser votado em 2° es
c.rutinio '? 18to seria dar ã lei uma interpre
tação que levari11 a conclusõ~s manifestamente 
absuràas • 

Euji citei, no parecer, o prineipio dedirQito: 
o que é nullo não produz eil:'eito algum, 

· O SR. CARLOS AFFONso:-A 1ei co·asiderava 
mais votado ~quelle que ella. ·determinava que 
não podia receber votos! 

O Sa. Piu.no PniE~"TEL:-E! um absurdo. 

E d ipois a. lei diz ainda: « N.:> 2• escratinio, 
será considerado deputado o maiB votado, seja 
qusl fôr o numero de votos que obtenhn..> 

Pois 0 crivei, Mnhores, qne a lei considere 
mais votado um candidato incompaHvel ? Niío 
podia entrar no 2° escruHnio, ó manifesto. 

Comprehenfo, senhores, que a. janta apara
dora se tivesse limitado a som mar os votos e a. 
mandar-nos para cá o diploma; mas nós, qu.e 
11omos vet•iticadores dos nosso; podel'es, que te
mos o direito de an1111llar e iso diploma, devemos 
proceder de accórdo com a lei. 

O Sa. R.t.TISBONA. :-Annulla.mo3 !i eleição le
gitima., verdadeira, do candidato, porque teva 
a infalicidade àe concorrer com um incomps.
tivel.(H'a oiotros a.partc!t.J 

o SR. PRADO PIMENTEL :-0 nobre deputado 
é jurisconsulto, e sabe qne o que é nullo não 
existe . 

o SR. RATISBON.:I. :-A ps.lla que não está 
determinada em lei não se applica. 

O Sa. PRADO PmENTEL :-A pena está na 
lei, p2rdõe-me o nobre deputado ; e, quando 
não houvesse ess:t. sancção impliciU. no art. 1 l, 
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que .i.cabei de citar, hafia no art. 20, em que 
a lei expressllmente declara que são nullos os 
votos dados ao candidato incompatível. 

Os Sas. R.1.nssoNA. 11: SEvEB.INo RteEmo : :...... 
Eleito. 

O Sn. Pa.1.00 P I!>IENTE!. :-Ora, perdoem·me; 
este argumento não é serio. 

o Sn.. SEvE'.!UNO RIBEIRO: - Como não e . 
serio~! 

. O Sa. PMno PnrE:>rrEL :-Não ci. Pois então · 
a lei consilerll. nu1Io em um aaso e válido em 
outro'? sera. nullo· o voto dado ao incompativel 
si el!e fór eleit:i. mas serà vá.lido si não o fór ! 
Póde a lei admittil- s~melhanta incoherencia ~ 

O SB. Piuoo- PIMENTEL :-Posso ter a pre
tenção, porque citei os termos da lei. 

O SR. ANnaa.D:a: F1GuEmA :- Não citou lei 
nenhuma.. 

O Stt . P1UOO PrnmNTEL :- O parecer citou 
a lei. . 
. O Sa. A!lnRA.Dl!l FiGUll:IRA :-Não, genhor. 
o sa. PRA.oo PtMENTEi:. :-A lei a~ f88f lá. 

está citada : perdôe-me; V. E:it. não leu o pa
recer . 

O Sa. ANDRADE FIGOEillA : :- Citada póde 
estar. 

O Sa.. Puoo PIMENTEL :- Ah ! 
Isto não ó interpretação. Mas, senhores, im:;ginemos a hypotbese que 

ngarou o nobre deputado pela província do 
O Sa. Ru1se0Nà : - Ahi ª sancção é col!e. Cearà; imaginemos que os eleitores, por ca-

c\iva, -meu collega. . pricbo, votam ern Gordon Pachá o em 01111'0 ca.n-
0 S:a. P RA.DO PmENTEL :-Q~a.J. sancçiio col- didato compativel: os dous mais votados nii'.o 

lectivn ~ E' indi vidual a cada eleitor. A lei obtiveram maioria de votos no primeiro escru-
pune-o fazendo-o petder o seu voto. tinio. · 

o sa. RATISBONA. ; _ Pune a maioria, qua Por venture, aer:l, Clecente que entrem no 
elege i ndevidamente. segnndo escrutínio Gordon Pn.chá e o outro 

candidato mais votado ~ 
O Sa. BBZERRA nE lliNEzEs: - Aceitando 

o :1bsur :o de fazer entrar em sagnndo escrnti- O So.. RA.TISBONA. : - A hypothese não foi 
nio aqnelle que à lei nã? perrnitlia que rece- essa.. · 
bes!le votos no primeiro. O Sa. Pa.tno PrnEN'J:EL:- Foi ei:actamente 

O Sa. Paàno PIMENTEL: - O que me pa- esta. 
reco claro, Sr. pr~sidente, é que qnem re· O Sa. RATISl!ONA: - V. E:!:. està· torcendo 
·cebe votos nullos não foi votado. o meu a.rgumrnto. 

O Sa. RATISBONA:-Nií.o foi eleito. O Sa. PaàDO PIMENTEL: -Perdóe·m~; eu 
O SR. P.Moo PIMENTEL: _ Ora, dizendo a. o apresentei com toda a lealdade. 

lei que entram em 2• escrntinio o:; mi1is vo- Imag ine que no primeiro escrutinio os elei· 
tados no i •, é fotuitivo que nio podia con- tores, ainda por capricho, votam em um morto 
templllr esses votos nullos. e e1n outro candidato vivo e compativel ; per-

g unto : entrn.rá o morto no segando e1cru-
O Sa. FJ!:LICIO nos · SA.NTos:-Apoiado. tinio ~ 

O S1t. PRAoo Prn:&Nn:L: -Appi>reccu, por O SR. RATISBONA.:-Si o eleitorado não sabia 
conseguencia, no 2o oscrutinio um só candidoto, da morte, ma.nda-ae proceder a 2° escrutinio. 
o qual é este qne nos traz o diploma, que ee· 0 Sa. PR.Ano p 1111i:..iuL:-Com um defunto y 

· tamos tratnn<lo agora. de examinar. E é válido s:imelhante escrutiaio 1 Porém 
Mas, Sr. pr~sidento, dispondo a lei qne ao admittaqne so11beBBem. O que pensa V. Ex. Y Si 

2• escroünio concorrerão os dous candidatos os eleitores votarem em um escravo, ou em um 
mais votados no 1°, e :i.ppa.recendo só um, daquelles que a. Co11Stituição, no art. 93, diz 
eu pergunto á. lealdade da. ca.mara: houve·2° que a!o inliabeis pua. receber voto, pergunta,. 
osctutinio 'I se: poderiam estes entrar decentemento no 2° 

o· Sn. RATISBONA.: -Sem duvido.; n maio- eacrutinio? 
ri:i do eleitora.do voto11 no candido.to que es· OSa. R.ATISBONA:-V. Ex. estilfalhndoem 
lava nu ca'iO; está acaba.do, está. corrigido, uma hypothese, que não pód1 ter applicaçll:o 
não ha vicio nenhum. ao on.so. 

O 'sa. PR.~oo PrnENTEL :-Senhore;, as con· O Sn.. Pa!D:> PrnENTEL:-Tem toda. a.pplica-
sideraçêSes aliuncle, as razões do interpretar, ção. O que se vê é que V. Ex. foge tis conae
que vêm em abono ila. minha al'gllmentação. são qn eneias absurdas da sua. th~oriR. 
tantas que sinto apena~ ombaraço na eseolha. Sr. presidente, o nobre deputado que omittiu 

o SR . RA'l'lSBONA :- Pois escolh~ V. Ex.. as o voto em separa.do, inseriu no seu parecer o 
melhores. segainle trecho, que passo~ ler: 

o SR. F. BELISA.RIO :~ y. Ex. diz que «_Nenhum valor tem o. :\rgumento ~e qae o 
· l l - . ual é a. lei i . eleitora.do achou-ge tolh1 lo em soa hberda.de 
e < ª 81 

• q · • . · no 2• escrutinio pelo 6° districto de Minas Ge· 
O Sn.. Paàoo PIMEN'IE.L ::-_E con;i a lei que 1 raes, por isso que não podia deixar de vota?' no 

eato11 fallan~~ desde o pnnc1p10; veJO que não competidor do candidalo incompativel, em vista 
tenho merecido a. atlenção de V• E:i:. · · da terminante disposição do citado art. 20 em 

o Sa.. A_-.,-nR.ADll: F1GmtIR.~ :-V .. Ex •. tem a aua parte final.Esta fõrma de ra.ciocinar éme· 
pretenção de estar fü.llando com :i. le1 . nos d~ que 1.1m argumento, porque eBvolve uma 
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foterpr)ts.~o erronea doa intuito. do leg:is- 1 e_~colhido o_ eompativ.fl. o aana1h reform.a a. 
lador. > j I1sta. e:s:clu1ndo-o, e II! •nda comple ar a Justa, 

e ã p eh 9n~o como 0 nobre de- que e de novo subinett1da ao pQder moderador, 
Sen11ores, n o com r " · !" t t (Ap ; ·t ) · ut·1d' chama a i4o m=~nos do que um ar!lu- com.o imme ia o ern voos. ~ª'os. 

P l 0 uo a um arrrumento Ve. pllrtinb,V. E:s:., Sr. prestdente, q·1enão 
ment1'l, quan o pen.i q 0 é n•cessa.rio grande e;forço de intelligencia 
ec.>mple.Lo. para se pe ·ceber que o ~imite é perfeito 

o Sn. BEZERRA DE \fEN_11:z11:s:-Tão completo (apoiados}; a. ditrerenÇ'" unica cons~~te em que 
que elh nãJ póle destruir. em _u~ caso quem escolhe é o eleitorado e_ no 

0 Sa. Pa.w~ PiMlll,.TEL:- Si entra•ee com- ~11trp ~o podar mo le:·~dor; e n .um cas;o a hsta 
migo e:n concurr~nci;• no 20 eserutioio urn o .tr~phc~ e em_ outro e dupla; ma.s, afora estas 
eandiduto incompativel. eu seria io.eplo, si d!all~cçoes, nao encontro nenhuma. outra. 

- fi · e eleito infallivela1ente. (Apo .. ados.) . ~ ~ 
naa o.,s Quando. pois, nao houvessem outras r~zoes 

Ã questão, Sr. µrcsiilente, con•iste em aabcr qne nos gui.<•se:n no prasente ca.so, basta.ria 
jognr com a incum;ia.tibili la1e.; b_~st' d~zer ª?ª este simile com o que s·i passa. no senado para. 
eleitnrcs. que prAzarn o se 1 d:re1to de 111terv1r a~ admitir o preceI•mte. O que propõe iuom
ll"l dincç~o dos neiocios _publicos, que vão per· m·ssão (, que· se raf rin~ a list, du;1la, ex
der os seus votos. cluin~o o incompativeT, para. ser de novo sub

met.ida ao eleitorado. E M provincia <le Min,,s, onde o sentirnAnto 
politic.> o mnito entranhado, oa~e .º~ cid~d:ios O S:a. R!TISBJN~:-Là não ha. maioria. ab-
apred" m corofl ~evem o s~u d1re1to de vot·1r, l solut•. . · 
cert><mente o Al 0 11or. quando ~e lh'l apres~n- O Sn. Pa.1.00 P1M11:"TEL: - Não. tratamoa 
tasse a pr .v:< irr:fra;avel ·la incompll.tibilid~de disto, tr.<t ,_mos d;i. l _i?itii~idade da el@.iÇã~ •. 
do cand1 lato. d :1:rnria d.' dar _lhe_ o se;i voto. Sr. pr !S1dente, t1ve a honra de assrst1r .á 
Por conR~rp~ne1a. o eleitor nao tinha hberd:de 1 discussão da l~i eleitor~). .. 
d!l cscolhll. : havi~ d 1 ·votar necess:i.riamente _ . 

caodi<lato compativel. O S:a. R.1.TISB~NA:- Na.o se cogitou deste 
ao ponto. 

E c~nsta-m.e que fai isso:> exaetamente o que 
succ'd"u na eleiçiio ,1,. Ôº districto. A inco-n- O Sa. P!lADO PmENTEL:-•.• e tive tambem 
patibilidade do Dr; Chagas foi 0 argumento a honn de fazei· p:irte da cnmmi 'São dos 2i, 
Achilles de que se Rerviram no 20 e<erutinio. qne concorreu p1ra. a elab.,rll.çio da. mesma lei. 
Do c•,,,tra.rio seria outro 0 resultado, corno ~stã. A~~isti a todas as dis<!ussões, e nellas mesmo 
intliclnfo a enorme disp 1rida.ie q_ne hollv& na. tornei p1rte. e me p~rece que devo est:a.r mais 
vo~çii-> dos. dou$ candidatos no primeiro escrll- a p<lr d" espirito d.\ lei rio qoe o nobn d~putado 
tinio. q11e apenu bu as pallid~s noticias dos jornaea. 

o Sa. RATISBONA : - AcJmpanhei os de-
bates. · 

Al>m disto, o p~nssmento da. lei. em q\le pe~e 
ao nobr 1 dep11tado pala Cearâ, foi estabelecer 
no segundo "scrutinio, uma es•olh:\, um coo- O SR. PRADO Pmt:NTBL:- Mas niln es~istiu 
curso de preferencia entre os dous canclidatos · como eu deite logal" à discussão da lei. E si 
mais votados. nila fos~e inc~oveni1•nte, P-U citu'Ía aqui opl• 

· niõea de e1ia•lietM que lambem contrib11iram 
O Sa. B11:r.~nRA DE 1'IimEZES :- O conU'a- para a sua conrecção, e que &itãO completa-rio disto <i aburdo. m-inte de ac~o1·do com o nosso parecer. 

O Sa. PRADO PmmNnt. :-Nern podia ser O Stt. RATIS30NA :-Re~peito muito ar opi-
ontro. Si tivess1 sido e~eolhirlo o incnmp::itival nilfo~ de q11 'm quer que seja; •ómente posso 
era nulll a esco!ha.; ten b, por~~· ca.hido a as-l t •r aquell~~ que resultam do meu BBtudu e da. 
colha no comp 1t1vel o 2° eJ1Crutiruo e n1.1Uo. minha coov1c~ão. 

O Sn." fo:·ucro MARTI~~ :-Parec)-mEl feHar O Sn. PR.\DO Prn11:NTBL :-Sit'> estas ns n.• 
compete;cia ácamara para manlar procBJet• a dias q•1a fund:im •ntaino p11.Ncer da commis;lo 
3o e•c.·11u11io. de eonatiiuii;ão e poderes. . · 
OS~. P11.AM PJME~TEL :-Nltri se lntn de 3• PareM-me. Sr. pr.~9'deQte, quejn tenho.dado, 

eaerut ni11. TraLa·a • de fn.zer o 2", que nilo foi pela arg11,1ent ,çio exhibida, baa~~nte~ p•ova.a 
íeiti>. Teains tola. a comp9tencia para. aanulla.r a d1 que de no~sa pa.rte estão a boa fü, a •ince• 
part' do prOC0'1SJ q:i.1 é raolic11.hn\nte nuu~. A rida.de .•.. 
parte do "roces'º n11lla é o 2• eserut.ioio ;. por 
co~e::i, 11cnc ·a. a camara pMe a.nnull ,J-o. 

O n·ibre d•putodo ainda a.cho11 inadmissivel 
o s ·m 'le e~t·•belecido pel 1 candid:1.to contestante 
eatreo qu-ese ps.•sa no se1•.1fo eo qn' se pae;;a 
no segundo escrlltinio, quando é. vota.do um 
inco1n:pati vel • 

No S~'Dl•<:b, confo\''118 o art. i6 § 2° da lei 
d~ 9 _te Janeiro da 1881. quando eatra e'n li'lta 
tn.phca ~1m c11.ndidato- inco!\'.Iplltivel, si elle ó 
o esc~lh1do, a. eleição. e n:nUa ; si, porem, é 

O Sa. R.1.Tissõ1u. :-Nllnca. puz isco em rill-
vida. · 

O Sa. PRADO P1MENTEL :-.••• de que lliropre
. ten<lamos e~balhar o dirP.it:i de nfoguern, mas 
·apeius exigir a exeeuçiio fiel d~ lei.· Neste 
easfl so :i juiz, e co m11 tal f.>llo com ioda a. calma, 

·sem odioi e eem afeições. 

T;inho c~ncfa:do, (Muito bem !l 
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Sm e;n 19deM1i3lle18lli O Sa. Ai;tomo P1NTO: - Tratei a to"os com 

muita. delic d'!za. 
Vide p•.g. 231 do Vol. 1 O SR. RAtlo DA. L:m'>POLDni'A.: - Mas não 

dei~ouV.E~. de atirar.lhes phrases immerecidas 
O Sr. Barão da Leopoldina: 'l iucomesLa.velwon:e inju;i.a~, con tra aa qua.es 

- Teuho em tuào, Sr. presidente. Juas re ··re- é de weu iwi:>erio&O devei· oppor a,lewue pro• 
11en.~ações: a prin1oira, d!I. calllara. munid~ •l ~o les :o. 
Mar j, H iapanha, província de Mmaa. t •rntor10 ?.hi~ r~prehensivel e censuravel tornar-se-ia 
pertencénte ao 9° C:istricLo. qu3 t~nho a h on!'>J> o proced·m.,nto do or.idl>r. si; c>lll • repre~e11-
de repre en u.r, ne:;ta casa. tanta do 9' d.stricto da IXIO·mu. provi 11cia, ao 

Este municivio é ém sua maior parte com- qu"l pert~ nce o municipio de S. José d • .-Iêm 
po>to de lwr11. 1oros e J•rOpriet .. r ios de eacra.voa· p,,ratiyba., deixane p.<ssar de'p " rcebid~· a.a 
e incont •tav~l.uonLe 0111 d.is 111ais importautes duloriJas accusações 'lue dirigiu o 111eu illustre 
de minha província. não só pela \lberJa..;e d') 9 m' go a. u1n;i. cl .ase dd bom n.s ordeiros. pa~i
sr;n solo, como pela fortu11n. ele muit,s de Reus ficos e até ~~;re ;naaiente 11a.ciente~. coLno e s 
habitaot s. . c1 .. ss0 dos Javrad .. res. 

A ca,.1ar;i. municipal do Mar de Be-panha. Sabe 0 p1>fa e é uma verd:id i incoocus a. e 
como interprete n•tural dos @entimentos de incontesta"et,' que, d<: toda• as classes Je que 
eens rou!1icip~8, ' 'em. r e ver •nte ~11pplic:1r ao s-i ~ompõe o lmp~:io, e a dos lavra..lores a. que 
governo uupen•l med1Ja< que 1·eprimam e neu-1 concorre co10 wa1or n11rnerar10 pam as arcas 
tralize111 o ex1·es~ivo e de-orden do ardor com 1 do th<:Souro; é a clds<e qua pa;;a roais im· 
9_1le se v.1i de;envolvendo a. propaga11da abo- postos, e quP, P.nlret:into, n :nhum prove.to tem 
bcionista nesta córte, que a t11Jo pretende tir1J. lo das liberalidades do mesmo tbesuuro. 
amedrontar. A ·lavoura, cheia de paciencia e d~ t .lera.ncia, 

A seg!lnda r.,pre,entagão e d·\ Liga de LA.vra• ha mai' de 20 anuos espera pelos auxílios pro
dores ei a freguezia d_a. <'.onc ·ii;ão da. Bo~ Vi.;tt., ineLtidos por toJos os governo.< ee'.n diat_incção 
pertencente ao ruun1c1p10 da Leopoldrna e asai- d~ pai·Lidos; entrl!tan10, a.Lfl hoJa. a1· dn nao pra• 
gnada. por 90 lav:·adures, fun<bdores Ja me,roa. ticou uma. só viulencia. a.;uda·nãu fez a inl!nor 
Liga, r cu·a. ao rag:unento d .s iJllnosro$, qu~ lhe si.o 

A integra dest:i. repres.entação re~·ere;sP._ ~o lanç~dos por aquelles qu a .. viam eer os seus 
mesmo as~um;Jlo da primo ira: Ul:ls eai.a e d1n- princi1>aes pl'Uteclore> e 11vog.1dos n~t.urae11; 
gida â a,s.,emblê11. geral le . .,-islativa . . _o poJer li•gislalivo e o executivo. 

Ao lêr ·w-,ie estas duae re;•resent •ÇÕ~s, ver- l:!;utrntanto, s~nilor~s,é preciao diz-.r á camara. 
.se-à o quanto se a~ham s:;bresal l:ados o~ lavra- quP. no m .,mo d a 11m q_u J o honr .. uio deputado 
dore• e p1·0,•tietarios de• 1<8. locali ,ade~. p••l; 2• districto do Cea-ra ~nderaçou su~s Bfia-

Enviando a V. Ex. a• alladt las repre>entações. das eettas e n tra os pac1fico~ l LVraJ.ores de 
peço-lhe qu • f.i~ c~egu~ a. priweira. ás -~ios S. Jo.;é d'Além Parabyba., eu achavl\-1~) in
d<> i:overno imper.1al,1sto o,da. ca.ruarn. mun ·c1p:d scripto p11ra falla.r tlur~nte o ~ernp? clrcum
do Mar de Hnp.nba e qus de 1> <ie•tino co~ve- scripto p~lo nosso r'g1m~nto, 1at.o e, aotes da. 
niente ú da Liga do• Lavradores d1. ConcP-ição ordP.m J.o dia, do que dou pur t~s e:nu nho os 
da&,. Vista.. Ao m~smo Lewpo supplico a V. Ex. n, ,ss~a hcnra1lus collegas i" e 2• vice-pres:den-. 
que ma ode publical-as em !lua integra. no las. s.nrto. porém, esse tornpo ab~o'" ido p>lo 
Diario dn1 DO<õ~O! 11·abalbo~. 1 nobro <!epura lo, a quam tenho a. ho11ra de res-

sr. p~e>idente, como ~epresenlllnt~ de um<t. pondcr, e beai aa,iw pi:lo nobre. deputa.tlo ~elo 
provincia., e district.o qua,1 <1ue eitcluR1vamen~e õ• districto d11. provine1a do R:o de J •.ne1:0. 
agricola., oito pos>o deixar p •S ar sem formal forçoso foi resig11nr-~1e o es_,erar a. pr11ue1ra. 
e solernn~ iwot.cslo algumas propon;ões opp •rl•1nidade par' vir dPeampenhar-me desta 
ennnciadH1 desta 1rib1.1na pelo nobre dep•1t11do imperioso d,1ver: nilo quiz aujeita.r-m1. ao pe
pelo 2• districlo J.o Ceimi, w~u illuslre amigo, diJo de umn. urgenci·., por.1ue ser-me-ia dolo
em· r2h1.ção á reuniilG d•l muitos de m.eus cot- roao obter sm resposta. · recosa formal da iut· 
legas lav.·11d ,re•, effe~tunda º': c1d.1de ·de complac .. ó1e maioria da. eama1•u. 
S. José do Além Parah~ b1<, no d1& 8 do cor• Senborea. uilo fol'l\rn por certo 01 ln•rndores 
rente e de que nOi deu n .. tici:i o Dia,.fo do de g. Josó d\\lém P"r"llyba os primeiro~ que 
Bra::il de 15 do aodaute. Não direi •Ó cnmo ti•(lr .Jm a. feliz · idóu. de e' congre~ar para ae 
repres~nt110~~ d 1 minhoA. p~ovincia., ma is como oppo;em é. propa.ga.nda.. desenfread .. dos a.boli-
1-ep1•esentaate da nação_, pots o a.ssucn~to de qae cion1staa, que t~ndem rnstanui.ne~mente ~ de 
so occupou S. Ex. JºI!ª. c~m os ln teres es um só jactoa. perturbar e dcsorganua.r o lra.ba
eolloc:tivos d~ todll..5 a.s 1•rov1nr1a; e mesmo c?m lho agricola. 
adoCea.rá, cuj" problorn~ af!'~cta. a ordem social o sa. S.a:vtRL'IO Rrnmrno:-Elles dito o exem-
e economica. de todo o lmperio. • pio edificante no e~tatHo que organizaram. 

F.ha.ria ao cumprimento do meu dever s1, , _ E lá h 
repre, entante dos intneeses dod lavradore> ~ Sa. B.1.1u.~ ,DA ~ttOPOLll'~A :- u e ep-· 
n{lata. ~ n:io corres•e prGS'lnro·o i tribuna rei. ; t~nha. paCl"DCta em ou•~r-me. 

ar"' rot;eta-r c:omo soleU1nemonte pro.testo, 1 S"llhocea, quem pensar coi:n madureza_ e re
~<ontr! as asp•'.ras e acerhM proposições que i 11uão .sobre o esbl.do eeo~om1c? e ú.11~oce1ro · dn 

S . li:~ de~fechar eon.tra aquelleli ' lmper10. quer geral, que1 pa.rt1cula~. não .1e;ie. 
s.prouve a · • · • · - · á · t probl ma ee1ra cesol~ illustres olvalheiros cuja reunião se compoz J"ra J ma.1s que PB e . · . • · 
d 1 ad eJi~~s advo<>-.dos· cow.mel'.· i tão a.pr-·saadamente. Nlfigue111 ignora. pnr 
~ ª1 vr . ores.t .m ~e ·de' um s:Ce~te 1 certo, as conse-1.ue11cias funestas, deplol'"J.veis·e c1an es, 1n.as ri:~e~ . 
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desastrosas qlle procederão de uma medida im- í ludo mesmo á província. do nobre deputa.:io, 
pe11Bada. e i'rretfoctida, acompanhada de um j direi qua a. lei de 28 de Setembro começou a 
cortejo estridente e estim11lan te, com que ora se I s~r desrespeitada. e violada na cidade da Forta
procura ill<llltir no animo da populaçii:o in.fa!'til leza. 
s. animúsida.de, Iernndo o te~roi: e o desanimo O nobre deputado h!l d3 lembrar-se de qu3, na 
a;os centros agricolas, acoroçoandoa11Simo mor- occasião do embarque de ·alguns escravos na.. 
ticinio dos senhores de escra.vos e de seus iire- cidade da Fortaleza, em annos passados •.• 
postos, por meio da ·fouce .e do p~n hal. ~ã?• O SR. AL v ARO CAMINHA. ~ - Isto nada tem 
senhor ~s, a.nt.e~ de s.e org-anizar ª lig11. mtl~~c}- com a.Jei de 28 de Setembro. 
pal de S. Josa d'Alem Parahyba, outras Jª se 
havia.m eonstituilo,taes .corno: a de Monte Verde, O Sa. BAB.Ão I>.A. LEOPOLDINA:-••• Tem m.uit:i. 
:rnunicipio de S. Fídelia, & de Barra Mansa e cousa. 
Rezenie,provincil!. do Rio de Janeiro. Acredito Deve lembrar-se de que, lJOr ocaasião do em-. 
que, a esta hora, outras mnitaa eõtarão organi- barque.de alguns escrav0s com destino ao Pará, 
zadas, éstando inteiramente convencido de que, surgiu opposição na praia e, si. não ma falha a 
dentro de dous mezes, todo' O! centros a.gricolas memoria, foi ella promovida pelos poS3uidores 
das prov incias de S. Paulo, Rio de Janeiro, Mi- de botes, canàss ou jangad~s, 
D!lB e Espirita Santo tenham seguido 0 no.ore O propriet:i.rio recorrau às au.toridade3 com
eJ1:emplo de seus irmãos do rude traba.lb.o.da Ia- petentes- presidents da província e chefe de 
voura., sem apartarmo-nos da orbita. que nos polioia- os quae5, on por .negligencia., on com 
é traçada pela lei e peb prudancia, evitando as- receio de que appare~Gss~ algum conftfoto por 
sim que os no9sos anta.gonista.s nos queiram parte dos intitulados jangadeiros, dei:uram de 
t:ixar de provocadores. cumprir o seu dever. 

Ao levantal"~se o nobre depatado pelo 20 d.is- O SR. ANTON[O PrNTO: - Não apoiado. 
tricto do Ceará, e ao encetar seu diacurso, pre- O SR. BAP,;í.o D..I. LEOPOLDIN.a.:-0 presidente 
sumi que S. Ex. tivesse mndado os pontos do da provincis., oomo representante do poder. 
ataq,ue e que, em vez de d~fender a propaganda executivo, devia. garantir o embarque des;;es e11-
a'oolicionista, estivesse patrocinando a causa era.vos. sob pena. de concorrer para. a violação do 
dos proprieta.rioa. S. Ex. começou pol' de- direito de p?Oprieda.de e da lei. 
plorar qo.e, qitahdo se tocava. na quf!stão do Além disso, sabemos que, depois de~te facto, 
abolicionismo, os sêus contra.rios se mostrassem a.s libertações Da provincia do Ceará foram-se 
apaiJ1:onados e vfolentos. . fazendo deba.ixo de e crta. pressão exercida. 

Entretanto, perguntarei a.o nobre deputa.do: contra. os possuidores de escravo~. 
donde vem o azedam&, paixão ou provocação 1 O SR. AN-roruo PINTO:-Não houve tal, as 
virã doa escmva.gistae, por s. Ex. denominados, cousas correram naturalmente. 
ou dos intolerantge abol~cionista.s 1 Não sabe o 0 SB.. BAIÜ.o DA LEOPOLDINA.;-Pelo menos 
no~re deputado que a. lei de 28 d~ Setembro de foram estas a.s informações que me foram mi
i81i estancou.po~ uma vez o nascimento does- nistradas por pessoas que me merecem todo 
-:)ravo no Brazil, ltb~rtai:ido o v~ntre da m~her conceito, e estou, ma.is, informado de que dos 
escrava e _que,. no lnhnto de ll' p:ogresami- 27 .000 escravo~ 11ltimamente alli alforria.dos, 
~ente ex.t1ngu1ndo o elemento. s0r~1l no lm.pe- 2/3 foram por meio de ressão. 
no, creot1 o fundo de ema.ncipaçao e outras P , . 
fontes de renda.s exclusivamente applioaveis a O SR. ANTONIO PINTo:-E uma. falsidade. · 
este serviço~ Por emqu;;nto é a lei de 28 de Se- O Sa. TeoMA.z PoMn:u:-V. Ex. não co-
tembro que rege esta mataria. e não aei quelll nhece o Ceará. 
proc11ra violal-a e desrespeHal-a: ai os escrava- o Sa fü.alo nA LEOPOLDINA.:-Slo as infor-' 
gistas denominados,ou ai os abolicionistas. mações. que te1'.ho de pesso:is altamente q11il!ift-

Perglllltarei ao nobre deputado, de11ie quando ca.das. 
cotneço11. a apparecer e~te movimento entre oe o Sa. TeoMAz Po!!P:&u:-Pois deve o.eeitar 
lavradores de. ee eolhg11rem e tratarem de de prefereneia a.s no>sas porque fazemos parte 
meios de d desa de sue. propri~dade e peasoa 1 da deputaçilo do Ceara e'conhecamos os factos. 
Ni!.o, foi por. certo logo a-pós a. passagem da lei, 0 Sa. SBVlllB.INO RteErno:- Si vamos pol' 
porem dep?1a dO.!J ~contee1m~ntoa do Cearei., e!Il ahi, 80 Ião aecusaçlles muito aéria.s, e em todo 
~ço nlnmo, CUJO procadunento procut'a aar 0 sentido podem ser feitas contra. aquelles nue 
lllUtado nesta c6rte. ' . ~ 

Pergunto ainda. ao nobre deput!l.do : a lef de a11steu.ta.m a propriedade escrava. • 
28 de Setembro já. foi desobedecida em algau.s O Sa .. ANroNto PrNTO:- Não t'e.lle mil.la no 
dos •ous artigos por q11alc1,11ar dos la.vradore• Ceará ; a facto consummado. 
011 senho~es de escravos 1 O nobra deputa.do O Sa. B.utlo t>A Lu:opoLDrNA:- O qt1alifica· 
Dão· smicap.aa; de apontar um ~ó facto que va- tivo, que o nobre deputado deu a.os innocentes 
nha. contrariar este. minha. asaerção. fazendeiros de S. José d' Além Pa.rahyha, caba 

.O nobre depnt&d,o,continuando a atirar inve- melhor áquelles. que procedendo. por esse 
ot1vas aos proprietarios de S. José de Alem modo, violam os 're~eitos da lei de 28 de Se
f'.arahyba, declarou que 03 escravagistas não tembro e· o direito de proprielade, ga~antiào 
tinham um ao facto.a ap~esenta.r. que d.emon- pelo art. :179 da. Conatitui9io do.lmperio. 
~llllBEI a exorh1ta.nc1B., o desrespeito :i le1 de 28 O movimento abolicionista. tem chegado a 
de Setemb~o e a. todas aquellas qna nós temoa exorbital' das raias da. legalidade, com de sres-
ll&ste sant~o. . peito a lei de 28 de Setembro. . 
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·O SB.. SEn:.arno RIB~rao:...,., Para estes 

casos de exoi· bitancia temos ;. sancção penal ; 
accu;;e antes o governo, por não ser energico 
comnosco. 

O Sa. B.ut1o DA. LEOPOLI>INA.:- Que razão 
teve o nobre deputado para invectivar os esta
tutos redigidos pelos fazendeiros de S. José. 
d'.Além Parahyba, com tanta acrimonia ~ 

O Sa.. ANTo::.10 P1mo ·: ...,.., Toda ; t11nto a~ -
sim, que o; fazendeiros do Rezende ja modifi
caram os seus estatutos, acabando com a policia. 

O·SR. B.A.llÃo D.A. l..EoPoLDlN!.:-Para julgar-se 
do merecimento daquelles estatutos, é necesse.
rio attendel"-se aos meios de que lançaram mio 
aquelles que, abcando a lei de28 de Setembro, 
procuram nullificar o direito dos proprietarios. 

O Sa.. SBvERtl'iO RIBEIRO: - Mas qual õ o 
meio de conseguir a. reforma da lei e o alarga
men~o da idéa, ainão a propaganda i 

O SI\. Bulo n.~ · LEoPoLDINA :-A propagan
da pacifica; a que se tem feito, não merece esse 
nome .•• é propa~anda desordeira. Collocar->e 
om grupo de iodividuos, com nmsica. e figuo
tes ã frente, dirigir-se â. casa do proprieLario 
e fazer-se pressão para quo elle de liberdade a 
seu escravo, por bagatela, n.un.ca foi propa
gan:la decente e nem està de conro'rmidade cora 
a lei de 28 de Setembro, que, a pJ.r dos prin
cipias humanitario.s, collocou o direito de pro
priedade garantido. 

O Sa. THoMAz Po!IPEU : -Pedir com fs3tas 
e musica a libertação dos escraym: nâ:o ha 
nada mais bello ! 

o SR. BA:R.ÃO J>.A. LEOPOLI>IN.A. :- E' um meio 
indirecto de fazer pressão, o· que importa um 
esbulho da propriedade. 

O Sa. J. PENil!lD : .... E o peculio ba.ata. 
O Sa. B!.RÃ.o DA LEOPOLDINA. :- Fallando·•e 

em peculio, não posso deixar de estygrnatisar 
os a.b usos q ile se tem pratic~do. 

Na minha provincia alguns juize~ tem con
corrido para a my3tifica.9ão da 1ei, entend11ndo 
que todo e qualquer p3culio, tenha a Ol'igem 
que tiver, é razão baat~nte para se procederá 
libertação do escravo e,muitas vezes,este ignora 
a existencia e origem do mesmo ·peoulio. 
(Apartes.) 

O nobre deputado, querendo ainda molestar 
aos paciffoos fazendeiros de S, J osê d' Além Pa
ra.hyba., chamou a attenção do noQre ministro 
da j 11sti~a para o abuso que aUi pratica.ram, 
instalhnlo a Liga. ~unicipa.J dos Lavradores. 

O SR. ANTONIO P:tNTO :-Eu não quero é que 
a.lgnem ~enha o direito de instituir força pu
blica. (Ha outros apartes.) 

O Sa.. BARÃO DA. L11:0P0Lor~.1.:- Sou o pri
meiro a reconhecer que ~ó póde organizar força 
publica, o poder eompetf:)nte. Os proprietarios, 
de accordo com as autoridades constituidas, po,. 
dem a.cercai.--se de pessa<is pagas á. sua custa, 
como meio de garantir s;:;.a. vida. e propriedade 
e até de auxiliar âq uellas,· desde que se tor
nar jus ti.ti cada a fallencia da força. pnbliel!o . 

O SR. ÃNTo!l"lo PINTO::... Não prec~sarnos de 
capangas. -

A. 9 

Ü SI!. BA.a!o DA. LEOPOLDINA.:-:-::- Qa nobtes 
dapata.dos dtlvem ter alga.ma tolerancia, r.eco..,. 
nhecendo qne os espiritos s~ a«;ham aohresai
tados, e com ra zilo. v.s propriehrios\ to,lllados 
d1 sorpreza diante da marcha a.cceforada. dQs 
abasos. aliolicionistaa, niio tivera~ teinp~ 4& 
r~ll~dctir: u)gulll~ fa,\~~ '-Ell'~• l}Ç!l \*MÇJ.B0i ~r:: 
r1g1 u. 

. o. Sa. ANT.0N10 :P~:t.~o:.,-,, Não !loJl9~1l4Q ; :n.~<!~ 
J U•hftca mad1du tão violentas. · 

d 
Od Sa. Tuol\IA.Z Po:1:rP11u:...,..,Siio te~r.ar~ ~~f"D;"' 

a 01. 

o Sn. BA.ll.ÃO DA LEOPOLDINA:-Tra.tando. eu 
~1 provincia do Ceará, º' nobres deButad.os me 
~nterromperam com se11S apartes ; poi: isso, 
proseguirei Ili!. narrativa dos a~ont~ciinentos 
que tiveram Jogai: nesta capital. · · 

Os factos que s-accederam neáta. córte, de
pois de 25 de Marga, estavam de accôrdo com a. 
pt,opaganda. facultad;i. p~la. lei c'.3 ?,& de Se
temb1·0 1. 

O SR. SEV.Ertrno RraE!Ro:.,,,..Quaes são elles ·~ 
o Sn.. BA.RÃO DA LEOPOLDINA :-Vou, respon

der. Depo:s da 2;:i de MarçQ, Q mQvimento 
abolicionista aqui na cõrto tom ir~~iflci" e'i:ii · iiQ
bresal to as províncias do Rio de Janeiro, Mi., 
nas, S. Paulo e Espírito Santo; quan,tas sod&,, 
dades abolicionistas não se têm conatitúido 
nesta corte dentro destes do11s I!leiea··~ · ·· ·· · · 

O SR, ANTONIO Pzmo:-20 ou 30. 
O Sn. B .. 1.1U'.o DA LEorotoINA:-Já se Ievan- . 

to1.1 alga m d08 nossos collagas proprieta.rios pe· 
dindo provider.r.cias ao Sr. ministro d11, justiça. 
pera. que ellas fossem embaraçadas no ex.ercicio 
ele suu funcções ou seja!Il disp13r~!ld~~. como 
fez o nobre de pata.do contra. a. ligl!. lll~ni~~P!!!~ 
de S. José·~ · 

O Sl\. Ta:mJAz PoMpJW:=Emquantq esti\ill" 
rem no terreno da legalid~de, n~o 4~ ra:~ifo 
pare. isso. 

o SR. BARÃO D!. LEOPOLDINA.:-0 club aboli
cionista do. Es~ola Polytechn.ica. ~e!Il es!~~utos, 
e, no caso aflirmativo, fol'am l'lBtes l!E!J.>Iova4g~ 
pelo S'Overno 1 

Apresentou os seµs E)s~alu\g~ ao pP,de~ c~m· 
petente e for~oo eH~s !lPP,fPV!!40s ~ · 

São os factos: o ll!)bre d1Jpntadq p,ediu ta, .. 
cto1, eu 03 estou aJ!res~ntando, 

O Sn. ANrDNto P1liTO :.,.... Alli não ha so., 
ciedadc abolicionista. · 

O Sa. B.1.11Ão DA. LllOPOLDINA:- Não h11. ao~ 
~iedade nbolicionidta ! Ainda. outro dia ó director 
do. escola fez SOS seus cÇ1Jeg~s ~~- Cl?4 f it~ 
para .•. 

O Sa.. ANTONIO Pr!fJ'O : = Fpi p!lor~ ll!Ilª 
festa. 

O Sa. BARÃO DA. LEOPOLDII:IA :e::: •. , úma 
me.C1.ifestaçilo abolicionista. . 

São factos que o~ noQres depúta~os n~Q 110· 
dem contest11.r. · · 

Além disto, mandaram pregar uma placa 
em uma da.s ·esquinas do largo de S. Fran· 
c~aeo ~G Pa.a.la.; ciec!aranió qti.~ alli n~ ha~ 
'Via mais escravos. 
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o SR.. ANtONlO PLNTO :-Qb.e grande crime 
era esse ! 

O SR·. BARÃO DA. L'tOPOLDINA :-E' mais 
provoeante do que a innocente reunião effe
ctuada. em S. José de Além Para.hyba, e 
contra. a. qual não havia motivos pna a p1m
gente accuea9ão, que lhe fez me11 nobre amigo. 

o Sa. ANTONIO PINTO:- Muito moderada. 
Colloquet.:.me ~o te rrenD da legalidade. 

o SR. BA.RÃO DA. LEOPOLDINA. :-Sem duvi:ia. 
o noiire deputa.do mantGve·se no terreno legal, 
mas não foi j a.sto, e sim por de mais pi
cante. 

O Sa. AN'IONIO PINTO :-Eu quiz até favo
recer o.s fazendeiros da província do Rio. 

O SR: B.mlo DA. L:e::oi>oLDINA :-Quiz fazer
lbes um presente de gregos, que en por elles 
lhe agr~de~o. 

Senhores, depois que o nobre deputado con
cluiu o seu disc11rso, ftquei conve:Rcido de que 
·s. Ex. tinha ce.rrega<lo mais a mão contra a. 
sua causa, porque o nobre dap11tado apresentou 
como m·gumento o facto de. reunião dos la.vra
dores de S. José de Além Parahyba., no entre
tanto qne, contra a propaganda. que o nobre 
deputado promove, ahi estão patentes os factos 
illegaes, violento; e pouco decenta9, não sô na 
provincia de S. Ex., eomo os que se passaram 
nesta córte, depois dos acontecimen ros de 25 de 
Março. · 
. .Além disto, o nobre deputn.do s~be perfeita
mente que he. tres para quatro annos certas 
gazeta.~ desta. capital publicam artigos atacando 
os proprietarios de escravos. .. 

o SR. ANTONIO PrNTO :-Os jornaes a.tacam a 
todos e a. tudo. 

O SR. B.n1Ão DA LxoPOLnrnA : - Então o 
no!Jr.e deputado i! contradictorio , porque de
clarou no seu discursr:1 que a imprensa é um. 
dos principaes luzeiros da civilillação mo
derna •. 

o sa. ANTONIO P1NTO: - Nem o con
testo ; tem snàs fdlta.s, como tem s nas gran
dezas. 

O S.a. BARÃO :DA L110'POLDINA:- E' quem di. 
·rige a opinião popufar; entretanto h.l tres para 
quatro a nnos essa imprenss. tem procurado 
eneaminhu a opinião, não no sentido de fazer 
executar e respeitar a unice. lei que hoj~ rega 
o estado servil, porém de uu111~odo inteiramente 
oontr.irio a.o eeta.balecido na. lei de 28 de 
Setembro. 

O nobre deputa.do poderâ, por exemplo, sanc
eionar o procedimento de urn presidenta de urn 
desses clubs abolicionil! tas, que passou carta de 
liberdada a um escravo ·em nome da humani
dade e sem autorização de seu senhor 1 

O Sa. ANTDNto PINTO:- E' o EJ.Ue não está. 
prova.:lo. 

O Sa. iilEVERINO RIBEIRO dá outro a.parte. 

O SR.. BARÃO DA L:e::oPOLDINA : - São íatltos 
e em. faca delles ainda o nobre deputado vem 
accusar os proprietarioa de S. José de Além 
Pa.rahyba,:unicamente porque este& congre-

gam-se para defender ~ua vida e legitima. e 
incontestavel propriedade. 

E tanto é e>te o intuHo daq uel\a. associaçiio 
que o art. 1~ da. Liga Municipal de S. ·Josó de
termina. que o ·seu obj ec~ivo é tratar de desen
F>Ol ver moral e materialmente o seu município 
e auxiliar a autoridade policial na defosa dos 
direüos dç.11 proprieta.i-ios e da causa publica. 

Aqui está o art. f.o (Lê.) 

O SR. ANTONIO PrnTo:-Isto é muito bonito l 
Agora leia o art. 8. 0 

· O SR. BARÃ.o DA LxoPOLnINA:-Là chegarei. 
Pergunto ao nobre deputado· como quer Deus 

parn. si e o diabo 11ara os outros ~ Pois quando 
as associações abolicionistas, que se tem forma
do depois de 25 de Mar~o. tratam de atacar os 
proprie t9.rios, estes não têm _o direit.o de con
gregar-se e preparar-se para. a resistencia. 1 

o SR. ANTONIO PINTO:-Pelos meios legíti
mos. 

o SR. BARÃO DA LEOPOLDINA:-Posao gara.n
tir ao nobre deputado que os proprietarios de 
escro:vos não lan9aril.C1 mão de meios illegaes. 

O SR. S:cvERrNo Rrn:iuao:-Oa abolicionistas 
estão postos fora da lei. 

O Sa. fü.alo D.\ LEOPOLllINA:-Fóra da lei 
não estão os possuidores de escravos. 

· O conselho que dou aos nobres deputados é 
que façam propaga.n.:la. pacifica, esforcem-se 
por passar no. corpo legisla.ti vo uma lei, a. cujos 
preceitos estaremos promptos a· ob~decer. 

Não vejo, Sr. prPsiiente, o crime que os no
bres deputados enxergam nas disposições dos 
estatutos da liga m'.1Dicip:il de S. Jo~é de Além 
Parabyba, para. pedirem Slla dbsoluç!o por 
forç:i. do ministro da justiça. Os há'~itantes da
quella localidade tratam de um meio de se ga.
ra.o.tirem e au::s:iliarem a policia. no desemp~-
nho de seus deveres. · 

O 811.. ANTONIO PINTO :-E' o que se diz. 

o Sa. BARÃ.O DA LEOPOLDINA :-N"ao é o que 
se diz ; posso garru:itir ao nobre deputá.do qae 
é a real.ida:ie desta aflirmati va. 

O Sa. ANTomo PI;:,"To :-E a disposiçil'.o para 
acaba!.' eom a imprensa 1 

o Sa. BARlo DA LEOPOLDINA :-A liga não 
acaba com a imprensa. ; op;iõe-se a sustentação 
de orgil:os con1r~rio~ ás suas idéas, desta ou da
quella gazeta. E' o que dizem os estatuto3 ; e 
na.parte em que faliam d:i. creação do corpo po
,licial, declaram que elle é destinado, não só 
a defender sua propriedade como ;i. au:-tiliar a 
justiça publica. 

Devo declarar á. camara, que meu <liatricto, 
contendo 2,000 fazendas ma.is ou menos, com
põe-se cl~ cinco municipios e 22 freg·uezias, e a. 
força publica existente em todo elle é de 45 a 50 
praças, tendo de 40 a 45 !aguas de extremo a. 
extremo. E' impossivel que nestas condições 
e~tejam serer:.os os e~píritos daquelles. J?OVos, 
que a cada momento recebem novas not1c1as do 
progressivo de~envolvimento abolicionista desta 
córte e dos excessos que continuam a pra-
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iica.r ; e eis o mo~ivo por que tratam de se for
talecer. 

Senhores, as nações mais cultas do m11ndo, 
como a lngla.terra, A. França e a Hespanha,tive
ram e conservaram por muüo tempo a. escrava
tura; foram pouco a. pouco fazendo refJrmas 
atê sua final extinc.ção, s~m profundos abalos. 

Ainda ha pouco tempo algumas possessões 
dessas potencias _possuíam não poucos milhares 
de escravos, taes como Ceylão, Porto Rico, 
Martinica e outra.a ilhas depend~ntes ; entre
tanto am resQlveu-se este problema impor
tante SOI:li derramamento de sangue e grandes 
prejuízos â fazenia publica e particuhr. 

Não queiramos, senhores, est·lbelecer a 
questão no terreno em que foi. ella resolvida 
nos Esta.dos-Unidos. D~veis saber que nos 
achamos em condiç<:ses inteiramente diffe
rantes. 
· Nos Eat~dos-Unidos os proprietarios ele 4 mi
lhõ~s d~ escravos lutavam contra a legalidade ; 
oppunham.-sa a uma lei que inconsiderada
mente e sem treguas decla.r-011 livra toda a es
cravatura da rcpublic~. 
_ Aqui no nosso iniz é o conlr;1rio ; o governo 
ti:-ata de c~ecutar a lei, não deix11.ndo de propôr 
medidas tendentes a mais apressar o desappa· 
retlimento do elemento servil no Imperio, com 
a. proposta que se acha pendente d' corpo le
gislativo. 

O Sa. PRESlDE::>iTE : - P<>ço ao nobre depu
tado que termine as suas Coll.lliderações, por
que o tempo ~stá acabado. 

O Sa. BARÃO DA LEOPOLl>INA : - Estou a 
concluir ; fal-o-ei em 2 ou 3 mi nu tos. V. Ex. 
tenha a bondade de ouvir-me. 

O nobre. deput3do no correr do seu diseurso 
chamou a attenção do Sr. ministro da. justiça 
aeonselhando-lb.e a dissolver a Liga Municipal 
de s. José de· Além. Parahyba. Posso garantir ao 
nobre deputa.do que t·idos os centros agricoll1S 
atiram sobre o governo a responsr.bilida ie dos 
excessos praticados pelos 11 bolicionístas desta 
capibl, depois de 25 de Março para cá. 

Muitos dos nornos collegas sustentadores do 
actual gabineb não deixam de accusal-o pela 
negligencia com que se houve durante os fes
tejos de 25 de Março e dias posteriores. 

Estou certo de que, si o governo tivesse logo 
ao principio desse movimento tomado provi
dencias energicas e legaes, as cousas n~o che
gariam ao p~nto em qne chegaram. 

o SR. ARISTIDES SPINOL.t: - Quaes as t>rO
vidoncias quo o governo devia tomar ? Queria 
que se oppuzesse ao movimento ? 

o Sa. BARÃO DA LEOPOLDINA : - Eu não 
queria que o governo se oppuzesse ao movi
mento, mas o movimento ser~no e sern pa.ta.
coada. 

o SR. PRESIDENTE :-- Peço a V. Ex. quê 
não dê atten~ão aos apartes para poder termi
nar o ~eu discurso. 

O SR. B.u1.lo D.\ LEoPot.DI:o/A.: - Mas a 
maneira. porque se füstejou a jangada sabila. do 
càes do Pharou:t em 11rocissão peh~ ruas 
mais frequentadas desta capita.!, sob a im· 
pressão de musica, foguetes e vivas, foi um 

meio de excitar os all.imos a levar o t~rror aos 
centros agricolas. 

O S11.. L'iTOKIO P1:sro : - Quem festejou 
foram os safütaa, foram os habitantes da 
corte. 

O Sn. SEVERr~o RmEma·: - Festejou-se nm 
acontecimento notavel. · . 

O Sa.. B.1.n.Ao DA LEOPOLUTN.!.: - Pergunto 
aos nobres deputados : que razão signi.1icativa. 
twe aquella. apparatosa. procissão acompanhan
do a jangada, que deve ser arreda.da do Museu ~ 

o aa.. ANTONIO PrNro : - V. Ex. deva per
guntar isso á. popula.;ão da. cô;·te. 

(Ha. outros apartes,) 

O Sa.. PR"ESIDENTE : -Attenção ! Dessa ma
neira o orador não póde concluir. 

o SJt. BARÃO DA LEOPOLDINA : -o que quero 
dizer o que esses festejos fors.m feitos aqui sem 
a. menoi:- ob>ervaçã > e, até certo ponto, com a. 
acqaiescencia do chefe de policia. e do ministro 
da. justiç" ; o pa.iz se acha em circamstanciM 
anorraaes. 

O Sn.. SitV!:n.tNo RisEu>.o : - Mas não hoa.ve 
perturbação alguma da orJ~m publica. 

O Sn. B.u1Ão DA LEOPOLDINA: - Não era 
preciso que não ho11vesse perturbação da ordem 
publica para se repr0var tão grande apparato, 
que pelo menos h"ouxe perturbação da crdem 
moral, em relação aos agricultores, 

O Sa. ANTONIO PINTO : - Si elles aqui se 
achassem, festejariam tambem. 

o SR. BARÃO DA LEOPOLDINA : - Vou CO!l• 
clair por obediencia ao Sr. presidente, que a 
cad:;. momento convida-me s. deaar a tribuna. 

Dh·ei ao nobre deputado e aos seus apolo· 
gistas que não tenham receio de que os la.vra• 
dores de S. José tle Além Parabyba e nem os 
de qualquei:- pa1•te do dietricto que tenho a 
honra de representar, seja.m ca pazeoi de commot• 
ter a menor violencia ou revolução. 

O Sa. A~TO)(lO PrnTo:-Estimarei muito. 
0 Sa. BAa.Ão D.\ LJJ:OPOLDINA :-Compõe-si! 

elle de homens morige rados e tL·ablllhadore~, que 
asviram e;bbelecer um me!o de defesa de 
sua pessoa e de sua legitima propriedada, au
:x:iliando ao me~rno tempo àqnellas autoridades 
que, no cumprimento do seu dever, -não quei
ram perturbar e neL"n roubar-lhes as horas 
de descanso do seu rude trabalho. 

O Sn. ARtaTrDES S!'INOLA :-Deus queira que 
assim aconteça. ! · 

O S11.. B..1.11.Ão DA LEOPOLDIN.~ :-Posso garan
tir- ao nobre deputado e aos seus apologistas, 
que em sessões posteriores â de 8 do cornnte 
ha de coi-rigir alguns excessos a LigJ. Mauici
pal de S. José de Além Parahyba. _ 

Senhores, acredito que não ha no Brazil 
ninguem que queira perpeluar o olemento na 
escravidão. 

O Sll. AntsrmEs SPmou:- Então para que 
se oppoem á propaga.l!lda ? 

-, O Sa. B..1.R1o D.A. LEOPOLDIN..1.:- O qne nó3 
fazemos, ó o"ppormo·n~ a. esaa. propsgania 



- 68-
desenvolta e perturbadora do trabalho agr i
cola. 

Pergunto eú aos nobres députados, que de
fendem a propaganda: quereis a libertação dt>s 
escravos por meio da lei de 28 de Setembro ou 
dá abolição instantanea ~ 

O SR. ARrsTrnEs SPINOLA :- Quero por esse 
meio e por outros. 

o SR. BARÃO DA LEOPOLDINA :-Si essa lei 
é insufficiente, vós marchais fóra da legali
dade; o vosso dever é vir á tribuna e esforçar
vos para que passe uma outra lei. (Apartes.) 

O SR. PRESWENTE :-Attençifo ! E' impos•;i
vel que por essa .fórma o orador possa concluir 
o seu discurso. 

O SR. BARÃO DE LEOPOLDINA:- Uma vez 
que V. Ex. me chama á ordem .... 

o SR. PRESIDENTE :-Estou chaman~o á or
d.em os nolires deputados, qu e o interrompem . 

O SR • . BA.RÃo ·DA LEOPOLDINA:- ... dize ndo 
que devo concluir,não mais con tinuarei, dando 
por findas as minhas observações. Tenho dito. 

SBSBão em 15 de Maio de 188! 
Vide pag. 205 do Yol. I. 

O Sr. Prisco Paraizo (ministro 
da justiça.- Movimento de attenção):_;No 
primeiro anno desta legislatúra, que vai fin
dar, i> illustre chefe da minoria, em frente do 
gabinete 21 de Janeiro, presidido pelo illus
trado senador Martinho Campos, accentuou a 
affirmaçãi> que venho recordar : 

« Sómos, assim, chegados a uma época de mo· 
deração e tolerancia, em que os partidos, sem 
se confundirem, poderão bem definir, despidos 
de preconceitos e de paixões, os seus intuitos 
politicos, conforme a sua indole e a sua missão 
na sociedade.)> 

Eu me achava nesta bancada, e, ouvindo 
taes palavras, profe ridas por S. Ex., voltei-me 
para um amigo, deputado por minha provinci_a, 
e disse-lhe : «E' mais uma illusão. As paixões 
politicas continuarão a ter a mesma exten
são.» 

. Nã;o me enganei ; e , sem ser necessario des
pertar a memoria da camara, dia por dia 
ouvimos grito3 de guerra, partidos daquellas 
bancadas (apon tando para as bancadas con
servadoras), mas de uma guerra de esca
ramuças, que não póde atribular a maioria 
nem a algum dos membros do gabinete 24 
de Maio. (ll:f iiitos apoiados.) 

O SR. DuQúE~EsTRADA TEIXEIRA:- Uma po
litica sem entranhas não se perturba com cousa 
alguma ; é irnplaca vel e infiexivel. 

O Sn. Parsco PARATZO (m'nistro da jus
tiça):- A opposição póde esgotar os seus qua
l ificativos, ainda mesmo os mais reprehensiveis 
dianto da mais commum educação. 

PI utarcho, um tios mais .bellos gonios da an
tigtüd,tde , escreveu que o engl'andecimento das 

institllições dependia, e muito, das virtudes 
privadas de seus representant es; e, enumerando 
as bellezas d'alma, nã(\ se esqueceu dajus tiça , 
da moderação e da urbanidade. (lriuito bem.) 

Senhores, que Á o govern-0 actual, no conceito 
dos nobres deputados ~ E' um governo de réos, 
um governo de traidores, e complica de assassi
natos. 

o Sn. ADRIANO PIMENTEL : - o goverÍlJ os 
incommoda, porque é um. governo de homens 
de bem. (Apoiados.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Atraiçoou a 
corôa, não a cobrindo com a sua rcsponsabili~ 
dado. (Apoiados e não apoiados.) 

O SR. Pmsco PARATZO (ministro da justiça): 
·-o grande, o enorme capitulo das accusações, 
foi formulado com vigor e paixão pelo nobre 
deputado, chefe, de facto, da minoria. O que, 
porém, dahi em diante se tem ouvido por parte 
de outros membro.s da minoria é o _inglorio 
trabalho de uma pessima reproducção, 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- V. Ex. está 
habituado a dar patentes da guarda nacional e 
tambem quer dal-as de chefe da minoria. Em
bargos á chancellaria .. 

o SR. PRISCO P ARAIZO (m inistro da jus
tiça) :- Ficam desprezados. (Risadas.) Ha de 
transitar a patente. (Apoiados.) 

A minoria faz-me lembrar um conto italiano, 
que não posso exi o ir-me de narrar . 

Um velho italiano, açoutado por todas as 
infelicidades, teve noticia de que habitava em 
certo bairro um ·afamado conselheiro. Procu-' 
rou-o e pediu-lhe um conselho, a ver si assim 
suavisava os rigores da pobreza. O conselheiro 
ouviu-o e disse-lhe: «Compre um realejo, v á 
para o Brazil, e de lá voltará nas condições, em 
que me acho, ge commodamente viver.» E, aléfJ?. 
de dar-lhe o conselho, deu-lhe o instrumimto. 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :- Tinha 
entranhas esse. 

O SR. PRisco PARArzo (ministro da jus
t iça):- Mas alguns curiosos quizeram expe
rimentar o har·monioso instrume11to. 

O Sa. CARNEIRO DA CUNHA :- V. Ex. está 
experimentando.' (Risadas .) 

O Sa. P:arsco P ARArzo (ministro da jus
tiça) :- Um d'entre elles, homem desastrado , 
quebrou o rea lejo. Chorou o velho a sua ul
tima desgraça. 

O honrado deputado pela provincia do Rio 
de Janeiro, Sr . Andrade Figueira, compoz a 
musica sinistra contra o governo, entregou o 
realejo, e foi este passando de mão em mão. 
As mais delicadas tocaram, e tocaram sem offen
del-o, até que o instrumento chegou ás mãos 
do nobre deputado, Sr. Salathiel, que . o que~ 
brou. (Hilaridade. 1'fuito bem, muito bem.) 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA :-Pe_ço a palavra 
para responder. · 

o SR. PR IS CO p ARAIZO (ministro da jiistiçct) : 
- Senhores , que culpa,~, que crimes tem com
mettido o ministerio ·~ 

O assassinato de Apulcho do Castro em uma 
das ruas mais publicas desta cida.le ~ 
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~Emo DA CCTNHA:-E V. Ex .. acha l se com elle delegado ; que, segundo soube e ve
muito simples~ rificou depois el!e delegado, um grupo de mili

co p ARAizo (ministro da justiça) : taresiá pa1san 3: ~e formava en; ponto adjacente 
ti ouvir. o governo vai defen- á casa da policia, o quer:artic1para ao chefe. 

Tendo-me narrado assim o que BG estava 

RADE FIGUEIRA: - Não pôda. 
passando, perguntei-lhe que força havia na 
repartição da policia. Respondeu-me: « Temos 

'ENIDo:-Já os accusados não têm na casa da policia quatro soldados de infantaria, 
isa '? tres urbanos, e nada mais.>) Eu disse-lhe: F,1ça 

lADE FIGUEIRA :-Mas não accusei 
'm em discussão a resposta â falia 
~cusarei. 

co P ARArzo (ministro da justiça) : 
\to de Apulcho de Gastro, commet-

da secretaria da policia? As pri
sa, apontando-se aos prisioneiros o 
desterto? A liber tação de cento e 

os, alguns malfazejos, reclu sos em 
sas maiores prisões, a Casa de De
ndo-se a lei que mandou distribuir 
mancipação ? . .. 

o favor de esperar. Vou entenrler-me com os de
mais ministros, e tomaremos ja uma provi
dencia. 

Entrando na sala onde estavam os meus colle
ga~ reunidos, communiqllei-lhes a occurrencia. 
E, como o delegado me asseverasse que o grupo 
era de militares, dirigi.-me ao collega, ministro 
da guena, e lhe propuz, além do que competia 
ri. policia, que officiasse ao ajudante-general, 
no sentido de fazer incontinenti dispersn 
aquelle grupo, afim de evitar-se qualquer desor
dem. S. Ex. immediatamente dirigiu uma carta 
official ao dito ajudante-general. 

rA :-Esse é um dos actos mais bo- Mas, senhores, ainda a ordenança não tinha 
nete . (Muitos apoiadas.) entregado a carta, decorrendo apenas meia 

hora depois que voltou á policia o delegado, 
RADE FIGUEIRA:-E' um dos maio- ejá entrava este de novo na secretaria do im
·s. (Ha outros apartes.) perio, para noticiar-me o assassinato de Apulcho 
:sco P ARArzo (ministro da jii stiça) de Castro. ( .tlpartes .) 
ires do abolicionismo, pe1•mittido, Ouçam VV. EEx. Façam o favor, ao menos, 
J governo'? de não interromper-ma. Estas vozerias, calcu-
sejamos todos justos . Amanhã o ladas, quando se discute assumpto tão :;:ério, 

iuta:io, Sr. Andrade Figueira, pôde prenunciam a plena defe >a do governo, a qual 
se quer abafar, para não ser ouvida . 

. QUINIO DE SouzA:-Deve ser; sobre São um tris te recurso dos que não se querem 
luvida . (Ha ou tros apartes.) convencer. (Apoiado s .) 

sco P ARArzo (ministro da justiça) : 
esmo sejamos justos. Nã'.l se con
rerno sem ou vil-o. 

DRADE FIGUEIRA : - Não· accusei 
ham em discussão a falla do throno 
~i. 

sco PAnArzo (ministi·o da}it stiça) : 
' ordem estabelecida no furibundo 
1atorio . .• 
DRADE FIGUEIRA:- Não o formulei 
~inda não me deram prazo para 

RISCO PARAIZO (ministro da' jus
formulado mais de uma ve·z por 

ir diversos companheiros seus. 
i pelo assassinato de Apulcho. · 
saba esta côrte, sabe todo o paiz, 

~5 de Ontubro do anno findo se deu 
w el facto. Naquelle dia o gabinete 
a conferenciar na secretaria do 

poucos passos da secretaria da 

~o horas da 'tarde o 3° delegado 
~ar-me e alli declarou-me ·que 
Cas tro, havia mais de duas horas, 
-se na casa da policia, onde tinha 
trantias para a sua vida; que,· du
JB dias, assim procedia, e o chefe 
já Cànçado de ouvir tanto·s pedidos 
, as8im como já tendo facultado me
não destrnir-s0 a typograpliia do 
iaodâra A pttlcho de Ca~ tro entender · 

(Cntzarn-se outros muitos apartes, qiie 
interrompam o orador.) 

O SR. PRESIDENTE:-01·dem ! Peço attenção ! 
O SR. PRrsco PARAizo (ministro da j ustiça): 

-Sr . presidente, que alarido improprio e des
commedido é este'? ! V. Ex. reclame o silencio 
e garanta-me a palavra. Eu estou na tribuna, 
e prompto parn dar as explicações que me fo
ram pedidas. 

UM SR. DEPUTAoo:-E' incomprehensivel o 
que estamos presenciando. 

O SR. Pmsco P ARArzo (ministro da j ustiça) : 
-Como ia dizendo, ao receber a noticia do as
sassinato de A pulcho, perguntei ao delegado: 
O senhor não communicou ao chefe de policia 
que o ministerio tinha tomado uma providen
cia? Respondeu-me : «Quando para esta secre
taria me dirigi , outro delegado seguiu, a 
mandado do chefe, para o quartel-general, 
afim de chamar o capitão Avila. Quando 
daqui voltei, momentos depois, era entregue 
Apulcho de Castro ao dito * ª pitão, qtie inspi
rou-lhe toda confiança. Com ellc sahi ndo Apul
cho em um carro, foi assassinado.>) (Apai·tes.) 

Senhores, eu só quero s~bor que responsa
'bitilade, em tal conjunctura, e narrado o facto 
com exac.tidão, se pôde attiibuir ao governo. 
(Apo iados da m aioria.) 

o SR. ANDRADE· FIGUEIRA: -Toda. 
O SR. MAc-Dow:mLL :- Tem toda ·a respon

sabilidade. O governo, que sâbia o. facto de 

! 

·) 
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vespera; que estava prevenido com toda a ante-1 riores e praçâs, á paisana, com o fim manifesto 
cedencia, podia ter tomad::i as providencias ne- de aggredirem a Apulcho de Castro, que se 
cessarias. (Cruzam-se outros apartes.) achava nesta repartição, onde viera. pedir ga-

0 SR. PRESIDENTE:- Attenção ! Attenção ! rantias par~ sua pessoa e p~opr'edad0e. 1 Peço aos nobres deputados que ouçam 0 oradoi· « Immedutamente mandei.º. Dr. 2 de egado 
e tomem suas notas para responder. ao q~a·tel-general elo exercito, para fazer ver 

O Sa. Pmsco PARArzo (ministrada jiistiça) : 
-Como o governo sabia elo facto de vespera, 
para tomar as provid.encias necessarias 1 ! Não 
nol-o diss,3 o nobre deputado. Não o sabia o pro-
prio chefe ele policia. . 

Divulgado o facto, a imprensa, nos seus pri
meiros momento>,chegou a formular este juizo: 
que a morte ele Apuicho de Castro era um acon
tecimento fatal, impossivel de evitar-se. (Apoia
dos e apartes.) 

Dias depois, e logo que o chefe de policia, 
ouvindo maus conselheiros, pretendeu compro~ 
metter o governo em mais de uma publicação, 
alguns jornaes ja Iião se entendiam, e uma va
riedade de apreciações injustas tiveram curso, 
sendo esmagadas em notavel discussão. (Apo'a· 
elos.) 

Os novelleiros recuaram, e fez-se a verdade 
inteÍl'a. (M iiitos apoiados.) 

O SR. BEZERRA DE MENEZES :-Especulou-se 
com este facto contra o gabinete ; e quantas de
cepções ! 

(Ha outros apartes.) 

ao aJudante de ordens do gmeral o que se 
estava passando, e que comparecesse nesta re
partição, para fazer retirar aq uelles officiaes. 

. « Determinei que o Dr. 30 delegado e tenente 
Manuel Moreira Lyrio, em meu nome, intimas
sem aos ditos grupo-; para se retiràrem. 

« Passando pela frente desta repart.ição um 
homem ·que me informaram ser official e estat• 
fazendo parte ele um dos grupo.3, chamoi-o e 
promptamente attendeu-me, e então recommen
dei-lhe (e disse-lhe que serviss3 ess;i, .minha 
recommendaçãb de conselho) qus se retirasse, 
bem como os seus companheiro~, visto como, 
achando-se aquelle individuo na secretaria de 
policia, estava consequentemente sob a garan
tia da autoridade, que,por todo.-i os meioo, o havia 
de clefenlel'. 

« Esse official d0clarou-me que, depois di~ 
minha intimação, transmittida pelo delega:lo 
e tenente Lyrio, haviam-se combinado em nada 
faz 0 rem proximo a esta repartição, sem todavia 
declarar ~i se retirariam ou não. 

« A's 4 horàs e 20 minutos ela tarde compa
receu o major Avila, ajudante d'ordens elo aju
dante-general, a quem expuz o que havia e 

O Sa. PRnco PARAIZO (niinistr.o da j_ustiço): pe 1i que garantisse a pessoa de. Apulcho de 
,...- Senhores, toda calma. nesLa d1scussao; por- Castro, ao que de boa vontade se prestou, o'.fe
que o larnent.avel acontecimento_ de 25 de Ou tu- recendo-se a âeompanhal-o, indo entender-se 
bro tem servido de uma das maiores armas ele antes com os grupos. 
guerra contra o gabinete. 1 . , . 1 • . , j « Com effeito, as 4 3/4 horas, na compan 11a 

.q Sa. ANDRADE FIGu. EIRA:- Sem duvida; e do c~phão A. vila, .sahiu Apulch.o de Castl'O em 
muito grave. um carro, s~ndo, porém, inopinadamente acom-

0 SR. TARQUINIO DE SouzA:-Não houve ainda metticlo por .um grnpo de g1•ande numero de 
igual neste paiz, pelas circumstancias ele que pessoas a pa1san3, que, al'madas de estoque~, 
foi revestido. (Ha outros apartes. O ·sr. Presi- punhaes, grossas ?engalas e rewolve:s.: assas:r
clcnte reclama attençiio .) nara.m, pouco adiante desb repartrçao, o dito 

O SR. Pmsco PARAizo (ministro da justiça): 
- O que é preciso é que todos ouç.atu a leitura 
elo documento que tira a limpo a falsa,calculada 
e desenvolta accusação que tem-se feito ao 
ministerio. Este documento (mostrando-o), que 
é esct•ipto pelo desembargador Bellarmino,então 
chefe de policia, ha de ser .lido em todo o paiz 
e no estrangeiro. A camara vai ou vil-o. Chamo 
a sua attenção, e tod ;s ficarão convencidos dG 
que, no acontecimento de 25 de Outubro de 
1883, o gabinete não teve a minima responsabi
lidade. 1Apoiados.) 

VozEs:- Oh! Oh! 
O SR. Pmsco P ARArzo (ministro da justiça) : 

- Eu posso oppl!f' a todos estes Oh! o do
cumento que, sendo annunciaclo e ainda não 
lido, já está sendo prejulgado. (Lê}. 

« N. 458.-2~ secção.- Sec1·etaria de Poli~ 
eia da Corte. -Rio de Janeiro, 25 d.e Outubro 
ele 1883. 

« lllm. e Exm. Sr.-A's 31/2 hol'as da tar,le 
chegoll ao meu conhecimento que se achavam 
reunidos, em grupos, nas adjacencias de13ta 
repartição, diversos offic.iaes do exe1·cito, infe-

A pulcho ele Castro. 
«Devo accrescenta.r a V. Ex. que, confiado no 

pre>tigio que me pareceu dever gosn o aju
d rnte d'Mdens do aj u lante-genpral elo exer
cito, por parte de seus camaradas, e por me 
haver elle affil'mado que, á vista do quG lhe dis
seram elles, Apulcho nada sJffreria indo em sua 
companhia, entreguoi-lhe o mesmo Apulcho, 
para conduzil-o até distante ele seus inimigos ; 
ten lo-me este alvitre parecido o melhor para a 
garantia do mesmo Apulcho; t tntJ mús quanto, 
não podendo por outro modo sahir elb desta 
secretaria, receei que, chegada a noite, fosse 
el!a assaltada e se tivesse então ele travar 
i'~'anae e sauguino!Gnta luta. 

« Cumpre-me mÜ> dizer a V. Ex. que o 
major A vila defen ieu corajosamente, e com 
risco da propria vida, o homem que lhe fôra 
confiado, mas não podia lutar com tão grande 
numero ele aggressores e teve de ceder. 

« Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Si'. 
conselheiro Francisco Prisc.1 de Souza Paraizo, 
Ministro e-Secretario ds Estado dos Negocios 
da Justiça.-B~llarmino Peregrino da Gama 
e Mello. )) 
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O SR. Ruy BARnosA:-E' irrespondivel. Fez 

tudo por si o chefa de policia. (Apoiados.) 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA :-De quem é este 

officio ? • 
O SR. Pursco PARAizo (ministro da jHstiça) : 

-E' exactamente do Sr.· desembargador Bel
larmino Peregrino da Gama e Mello. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Esc1·eveu outro 
officio, completa ndo ess3 na parte em que é 
omisso. 

O SR. P1úsco PARArzo (ministro dd. justiça) : 
-O unico officio que o g·ove1·no recebeu, na 
noite do dia do acontecimento. fof este. Si ha 
outro, foi recebUo sómente .pelo nobre de· 
putado . (Apoiados.) 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Emquanto con
fiava na pl'Omessa de ser removido para a Re
lação ela côrte. (Ha outros'apartes .) 

O SR. PRrsco PARArzo (m inistro da justiça) : 
· -Já vejo que este documento irrespondível, e 
que retira do governo qualquer responsabili
dade (não apoiados e muitos apoiados), ainda 
não é sufficiente para satisfazer os nobres de
putados, que inventam um out.ro officio ! Apre~ 
sentem-no. Onde está elle ! (Apo:'ados.) 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Foi publicado no 
Jornat ao Commercio. 

O SR. PRisco PARArzo (ministr o da jiistiça) : 
-V. Ex. está perfeitamente equivocado. 

O SR. ANDRADE FrnuEIRA: - Foi dirigido ao 
governo e ao paiz. · . 

o SR. PRISCO PARAIZO (ministro da' jttstiça): 
-Em que data 1 Conjuro a todos os accusa
dores para que apresent~m outro officio, e lhes 
será faci l, porque affirmam estar publicado. 
(Apoiados .) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA.:- Um dia depois, 
completando a parte em que esse é omisso, 

o Sa. PRISCO p ARAZIO (ministro da justiça): 
-Não houve outro ·officio. S. Ex. não é capaz 
de apontal-o em jornal algum. 

O SR. RuY BARBOSA:-0 nobre deputado até 
accusou o governo de mandante directo do as
sassinato. 

O SR. ANDRADE Frau:mrRA:- Não é exacto: 
accusei-o pela sua inercia. 

· O SR. Ruy BARn~sA:- Accu>ou; é exacto. 
Accusou. · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não é e:xacto; 
V. Ex. não prova. 

O Sn. Ruy BARBOSA : - Hei de mostrar no 
Diario O !ficial. 

O SR; ANDRADE FIGUEIRA:- A camara sabe 
que não me dou ao trabalho de revel' os dis
cursos. O que disse e r .~pito é que o g overno 
tem a complicidade no crime, pela sua inercia. 

·o SR. PRÍsco PAaArzo (ministro da just i
ça) .:- O documento que acabo de ler, e que é a 
histol'ia do assassinato de Apulcho de Castro, 
varre . toda a responsabilidade que se quiz ati
ra r ao governo. (M i1i~os apoiados.) 

E o que ácaba, senhores, de affirmár, com 
arrogancia , o nobre deputado? Que este ma
gistrado e$tava dependente ela nomeação de 
desembargador da Relação da côi·te. 

Já vejo que é convincente o officio e e~ tá. 
ganha a causa do governo . (Apoiados.) Pois 
esse magis t1·ado, que a opposição cobriu ·de 
encomios, e cuja; palavras collocou acima das 
declarações ministeriaes, agora, diante de um 
documento firmado pelo seu proprio punho, 
momentos depois do ii.ssassinato, quando d;iva 
contas de si e confessava a sua responsabili
dade, é ·atirado ao limbo e julgado capaz de 
sacrificar a sua dignidade, vendendo-se pela 
promessa de uma nomeação para desembar
gador da côr te ? ! 

Senhores, já não sabem de que r2cursos hão 
de lanç.1r mão os homens, quando querem ser 
injustos . 

Hoje negam o que disseram hontem. Hontem 
cobriam d~ · galas a toga deose magistrado ; 
hoje lançam-no ao ,vilipendio, á execração ptl• 
blic'1 ·! (Apuiados e muito bem.) 
· O Sa. TARQUINIO DE SousA: - Foi atirado 

aos lobos pelo governo. (Oh! oh!) 
o SR. PRTSCO PARAIZO (ministro 'da jiis

tiça) : - Foi agora mesmo atirado ao desprezo 
pelo Sr. Andrade Figueirn. 

O governo só podia ser interrogado, e, aliás, 
. não o foi, para. explic1r pol' que concedeu a 
demissão a pedido a esRe mag·istrado e não o 
demitti u a bem do serviço publico. 

O SR. MAc-DowELL : - Eu interroguei ; é 
porque V. Ex. não deu attenção ao meu dis-
curso. · -

O SR. PRrsoo PARArzo (min;stro da jus
tiça) : - Reflecti, senhores : o desembargador 
Bellarmino era um magistrado antigo e apenas 
commetteu aquelle erro; era um magistrado 
que já havia prestado serviços ao paiz. Assim 
fui mais justo do que todos vós. (ApoiadosJ 

O Sa. BEZERRA DE MENEZES : - Nem foi um 
erro; foi uma fatalidade. 

o SR. PR ISCO p ARAIZO (ministro da jiis
tiça) : - Seria essa demissão a pedido a unica 
censura , por parte dos mais exig~nte3, que se 
dirigisse ao governo; nenhuma outra. 

o 8R. ANDRADE FIGUEIRA : -Elle ·declarou 
a uma pessoa altamente collocada na magistra
tura do paiz que V.Ex. fôra parlo despacho 
sem intenção de o demittir,e de lá voltara com a 
demissão. 

O Sa. Parsco P ARArzcí (ministro da j iistiça): 
- Tal declaração elle fez no Jornal do Com
mercio. Eu vou tocar neste ponto. 

O desembargador Belhrmino veiu á imprensa 
e declarou que, indo eu fazer-lhB um a visita no 
dia 6 de Novembro, lhe assegurei que, quando 
parti par:i o despaebo de sabbado 27 de Ou
tubro, não levav:l. em mente a sua demissão e 
que foi ella resolvida nesse dia. 

Mas, Sr. presidente, em a noite do dÍa do 
conflicto propuz, e Sua Magestade concedeu-me, 
a demissão, a pedido, do chefe de policia, 
desembargador Bellarmino, e, antes do aabbado, 
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dia de despacho, elle teve sciencia de que estava 
por tal maneira dispensado. , 

O SR. TARQUIN!O DE SousA :- Elle diz o 
contrario. 

O SR. Pmsco PARAizo (ministro da jus
tiça): -Maa, si a proposta da demissão foi feita 
na noite do mesmo dia do conflicto, como póde 
V. Ex. explicar essa negativa? 

O SR. ANDRADE FmuEiRA :- Mas é justa
mente o que elle nega. 

o SR. CARNEIRO DA CUNHA :- A Jemis;ão é 
do dia 27. · 

O SR. PRrsco PARArzo (ministro da justiça) : 
-V. Ex. saba que .são as nomea9ões ou demis
sões , regra geral, propostas em um despacho e 
os decretos assignados no despacho seguinte. 
Si o desembargador Bellarmino ainda continuou 
na policia, . durante dons dias, comprehende a 
camara que o governo tinha de pensar na es
colha de pessoa para SL1bstituil-o. Eu não d<;via, 
nas condições dadas, retirai-o do cargo . Foi o 
que.aconteceu. Convidei então o juii de direito 
conselheiro Tito de Mattos , que muitos serviços 
já tem prestado ao paiz e a esta côrte (apoiados), 
e que, nos tempos que estamos atravessando, tem 
accumula:lo muitos outros, tão dignos de .louvor 
que do alto desta tribuna os apregôo, cumprindo 
um deyer. (l'Jf iiito bem) O conselheiro Tito de 
Mattos acceitou o meu convite. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 

O SR. Pmsco PARAJZO (ministro da jus
tiça):- E eu aproveito a occasião para dar 
uma resposta ás palavras que, ja tendo sido 
pronunciadas pelo honrado deputado . uma vez, 
acabam de ser facilmente repetidas. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Foi uma trans
acção. 

o SR. PRISCO p ARATZO (m inistro da jiis
tiça): - Que trausacção ? ! V. Ex. seja mais 
justo para com os seus concidadãos (apoiados> ; 
respeite aquelle nobr~ caracter da nossa magis
tratura. 

O conselheiro Tito de Mattos ern incapaz de 
propor uma transacção des.ga ordem, e o go
verno, por _sua parte, não pedindo licença a 
V. Ex. para se r honesto, a repalliria. (Muitos 
apoiado s .) · 

O conselheiro Tito de Mattos foi nomeado 
desembargado l' da relação da côrte sem que 
elle mesmo o soubesse. Eu o sorprendi com 
o decre to. 

VozEs:- Muito merecia. (Ti·ocam-se ditfe
rentes apartes.) 

viços relevantes naquelles dias; desde que en
trou para a policia, essa escolha não podia ser 
mais acertada. Em pouc.os dias restabeleceu a 
ordem na côrte. (Trocam-se ditfe1·entes apar
tes entre os Srs. Andrade Figueira, Atfonso 
Ceiso Junior e Bezerra de Menezes.) 

O SR. PRrsco PARArzo (ministro da justiça): 
- Vamos agora, senhores, apreciar as t aes 
prisões em massa, feitas pelo govei•no. 

Pouco depois do dia 25 de Outubro. do anno 
p~ssido algumas ruas desta cidade foram in-' 
vadidas por bandos de capoeiras, far.endo cor
rerias, quebrando combustores, tentando o in
cendio, lançando o panico no commercio e na 
sociedade. Logo quéo conselheiro Tito ele Mat
tos assumiu o cargo de chefe de policia, tra
tou de prender a muitos .desses individuas, que 
puzeram em tribulação todos aquelles que 
têm interesses e propriedades a resg uardar 
e direitos exigindo garantias. ( M ititos 
apoiados.) Procedeu mui to bem o chefe de 
policia, reaponsavel pela ordem. (Apoiados.) 
Muitos de taes individuas, removidos para as 
fortalezas, por se terem revoltado na casa de 
delenção, destruindo g rand8 parte interna dessa 
prisão, depois que receberam alvarás de sol
tui·a assentaram praça voluntariamente no exer
cito e na armada. 

O SR. MAc-DowELL dá um aparte. 
O SR. Parsco P ARAizo (ministro da jiis

tiçal :-Fiqne registrado o que V. Ex. diz : que 
não é uma contestação ao reg ular procedimento 
do governo e da policia. 

O SR. M.1.c-DowELL :-Foi uma violação da 
lei, uma arbitrariedade. 

O SR. PRisco P ARArzo (ministro da justi
ça) :-E,sta qualificação de arbitrariedada, con
tida em um aparte tão estreito, não póde pro-
duzir o effeito que V. Ex. quer alcançar . · 

O SR. MAc-Dowm,L :-Peço a palavra. Dei
xe continuar a discussão e veremos isto ; é 
um escandalo vir defender o arbítrio. · 

o Sa. BEZERRA DE MENEZES :-Qual ar
bitrio ! 

O SR. M11.c-DowELL :-Arbitrio ; não póde 
contestar. Si era m"dida de sah a ção publica, 
o governo devia vir pedir um biU de indemni
dade; houye violação da lei. 

o SR. BEZERRA DE MENEZES :-Não houve 
violação de lei. V. Ex. não conhece a questão. 

o SR. MARTIM FRANCISCO :-Não querem ou
vir a respost'.1 (Ha owros apartes .) 

O SR. PRrsco P A;RAizo (ministro da justiça): 
- Em consequenc1a dos actos nefandos prati
cados .Pela .horda q.ue tem a deI:tominação de 
capoeiras, drns deporn do P.Ssassinato de Apulcho 
de Castro, que deviam fazer o g·overno e a po• 
licia ? · . 

o Sa. PASSOS DE MIRANDA:- Prender sem 
culpa formada. 

O SR. Pars:co PARArzo (ministro da justiça) : 
-:- :r:;'ois os ministros da justiça já não terã.o o 
~i:erto de pl'opor. e escolher na lista dos quinze 
Jmzes mais antigos aquelle qu e deva ser no
meado desembarga:lor ? ! Kise ern o direito do 
g?verno ; e então figurava na lista aquelle ma
gistrado. Sendo ella um dos mais distinctos 
eu não podia fazer meihor escolha. (il:l uito; 
apoiados.) 

0 S O SR. PRrsco PARArzo (minis tro da justiça): 
8; • BEZERRA DE MENEZES: - E o governo --:: Vagab~ndos, para serem levados á prisão; 

foz mmto bem, porque, t endo elle pres tado sei·- n;to precisam t~r culpa forrQada. 
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O nobre deputado, que é gra~uatlo em direito, 
não deve perturbar o meu discurso com um 
aparte desta ordem. 

o SR. PASSOS DE MIRANDA:-Não perturbo a 
discussão ; digo que foi uma arbitrariedade e 
que a lei devia ser respeitada. 

O SR. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA:- Vamos 
ouvir esta nova doutrina jtJ.ridica; eu tenho os 
assentamentos da ·policia. . 

O Sa. PRr~co PARAIZO. (ministro da justiça): 
-Traga todos os assentamentos que entender, 
comtant6 que me dê a faculdade de chegar ao 
fim dest~ discurso, tendo ainda de tratar de 
muitas ma terias .. (Apartes.) 

Sr. preside.nte, o governo, assim procedendo, 
não fez outra cousa senão defender as diversas 
classe3 de cidadãos pacificos. (Apoiados.) 

O SR. MAc-DowELL : - Mas temos lois e 
constituição. 

O SR. Pmsco PARArzo (rni1iistro ela justiça): 
- Realizadas as prisões de homens . que não 
tinham occupa.ção, a autoridade estava obrigada 
a mandar assignar termos de bem viver, como 
ensina a lei. 

O Sa. PAssos DE MIRANDA : .:._Como ensina 
o codigo ; já vê que o conheço . 

O SR. PRrsco PARAIZO (ministro da justiça): 
-Esta córte tem tl'es delegados. Foram recolhi
dos, declaro do alto desta tribuna , á casa de 
detenção quinhentos e tantos individnos nas 
condições apontafas. Como poderiam tres dele
gados , porque a côrte não é uma pequena 
cidade, uma simples al.lêa, on<le, de um mo
mento para outro, a autoriiade compilla. indivi
dues á assignatura de termos de bem viver, 
esgotar, com rapidez, o processo da lei~ . · 

O SR. MAc-DowELL: - E' a declaração da 
suspensão da lei por força maior . 

O SR. Pmsco PARATZO (ministro da jiistiça) : 
-V. Ex. tome .tambem os s us apontamentos, 
me deixe proseguir, e diga-me se as con
dições da cô1·t.e são ou não excepcionaes, pelo 
movimento incalculavel do serviç.o entregue a 
policia. 

O SR. MAc-DowELL : - Já pedi a palavra. 

o SR. p ASSOS DE MIRANDA : - P eço a> pa-
lavra. . 

O Sa. F. BELISARIO : - Se ei·a preciso uma 
lei de excepção, devia pedil-a. 

(Ha outros apartes .) 

O SR. PRrsco P ARAizo (ministro da justiça) : 
-O governo marchou sempre no terreno da 
legalidade. (Não apoiados e apoiados.) 

O SR. TARQUINIO DE SousA :-V. Ex. mesmo 
.,.. já allegou as circumstancias extraordinarias. 

O SR. Prusco P ARAJZO (ministro da justiça) : 
-Eis como respondem .os nobres deputados, 
sempre fieis á. sua escola! Se trato de demonstrar 
que o governo marchou dentro da legalidade, o 
nobre deputado, em apart.e, diz que, se preci
samos de uma lei de excepção, está prompto a 
dal-a. · · 

A. 10 

São estes o> presentes que sahem daquellas 
bancadas para o povo, qne nos ouve, e para o 
paiz, que já os conhece. ( ilf iiitos apoiados.) 

O SR. MAc-DowELL :- O principio de. V. Ex. 
devia .ser siib lege libertas. 

(H a out1·os apartes) . 
O SR.· PRrsco PARAIZO (mi1iistro da j iis 

tiça) :- Dizia eu que nesta córte temos apenas 
tres delegados. O caminho que a · autoridade 
tinha a seguir não era outro sen!to obrigar essr,s 
individuos a assignar termos de bem viver. 

O SR. PAssos DE MIRANDA:- Era o proce
dimento legal. 

O SR. PRrsco PARAIZO (mini stro da jiis
tiça) :-Deu-se, porém, uma sublevação quando 
a autoridade principiava a sujeitar á assigna
tura desses termos os vagabundos, vadios, etc. 

O SR. 11-!Ac-DowELL : - Que estavam re
clusos. 

O SR. PRrscó PARArzo (ministro da jus
tiça) :- E não podia deixar de ser as>im. 

O SR. MAc-DowELL :- Não podia ser assim? 
Só por ar bitrio. 

O Sa. PRrsco P ARArzo (ministro da jiistiça): 
-V. Ex. não me obrigue a pedir a l ei para 
ler os seus artigos, que aliás são conhecidos. 
(Continúa o ri1mo1·.) 

V. Ex ., Sr. presidente, veja se mantém o 
silencio, para que en possa prosegnir (0 Sr. 
presidente reclama attenção .) Sei que as mi
uhas palavras estão soando mal aos ouvidos 
clos nobres deputados. (Apoiados e não apoia
dos.) Elles o que pretendem, o que desejam, é 
que o govemo não se defenda. 

VozEs:-Era melhor para elles. 
O Sa. PASsos DE MIRANDA:- Assignar ter

mos na cadê a ... 
o SR. P RISCO PARAIZO (ministro da justiça): 

-Na cadêa, sim. E' da lei. O individuo vaga
bundo, vadio, é preso, assim assigna termo de 
bem viver, e depoi·s recebe alvará. de soltu1·a. 
Quando quebra esse termo, volta à cadêa, para 
cumprir a pena. (Apoiados.) E' por is~o que a 
lei de 3 ele Dezembro ele 1841 e a de 187i ensi
nam a quem qúer apren-'ler que os vagabundos, 
e os que são presos por falta ele occupação, 
nem á fiança têm direito, para se livrarem 
soltos. (Apoiados ) 
.. Como disse, na occasião em que já.se achav(l.m 

assignados alguns t ermos sublevaram-se 0 3 

detentos-. A casa de detenção estava sem se
gurança, e o · governo enviou todos elles para 
as fortalezas. · · 

Alli chegando, á proporção que r1~cebiam al
varás ele soltura pediam para ser incorpo
rados ao exercito, afim de receberem o premio 
de 200$, qne o regulamento manda dar aos vo-
lun tarios. , 

Pel'gunto eu, senhores : Podia o ministro da 
guerra acceitar taes indivíduos como soldados, 
se não se off ·recessem volunta1,iament9 ? Por 
certo que não. E tanto elles eram voluntaries 
qu"· mani fostavam o desejo de fazer parte do 
no·;so exercito exactamente na occasião em que 
recebiam o alvará. de soltura. 



~ 74 -

Pode-se por isso accusar o governo? Seria 
necessario demomtrar que os indivíduos em 
questão tinham assentado praça, não por sua 
vontade, mas obrig·aclos, constrangidos. 

Sómente neste caso se poforia descobrir 
qualquer violencia por parte do governo ; mas, 
como tal circumstancia não se deu, desapparece 
o motivo para accusações, que, a serem feitas, 
deveriam basear-se em provas, por meio de 
documentos. 

O SR. MAc~DowELL: - Depois de assenta
rem praça é que hão ele reclamar 'I ! 

O SR. Pmsco PARAizo (ministro da justiça): 
- Quem fallou em reclamação ? 

O SR. MAc-DowELJ; : - E como se pócle dar 
esta prova que V. Ex. exige, si aquelles que 
for&tm obrigados a assentar praça não po:iem 
abril' a boca, nein fazer reclamação alguma 'I 
V. Ex. não conhece as leis de disciJ!.lina mi
litar. 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA : - E ne
nhum foi mandado para colonias militares? 

O SR. PRISCO PARAIZO (ministro dei justiça): 
- Nenhum foi enviado para colonias militares. 

Accusou-se ainda o governo por ter consen
tido que criminosos assentassem praça. 

Senhores, o que se passou foi o seguinte: 
Dentre quinhentos e tantos individuas, que as

sentaram praça; houve dous que, querendo illu
dir a justiça, offereceram-se tambem para entrar 
no exercito. Ma·; o chefe de policia,escrupuloso, 
e pedindo sJmpre a li ;ta de todos aquelles que, 
antes mesmo de receberem o alvará de soltura, 
ja diziam: «Nós queremos ir para o exercito, si 
formos soltos » ; o chefe de policia, perspicaz 
como é, pôde descobrir que dous entre esses 
indivicluos, mudando de nome, tinham assen
tado praça. Fizeram-s0, porém, as communica
ções desde logo ao ajudante-general, e el1'ls 
foram postos á disposição da justiça. 

Arguiu-se mais o governo por ter conce
dido liberdade a cento e tantos infelizes que, ao 
clar·se a sublevação na casa ·de detenção, defen
deram a ordem e a legalidade. 

O nobre deputado pela provincia elo Rio de 
Janeiro descobriu nisso violação da lei que 
manda distl"ibuil' o fundo de emancipa<:ão. 

Nessa occasião talvez não se tivesse obser
vado o rigor do formalismo ; mas informarei 
ao parlamento que, indagando eu do Sr. mi
nistro da agricultura se o fundo de emanei· 
pação correspondente ao anno já havia sido dis
tribuid.J, S. Ex. infül'mou-me que sim. 

O SR. DuQ.UE-ESTRADA TEIXEIRA: - Isto é 
grave. 

O Sit. PRrsco PARAIZO (ministro da justiça): 
- E' certo, porém, senhorGs, que existem 
sempre no Th,souro sobras da arr2cadação dos 
impostos destinado.s ao fundo de emancipação, 
porque no fim do exerc1c10 ainda entram 
quantias r0mettidas de algumas províncias. 

O SR. MAc•DowELL : - E' saldo que passa 
pwa o exercício seguinte, com o mesmo desti
n1 e sujeito á distribuição proporcional. 

O SR. PRisco PARAIZO (ministro da justiça): 
-Mas attenda a isto V. E~.: o fundo de eman-

cipação já estava então distribuido-; nenhum di
rei to adquirido foi desrespeitado ; o gover:io 
apenas lançou mão de sobras. E, quando assim 
não fosse, francament3 declararia á camara que, 
não tendo usado de um meio strictamente legal, 
e hwenclo aliás preenchido o fim da emanei· 
pação, precisava de um voto de incle'mnidade. 
(Apoiados .j 

S1'. presidente, passarei a materia muito 
differeute : ao projecto de reforma judicia
ria. 

VozEs :-Ouçamos. 
O SR. PRrsco PARAIZO (ministro da justiça): 

- Senhores, por mais injustos que sejam os 
membros da opposição da camara relativa
mente a este projecto de lei, elle sJhira trium
phante, como tem sahido, da discussão. (Apoia
dos.) 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Presum" 
pção. (Outros apartes.) 

O SR. Pmsco PARArzo (ministro da justiça): 
-O projecto do governo foi muito censurado, no 
art. 1. 0 · 

O SR. JVIAc-DowmLL: - E tambem po1· um 
co-religionar:o de V. Ex., o Sr. Ratisbona. 

o SR. PRISCO PARAIZO (niin1:stro da justiça): 
-Mas um co-religionario não é a maioria da 
camara. (Apoiados.) 

O SR. l\Ll.c-DowELL :- Foi um membro da 
commissão extra-1:>arlameutar e o relator das 
commissões reunidas ; leia o parecer dado sobre 
a proposta do governJ. Não lhe bastam estes 
pous j uizos 1 

O SR. Pmsco PARAIZO (11iinistro da justiça): 
- Ainda assim, a camara achou o projecto bom. 
As muito leves modificações, feitas pelo relator 
da commissão, elle mesmo aqui o declarou, se 
realizaram de combina~ão com o governo. O 
governo, portanto, as esposo\J.. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Está claro, 
perfeitamente. Houve inteiro accordo. 

O SR. MAc-DowELL:- O projecto esta me
tamorphoseado ; não parece nada com o primi
tivo. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: - Pois é o 
mes~o. 

O SR. MAc-DowELL:- Mas ainda assim não 
presta para nada. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: - Isto sim; 
VV. E Ex. não acham a s_eu gosto senão aquillo 
que fazem. 

O SR. Pmsco PARAizo (ministro da justiça): 
.- O_art. 1° deste projecto denuncia a verda
deira escola liberal, que não pó de ser outra se
não a que vela na guarda da constituição e 
das leis (apoiados) ; e_, mandando crear um 
juiz de direito para cada termo, outra cousa 
não faz senão cumprir fielmente o art. 156 da 
constituição politíca do Estado, que reconhece 
o juiz perpetuo como o unico pül' quem devern 
ser julgadas todas as questões. (Apoiados.) A lei 
de 3 de Dezembro de 1841 foi que nos deu o 
mais exacto molde da grande excrescencía d(l-
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nominada juízes municipaes. A de 187i ainda 
respêitosaménte o mantevé. 

Sénhares · tein•sé dito que a reg-imeri da pr'Í"" 
meira de t;es leis, modificado pelo .d~ seg•un:i~, 
conservando a infeliz creação dos Jiúzes mum
cipaes, é preferível ao systema consag1·ado no 
prnjecto, que m~n~a ab~lil-os e estabelec~u o 
rntao·io como o v1veuo d onde devem sah1r os 
juii~~ perpetuos de que tfiitâ a constituição. 

O SR . MAc-DowELL:~Não ha estagio .ne.:. 
nhi:tm no projecto; V.Ex. não pó:le rr:ostra;r isto. 

O' Sit, P1üsco PAR:A1zo· (ministro da }i!?tipaJ: 
-'"O sJstema d(!.<> dilà:s leis invofa:las; adm1ttrndo 
os jtiizes . munici~aes, não resiste á r:ienót· 
cr'itica, µma vez confrontado com o quefo1 pre
ferido péla propostà: do poder e·xecut1vo. 

O SR. 0ARNEIR' DA Cum:rA : -.. Que é 
nenhum. 

O SR. MAc-DowELL:-'-0 da pr·oposto; não é. 
systema, não tem harmonia nenhumá. 

OSa. CANDIDo D:t ÜLIVEiRA:-"Cóino não tem1! 
O SR. I1ÍAc-DowELL:-Não ha unidade dê 

plano, nem harmoni1. (ÉI a outros apártes.) · 
o Su. PR ISCO p ARAIZO (ministro da justi

ça) :-Senhores; os j~izes municipae~ julgav8ro 
todas as questões agitadas no foro civil e .com
rilerdal, pl.lr rnaiitf difficeis que par'ecessern os 
pon:tos dff ciü'eito é por maior que' fosse o valor 
deli as. A lei de 1871, embora. cerceasse parte 
cl'as attribuições'desses Nizés, éoll\niuri.icou-lhés 
ainda a virtude ela sabeMria (poder qU:e não 
tem a lei), consentindo que decidisf!eni todas as 
questões, comfanto q1;1e i;ião excedes.sem .do valor 
de 500$, como $e o direito, a conscienc1a do ·e~
tudo do direito, se púdesse modificar para mais 
ou para menos, . á s~melhança do. yalor, que 
é o que pó:ie ser v~r'Ja vel . sem perigo ~lgum. 
(Apoiados.) Mas . pergunto . eu : Quaes os re
quisitos as garantias, ~üé exig'imos parà àe1• ul)l 
bachat·el formado em direito nomeado juiz 
municipal? 

O Sa: MAc-DowELL:~Com um anno da pra
tica. 

O SR. P1üsco PARA!ZO (ministro da justi
ça):-,Um anuo de pratica é uma pura illusão. 
(Muitos apoiaclas.) . . 

O SR, MA"é-UowE:U.:·:-E' c·on:io as certíclões 
de pl'Otocollo, que se peclé agorJ; os requeri
mentos de audiencia. 

O fi> R. Parsco P Aúrzo (rnin,.stro da fusti~ 
ça):-Peço a V. Ex . . que, tendo em vista achar
se a hora muito adiantada, me deixe prose
guir. 

O SR. !\fAc-DciwELi.:~Pois ri.ão! Se o in
terrompo, sé n·ão lhe ~óu agradavel, não darei 
mais àpartes . 

O SR. PR.rsco PARAizo (ministro da jus~ 
tiÇa) :-:- Pel'dão. Sou . obrigado a cingir-me a 
hora. Não' quero· clesóbéd'ece1; ao Sr : presidente. 
E' sómente por . i'ssO .. J:i . tenho respondído' à 
rrinitos apa·rtes, é ' não .d'evo fazer um discL1rlio 
por sobre apfü•fi:S. (A.pófo'cl'Os .) 

O SR. MAc-DowELL dà'}trti a1;iár fé. 

o SR. PRBCO p ARAIZO (ministre da jus
tiçà) :- Decorrido esse anno illusorio de pra
tica e nomeado o bacharel juiz municipal; as 
leis 'actuaes lhe dão log·o a faculdade de julgar 
todas· as questões. Que garanti à para os di
reitos offerecem esses juíz es assim nomeados 
ainda ninguem se encarreg·ou de vir preco
nisar. (111 uito bem ; o.poiados;) E quereis sab~r 
porque s2melhante instituiçãO' não de.ve maur 
subsistir? Eu vol-o digo. 

O SR. DuQUE-EstRADA TEIXEIRA :~Elia está 
vive·ndo. 

d SR. PR1sco PARAizi:> (m :nistro da jus
t iç.a) : - Mas deve inorrer, embora isto des
agrade aos honrados deputados que ainda querem 
m;i'ntol-a. (Apoiados.) 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Unícarrienb 
como um novicia fo. E' do prcigramma liberal, 
peça: monumental. 

(j SR. PRISCO PARAIZO (min;'stri> eia jus:.. 
tiçá)':..;,;. Osai:ttorés dii: lei de i871, já; descon
fiando; com razão,da pratica e capa:cida:d.e dé faes' 
juize's, foraú:i os priméfr.os que iiiutilaran:i, a8 
attribuiçÕ'es a elles conferidas pelà l e'i tlé 184'!. 
(<W uitos apOiad@s .) . . .. . . . .. . I· ". i 

Senhores, um dos mai:s d1strnctos pubficistas 
que tem a Fi'ança, defe~ildendo o est_agio' como 
a prova real de capac1dale p11ofissional que 
deve offerecer o candidato ao cargo de juiz, 
prüfuri.darriente meditou e discorreLt assim : « O 
officio do juiz não é,, como qufl,lq.uer outro,sujeito 
a umaaprén1izagem, n:a qual se corrige pouco a 
pouco a inhabilidarlé primitiv.L Não se refiecte 
que esta inhabilidade_ se. exerce desde º.:começo 
e ezifende com os direitos elos c1dadaoa, quff 
podem ser compromettidos por uma honestidade 
inexperiente.>) (Apoiados.) 

O SR. Ruy BARnoú :- Como se responde a 
isto 1 

o s'a. PRrscü' PARAIZO (ministro dajustiça) : 
..;.;E' o que acontece exactamente <'iam os jui
zes municipaes dapófa do tal anno do pratica, 
que não é uma cousa ·sei'ia . (Apoiados.) 
J uizes assim nomea fos, senhores de - todas as· 
sentenças, são· um perigo social. (M itito 
bem. ) 

Eis, pois , a magnifica instituição , que ilin
da hoje aqui se ampara e preconisa, pre
ferindo-a à providencia do e>tagio, lembrad,o 
pelo projecto, admütido em muitos p 1ize:S 
eúropeus, mf:nos cxige11tes do que fom_os nós 
no ai·t. 10, li. 1, da proposta que se ·d1scuLe. 
(Trééam-se alguns apartes.) . . . 

E, na verdade, o projecto . fornóu~se ainda 
mais rigoroso do que a legislação dos paizeff 
que organizal'am o estagio_. Nós e:xig·;mos cinco 
annos; a França e a Be!g1ca apenas dous. 

O projecto racommenda que sejam frequen
tados os tribunae·s sómente em comal'cas de 
terceira entranc.ia, onde se opera o maior mo
vimento do· fôro, o ensinamento e a a.prendi
zagem: mais constante .; e tambem o trabalho 
effectivo· no escriptorio do advogado em que 
o caúdidato praticar . 

· Pede a prova disso dian t'3 dos prótocollo3, 
para realmente fü,ar deinoristraM ó exercieio d!J 
officfo de·acl'vogadtr durante cinco a·m10s, t'emfló 
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igual ao do cmrso theorico ; e não sB esquece 
das att0stações de b 1m procedimenb ou da mo
ralidale, pa,s·idJ.s pelos tdbunaes. 

Tambem almitte o pl'OjBcto que o promotor 
publico e o curador dB orphãos, depois do 
tempo legal, possam sBr escolhidos para a magis
tratura vitalícia ; augmentando as attribuições 
dos curadorBs, q nB serão os promotorns, e que, 
port!l.nLo, forçosamente trabalharão, para mBlhor 
se ins trnirem. 

Combinei, no seio da commissão, em redigir-se 
a emenda já publicada, colligando todas essas 
condições e formando um todJ, ·para que não 
possa a prova real elo estagio s3r sophis
mada. 

_O projecto, conseguint0mente, usou do rigor 
até onde era licito levai-o, preoccupando-se cio 
estagio. (1lpoiados.) 

SenhorBs, dizei-me agora : confrontado o 
candidato, que terá de entrar para a magistra
tura vitalicia depois de ter preenchido Bssa 
nova prova de um quinquennio e adquirido o 
espirito p1'1tico, com aquelle que nnnca se 
deu ao trabalho de praticar mais de um anno, 
como os juizes municipaes da~ leis de 18H e dB 
1871, qual o que deve inspirar mais garantia á 
justiça e mais certeza aosjulgamentos? 

O SR. CARNEIRO DA RQCHA :-Não ha compa
ração possivel. (Apoiados.) 

O SR. Pmsco P ARA1zo (1ninistro da justi
ça) :-Cinco annos de pratica no fàro, ondB mais 
so trabllha, onde as qtrnstõss se multiplicam 
e o ensino se encontra facilmente, ditfermn 
muito dessa habilitaçao q1rn até hoje, em termos 
muitas vezes sem cansas, os juizes municipaes 
fingem possui!', s 'nclo assim nomeados para a 
magistratura vitalicia. 

O Sa. PRESIDEN'fE:- Chamo a attonção de 
V. Ex. para a hora. 

O S:t. Pr.rsco PARAIW (ministro clcij1<stiça): 
- SB V. Ex. Bntende quB cu dBvo sentar-mB, 
Bstou promplo a obedocer-lhB. 

o SR. PRESIDENTE: - Faço a.penas esta acl
vertencia. 

O Sa. Parsco PARAizo (ministro dajiistiça): 
- Eu resumirei o muito que tinha a dizer so
brB a reforma jndiciaria. 

O concurso, tratando-se do recrutamento para 
a magistratura, é talvez o peior d·3 todos os 
procBssos. Obriga a uma pruva unica, que 
passa, que não dá a medida da firmeza de qua
lidades iuclispensaveis ao bom juiz. (Apoiados.) 

O SR. CARNEmo DA. CUNHA:- E' sustentado 
pelos escriptores liberaes. 

O SR. Pm~co P ARArzo (mi:nistro da justiça): 
- V. Ex. exhiba esse numero de escripto
res. Um ou outro sustenta o concurso. Quasi 
todos o contrariam. Diz mui to bem J ulio 
Favre, em um precioso livro: « O concursJ, 
entre candidatos á magistratura., desenvolverá 
em exce::iso a rnetaphysica do direito e coudu
zirá, pouco a pouco,a um manda1·inismo official, 
fóra do movimento dos negocios. Offerecerá 
grandes occasiões de successo aos homeus que 
brilham, que fulgem, mas que são superficiaes; 
e diminuirá notavBlmente os j ur1sconsultos 
mais modestos e mais expBrimentados. » 
(Apoieidos .) 

O magistrado em nBnhum tempo preparou.
se pal'a professo1•. E ·quereis saber o guB diz 
ainda um dos grandes profossorBs da univer,si
dade de direito da Suissa, Louis Jous>erandot~ 

O SR. CARNEIRO DA Cumu:-Mas V. Ex. não 
desenvolve o systema de J ulio FavrB. 

o SR. PRISCO PARAIZO (miw'stro da jitstiça) : 
- Si eu acompanhar a V. Ex., estou perdido. 
(Risadas.) 

Diz ellB, Jousserandot: «O magistrado não 
é o prot'Bssor)); e apresonta exempl is d3 pro
fessorBs illustrB,, pessimos advog1dos e inca
pazes de ser juizes, e do alguns outros cujos 
livros existem em to las as bibliothecas, · os 
quaes, sen:!o consultados muitas vezes sobre 
materias litigiosas, têm visto, quasi sempl'e, 
seus clientes perder as demandas. 

Deixai·ei de citar os nome3 desses distin
ctos professo1·Bs, tão amantes da nrntaphysicct 
elo direi to. 

O magistra•lo deve possuir outros <lotBs, que 
o cmcu1·w não apura, b.Bs como as qualidades 
moraes; e, quanto ás iutBllectuaes, deve re
VBlar-sB capaz dB juizo seguro. 

Ma~ quem não sabe que, só pela acção elo 
tompo bem Bmpregado, pelo estagio, é que 
todas Basas qualidades se evidenciam, podendo 

N"' sessão passa,la, abriu-se um longo debate · 1 d au torir.M a esco ha º' mais aproveita veis 
sobre os pontos capitaes elo projr;cto. PBla aspirantes á magistratura? 
minha parte, emitLi a opinião franca do go-
verno ; e, se ainda hoje volto á tribuna, é para O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-0 fim pl'inci
responder a urna ou outr,, consideração, acom- pal do concm·so é evitai' o a!·bitrio elo go
panhanfo os nobrBs dBptltados que de novo verno. 
procuraram atacar o plano da reforma. O SR. Pmsco PARAizo (mini'stro d1ijustiça): 

O estagio, corno està consignado no projecto, - Um dos argumentos elos impugnadores do 
offoroce maior gai'antia do que o proprio con- concurso é este mBsmo : o concurso evita o 
curso. A França expBrimentou o concurw por arbitrio elo governo. Mas quB illusão, senhore>, 
pouco tBmpo e abandonou-o. A B3lgica não quiz desde que se passa o arbítrio para as com
aclopta.1-o. A Inglatel'ra tem juizBs sem ollB. mis ões enminadol'as, que não têm rBsponsabi
l\fas, áparle tudo i·,so, eu dfr.•i : o concm·so liclade real e só têm a anonyma ! (Apoiados .) 
não é o m lhor meio de apurarmos os aspiran- E quBm poderia garantir a não influencia po
tBS á magist1·atnra. A Pruss'a, que até algum lilica do govBrno no seio dessas commissões, 
tempo Bxigia tres e::a~eS, hoje apenas exige quasijudiciarias, mas depenJentes, e quB não 
dous, estando os pL1bl1c1stas ac(·ordes em que trepidariam em offerecel'-nos o exemplo de um 
essa nação não tem mBlhores juizes do que a dos maiorns vicios, qúe devemos receiar, -
França, a Belgica e a Inglaterra. (Apoiados.) 1 o nepotismo 1 (Apoiados.) 



Chara dos Oepltados - lm(l'"esso em 30/0112015 11:20 - Página 25 de 35 

Si neste ponlo é mevitavelo arbitrio, exerç.a-o \ de magistrado, abrigo e ref~gio do ignorantes 
o go\'erno, qne õ re!!jioosa.vel diante do parla- e indolent.e11. (Apoiados geraes.) -
m~to a lhe tomar contas. 1AI!oiados.) • • o Sll. C.\llNKIRO DA CuNHA:-Sr. presidente, 

re~os~-Paradol, em soa intereasant1s~1ma olhe pa.rJ. 0 relo.,.io. J& passoll meia hora. 
obra intitula.da. A França moderna, de1xo11 " . • . . 
um pensamento admirHelmente eorrecto : O Sa. Pmsco P ARAizo (numstro da JUsti,,a).: 
e A j11stiça, a religião e ·a guerra, são tres a1t3s -Já. que o nob~e deputado faz-me e__sta inh
fnncções sociaes de que nenhum estado es- mação, quanto a ~ora, para que e~ nao P?Bsa. 
capa ; e, por consequeneia., são tres grandes C?mpletar o_ meu d:scurso,re~~rvare~ o qu? tmha 
questões que se impoem. por tod:i. a parte ao arnda .ª dizer para occas1ao ~ais feliz, em 
legisla for: > · que VP~a o nobre deputado mais moderado o 

• t1·anqu1llo. 
O 811.. C.rnNEill~ DA Cu;sHA :-Sr. presidente, Confio que a c~m:mi. approvará a presente 

olhe para o relog10. projlosta em terceira discussão. Elia. ha. de for. 
O Sa.. Pa1sco PARAií!iO ('niinistro da j11stiça) : ti6car o poder judiciario, que hoje, decidin:l.o 

-Eg1u.l ci a nossa. preoc:upação neste momento ; eobre direi los politicos, deve ser um poder de 
e, senhore~, para ser e:tercila a alta funcl!ão da todo o poato independente do e'!:ecutivo, do 
justiça.da sãjusLiça, que dá a segurança, a con- qual nada rec~ie ou venha a esperar. 
fiança. e a paz ao povo.resistindo a toda. a oppres- Tenho concluido. (Muito õem, muito bem .) 
2ão, fazem-se pr~cisos juizes independentes, O orador é ci>mprimentado. 
probos e ~scla.recidos, porque do valor do juiz 
depende o elfei o salutar das leis. · Bem p enso11 
Platão, quando disse : e Com boa$ magistrados 
as mãe leie podem sere11pportadas . .,, (Apoiados.) 

Tem sido este o tr-.. balho incessante das na
ções, sem que 0$ pnblicistas os mais eminen
tes, os estadistas de merito excepcional, hajam 
desc;ber lo uma solução completa, om typo per
feito, que firme condições incont~stiweis para a 
primeira investidura 1H1. ma.gistrat11ra. b' que 
cada systema se desenvolve em um meio dift'e
rente, e [>Or isso parece deí>llnder da tradição, 
do genio, da.~ instit11ições politicas e adminis
tt·ativas do povo que o ·recebe, o aceita e a elle 
se sujaita s~m choqu~s e pet·turbaçõJs nos 
costumes. 

A Inglaterra, por exemplo. prospera. sob uma 
organização j:idiciaria peculiar. Com muito 
pouco juízes garant'l os direitos do ult.imo de 
seus subditos e se impõe â venernç!o do mun•fo 
inteiro. (A.poiados.) Por uma combinação muito 
simples, mas que só ella. tem podido pôr em pra
tica, já concedendo grande posição finan.cett'a 
aos seusjuizea, po~ a qualqner delle11 dá 15.000 
fos.ncos, e :to ma.is elevado, ao presidente do 
Banco d:i. R:i.inha, 200.000 francos, já garan· 
tindo-lbe• a inamovibilidade, procura-os e facil
mente oa encontra nos advogados,jurisconsnlios 
de renome, quo se deJocam de eu& classe, ga
ra.ntidoa no p res •nte, amparados no futuro. 
Nem todos os paizes a.ttingiril'o e!se eyatema, 
n não chegar o dia. o.fortuna.do. (Apoiados.) 

A doutrina foglezs. i•epous:i ucs!& base : NSÍ
dindo a. cnpacida.de no menor numero, convem 
circumscrever-se a.o mini mo o qmdro do3 juizes, 
par;i. se ter sómea.te os mais capa..zes. 

As;im, r~rissima vez não triumpha a digni
dade da. j ustiç1. 

Seg uimos o systemll. do alargamento do nu· 
m01•0 d3 juíza ~.como a Fran~a.q ue conta mais de 
5.000, e como a Belgica e outros paizes, qno 
adoptam o principio de collocár-se a. justiça a 
porta do cidadão. (Apoiados .) 

O que poróm, fa;:-se preciso é que remune· 
remoa melhor os nosso> juízes, como incentivo 
para colhermos os homens de ca~c.idada que, 
podendo viver e prosperar no exerc1c10 de outras 
profissões mais rendosas, ·não enjeitam-se á vida 

~ em 16 de Main le 1884 
Vi1lo pag. W do Vol. 1. 

O S1.•. Barão do Guahy: -
Sr. presidente, lastimando não me haver sido 
concedida, ua sessão de hontem, a. prorogação de 
hora para responler ao discur3o do nobre depu
tado pelo fCP districto da .rninb provincia, 
cedia nease momento a um impulso de dignidade; 
poréw, considerando pouco depois que a repu· 
Lação de quem quêr que seja.. nem meemo 
q11a ndo elJa fo;se a preciosidade unica que 
possue qualquer individuo, pudesse ser posta 
em duvida por algumas h oras, r~signei-mê e 
acceitei o alvitra por V. Eic. lembrado, de se 
sollicitar para hoje, na primeira parte da ordem 
do dii , uma. urgencia, para dar umn. reaposta. ao 
illus tre deput&ào a que acabo do referir-me. 

Porém, antes de pT01eguir, devo agradecer ao 
nobre deputado pelo Rio de J_a.neiro, cujo nome, 
assim como de ou troa, peço l icença a. V. Ex . 
para declinar, por-iue é preciso que a. questão 
üque bem cl:i,ra, e não será sempre pel!' enu
meração dos districtos, que coneeguer1a. ease 
desideratum, refiro-me, portanto, neste momen
to ao n obre com1el heiro Sr. Paulino de Souz:i., a 
q;em agradeço o ter vindo em meu auxilo para 
que me fosse concedida a prorogaçã~, S. E~. 
cujos senLimentos elevados síi:o notor101, cedia 
no mesmo impalso que me havia. levado a 
pedil-a. Comprebenden como o humilde depu ta
do que se acha. na tribuna, que era questão de 
diitnidade. . • 

Mae estou satisfüito, porque hoje, com m~Ili 
calma, pude reunir os elementos necessar101 
não sómen IP. para responder ao nobre d?P.° tado, 
como ta.mbem p9.ra que se faca um JUIZO se
vero sobre o procedimento de um homem. q)le, 
como qualquer outro, além d& reputação a. 
zelar , tem am passado e um presente. que _me
recem o reap 0 ito dos teus concidadãos. 

Sr. presidente, terá V. Ex. be~ -pt'O&ente e 
esta cnmara que,quando tive occ111lo .d~ fall~r 
na 2• diecnsaio do or9&01ento do Mtn11ter10 
da Agricultura, tiz, muito por ai.to, uma. illu• 
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sio aos negocios da minha provincia, feliei
tando-me e felicitando-a · ta.mbem, pelo re
gresso de S. Ex •. o nobre deputado pelo i•. 
districto. Felicitava-me por haver ~ido dissol
vido o tribo.na.\ inquisitorial de minha. provin
cia. Certamente a minha allusão não podia 
referir-se sfoão a esM tribunal, de cujas sen
tenças pendia o extirparem-se do recinto do as
semb16a hereges e infieis das crenças políticas 
do nobre depntado. 

E de fac to~ não 11ó rep ereutira.m em ·toda a 
provincia as arbitrariedades então praticadas, 
como creio que _vieram. a.tã :!. córte. E,_para 
fündamentar bem esta (lroposição, maia tarde 
voltarei a ella.. Nilo po~iO, comtudo, prcis~guir 
a~m :respondsr om primeiro logar e. uina 
proposição com que o nobra dep uts.do,dando--me 
o aspecto de um homem gaerreiro, que franca
mente nã.o sou e pelo contrario bem pa
cificas são as w.inh·as tendenciae e indole, decJa
rou aolemnemente desta tribuna, que eu me 
havia passado com armaa e bagagens p:ira. o 
partido cons:irvador. 

Ora, quando isso fosse um factü pol" tantos 
ontros imitado, não seria para mim sinão mo
tivo para. orgulhar-me. (~1poiados.) 

Mas não se atira ante o parlamento uma 
proposição, tão leviana e irrefkctid11, quê a. 
meema autoridade do nobre deputado, que me 
precedeu na tribuna, vem destruir. 

S. Ex. deverá esta!" lembrado e esta augusta 
camara que, quando tive occasião de fallar pela. 
vez -primeira neste recinto, apresentei-me tal 
gual havia sido eleito em minha provincia.. De
clarei formalmente ttne, alheio às lactas par
tida.rias, minha candidatura havia sido . apre
sentada só e unicamente acoroçoada. por ami
gos entre 03 qua<H eu contava mui distinctos, 
quer conservadores quer liberaes, e especial
mente.pelos meus e11mpanheiros da junta da 
associaçi·J commercie.l. · 

Parece-me que bastava esta d~clara.ção 
formal, e quando não ba.stasse, o manifesto do 
pr<>J:>riO pa.rtido liberal devia-me ter posto ao 
a.brigo da pI'oposiçiodo nobre depubdo. S. Ex. 
esta previnido com.migo. Talvez que no comir 
da diecnssão se descubra o segredo dessa pre
venção. Alb.eio, pois, ás llletas partidarias, 
representando qua.si""'l,ll~ e:I:clasivamente 1Jma. 
classe, de que p'l.rlido me poderia tGr p:i.s· 
Ilda ~ . 

O que en pediu. füz ;r e fiz 110 vir é. c1mnra, 
desde gue tinho. sido investido da confiança 
dos ele1to:es, que me h1viam concelido os seus 
su:ffra.gios certos e convencidos d~ que eu não 
militava em p:utido algum, tendo por alvo o 
bem do pa.iz, e por incentivo os meus senfüuen
tos pt.trioticos foi acompanhar os trn.balhos par
la.mentar<Js, cujo mechanismo _teria de levar ao 
m_;u esp~rito ª. c?nvic9ão de que po:leria ou 
na.o re:i.hzar as Ides~ a.1ndot que mui mod~stas, 
que eu por Véntura tives36 DO sentido de B"lr 
util á minha_pa.tria. 

. Si desee estudo 1·econhec-esse que, para ser
Vll' D_ mell: paiz, fo~ae iudispensa vol o concurso 
de ae.ctarn~ <.Ju adeptos, poderh de cabeç11. bem 
er~ule., :tihar-me a.-qualque-r dos dous sr.andes 
partidos -em. que se divHe a naçlo. 

Portanto a proposição que o n<.Jbre deputa
do atirou ante o parlamento, de haver o hu
milde orad~r se passado com armas e b:i.gagens, 
precin cci:·famente ser fortalecida. pa.ra merecer 
a atten~ão a que têin direito as palvl'aa de 
S. ~x. ou de q~elll: quer que seja, q uaudo pro
feridas com cr1terlo. 

Mas, Sr. presidente, não basta a minha de-· 
claraçio forma.lmentci feita ao parlamento só
bre a. mi11ha. -attitude ante os partidarios. E'" 
preaiso que o paiz o saiba palas proprias pa
lavras do partido liberal. Na'.o lerei o mani
festo com que justificou elle o haver ab:-aça.do a 
minha. ean.di:latura, o que fatiga.Iia demasiado 
a cama.ra. · 

Não posso, porêm, prescindir d~ reíerir-m :i 
a seu ponto ea pi tal. 

Diz o ma~ifesto do partido liberal.(Lê)~ 
.i:Ests.s palavras r.esumiriam completamente o 

animo do nosso manifesto, si as tir;rnmstan
cias particulares· do 1° diatricto não DOB esti· 
vessem dictando a urgench d9 um · conselho 
a nos;os amigos deste loa-ar. Emquanto nõs 
demais districtos da provinda siio conhecidos 
o~ candidatos liberaes, li.este, dentre as candi
datura a q_ua publicamente se apl"esenta.ram, 
disputando oe vo~os nesta secção do eleitorado, 
só se :filia ao partido liooral a do nosso hon • 
rado e prestimoso co. religiona ri o, o canse· 
lheiro Domingos Rodrigues Se.i:i;a.s, 

Est;amos, po,·ém, habilitad.os· a declarar que 
clle, satisfeito com as honrosas manifestações 
de estima, com que viu acolhido em vosso seio 
o seu nome, ~ deliberou ranunciar à prova . do 
escrutinio, acto d~ isenção que carta.mente aos 
vossos olhos lbo a.cres~enta.rá. mais um titulo 
de a.praça, desenvencilhando-vos dos ewb:iraços 
opposto3 :1. sua eleição pela declaração de in
compatibilidade que o envolY"eu,> 

Ahi está o candidato do partido liberal. 
Esse é quq teria merecido a censura do nobre 
deputaào, si ae tivess~ pa.ssado com armaa e ba
gagens para o p~rtido çonservador, (L~) : 

«Entretanto,são grandes e decieivns a.s forças 
de que dispõe aqui o parLido liberal. 

Port1mto,não tendo o direito de as dissipar, 
só nos re<t11o empregal-as no sentido mais 
consenta.neo á nova situação que o pafa dev0 
n essa extraordinaria reforma, cujo berufazajo 
influxo começamos s. sentir. Entre os intuitos 
della est:l. claro que entrci11 cordialmente a 
infusão do espirita 11olitíco nas duas grande3 
cla.3ses, até hoje m'liB on menr.s iedifferante;;, 
que re[Jresentam os principaes fautores da 
producçil'o m11.1ional : a lavoura. e o commer~ 
cio.» 

Segue o desenvolviment:i do renss.mento pri
moràial do manifesto e termin1. (Le): 

.i:E' para (lS9e desideratum que nos persua
dimos de -concorrer, recomwendando no elei
torado do partiJ.o liber11.l do 1 o districto a can
didataro. que se ltH•antll. do seio do nosso 
cornmcirc· o, ill11atrcmeate represantado pelo 
sea. b~u~merito orgilo-:i as5ociação commer. 
cial-, que ac:i.ba de ind.fou o nome do honrad 
B11rão .d~ Guaby, c.i.nlidabr~ que, digna dii. 
nobre corporação onde· ter:n a s11a origem, não 
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póde deixar do ser digna do paiz, a. cujo man
dato nsph·a ... 

Temos ~urnprido o nosso dever. Agora, ao 
e:teiLorado lib:.ral o de aastontar bem alto est1 
b;i.ndeira, qae nunca, nem .iiu durczas da 
adversidade deslustrou o se11 brilho, nem nas 
satisfações da. vietoria ooquecea o seu rumo. 

Segaero'.-se ae assignaturM, entre as quaes 
eetA em 4° logar a do nobre deputado pelo iO• 
dial ~ic to da minh(I provin.eia.. 

Ora, Sr. presidõnte, que peso pôde ter a pN
posição do nobre deputado ? Que alcance póde 
ter ainda a proposição emittida por S. Bx •• de 
qu i acudiu pre~uroso a vir d.1r-me o sea voto 
por occasião da efoi9ão, o até de aceitar o ho6 
roso mandato de .fi.sctl, em um:i. das se<:ções d~ . 
freguazia. de s. Pedro, ao·q1i'e eu o;ipuz logo 
um aparte que S. E::t. nã~ conteston? Eu quiz 
deixar logo claro queea não havia solicitado 
esae favor do nobre depntado, não porqne hou
vesse nisso. desdouro po.ra mim, ma.s porque 
não era certo. O nobre deputado não havia. 
acudido senão ao reclamo do seu partido. 

Está, portanto, assim definida. a minha posi
ção, e nio póde nem mais nm momento perma
necer de pé a proposição do nobre dep:itado. 
(Apoiados.) 

Pdncipiaram os trabalhos p1rhmentii.res e 
eu os fui acompanhando com o. dedicação a quo 
estou habitn&do por muitos annoi de trabalho, 
porqus, si não tenha uma vida publica tão 
longa. como a do nobre deputado, tenho cert11-
mente uma. vida pa1·ticular, que bem póde sup
portar qualquer confronto com a vida publica 
de quem qaer que seja, mesmo 1' do nobre de
putl\do. (Apoiados.) 

O SR. Z.uiu.;- Eu· não· me referi absoluta· 
mente ávida particular do nobre deJ:lnblo. 

O SR. BARÃO oo GuARY:- Sr. presidente, a 
reputação nil:o é filha do indiviJuo e:ulusiw.
mente; é sobretud> do conceito que 06 de
mais fazem do procedimento moral quer como 
homem publico, quer como homem po.r~icufor . 
(Apoiado.~.) Essa é qa.e é n reputação , nn ver
dadeira accepção d~ palavra., e eu ho.nro-me da. 
que possuo e procuro ma.nter illesn,tanto quanto 
ine for da:lo fazei-o, usando de todos os S11c.rifi
cios, mesmo aaperiores a qualq_uer um quil eu 
pudesse recorrer para. pôr ao abrigo de qualquer 
momento de inforti1nio, ha.vere:> que o nobre 
deputado citou, como si elles puClessem ser o 
unico incentivo, que despe1•ta.sse em mim o cum-

. prirnento do dgver. (Mi1ito bem). Quando pe
netro no recinto da. repi-asentação nacional, não 
vejo Sr.pre>idente sinão os depositarias da con· 
:fiança pop~lai·.; respeito só o ta.lento, ~u~ a-i
miro, a ass1du1da:le no trabalho e o patnotismo, 
que procuro imitar, s~m preoccap~r·me. ,&i o 
deputado é ou µão portador de uma carta.sc1en
titiCA ou não, mais on menos bem respeitada e 
considerada, ou de um t[tnlo mais ou meno11 
bem conferi1o. Porlanto, o nobre deputado 
pelo f()o districto da minha provincia podia 
appellar para um cavalheiro, que seria incapa2 
d'l pml.i.car ncção alguma, que lho deldouruee ; 
não, esses brazões aos quaes n!o liga impor
tancia, . eenlo . pelo apreço que dell&e lhe lilo 
dado prova& os seus concidadiros, mas o decoro 

proprio, e a dignidiids, pela obse"anoia ri
gorosa de Ulll principio iu timo, que lhe- e im-
posto pela consciencia. (Muito bem.) · 

E já. que o nobre depata.do appellou pat'a esses 
br11zõe11.que, repito, têm parJ. mim o unico me
rilo de nunca os haver solicitado, de nunca 
haver procura.do por meio algum cediito a. um 
impulso de vaidBde, consinta V. Ex., Sr. pre
sidente, que o a.ffirme com a. cabeça. bem er
guiJa, porqunnto Deste recinto lia uma tes
temunha irret'ragavel da minha. justific11.ção, 
além de que peço licença para ler a camara as 
provas a. qtle alludo. 

Eis aqui, Sr. presidente, uma. carta que me 
foi dirigi-la a ide Maio da i879; e sapponho 
que niiO h·averã crime em ler esta carta, que 
creio não està na. linhagem d'outraa que tôm 
sido lidas e que talvez nunca devessem ter sido 
escriptas, com certeza não tremeu a mão ao 
sigu!ltario, nem enrubesceu de indignação o 
semblante do destinatario (lê) : -

Sr . Barão do Gaahy.-COngratulo-me com 
V. pelas provas de dístincção que lhe foram 
conferidas po.- Sua Mages~de Imperial. 

Da parte <lo ministro hahfa.no houve a.penas 
a iniciativa da. injicaçiio, _e da parte de Sua Ilia.
gesta.de tive o prazer de ouvir a verdadeira. 
apreciaçio doe seus relevantes· serviços á causa. 
publica da nossa província.. As exp1·essões, etc. 

Esta carta está. assigna.da. pelo Sr. conselhei
ro Ferreira de Moura. S. Ex. e11tã present~ e 

. cu appello para o setl testemunho, para que 
S. E~ . declare formalme.nte á camara ai eu a.1-
·gnma vez lhe fiz sequer uma. allusão a respeito 
da disfü1cção honorifica. de que trata. esse do
cumento que tanto me honra.. 

Isto é para dar um pouco de relevo 11 esses 
brazõe; que o nobre deputado pelo 10• districto 
da minha provincia entendeu dever arrastar um 
pouqainho ma.is bai::to do que o seu nivel na-
tural. · 

Tenho aqui ainda oulr11s cartas nos mesmos 
termos: uma do Sr. senador Da11las, outra do 
Sr . Barão Homem de Mello e ainda uma ootra, 
que me o igunlmente honrosa, porq11e comple
menta a. corusa.gração do ju~o severo e impar
cial omEttido por mui conspícuos representan
tes dos parlidos liberal a conservador ; e uma. 
ear~ do Sr. desemblU'gador Henrique Pereira 
de Lu~en:>. (U) • · 

Jaboatão, :12 de Maio de 1879. 
Amigo.-Don·lhe os meus corliaes parabens 

pelo neu despacho de Barão do Guahy, distinc
ção qae solicitei, e qu~ pela. inesperada queda 
da. situação, ent&o dominante não me foi per
mittido surprehender com ella o meu diatincto 
amigo. 

Desejo-lhe, etc. 
Parece. me, portanto, Sr. presidente, que 

po150 acoitar o repto feito pelo nobra deputado, 
a.ppeilando para os meus brnQe.s ••• 

O Sa. ZA~!A :~Appellei antes de tudo pars 
a nobraza do aeu cornção e para a lealdadade do 
aa u caracter. 

O SI\. HAnÃo oo GUABY :-... e ·para oa 
thesouroa de qao nunca a.baolutamentt me lem-
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brei cioe tinha. e aupponho até que é uma ' O Sa. B.~alo DO Gu..1.11Y :-U.in verdadeiro 
aprecia~ erronea. O nobre deputado esta_va. tribanal inquisitorial, não na aocepçlío rigoros11. 
com a idea fin no thesouro da sua reputaçao, da palavra, mas que revela. a. aeveriJlade com 
e então via em todo thesouros. que eram trata.dos os infieia daa crenças politi-

Chegado a este ponto, entrarei especialmente cas do> repres9ntantes dos 10• e 13° districcos da 
na 11uestãu que determino11 o reparo da nobre minha pl'ovincia. Tinha, por consequencia, 
deputado. . . • jorhdição propria ; é,a alguns doe assentos que 

Aindll nó exordto de meu discurso, pronuo- serviram dG base ao procedimento da. ásse111bléa, 
ciado ácerca do orçamento da. agricultura, fiz que eu qualifico de jurisdicção propria. 
allusio a u·m: projecto que o nobre deputado, o SR. AarsrIDES SPINOLA. :-Qual o tribunal 
então presidente da asseI11bléa provincial da que nJ.o tem jurisdi9ã0 propria ~ 
Bahia, havia apresentado. . 

Não tenho bem presente 0 projec_to, Jll3l! uma O Se.. ANDRADE F1GOEIRA. ~-A inquisição ; 
idéa vaga de soas disposições. Porém antes de s~rri.a-se do braço· secular; foi Íil.l!trumenlo, 
proseguir, permitia V. Ex. ,Sr. presidente, que llObietudo, do poder regio. 
eu faça. ainda um a.ppello ao meu distincto amigo O St1.. B}•aio t>o Gu..1.JJY :-Assim, Sr. pre
que ee acha fülizmet!te neste recinto. Antes eidente, para justiticar depuraçõei;, todos os 
de ter sido a.presentada a minha. candidatura, meios pareciam. lichús. · 
fui honrado por uma visita do nobre deputado, Não estou preparado com elementos documen· 
o Sr. conselheiro Rodolpho Dantas. Ne:isa pl'i~ taes para abr.r novo debate sol_>re a verificação 
meira conferencil fui explicito e claro, e em de po:ieres da assembléa provincial. 
mais uma ou d!làs que ae s11coederam, a minha o Sa. AllISTIDES SPINOLA.:- E' a. qoesti-1 es-
linguagem foi sempre a. mesma. ClaramenLe sencia.1. . 
estabeleci que o apoio que dava. o partido, do 
qual é S. Ex. um ornamento,:!. minha can- O SR. BA.Rlo llo GuA.BY:- E11 voo, porem, 
dida.tura., nii'.o me impunha nenhuma. obriga.ção. apreaentar oa pontos capitaes e provoeo o no
Appello pa.ra o nobre deputado, qne dirá... bre deputa.doa reíutal·os satis!actoria.mente, e, 

o SR. RoooLPilo DANTAS:- Part:cularmen- si quizer i11Sfüair largo debate,eu me previnirei 
com os meios !leoessarios, po.ra sustentar o de

\~ e na imprensa, de que era. redactor a i.sse bate, si S. Ex. entender em seu patriotismo,que 
tempo, decla rei isso mesmo. · podem ser preteridos intí!resses vitaes do paiz 

O SR. BARÃO DO GUA1u:-Agrad0~0 a S. Ex. para. occuparmo-nos com e~ta.s questões :relati· 
e. amabiliJa:le com qae so dignou accudir ao -va.mente da menor importancia. 
meu appello. . · O Sa. Z.i.MA :-Trata.-sa de direitos politicos 

O SR. ANoRA.DE F1GUJ11l\A.:-Quizeram aLtra- de cidadãos que se dizem offen:lidos, e não é 
hir por todos os modos ; II.lo conseguiram inde questão de menol" importancia.. 
ire. (Ha outros a[l!Zrles .) . O Sa. BARÃO no Gu..1.ey : - Nil'.o trato de in-

0 sn. BÀRÃO DO GUAHY:-Decla.rei, Sr. pre- dividuos. 
si:iente, incidentqmec.te, que por felicidade ha- Eu disse que contra a espectativa geral. foi 
viad!iudo de funccionaro trib11nal in·1uisito- conferido a S. Ex. o alto cargo de presidenta 
rial da. minha província., tribanal perfeitamente da aaaernbláa provincial. Preciso explicar-me. 
organizado e que tinha até jorisJição propri& Depois de proceder-se á ehiçlío em toda a pro
e origiL.Bl. . · vincia, necessariamente para a capital. con· 

o sa .. AatSTXDU SPINOLA:-Refere-se á as- vergem todos os ele1nentos para a. verificação 
sembléa provincial~ de poderes. O• candidatos, diplomados ou não, 

vão aa reunindo e as conjectaras se fa.zci111 so
o Sa. Bulo Da GUAHY:-Nem posao referir- bre quem teria de ~er reve•tido do alava.do 

me a outra corpore.çlo. cargo de pre1ldente da assJ)mbláa. 
O Sa. A1urrrrois SPINOLA.:-Parece--me que a Quasi tode.a as opiniões e -vistas uareciam 

nssembléa devia merecer maia. consideração á convergir par.i. o illust.re Sr. Dr. JoãÔ Dantas, 
Y, Ex. para não quali!lcal-a por eue modo. <\ºq por eeu• serviços importa.ntes ao aou par-

o Sa. BAl\ÃO 00 GtrABY :-Todos 08 que pro- hdo. pela posição elevada qnci hm na. pl'ovincia, 
oede.rn com itnpa.rcinliiade eabem que 8011 in- pq)a confiança que mereee dos ·sP.11s co-religio· 
Clp9z de desrespeitar nquella institniç!l.o, e, por na.rios e pelo respeito dos que o não tão, parecia 
conaideração a ella, é que procuro fazer recahir reanir maior numero de aâbesões. (Apoiados.) 
a. quem competir a responsabilid ide dos ex- Tem sido vice-presidente da. proviri.cia, e 
eess:>a pra.tieados. Si estou fóra da oriem ••• · tanto 11. opiniifo se manifostava. uniforme a es~e · 

respeito, que, apenas ·se retirou o nobre 
. ALGUNS Sas. Dvuuoos DA OPPos1çlo : - deputado paio iOo districto, assumiu ó 81'. João 
A expresaão póde s er emprega.ia. Dantas a. presidencia da assembléa. Não Gra 

O Sa. B..1.alo DO GuAEY : - Eu não tenho a porque S. Ex. o honrado d-~puta.do pelo 10> dis· 
linguagem elevada do nobre depu.tado, ne.m os trielo não tivesse as qualidadea necessarias 
arroubos da sua eloqueucia ; mas procuro fazer para pr2enoher as füncçõe• daquelle elevad~ 
comprehender o me_u pensamento, empregando ca.rgo, mas eu alludi á opinião publica. 
phrasea que o revelem. . Eia a e:tpJic3ção, que dou ao nobre deputado, 

Vous : -Perfeitamente. das minhas palavras. 
O 811.. TAB.Qom10 »:s Soou . : - Tem a liu.- o Sa. ZAMA. : - Não é a prirneira vez que 

guagem do bom. senso e ·da verdade. presido a assamblôa.. 
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O Sa. BARÃO DO Gu.AHY:- E' historia. menos 

mode!'na: era do tempo ern que S. Ex. meco
nheceu Ely~o M~rinb.o, como si a recorJação 
do mea ·nome de familia, que procurei l!empre 
honrar pel~ trabalho, me desdonrasse. E>ta 
ides. de tra.nsi\'ão, ·o penssmento do nobr'e de-
putadD. fazendo dislincçiio entre o Elisio Ma
rinho. de outr'ora e o Guahy de hoje, reclama 
uma explicação que solLito mui attentil.mente. 

O Sa. ZAMA.:-Não houve ai·riêr:51 pensé e . 
·O Sa. BARÃO oo Gt1AllY: - Eu qub:era. saber 

a razão por 11ue S: Eivficon mais pr~\•enido 
contra o 1luahy, quando diversamente pro·cedia 
com o Elysio Marinho. 

O Sa. ZAllA dâ um aparte. 

· ·o Sa. BmA.o no GuAHY: - ,Qua-ndo tive n 
cer\eza mathematica de qu~ o nobre deputado 
havia votado em mim, foi quando S. Ex .. a mim 
se dil'igiu, aproposito da val'ificação de poderes · 

. do nobre d"putado pelo 1S• districto, o Sr. Aris· 
tides Spinola. A não ser nessa·ócca~ião, fran-
ca.m~nte, nada a.ccusa. o Guahy de haver me
recido tan~a prevenção da cpal.'te de S. Ex. 
(Apartes.) · 

Não havia necessidade de chamar a attenção 
para esta questão,· tod ... accidental ; fui a isso 
arrasudo. 

Dizia eu. pois Sr. presidente, que o nobre 
deputa.do pelo 10° illatricto, para cuja dignidade 
appello, para cuja. cart.a scient;fica ta.inbem ap
pello, por que é qu-<ndo ennobreciãa, um bra.zão 
tão honroso como outro qualquer, quo procu
CUl'll&se dissipar a.e qn&illl que a. t odos revolta· 
ram e na província e fóra della, que vou resu
midam.~nte c~nvertel-a.s em periodos. 

O nobre deputa.lo lembrou-me hoiltem que 
eu apresaotasse nm requerimento. . 

Sr . 11resident~, tenho pouca pratica de par
lamentos, n>io conheço bem. os estylos, e tenho 
sobretudo uma tal ou qual reluctancia em obe-. 
decer cegamente a indicaçí.ies, a.inda ·quando 
partam das pesaoas as mais autorizadas, mas 
su•peitas. . 

Não accedi á i !tia do requerimento, ma.s fiz 
um resumo, e tenho aqui difi'erentes assentos 
que res11mom a essencia dessa nova jurispru
dencia do já. mencionado tribonal inqui~itorial 
de minh& provi;:icia. em materia de verüicaç.io 
de poderes . 

Entre outros de subido alcance, desLac~r.ae-á 
o seguinte (!§} : 

e. 10 Sorteio violento clé uma. nova commis•ll'.o 
liberal de poderes em eulÍetitnição de uma. das 
duas commi••ÕOS conservadoras legahneo.te con· 
atituichs. " 

O Sn. SPINOL1 .. :- Eleitas. não ; sortead&ll. 
O Sa. B.1.aio no GuABY:- V. Ex. tem 

gr&nde pratica. ·do parle..rnen.to, irá me au:!:Í· 
líando. · · 

S1 os nobres d<!putados insistem que eu men· 
cion~ as d11tas das sesaõea, llu a1 inlicarei: 
ses~ão de 5 .J.e Abril. 

·E nem seria isso necessario desde que o 
nobre ex-presidenta da assembléa provincial 
deve ter estes attentados ainda frescos · em dUA 

memoria (UJ: 
A. 11 

« 2.0 A eleiç!o, cuja. acta na. respectiva for
mação declara ter·se cons Lituido antes da hora 
legal, deve ser annullada, si fór prejudicado 
um A 1versario. Annullação portanto da eleição 
d.o Morro do Chapéo, fa.vora\el ~o deputado 
conservador Dr. Ananias (sessão de ô de Abril).· 

Proced 'u-se, portnnto, li. annullação das 
·eleições do Morro do Chapeo, que era. favoravel 
a um dos ta.e:: hereges. 

O SR. SPINOLA:-E que alié.~ foi reconhecido 
deputado ; ess11. eleição não influiu no resul~ 
tado. 

O SR. Z.nrA:-Doixe o Sr. barão . .. Eu me 
·comprometi<> a responder ponto por ponlO, vir-· 
gula por virgula. · 

O Sa. BARÃO no Gu.UIY : ..:... .(Lê) : 

<:3° Si a annull:i.ção prejudicar n um correli
gionario, a eleíção deve. ser approvada .• Appro
vação da eleição de Santo Antonio da Barra, 
coja. ncLa declarnva ter a me~a se organizado ás 
oito boras, mas cuja annnllaç!o.importaria. na. 
nullida.de do diplom!I. do depnta:lo liberal Dr. 
Reis (aeuãoJ do dia 7 de Aliril) .. ,,, 

o SR. SPINOLA:- V. Ex. estã reproduzindo 
nm !l.rtigo da. Ga::eta. da Bahia. 

O Sa. BARÃO oo GuAnv:- E' certo que ex
trahi diquelle respGitavelorgão do. publicidade 
o re•umo que fez dos assentos cm todo o caso 
originaesda novajurisprudencia em materiade 
verifi cação de poderes, estou em meu direito. 
Os nobres deputados principalmente o represen· 
tante do 10> di>trfo to. tem prevenção contra a 
imprensa (não opoíatl,0$): eu não tenho. A prova 
é que, na e:i:pansão de soa ·zanga commigo, 
ainda iovectivou o Brazi Z,que francamente, não 
eei a que, vinha ao caso. 

O Sa. ZA.MA. dá um ap~rte. 

Eú t:.:nb2m tenho soJfrido muito em questõe8 
de qoe o nobre deputado tem noticia e sido 
victima de aggressões perfeitamente gra
tuitas. 

Pelo que, voltando ao 3° asaento, se procedeu 
á. approvação da ~leição de Santo Antonio da 
Barra, ·cuja aeta. declarava t•:r sidc:> a. mesa. or
ganiza.da. ás 8 hora~ , mas cuja. a.nnulla.çl!.o im
po~taria. na ·nulli !ade do diploma do depntado li
beral, Dr. Reis, e, po1· c<inaequoncia correspon
dia is~o a um dos preceito3 estab~lecidos p•h jú. 
mencionaia. jarispruciencia. (Sessão de 7 de 
Abril.) 

O Sa. SPrNoLA :-Nessa pa.rochi:i a. mesa foi 
constituida illegalmente. 

O Sa. BARÃO DO Go.u1v:-(U): 
•4·º O conhecimento de _elei~ões de cnj~ a.ctas 

não cons1e haver9m estas i;i io transéri ptas em 
nota~. deve ser adiado a té que ·se..prove ·a tran.;. 
scripção si disso reaul1ar o adiamPnto do reco
nhecimento de um adveraario, Portanto adia
mento das eleições de Capim Grosso, Saude, 
Fre.~uezia Velha e Queim3d •B e do reconheci
mento do d11putado.conservador o Dr. Ananiae. 
(Ses~ão de 6 de Abril). ,. . . . . 

Foi portanto o reconhecimento do Dr • . Aoa
niaa adiado, pens mini.ma a que fôra condem
nado em consequencià do peccadó origiilal de 
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que se :i.chava eivado e por te~ tido a. eoragem 
de per~u;l>a.r o c1>prici).o da s~rte por ilCcMião 
do s<ir~_ellµt~nto das co=:nissões (Zê): 

~ 50-Si porém eetnitardenm eorreligionario, 
fica. entendido que as eleições q11e se acharem 
·r..o CR$0 a 0 ima figura.do, devem logo Ser appro
vadas e o deptltado immedia tam ~nte recolilie
eido. Approva.;ão port&nto das eleições d~ 
Mara.hu, Santa. Crui, Belm9nte, C1mnavieira.s, 
c .. yr.ti, Tapero:i. e Vil.lOSll, de c11jas actas µã.o 
ooµstava a ti·anscripção em no.tas e r.econh.ll.Ci
menlo do deputado liberal Alfredo Martins. 
(S.essio de 7 de A'Õril.). > . 

6° J?~ço especi;Jme1He a atteJl.ção !lo. ca.
mara pal"a esta. cs!lecialiJada. 

< E~ muito legitimo e;> reconnacicnento de t res 
deputa.dos c·omo eleitos no :!.• escrutinio, em
b9rl!- sendo de~igmü a -votação dell.r.s e havendo 
mais d<tUs votados: reconhecim~nto portanto 
qos Sr~. coronel Almeida, capitão Mii.galhães e 
l)lnjor Baraun~, tendo recebido votos á essa 
1'.l).e,ma efoição f> Dr. Oliveira 0ampos e conego 
Soares (sessão de 8 de A br_il • .) > · 

Sr. pr~_a!d!'lnt~ isto e novo. 
O Si. Zuu:- Diga. novissimo. 
O $1;1., B.A.R~O no GUAHY:- O nol,>ra deputado 

quM q~~ seja. _n.GytssinJ.o; e JJ.Ovissini.o a il}Acrtl
dit~vel, 
. ·Ttee deputa.dos em i o escrutinio li ma.is dQu.a 
com vota~o l Pol' conseguinte, o quociente em 
que fi~ 1 Tres partes iguaes a aZgomas 11omo 
dizem os hesps.nhoes. Foram, po1tanto, reco
nhecidos deputa.dos o coronel Almeida., o capi
tlo Magalhães e o major Barauna. 

O Sa. MAc-DowEtL :· - Este Biisento re-
s1tme todos os outros. -

O Sa. Z.!MA.: - Ni!o basta. isto; é preciso 
eompleta.r a exposição do3 ía.étos. 

O Sa. BA.RÃ.o DO Gu.!HY 1 - Ee\ de fa.Í.er o 
meu discurso como entender dever fuzer. Não 
pQsso .n11.r-me nas indicações, i·spito d1:1 origem 
•~P&la. 

O Sa. Znti.: - Ha. cer~B c01.1aaa ~ qlle o 
nobre deputado nio se póde recusar, porque 
njam indica.çõts mi!lhas. E' d1wer de V. Ex. 
decbra.r qua.es e quantoB dep1.üadoq foram ex
cluido1. 

O Sa. BARÃO DE GuAe:Y: - (Lê) : 

< 7° A simples allega.ção de ulli. deputado dl 
maioria e::tclue a necessidade de qualquer. prova 
e aut~riza. ~ deput"O.çã:~. Ainda. que documentos 
os ma_1s _valiosos comprovem a. sua ine:uclilJto, 
a maioria voLou a -<lepura.ç~o do capitão Aris
t~dBs Borg~fl, da que l."ein a. em!lnfa firmada. 
pelo vi~rio Paranho>~ (Sessão ordinaria d~ 24. 
d!! Abrü.) > · 

Sl'. presidente, aqui têm V. Ex. os assento$ 
çujo alcance cont~stad01' deve· se!' _dissipado 
p~lo nobre ei:-pres:dante da assembfo.t provin
cul da. Bab.ia.. 

O S11.. Am51'll>Jl:S SPINOLA. d! um aparte. 
O~- ~~o Do Gu~u:;...s;, o nobre de~u .. 
~ma "~tol"1:1ia~,, ~~~ ~. nio P.llilifu a. JJl· 

~i~ção _por principio de .ooherencia; aceitar a 
tndzcaçao do nobre deputado •. que é pal'ente .do 
ex-presidente da aesemblóa d.i. minhD. provincia 
$eria _uma inep~ia. da Jninhl. parte, A não ser 
estll. cU'c.ums.tanci.a., eu leznl>raria precisa.mente 
a el~içiio .os tres deput~dos eoo. i• eJlcrutinio fi
çando ainda <11l fracçõeszinh.as., , • 

Uiii: Sa.. DJ:PUTâDO:-De quebra. 

O Sa. BARio no Gi:r.1.11y:-•••. de quebra, 
sim. 

Já -vê V. E~. Sr. i.misiden.te, que o trabalho 
preliminar est:I. feito, O nobre deput:ido pelo 
10° d.istricto- da minha provincia .se encarre
gal'à, repito, de fuzer dissipar toda e qualquer 
duvida que paira em meu espirito, si aã1> in
fundadas as minhas desconfian\)as e si r.Jal
mente as resoluções do tribunal inquisitorial 
para presidir cujos trabdh.os foi S. Ex. espe
cialmente eacolhiJo, podem ante o b::im sens() 

·ser jJ111tilicadas ! 
.Receio, Sr. pNsidt1ntt1, que o. hor.i. se ter-

mine. · 

. O Sa.. PRESIDENTJi: :-.. 'V. Ex, tem aind~ f2 
minutos. 

O Sa. BAll•o »o GuA.11.Y :-Escapava•me, ~e
~ores, fazei! slluaão ao projecto ªP.resentado 
pelo nobre ex-presidente da .Assembléa Provin
eia! 4a· Bahia. 

Tenho idéa. de que o nobre deputado pdo 
100 distl'ictG apre:entou na-Camara doa Sra. De· 
puta.dos um prvjecto .sobre a temporariedade do 
Senado, e .f~i jsto realmente o que deJSpertou em 
meu esvu1to umii. curiosidade ; . como é que 
S. Ex. podia harmonisar um projecto de tein
por~riedade do Senado com um projee~o que 
devia, ipso facto, determinar a vitaliciedade do 
nobre dep11.tado na presidencia momentanea da 
Asa_eiilbléa Provincial da Bahia! · 

. Nio te.n'ho bem present~ o teor desse -projecto, 
Sr. presidente, roas creio q 11e era, mais ou. 
menos, o seguiu.te : « seria oona~erado presi• 
ilente na sessão mstalladora o eleito que tivesi& 
maior !J.umerc de an11Ds de exercicio como da
pu tado provinoiaJ.> Supponho que er& iaw, mais 
011 menos. 

O Sa. Aa.wJo PtNHo: -'Mii.io-r :numero de le
giallltures. 

O SR. BAa1o DO GuAHY:-Ma.ior ·numero da 
fogislaturas, exacta.men.te. E :ficava ao presi
dente s._ face.Idade de designar dous dos quo 
lhe p:irecessell:! mais. moo os, para Mera tari os. 
Ora, J.Slo era, na apphcação, a vitalicfrdale do 
nobre deputado p~lo iOo districto, que, creio 
tem sido investido no honroso cargo de repra~ 
s3n~ante pela pl'.:ivincia 13, 16 ou 18 leQisla· 
turas ••• 

O S:a. Z.urA.: - Treze, uma. duzia. de frade2. 
O Sa. B.\RÃo uo G11 .. u1Y :-Treze. Jã se .,e, 

qne, para esta geração toda, não haveria. a GS• 
perança de exercer alli, qualquer outro, o alto 
Cl).rgo de presidente da &.sseml>léllo provillci~l 
ainda. mesmo para. presidir Oi!! trabalhos de in: 
stallação, (Riso e apartes.) 

V, Ex. ~mprelienda, Sl'• presidente, o a.1-
ca.11~e que teria. uma. medida. de~taa. Ea ?e• 
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~ta:ria:· liffi'. pori'c6, si• ~o' me pudessa i:nte- p_r0'11l:eia. fui tratádo como nm: iidmig-0;· coma s'3· 
r ·el!sai', twesse c.?mm·ettido crime~. · 
~q~ <is.ta;· Sr" .. preaidê'tlée, :f iilhrsl:o· que· <r1l.' 0 SR. L.\éP:Rr>A WER~xcK :...,;E~i hera··,,.e: 

íiz· m1.uto· por alto ao encetar o meu discurso, 0 

por oce.a'siãó da 2a. discussão do o~çimento d:i. ó' SR. BA.RÃO DO GUAHY: -Exactamente ili'& 
:i'gºrfoàhtl1'ri.. . um dos µes liereges. (nisa.) .. Por conseq~1en. 

E, antes· de• termüiar, eii precisry lem"ornr eia, Sr. president~. isto veiu fortalecei' no meu 
novamentEhis razõe!r qlt''' th'.B' para; não acom-' es1füito· a necessidade de· nãa' me- deixar mais 
~.anhar todos OS' g'abinefüs\· qúe~ <lcip~is quo Íi••O arrastar par· comiideraçÕeS' pé1füOl!.CS. . 
a'b.orfra de~ s~r· deposita•i:iodos ~uf1:ragioJ p::ipu" Aqui tem V. Ex. o esta nllgu$t1r cam11ca a 
hres, presidiram os destinos do' pa1z. razão' do meu proce limento anterior. Rest~~mo 

Farei, port<mto, uma pequ<Jna· r~senha dos ';lmri.. consolação .• Sr. pr~sidente, e é que com· 
factos·.. . . JUStiça, com· verdade, ning-u~m poderá. diz~1·-
- Em• uma· . déssa\! m~mofovéis· jorn·adas, se~ ~e .. que, si eu· êncontrar apoio nos meu·s con-" · 
nliores, tive' inuit.o bóns companheiros·; creio· · c1dactãos, não·esteja aberfa diante' de mim tima· 
mesmo que tive a: feliciílade de achar-me· ao lado • e~trada· franea para o partido das.niinhall'pre.; 
do' nobre deputado. ~ dtleções, occupando um deis ultimós lagares· 

O SR.. z.rn..1. :-E talvez· Úndá nos feiih&Dios' · nas :fileiras do·nobre partido conservador: 
de achar muitas VEfres. ; . (Mt~it'o bem; muito'liem. o araãor e (elic'i..:: 

O SR·. B~io no Gu.rnv :...;..Qnal. Esta espe- ; tado.) 
l'._ança não mnho mais, Sr. presidente. (Riso.) 
Niio volto mais a este ·recinto. 

6 St1.'. L:i.cimn..1.' WmtNEOit: ..::. Está con-
deiíinadó . 
. o' SR. B:.ú\IÓ DO Gu AHY :~Éstoti' éóridemnado. 

O no br\'l de ri ufado pelo 100 .districto · nãn m1f 
poupá.rã~ ma·~ eu rião'lhe quero· mal por isso~ O Sr:. Zam.a:- (M oviment(i deº atfén--

0 Sa. Z~MA. :-éom certeza o meu. voto nlío çllo ! silencfo):.-0 tem110 é pouco e precioso ; 
tem.. . preciso aprove1t!!.l-o. Sem e~ordio 1Jntro em 

O SR. SPINOL . .\. ::.O:,.M'as V. Ex. que\' e.irid!i ser mataria. . 
oleito com os nossos votos 7 ff nobre dêprit'ado pelo f 0 disfricto dit prõ\riri-

O Sa. B.1.R!o 00 GuA.BY :...;..Jâ- p~:li algnma eia. d~ Bahia di_viditi o disoaiso .• qliê aqui pro
cousa. a.o nobre deputado i ( Rfao») E' uma nu!)c1on mi ultima sessão, ern tres part·cs: 
questão que ainda está remota. Na primeira, n .. qúe pà.l'eccu ligar·mafor.iin-

pór'tiin<iia,· trotou do sua pes·soa,.dé.sua'tilciiÇio, 
O SR. Sr1NoL.~ dá um aparte, e ex.plicou as diversas c1rcttrilstarlcias que· sê 
O· Sa. BA.n;\o'no GuAHY:-N!o estou contes- dei'am por oss·a· occasiãci·~ 

tando o.facto. O· no~re dc!'cliido disse-me que Na. eegllnêla. procaroa tornar saliente a inco~ 
ou hav1'l. do t)r muita~ oeca~iões de acampa- her;~nciadh meu procodirnento politico;·qüaridJ 

· nhal·o em jornD.dus niio menos memore.veis do nesta camara proponho a. temporarfodade do 
que a que determinou a quedil. do gabinoto de senado, e nD. nsecmolóa legislativa provincial 
21 de Janeiro o· eu lembrei que sobre mim da Bahia proponho roform:ts no regimento in
rlevi11 .. pairar a espRda d1 Da.moelas, e cntlío terno, o.s quno11, no pensai- o nodir.er do S. Ex., 
disse : E~perança vii! Não volto e!\. E1•a por· nlio tern .outro fim .nern outro l\lcance, s~não 
tanto, j ustiçii. que eu fozfa ~ influencia e pres- constituir-mo pt'esidente por11etuo o vita.Iicio 
tigio do :riobL'e tlep1.1tado pelo 10º districto não dnq.uell:i. eorpora.çil'.o, em suas sossi'.ies prepara.-
sã tem s3u distl"icto como tem tod01 provincia. Lemas. 

Sr. presidente, deixei de a.comptuihar 0 ga- Na terceira, finnlmwte, o nobre deputndo.des-
binete de 21 de J:i.o.eit'o, terido-o aliás acampa-' envolveu os c.apitulosde ncctis:>.çiíO, quajulgoti
nhado cm algumas· medidas t1ntes·da mo9ão de se com direito de produzir' contra o procedi;.. 
confü1nÇà,. tlP,terminada pelo incidcmtff que é menfo ds. maioria lib~ral d:i refedda assexriblêa, 
de nós bem conhecido : foi a questão da retirada na verifica~ão da legalidade dos poderes de 
da.· ordem do dia de um· projecto ou de retoques seus membros ria pras'ente · sessifo, e contra o 
ã. novissima lei eleitoral. . e·eu presidente, que foi o obscuro depnt.ado 

Pareceu-me que estava nisso a di~nidade dll. que neste momento. teli:i o. palavra, ª· que é; - e· nem podia deixar de ser ·salidario · coín oa il-
camara, e·eu não podia concorrer (entendi, tal- luBtree ' é distinctos co-religionarioii que colli~ 
vez mal) para o desprestigio da corpor.ição, de punham aquella maioria; . 
que· fazia parte e commigo alguns membros do Seguirei marcha inversa· à do nobre deputa~ 
proprio gabinete. Foi esta a priru~h-a jornada. do. Occapar-me-ei em primeiro l·1gar das a:c-

0 2• miniaterio ío~, Sr •. presidente, o de 3 cusa~õe.a feitas àassembléa provincial da Bihia: 
de Julho. Acamara sabé perfeitamente'que·as- e: ao seu pl'esidente; tr;i.lal'ei em seg-undo Jogai' 
sim procedi por causa dos impostos provinciaes, da: questão de incoherencia; · e, si o temp~ me 
das promessas feitas e não ri:ia.lizad~s, que estão perrilittir, apreda.rei a ultima parte;· q11e para 
ainda<nãOrês·olvida qiie rile ' mantem·ero oppo~ l mim não tem·a menor impoi·tancia; mas desde 
sição;· mas hoje. écim· uril'pt'iliquinhO mais de já tol'il.arei·bem saliente que, entre mim e o'·Sr~ 
iterinlóiii11,.porque;·quando''régre11sei li:' minhá Ba.rãodo Guahy, ri~hui:na discussão se''trllvon~ 
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nem se podia. travar ácerea do modo por.que 
veiu S. Ex. á camara dos depuhdo• ; e qae 
esle ponto foi apenas um íncidenle que se en
cartou, não sei mesmo como, na. discussão 
qua deViamos instituir sobre negocios da as
eembléa provincial da Bahia. 

<&6.• E' muito legitimo. o reconhecimento de 
tres deputados com:> eleitos no priwe'ro es1m1• 
tinio, embora send > desigu •l a. votação delles e 
havendo mais dous vota.dos; reconheciwento, 

_portant"!,dos S··a. coronel Almeida, c.apitão Ma-
galhites e major Baraúna, ten Lo recebido votos 
nessa mesma eleição o ür. Oliveira Campo$ e O Sa. B,u.::i'..o no GUAHY:- V. E:x:. declarou 

que eu me havia passado,com armas e bagagens, 
para. o parti d., co11servador. · 

O SR. Z..i.nrA:- O que é essencial é que- cu 
deixe bem provado perante acamara dos Sra. 
del'utàdos qne a assernbléa provincial da Bahia, 
'na verificaçii o dos poderes ele seus membros, na 
presente sessão, não deu um passo seqner fó·a 
do terreno legal e procedeu com moler<\Çlio, não 
sóalen te digna d e louvores, maa ain Ja. de ser 
imita.da pelas outras assembl~as ·provinciaes 
deste itnperio ;. e que na preSênte 1°gisla.tura 
não se reproJuziram alli os excessos que", na 
Ie~islatura pas,ada, tanto escandalizaram a 
nobre provincia. da Bahia. 

O Jibell.) acausatorio, apresentado pelo nobre 
deputado, consta. de differentes f1cto> ou pon
tos. Comquanto, no extra.cto do diac.urso do no
bre de;iu tad ), tenha cada um delles a sua nu
m~ração, ha comtudo alguns que nãa fazem 
senão completar os outros. 

O primeiro ponto é perfeitaments dístincto: 

d. ó Sorteio v:olento de uma nova coromissão 
liberal de poderes em substituição a duas com
missões conservadoras· leg-:Umente constitlli
das. c(Seseão de 5 de Abril.) 

O mesmo, porém, não succede a.os demais. 
«2.º A ele'ção, cuja. acta na respectiva for

mação declare ter-se constituido antes da hora 
legal, deve sE!r annullada, si fóL• prAju.dii:a.do 
um ad verearfo. A nnullação. po 1·.La n to, da. eleição 
do Morro do Chap<io, favora.vel :i.o d>puta,\o 
eonEervador Dr. Ananias. (Sessi{o do dia. 6 de 
Abril.) 

•3.• Si a nnnullaçlo p1·ejudicar a. um co-reli
gionario, a eleiçiio deve ser appl'Ovad.1. Appra
Vll~itl>da eleição de Santo Antonio da. Ba1·ra, 
cuj~ acla d~cbrem1. tet' a !!lesa ~e oi•ganizndo ás 
8 horas, mas cuja a.nr:.ulla.ção import.iria na 
nulliJa ledo diploma do deputalo liberal Dr. 
Reis. (Sessão do dia. 7 de Abril.) 

. .,,4.o O conhecimento de eleições, de cujas 
actas nilo conste haverem estas a:do transcri-
11tas em nota!. de vG ser adia ]o até que se p•·o
ve a transcripção, si diln!o rssultn o a.dia
ment.J do reconhecimento de ull:I. adversa rio. 
Portanto, aJiameiito das eleições de · Capim 
Grosso, Saúde, Freguez'a Velhs e Qu.eimadas, 
e do reconhe.cimento .do dÕput1do éons ~rva.dor, 
o Dr. Ananias. (Sessão de 6 de Abril.) 

5.• Si, po1·em, se tratar de um co-religiona
rio, fü·.a. entendido que as eleições, que se . 
acharem no caso acima figura .o, devem logo 
ser approva .as e o deputado immediat:uuente 
reconhecido. Approvação, portanto,d~s eleições 
de Marahu, Sauta Cruz, Belmonte, Canna
v1e1ras, _Cayru, Tapema e .Viçosa, de cuj, s 
actl!.s não_ constava a tranaeripcão em notas, e 
reconheettnento do deputa.do libe}'.al Alfredo 
;Martins. (Seasiiode 7 :d.e A\n'il.) 

o con~go Soares. (Sessão de 8 de Abril.). 
«7 . 0 A sin1ples allegação de um deputa.d.o da 

:maioria exelue a nec~ssi&.de d!l q 11a.l':[uer prova 
e autoriza a dep uraça::o-. 

-«.Ainda. que documento~ os mai9 valiosos com
provem a sua ine:tactil to, a maioria. votou a 
depuração do c:i.pitão Aristide.~ Borge3, de que 
l'eza a em~nd• firm·ida pelo vigario Paranhos .. 
(S · esão o,-dinaria de 24 de Abril.)-. 
Depoi~ ~e ld-o~, e desenvolvel-011 a seu 

modo, concluiu o Ulú~tre colhga com as se
guintes- palavras : 11.São este~ os assartos, cujo 
a.lcaueP- deve ser dissipado pelo nobre ex-pre
sid,ente da. assembléa. provincial da. B.i,hia.. » 

Comprometto-:me a I"esponder a todos, e a cada 
um de per si, de mo::lo a. satisfai:e1• não só
mento a. S. Ex, e ã augusta. cama.ra. d(ls Srs. 
de;1uta<toa, mas hmbem a todos o.s qu) se deram 
ao. trabalho de ler o discurso que me proponho 
a. proferir, por mais infensos, que sej"m ã. 
minha pes oa e a. maioria li~~ra.l da. a~sembléa. 
da .Babia; não me limitarei sólllent~ a. isso; darei 
r~aposta. cabal a. ootras a.ccus»ções que me 
foram feit3s, e as qua.e:s o nob.-e deputado se 
esqueceu de reproiuzir tambem. 

o SR. ANll!l.AllE. FIGUEIRA:- Os assentos 
tomados em mesa granue na Bahia. 

O SR. ZAM.i.:- Não com,:ireb.endo bem. o 
aparte do nobre deputado, por isso deixo-o aein 
respo>ta. 

O Sa. RATISBONA:- Assentos tomados quer 
dizer:-o que se resolveu em coniel:.w. 

O SR. ZAMA:- Sr. prGsidente, si a. um ac
cusado foasa licito diri';ir em publico a.g1·a.deci
met1tos ao eeu accosalor, eu, certamente, em 
meu nDme e em nom~ da. as·•embléa provincial 
da bahia, agradeceria ao illustro bo.1•ii.o a fra
queza das accus:i~ões que produiiu conir11 nós. 

O Sa. B..i.a!o no GuA1n·;- V. E::i;. pro
va.rã. 

O Sa. ZAMA.: -Senti, Sr. preaidsnle, quo o 
illu~trtl bdrão não fos~e mais severo cocnmigo, 
lilll 1tii.ndo-se a. reproduzir neste rl)cinto a. m'l
teria de um só artigo editorial da Ga~~ta da 
Bahia... · 

O Sa. BAai\o r,o GuAHY :-Eu nãa faça parte 
d'.l. Gazeta da Bahia. Tenho mais em que me 
occup~r. 

O SR. Z,na:- D2ixo a esse jo~ual a tarefa 
de r~sponder ao ap:ute cJm que me honra. 
. . . artigo a que um dos nussos talenlosos col
legos de deputação ohrismou. de - hiimo~istico 
- denominação qu.o aceioo, para não teto tr.i.
biilho d 1 dar-Lhe a que rêaltnente mereeem. os 
e~eriptos de tal nat~reza. S. E:t. devia igu l
m 0nte aproveit~r-s1 de um outro artigo edito
rial, da mesma. folha, e reproluzír tambem as 
a.ccusações nelle contidas contra. o ei:-presidente 
da asse111bléa provincial da. Ba.h.ia; e, Co.lllo quero 
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· que a tarefa que o meu illustre collega. tomou 

aos hombros não :6.que incompleta, tran>cre
verei oo me11 dil!cursQ o arti~ a. que aUudo, _e 
que foi trAnscripto no B.·azil, e sobre elle add1-
tar13i o libello qa~. contra mim e oa meus co
religionario:J da fühia, apresentou o ill111trado 
repreeentimte de nossa província. 

Eis o a.1•tigo editorial da Ga::etá de. Bahia,em 
30 de Março: 

""Começam os escanclulos.- Não foi de
balde que o Sr. Dr.-·Zama iwpoz-se aos ªª'?-ª 
co-religionarios -corno o homem neceasar10 
para, nM condi;:õe; ~m que se. aeha!Íl 0.3 do'?'> 
partiJos na asa~mbloa. a.<;Sum1r a pr .. a1de!lcl& 
da mesa, d~raote a verificação de poderes. · 

e S. l~x. já comqçou a dar aos eeusamigos 
prova.a de sua aptidão especial par:i o caso, mos. 
trando ser o mesmo heró~ de 1c78, o mesmo ho
mem intrapido que sabe levantar arrogante a 
cab~çs. e emitf r voi esten to rica, pelos mesmo9 
motivos porque todosaquellaa que não pos~uem 
sua ra.ra organização deixa.riam pender aba.Ilda. a 
fronte e seriam preza. de aub1tn. e invencivel 
mudez. 

" A sessão de hontem sagrou-o como o unico 
homem capaz de lavar a. cabo a arrojada: em
preza om que está cmppnhado o seu partido. 

« Va.mos historiar os factos, e os leitoras jul
garão. 

cDesle quo o di,tineto deputa.do da. opp?siç~ 
Dr. Ananias oppoz embar~os, na orga111zac;;ao 
d:ia "tres commis;õ<>s de pod·ires, ao l .beratisino 
da. sorte, tormndo-3, de inteiramente contrs.
ri:t qua se mostra,.a a.os conservadores na 
1• eommissão, completamente fa_voravel nas 
duas outras, o Sr. Zama, temendo nll.o sa.bemos 
o qn~, começou a i_nfringir o r r>gimento e di:i
tribu1u f1 i • comm1~ão, composta. de seus an:u
gas, os p:ip~is r<'lativos á su1 .eleição ~t°:' dis: 
tticto), c·.tJO oume competia. de direito a 
2• co111m:es110. O Si·. Sev-•rino, relator d"sta 
commis.ito, recla.mou contra. o procadimento do 
p rosidento da 11ssarnblóa, mas não foi attenlido, 
pBlo 11uo prot~~tou contra ~ decie•lo. . 

<1Entran :o bootem om cl1gcusallo o respechvo 
p11rec .. r, o m<>amo deputa.do levantou a questão 
pruliminar d11 incompete11ci:i. dai• commiasllo, 
o conclui11 a11ro13n1.&odo nrn& GmBnda.- para 
aorom 01 pnpeie envi&dos li 2" coaunissiio, afim 
do d~r o~ta o parecer. 

•JD. na diacuasao começon o Sr. Zam11 n. de
mon~trar sua col':lgam, d:i.ndo a par.te~ i~conv '
nionte:s e irosos aos oradores opL1011c1onLst~s. o 
qu~ o regimento, os estylo• pa.rlamentares e o 
d ·coro ved11m e.o depu~lo que se acha na. ca
deira d 1 p ro;ide ncia., 

c.Cheg11 o momento d" votaçíio, q·.ie havia de· 
tr:izer a todo!, d.;pu tn.:ios e espectaJores, a 
maior eorpresa. 

<LO regimento,quando se occc.1>ados pareceres 
das commis3Õea de poderes, d1spê!e, no§ 1° do 
art. 7°: -

c-Est~s pareceres s<>rão subrnett:dos á discas· 
são 24 bor;1s depois Je i.mpreseos em avuls_o ~u 
:pela. impre1153 diaria, e approvado3 â ~111cr1a. 
de ,·oto• pelos deputados presentes, r~t•rando
s~ da sala aqueUes sobi·e os qiiaes. lle;·sar a 
uotaçlto.> 

cA' vista desta disposição terminanle, era. de 
eaperar que o Sr. Zaroa abindonasee a cadeira 
da pr&Sid ~ocia a seu substituto e sahii;se da 
sala com seus dous collegas do dist ricto ; mas 
o qne todos viram foi S. Ex:. permanecer 
firme no log~r d~ presidente e contar enh·e 06 

votos contra.rios á emenda o daquelles do11s 
deput •d<'s ! 

d.>eb.t.lde pedi11 a p~lavra, pela 01·dem, o 
Sr. Sevel'ino para protestar: a palavra lhe foi 
negada. 

<10 esc:i.ndalo não devia ficar ahi. Rejeitada a 
emea 1a pelos Yotolil do& inlereesados em quo 
nenhum profano devassasse os arca.nos do 10• 
distrieto, a9guh1-se ir. vo1açw do proprio pare
cer, e 11ua.s conclusões foram approndae, êon· 
tinuando a. permanecer na cadeira da presí
<l.encia o imp~rterrito Sr. Zama, e na sala os 
dous depulaJos alluJidos ! ! 

«Ainda desta vez foi negada. a palavra, p ela 
ord~m, ao Sr. Severino. 

dl: no fim df:l tudo "tiYeram os namerowa es,.. 
pecta..iores daquell1i cynica. indecencia. a ·aatis
fa.ção de 0.11 v1 r o Sr. Zama. r econhecer. e pro
clM11u1.r deputado a 11i mesma ! 

e Dia.nte do e:1:posto, é ou não o actual presi
dente da nssembléa um homelJl de coragem, nm 
benemerito desta. situação apodr ecida. por toda 
a. sor1e de immoralida.des e protervias Y 

cA C:insoleoLe torp~zu de Agua Quente teve 
con:ligno rema.lo na assemblêa. 

•São dous llorõea iguaes no brilho a eng-rinal
dnr a fronte de cm so hel'óe. l> 

Quero, senhores, que, nos a1rna.es do parh
m:ento bra.zileLrO, fiq ue r3gistrado este docu
mento, em qne nin aei o que ma.ia admire, si a 

.desen,oltura da linguagem de meus adversa
l'ios, 1i" falaidad1 e vilaza dM accualçõea que 
me siio feitas . Sim. Sr. presidente. eu quero que 
fique bem patente a todo este lmperio como sl o 
tratados, nesta. époc~, os homen< politicoe que 
tem cnn~agrado toda a. sca cxist•ncia a "ervir 
le:i.l o deainteres$alamente n aaa patria. ·e ao 
~eu partiJo, s•m se 11fasta.rem vez alg•1.ma .da 
linha reet1. do dever. Quero que o Bra:r.il int~iro 
veja. como al~une membroa do partido da ordi,m 
e do principio da auto· idade pl'ocedem ua pro
vincis. que tenho a honra de representar. 
Felizmonté par-1 mim, Sr. p~eei~eote, po~o 
dizer com orgulho : 1111 pl'Ov111c1a da l<ab1a 
e•criptos deat8ll nio encontram echo. .Artigos 
taea só têm por .6..11 prüduzir etreito aqui na 
cõrte, o prejuflica.r-mo aote quem de cerm se 
nã·1 oceupa. <l.o minha indivilua!irlade. 

Tendo o meu digno colleg& .se oaquecido de 
apTove;,itirr-ae desta importanto peça, eu calca
rei sobre alia. i1m a.dditivo ao Jibcllo de S . Ex., 
e ditai como os promotores dajusti9l publica 
no tribnotil do jury: 

e-Por libello crime accusattirio,diz a. Ga•eta 
aà Bahia contra o Dr. Cesar Zl\ma-por esta e 
n:i. melhor fórma de direito e sendo necessario,-
prova.rá: . · 

« i.• Que o dito doutor, na sessão prepar atoria 
de 26 de Março do corrf'nt1 anno, distribuiu os 
papeis relativos â eleição do 10• dietricto da 
B!l.hia, !>elo qual fõra eleit.o deputado, a l"' 
.commiesão de poderes, cumposta de um a~ii pa .. 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 30/0112015 11.21 - Página 19 ae 35 

-8&-
ent:e. ru11i:gos: 6-e~·-religionai;iôs, q ~11~0 o· é'xa
nHf de" taea: papel.S pe'rte'D.e1a.-,. de: d1re1to; â- 2• 
clllnmissão; composta de adverss:r1os se"US'.· . 

«Z.• Q11e;· f~n'doo deputadO·Sevel'ino pedid<i·a 
palavra;, pam recJama!" contra-a il'!egularidad'e 
de tal proeedimónto-, foi-lhe eu~ v1olentamente 
negado..· · . . . · 

• 3 _o Qne o mesmo D.r. Zama, de sua- caderro. 
ae presidente, deu' apartes irosos·e"in·con-venien· 
tes a(l'"orador· da' opposição;. o· que é• vedado pelo 
regimento· interno da mesma .. as>embléa·. 

« 4. • Qne;- en~ra1id0' em: diseussifo: o· parecer 
sobre o !-Oo districto-, e tendo· o-deputado· Seve
rino ma.ndado· l!lll:r· emen lit as- conclul!ÕéS' do 
mejmio\ para q111tvoltasse!ll· ôs'papeil! á>~com
mis!lão;· parâ esta e'!:am111al'-os, como· era de 
direito·, encerrada. a' d~sc~ssão,. co1_1eentiu· gue 
os dous deputados' do districtó; App10 Claudio· e 
Gon:10s de Oliveira, votass~m· contra· a eme-nda· 
do S:. Severino; que• foi rejeitada.-·_ 

4 5. • Que, tratando-sé de votar as· conclusões 
der p"arecer-reconhecen:do·deputa.d0s os: Si's . Go
mes de Oliveira., Zamlli fi· Appio" Claudio; o·pre
sidents ZS:ma conservou-se" na eua. cadeirá·, e 
03 dous referidos cidadil:os votaram o se·u pro
ptib reconliecimen10, contL-a· a~ disposições ex
pressas e· termioalites·do·regimento interno~ . 

e 6, • Provara finalmente q_ue o :nesm~ P.rési
dente Zama commetten' o~ crime- 1nq_nallilca.vel 
de- dedara.r-ae· elie' pl'Oprro reconhecido depu• 
tado. 

e Nelte's tet'mos; pecfo"Se a c·ondemnação do 
reo no grau maJ.imo do art. 192 do eodigo pe
n:U, por 1e· terem dado todas H · circumsto.ncias 
aggravantea do a.rt. :i6, e mais algalllN, de que 
111 ~u&eeu o legiBlador criminal. E. cusL!IS . > 

Creio, 1enbor$111- quo quem procede como 
estou procedendo, dâ irreíragraveis provas do 
1na lea.ldo.de,. da con1oiencia q ae tem dos acto1 
que praticou, e dA oonvi.cçio profunda de qua 
ettá possuido, de que ta.e• actos nilo merocem 
llS accuso.çlle1 !\ªª contra ollea foram tio o.pni· 
xonado. quanto mjuatamonto lev.1ntndn1. Deaa 
b& do pormittir que 011 reduza taos accu1n~õeH 
ao qao elllll 1'0&l111on'8· lllo, o qao eala augusin 
cnma.r& roconheça, quando· ou concluir o meu 
di111ur.10, que oontinuo 11. tor direito de tentar. 
me Glltre 01 horoGn• de bom que aqui s~ 11ch11m. 
CGntra a injurio. o a·oa.lumnia ha· do iriumpbar 
a cauija. da jW11IÍ91> o d11.· verdade . 

Nlo ree6io·a. di11Cunlo do mo13 neto. 2' luz 
do dia. e· em terreno em que· um homem que 
Be proza porsa batOM9. O· que não pollO e 
responder a jornu.~s que ja perderam a. no~ll'.o 
do estylo em·qµe os actos de· um homem po· 
litieo devem· ser eu.minados. A injuria eª' ca
lumnia não podem ser armas de p:1.rtidos re"
gularmente: éonstituidos; si· taes· armas ; me· 
não atenam, cause.m-me comtudo invencível 
repugn.s.ncüi.. . 

Hoje, poréin, que me acho neste recinto · e 
parante os. representantes da nação; re~pondo 
com satisfação pefo que fiz, como responderei 
]Jor todo quanto tenho feito, desde que entrei 
nà vida· política· :· desde 1.859 .. 

Hoje; como• hontem, não peço-. a ninguem 
benevoléne!~· Aceill>· por jnize~ os mais· ee
ve.l'Oll,. e·eDJO apenu qae·à•severidad6·so· allio 
ll'JUllÜl}a'. (M'~ito'bam.)" 

Ew deve·11~ tah•et: g-tl'Jl.l''.fa'l' S:· ordém chrorí~ 
logic·a,: ma& não & esta- questf!-o de ufafor itn
porta,;n"Ci;i,.- Aébm"P3D:b;i.rei, portanto,. a ordem 
das" accusações do nObre- depntado·. 

Em primeiro' Jogar-; ci nobre- deputa>io eiiga
non-se· quán:do· asseverou' qu:e d·uas. commissões 
conservado~as hiw·ia:m sido destitu+Jas.-E' u:m 
~queno ênga·no . que aliás não attenua- do 
forma alguma. O delicto, porquanto,. Bt à crime 
destituir duas co:nmissõ~s. tambem o é destituir 
1ulia. Mas· niio foram duas as· commis!ões des· 
ti'tuida.B: foi apenas um'.I, a 2:a 

Sr. p!'e~id~nt9, o honrado deputado; tahr!lz 
pelos seus aft'azeres; não se fem dado ao trabalbi> 
de· ?stu~ar o reqi~ento 'ínte_r110 da ~ssembléa 
legisla.tiva provincial dá Bahm, e dah1 vem· que 
a S. B:s:. p·t1.recem e:s:traordinarios· fa.ctos que 
não são senão a,. consêquencia immediafa e fatal 
das disposiÇões contidas nesse mesmo regi
mento~ 

Senhores; os arta: 5° e 6•·e seus·pa:ragra:phos, 
e.ssim c0mo o a,rt~ 7•, determinam omodo por que 
devem proced:ar as cómmissões· qire· sfo incum
füdas da veri6Cll.lção dos poderes~ ta.utó a. pri
meira sorteada para dizer quae11 !lo os diplomas 
liq_uidos ou illiquido.s, como a.qoellas que de
pena são encarregadas de dar pareeor sobre à 
legalidade dos diplomas apresentados. . 

Das dispõllições conlidas nó r'egiman~o. vô-se 
que, pa<A a primeira commisaão,_ o regimento 
marcou· um· prazo cerlo; o· prazo de 48 li.oras, e, 
para u· outras, deta1•rai11011 que, desde _os di:i.s 
immediatos ao de suti eleição, comecem a fulic;.. 
cionar;podindo quMsquGr informaçlSHou ciaiJ.dô 
pareceres .. como 11e vê dos regaintes artigos:· 

e Art. 5.• ConstiLuidá a mes:i provisoria, que 
durnrá até à eleição da mesa de que trata o ca• 
pitufo II, o presidente eortea.rá, denlre os dopu
tados maia voto.doa, sendo um de cacla districto, 
raiva a dispoaiçiio antecedene·e, uma. comrnis-
1\'lo ele tres membros, a q uai, á vista das netas 
oleitoraea, diplomas, ropresentaçüos on denun· 
ci111 que forem presentes á n~sombléa, organi· 
znrii uma lista, por· districti>s eloitoraes, dos 
deputados cuja eleiç!o não offereço. duvida o.cm 
101fr& conteahção. 

cArt. 6. 0 Approvadii pcila aesemlilér- esta lista , 
que será àpresenlada como oonclusilo do po.
recor que a. reíerid& cotnmisslo darà d1mtro da 
dous dia.< ,dello. aerão sorte·ndàs,pelo presidente, 
tros commis~es de tres membros cada uwn, 
que serão numeradas conformo a ordem do 
sorteio. 

cArt', 7. 0 No$ dias imm.ediatos· ao da·sua 
eleiçao, as commiesões darão conta do trabalho 
que houve·rem feito, ou e:!:pondo quaesquer du
vidas e pedindo informações, ou· apresentando 
páreceres sobre a eleição, os·quaes serão dados, 
sep&l'adame·nte, por· districto.i. . . 

Del!t.as disposições que acabo de Iér se evi.:. 
denc"ia •. e n!l!TI er·a preciso reJ.letil-o, que- a ve· 
rificação de poderes é matena de sua nafüreza 
urgentíssima, de que se deve occupar a asser:n-
bléa' darante · as sessões preparatorias. · 

Pois'bem; sortaada11· ac; commisslSes; foram a 
ella1rimmediatamelit0 distril:inidi>s onespacti· 
vos papeis. A· 1•· commissão tratou·de cum;.; 
prit"oa seus deTeres, apreaentaudo, no· dia. 
seguinte , pareceres sobre aa eleições do-3° e 
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iO• dis.t...1etos. A s~ .co=issão, depois de a.sselll1léa., o unieo recurso que nos restava era 
fazer um Te'J.Ueri.mento, pedindo. informações e W.zer a. i .. eommfasão da.r os dous ~receres, 
d.ocam·rntos relativos M 14° districto, apresen- que ainda conservava em se11 poder, pareceres 
tou, um pouco mais w•de, parecer sobre o Si, que reconhecor.iaO'.l seis deputados, que, juntos 
e depois BO\Jre o 5o distticto. A z.. com- aos iB já reconheci.do~, perfat'iarn o numero 
missão, p-01•ém, que vez alguma reclalllOU pe- de 24, ~uanto bastava para constituir casa, ~os 
rante a assembl<ia esclarecimentos 011 informa- quaes iS Beriam liberae3 e U conservadores l > 
çoo~ de qualquer natureza, apresentou um Er1.1. claro e t~nsparen.Le Q plano de nOlll!OS 
unico parecer sobre a eleição do 20 districto da adversarias. Constituída a assembléa coin 24 
capital, a unica dentre as qne lhe tin3am membros, dos quaes !3 liberaes e i:I. coll8er
tocado !lobrc a qual havia. reclii.mações e pro- 1 va.dorea·, um d_aquellea_ seria eleito pre~idente, 

· testos. , e. como o presidente nao tem voto, :ficariam re-
Passa.ram-se algans dias sem qne a assem- duúdos a 12 os votos libera.es. Mas como entre 

blóa tivesse· mateúa de que se occupai.-, e, em e.st.es se encontra. o Dr. Manoel Ten;&ira Soares, 
cada. uma <las sessões, o p~esidente chamava a que, comquanto. homem de idéae adiantadas, 
attenção das comm.issões, e com ellas instava não se acha filiado a nenhum dos dous partidos 
pelo comprimento de seus devereB. Deyois de militantes da província, e ora voi:ià com os li
repetidas inBtancias, appareceram. ma1s dous beraea, ora com os coD.llerva:lores, ·todas as 
plreceres: urn da 1ª commissã:o, reconhe- vezes que tivessem interesse em uma. questão 
cendo os eleitos pelo 7° distrfoto, a outro da qualquer, em que contassem com o voto do rc-
3o, reconhecendo os do 12. 0 . ferido doutor, ;ficariam elles triumphanLes com 

Debalde nos dia~ subsequentes rogou, instou, 12 votos e os liberaes com 1i .apenas. E, aempre 
supplicou o pres:dente :í.s commia~es a apre- que o voto do Dr. Teb:eira Soares se tiveSBa 
sentação dos pareceres que faltavam. Tudo isto de pronunciar poi' nós, retirar-se-iam alguns 
se pórh vel'ificar dos Diarios rJa Bahia em que do recinto, e nos impossibilita.riam. de deliberar, 
vem publicados 03 trabalhos da assem.bliia, que por falt.3. de num1:iro t 
continuava a reunir-se diariamente com todos E'.ste plano já era de; nós conhecido; mas, por 
os membros que a•cornpunham, aem ter ma~e- malS angenhoso e efiica.z que parecesse ~lle aoa 
ria para. deliberar. nossos adversal'Íos, a nós 11.os parecia pouco d&-

Dentro em· pouco krnou-se publico, e nem cante e de nenb.urna fórma podiamas nos su
di5.'lo faziam mysterio alg11ns membros da mi· jeitar a elle. Foi por ter conhecimento da es· 
noria, que em re11nião poli.tica havida entre tranha deliberação de seus advenarioa que a 
conservadores se tinha. deliberado qua, a 2~ e :f... commissão :não de ll fogo os P"'receres 
3" commissões, compostas integralmente de ad· sobre os papeis que ainda tinha em seu poder, 
verse.rios noa>o:., nenb.uma dellaa apresentaria declarando, pórem, que os apreaentaría ao mes· 
mais p'arecer algum. mo tempo, e na. mesm.11. occasião, em que a 2- e 

Tal alvitre foi adoptalo contra os votos de 3a. commissõea apresentassem tambem os pare. 
alguns, que roanifoJ>tamente. o reprovavam e eeres gue tinham de dar. . 
que lamentavam não ter entre os seus a autori- Senliore~, t~atando-se de veridcaçlo de poda· 
dade e força. nee~seu.rias para. demavo;l-01 de um res d'l tleputn:l.as eleitos, os partidos não têm 
propoaito quo na.ria podiajustí:fi.CAr. diroil.o de lllnçn.r mão de recur&DB de tal 

Era l'211.lmante a cousa tito extraordinarfa.,q.ue, ordem. Os direitos );loliticoa doa cidadilos não 
nil'o o\J.~tante n fouto de qua provinha.m ~l$ no- polem a~r postergados a titulo de convenieueia.s 
ticiaa quo i•ocahie.mos, resolvamos na.da fazer, partida.rias. A rnaioriD. liberal tinha Lido aem• 
agusrde.ndo queoteml?O ou. retl.01110 chamaa.~em pre pan co~ os seu1 advGrsa:ios o mais cor. 
º'nossos ndv<lrsa.rio• no aurnpr1monlo do devo- neto ptueodlmGnto : eatea ele.viam correspon-
res, do que não ó licito n. homens politiooa se do1· po1' igual modo, . 
u.fa&taram sem provocarem contra. si a. 1•opro· Além ~i1so, Sr. P:~aidento, partido algum, a 
va.çilo public11. nllo &Ql' inapto, tUJoita.so a. um pia.no, qus 

Como pr<Jsidenfo, continaei a racln.mar o a tenha vor fün a.nnu11v.r /l. Jll&ioria qa.e obteve 
tornar 1111.liente quri, em tant~ dtns dCI aese1Ses nu.e urnae. A inepcia em politica é crime que 
propa1•atoriae, nllo er11 junto q uo estivessem ni!o marece perdão, 
n.penae rciconhecidoa 18 deputados, quando to;los Si nos sujeitassemos aos planos de nossos 
os membros dtt. o.ssembtóa. se ach11va:m n~ e~- a~versarios, seriamos urn ?ªr.tido sem cons~ie!!
pital e q_uanrlo sol>ro a oleiçiio dos oito d1str1- eui. de sua. força, de e~us direitos e de sa.a.dig111-
ctos CUJOS pod9 res ainda nli o tinham sido re- dado ; ainda. mais, sem consciencia de seua 
conhBcidos, não se aprcs.onta.vam perante ns de\·eres. Maiodu. sahi~a das u.rnas, ~isposta a 
c.?.1!1missõea duvidaf, con~estações, pt·otestos ou nsar ~e toda ?llº~eraça.o, sem mtença~ de de!' 
reclamações. . resl!eitar os dir~tas de n_ossos contra:Jo~, nao 
Esgotaram~e os 10 dias de ~ssões prepara- podl.llmos úclr ine:tes dunte da attitude <lue 

toriss, determinados pelo regimento. Fane• este~ tomaram, attitude sern a menor duv1da 
cion:imos aínda no dia 3 de· Abril, que erit. o !acc1osa. 
dia ma.-r~.ado pela lei pa.ra a insta.llação da M- . D~ma.is,_.Sr. _presidente_, até por ª!11-ºr ã._pro
_sembléa, a no dia 4, e nada de parsceres. Nest~ v1nc1a, .cUJ~S c1rcumsta_nc1as financeira.e saode
dia a Gazeta da Bahia, em seu artigo de fundo, plora.veJS, 111nda_ <J,.Ue qu1z~eemos ~er a fra~ue~a 
desm~scs.rou pnblicame11.te. e sexn o m:en.or re- que de nós e~1g1am oo dtrectores da mmorl& 
baço as suas baterias. Nel!te art.igo llliia-nos conservadora, nós nilo podiamas consfüuir & 
o 0;gão conservador, C?m um d~embara90 asueinoléa. nas eondiç~as ,PrOp?sto.a pelo orgia 
JL~mir,yel, que, •si querui.mo~ ter msta&da. a. eonserV&dor, porque, depo18 de 111.8tallãda,•pro· 
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vincia M!ria de . pagar as custu .du pliredea 
que houvessem de fazer oa no15sos adveraario~, 
e a. Bahia, senhores, não está em cJndiçõ.es de 
pa.ga.r. os desvarios pi;-rtidario1. · . 

111tl1spenaavel, p;na, era. que a ~ssemblea, 
que em circu111atancia alguma pó le ficar suje ita 
aos capricboa da alguns de aeus mewbros, to
maa>e, aem sabir do terreno legal, .urna provi
dencia, que a fizosse sa.hir do estado anJmalo 
em que ae achava. . 

Ne11tas condiçõe~, ·na. se~sio de 5 de Abril, 
logo Jepoisde approvada & acta e da le:tura do 
e::i:pe liente, o honra.ia deputado peio f_o dis
tricto da. capital, o Sr. Garcia Pir.,s, uma. das 
melhores e ma.is felUes intelligenciaa qu~ co
nheço na província da Bahia, caracter severo, 
cheio de nobreza e civi-smo, reguereu e obteve 
urgencia p~rll a apresenta. :ão, discussão e vo
tação do seguinte requerimento: 

< ?ra.o t ?ndo as cornIDissões sorteadn,, em 
obsGrvancia ao art. 6• do regimento interno, 
sii resolvi lo até hoje a daT os pareceres d'3 que 
foram incnmbiJas sobl"e as eleições proce:lidas 
nesta provia.eia, 'impossibilit• ndo, desta. fórma, 
s. verificação do~ podera; dos de:'lllta'los eleitos, 
e ist~ não obstante as reiteradJS adverteneias 
do pre,idente da aasembléa ; · 

e Sendo a ver i:frcação de -poderes ma.teria ur
gentis'lima por sua n a.turezR; 

e Re~ultando do procedimento das commisaões 
a impossibilidade da constituição da. as>embléa 
legislati V& provincial ; 

e Requeremos : 

e Que o pre~idente sorteie nova ·commísaão 
qoe, recebendo d~s a~tuaes a.<1 actt.s o d Ciu
mentos relativos áquelle3 districtos cujas elei
ções ainda não foram appróvadM, sobre ellae 
rlê, no mai-1 breve prazo, par-•cer, alim de que 
possa ter logllr a abertara solemuo da primeira 
eess~ da presente lesialatura.-S. R.-Garcia 
Pire11.- Conego Aggripino Borgos.- Padro 
Tobias C~utinho. > · 
Es~e requerimento, apoiaio pelo numero das 

a~1igoaturas, der.oia de fon !amentado em um 
discurso noLave , cujl\ integra vem publicada 
no Diario da B.1hia de 4 do corrente mez, foi 
a11bmettido a larga. diacu111to, om que to .. 1aram 
parte 01 membro1 da minoria, sendo afinal, em 

·votaçlo nominal re~uer1da pelo Sr. Saverino, 
ch.efe da minoria, approvado por 21 votoa contra 
18, como•~ pôlu verificar do D ·ario da Baha 
de 16 de. Abril, no qual vem publicada & se1111lo 
do dia 5 do meamo mez . 

E' & est:i acto da assemblh provincial da 
Ba.bia. qlla o honrado deputado claHifica de 
destituição viohnta de rommi~sões conserva
doras, e ao qual a Gazwa da Bahia t inha antes 
denominado de - enorme,· déinaudito at1en
tacio ! · 
· Er~, senbores, .o · unico · meio parlamentar a 
regular de pôr cobro ao inqualificavel abuso 
pra.ticado p~las comwissõe1. . 

• O Sá.. ÀIU.UJO Pn;aÓ:-Com viohção do re-
gunento. . . 

O ·s!l. ·z.\~~ :;-0 reginienlo interno da aa
semblea. _pronnc1a.l da Bahia antoriz11va perfei
tamente a. reioluçio tomada.. Coruprometto--n;c-

a demonetral-o ·a caina.ra • .Antes. porém, ·de 
entrar n88t& demonstracão, releva n otar que, 
logo depois da apres~ntaçao cio r3querimeoto, 
a fa. eomrnissão apresentou os pareceres 
sobre o 1• e 4° di~trict,s, que tinha em seu 
poder, e após eUa., com pe:i_u eno intervallo, a 
3 .. commissão - conservadora - apresentou o 
do f.t, 0 Tanto b•eta. para demonstrarqne ambae 
estas commis61)es compreh• nderam niW só a le
gitirnidaie, como a. necessida.de da medida. pro

_post~. o reconhecer:1m qu3 d(;lviam cumpri: os 
seus deveres para n llo soffrerem a.justa. punição 
que lhes ia. inftingir a assembléa. Só a. 2• 
comiuissio continuou pertinaz, levando a ce 
gueira a ponto de declar.ir em plena. seseã:o 
que não entregaria. os ·papeis que tinha e:n sen 
poder, qualquer que fosse a. resolução da as
s 3i11bléa.. 

E ' i 11dispens;;.vel aindn no Lar .qu P.,nppt'Ovado o 
ret1uerimonto ha pauc" hlo, foi sortead:. nova 
commisaão na presença dos rnemb~oa d11 mino
.ria, e sob a fisoaliação delles, tendo o depu tado 
Campos, coo'Sorva.dor, reclam11.do contra o nome 
do Sr. vigario Paranhos, que foi o t""rceiro 
que sa.hiu da. urna, por ser membro da m esa, e 
não permittir o§ ia do art. 6• que os membros 
da niess. fs.çam pute <ie taes comlIIÍSsões. leso 
se ve:ifica do Diar.ü da Boli.ia de 16 de Abril, 
cujo trecho peço licença. para ler ! 

.gProc~de-a1 ao s 1rteio •la commissão e são 
eÓrtead~s 011 Srs. Themístoc les, ElpidiJ de Mes
quita. e viga.rio P arauhoa, 

<1.0 Sr.OUvefra Campos (pela or.:lem) dii que 
o Sr. vigario Paranhos não pôde fazer parla da. 
commi...a'.'J de verificação de poJeres vor ser 
membro d11 meaa.. 

cO S1•.Pl'osi<lsnte:-E' exa.cto; vai·ee sortear 
outro noma. 

cSorteado o Sr. conego Aggl'ipino e n iro po· 
dando tambem faze r parte da commia;;ã.o.por ter. 
de dar garecer •obre o 9" distl'icto, é 1ortea.do o 
Sr. Junciueirâ. Ayrea. 

cO Sr. Oliveira Campal -pede a palavra pira 
dar paraben1 á maioria pelo r esultado da elei
ção. 

cO Sr. Prasiàcnte:- N4o se póde fallar 
contra o vencido . 

c'O 81·. Jung:1eii•1J Ayreg (pela. ordem), não 
quer~ndo dar ao partido liberal ode•goato de 
um membro da parcialidade u.dvena. fuer parte 
deaa commiHllo, e, demais, !Ião ae 1ujeitD.ndo· 
absoluLame nte a ia to, pede 11iapenaa. â eai:i. 

cE'. rejeitado o requerimento. 

cO Sr . Jimguefra Ayre.~ . allegando motivos 
imperi0$0B que o impossibilit•m de .tornar parte 
nos trabalhos dest•\ commissão, in~iste, pe
diodo .aos seas collega.s q ue aceitem a sua es-
cusa. . . 

cConaulte.da. ele novo a. assembléa., é ainda. re
jeitado o requcrim~nto . 

cEsgot-\da a hora. o Sr. pr2aidente l <ivanta a 
sesaltO e .marca para or.iem do dia. da sessão de 
amaohií a m~sma da anterior .> . 

Senb.or 1~s, ant~s de entrar na demonstração 
da l egitimidade, da legalidade e da necessi
dade -do . M~ da asaembléa. na sessão de 5 de 
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.Abril, uma pergul\ta. Será porventura licito a 
uma ou duas commissões, por capricho 011 
planos partida.rios, reterem em seu poder, sem 
darem parecer, papeis de sua natureza urgen
tes, e a cujo exame immediato as disposições 
regimentaes as obrigam ~ 

Nem ama só voz ousará rospoader pela affir
mativa. Si, pois, tal procedimento não era lici
to, podia uma. corporação da ordem de uma. as
sembléa legislativa. ficar de braços atados, im
poesibilitad:i. de exerce!'. as suas funcções diante 
da tenacidade de alguns de seus membros~ 
Não. . -

O Acto Addicional determina que as as
sembléas legislativas provincises se reunam 
todos os annos e funccionem durante um cer
to prazo : uma lei ordinaria. da provincia de
terminava que no dia. 3 de .Abril se i nstal
lasse solemnemente a assembléa provincial 
ds. Bahia; o regimento interno desta assem
bléa consagra iO dias para. o verificação da 
legalidade dos poderes de seus membros. 
Além disto n$ eleições na provincia tinham 
corrido placidas e regulares; sobra a quasi 
totaliàade dos deputados eleitos não havia 
duvidas, En~etanto, tres homens julgaram
se com direito e com poder de passai· por 

· cima. das disposições constitucionaes, ordina
rias e regimentaes. Podia, devia sujeitar
se a assemblêa a esta contingencia ~ Não, 
mil vezes não. A lei antes de tudo. Em todos 
os paizes, e no Brazil, ainda mais do qné em 
outro qualquer, é mister: que os homens poli
ticos Jamais eslJ.ueçam este conceito do gran
de orador romano : « omnes legu m ser1'i 
si,miis, ut li/Jeri ess~ possimiM. > Na ver
dade, senhores, só podem ser livres os escra• 
vos da lei. 

Discutido e vota:io o requerimento· do Sr. 
G:i,rcia Pires muito legal e parla.mentarmente, 
foi dispensada a. antiga comcnissão e sorteada 
uma nova. 

O SR. ANDRADE F1Gu:e:mA:- Foi um atten
tado. 

O SR- Z.mA:-Só me admir:i. que seja V. Ex., 
o representri.nte mais genuino ilo principio da. 
ordem e da autoridade, neste recinto, quem sus
tente uma opinião destas. Que queria V. Ex. 
que :fiz esse a assembléa 1 

O Sn. ANDR.l.:OE F1Gu:e:1a,1.:-Esperasse que 
as commissões dessem os seus plreceres. 

O Sa. AnisTmE3 S?rnou :- Ma.s si 11 com
misslío declarasse que não daria parecer ~ 

O Sn. AIU.UJO PINHO:- Nunca fiz~ram se• 
melhante declaração. (Cruzam-se muitos 
apartes.) 

O Sn. ZnIA:-.Argnmenfamos com calma e 
desap a.ixonadamente, senhores. 

A. assemble~ esperou mais, talvez, do que 
deveria esperar. Não· podia por mais tempo 
sujeitar-se aos caprfohos de tres de se ns mem
bros. Adiar para maia tarde a resolução que 
tomou, fón per.ler de sua força moral, descer 
da altura em que ee devia conservar. 
. Toda doutrina, Sr. presidente, qne, lGvada 

ãs suas ultimas consequencias, dá em resultado 
A. 12 

um absurdo, é manüestamente fa.ls~. Senão ve-
jamos, . .. 

Si as commissões permanecessem tenazes no 
proposito assont!ldo, que resultado eolheria a 
assembléa da espera ~ 

A conseq uencia seria a não installação e 
eonstituição da assembléa. Ora, tudo u poderia 
tolerar, menos isto. Em politica toàa. a reso
lução q110 não offerece resultado pN>vavel, ê 
um erro, e um erro em politica., disse-o· algnem, 
é mais que um crime. . _ 

Ainda quando pelo regimento ee n!to encon
trasse remedia para o u.al, a assembléa, cuj11. 
soberania., para constituir-se, não póde ser con
testada, deveria no uso dessa soberania, mesmo 
fóra do regimento, buscal-o e applical-o .. 

Qualquer deliberaç§:o extraordinari11 qne to
maas1;1, seria perfeitamente justificavel. Mas no 
que ella. fez nada com effeito houve de extraor
dinario ; antes foi tudo muito natural e perfei
ti1m~nte regimeI1tal. Demonst::emos, Come
cemos das hypotheses maie difficeis para :i.s 
mais íacefa o para. as que diMiamente obser
vamos. 

Podiam morrer oa membros da commissão 1 
Po:J.iam. Neste caso, o que faria a assemblea ~ 
Escolheria outra. commissão. 

Podiam a.usentat-se ! Sem duvida. Ninguem 
poderia obrigal-os a comparecet•, ·ex:cepto o 
dever. . 

Podiam adoecer todos tres? Com cer~eza. Em 
qudquer destas hypotheses, a substituição era 
indispensavel. 

Mas conservar em seu poiler papeis urgentes, 
não dar parecer por capricho ou planos pa.rti
darios, produzía. o mesmo effeito que 11. morte, 
que a. ausencia, que·a molestia, isto é, impossi
bilidade de deliberar á assembléa. Logo, se
nhores, era dever desta fazer substiinlçiio para 
ter os pareceres e poder constitair·se. 

O art. 36 § i • do ragimento interno da as
semblé.a da Bahia diz : 

a Sendo dispensado de scr1'ir algum depu
tada como ?nembro de eommissao, sertl. suc
cedido por outro, gue a assem11Zt!a nomear. > 

Está, pois, coDsigna.do em lei expressa o di
reito de dispensar . e de nomear, que e:i;;erceu 
a. assembléa.. · 

No art, 'i57 ainda se encontra à seguinte dis· 
posição: 

e. Faitando pór impedimento de mais de 1.5 
dias alg1rni tiiembro de commisstto interna 
ou permanente, o presidente da a.ssemblea 
nomearà 2uein o de1>a substituir interina..., 
menle. > 

Até a.o pr0eiiente comi: e~e o dire_itc de snlr 
stituil' po1• si mesmo e sem deliberação da 
easa. 

Senhores, as disposi~ões que se encontram 
no corpo do regimento, rela tivas ás sessões da 
assemblea ja insta.llada, e em sessões ordina
rias ou e:x:traordinarias, tegem tambom as ses• 
sões prep!lra.torias. . 

Encontra-se ainda no iegimento o art. 73 e 
sea. unico paragrapho, que passo a le~: 

· ~Art. 73. A requerimento de qu:~lquar'.dep~· 
tado, e sendo approvado pela &llllliDib11ia," qUJll~ 
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uer projeet? o'li indieaçlo, qu~r estaj'\ ou nê:o J talvez_ do. I~~erio, verao qiie fa'L'ià hon:1 .ªº ia. .ordelll do dia.ou em. diPcussão, pódcj ser en- propr!o V1rg1l.10, e exclam? contente e sa.tisfe1to 

vi!Ldo a a.lguma das eommissões de que trata o de m1m propno : . . . . . 
capitulo UI deste ~egim~nto. " . . . «Me fortuuüum ! infenSl cu1 taha d1cunt. • 

c:Paragrapho un1co. S1, porem, d~coi:ridos i5 . Respondlrei, porlanto, ao nobre barão que a , 
dias apó;; °" r~mes~ do proJecto ou ind~cação._a mesma. sevaridade teria a. assewb~éa par(! com 
qual se fará ,unmediatam_en~a ap~s a dehberaçao todas aa. commi~sões; mas que, .tendo a 1ª e 
da 11sge111blea., .a.. comanssao nao ~'r parecer, a 3• apresentado os pareceres durante a dis- . 
entrara a mataria par~ a ord·~m do ~ia.> . . . cus~ão do 1'eq11··rimonto, jl não hl!via motivos 

Ira.ta-se n~s~e ar.t1go da. .sessao ordmaria, para que sobre ellas ea.his~0 a pena. que só 
CUJ<;' p1•azo J?llll~lllõ _e de 60 dias, e ds qualquer ficou reservada ã 2~ ·commissão, que conti-
proJe_cto ou lll•iicaçao. . nuava cçmtumaz e revel. 

P01s bem, senhores, eoo caso algum se podera _ • . 
com arar a. urgencia da discussã.J de um pro- O Sn .. BARAO DE GoAHY • - Mas fo1 no 
j~ctE ou indic~ção, com a. urgencia da V•·ri- mesmo dia, note b~m a camara. ( J1.a. outros 
ftcaçio de poderes dos memoros da assemblêa. apartes.) 
Si, p:i.r& nml ses$ão de 60 dias no menos, ore- O.SR. ZAMA:- E-em que dia qt1eria o nobre 
gimeii~O lllB:rca 15 ~as no ma.:s:imo, para. que dep11tado que fossa, ai atá ã vespera não tinham 
uma. comm1ssão emllta o sea parecer, e , pas- da.do os parecere.'l ? 
sado elle, entre a. mataria em discussão inle- Si a mediJa era proposta contra as tres com
pendente da opinião da commíssão, é claro que, missões -por não darem parecer ; ai a 1 ª e a. 3', 
durando pelo regim9nto 10 di 1 s as sessões p1•e- esta conse~va "lora, a.quella libeeal, cumpriam 
paratorfas, dentro destes 10 dias o> pal."ece ·es os seus deveres, antes qne a. assemblêa. votasso 
sejam presentes à assembléa, ficando pl~no o o assumpto sujeito ã discussão, claro ã que a 
direito da assembló.a deliberar, i11d~pendente disp~nsa não po :ia, nem devia ab1·anger senão 
das commissõ"s, si estas fal!.3.m ao~ S'3Ull de- a za commiss!io que declarava que nã<l resti
veres, cOlDO succedeu no caso em questão. t>iir'a o9 papeis que tinha em sGu poder, jul-

Pelo disposto .no~ arts. 5•, 6° e seus para.- gando que assim poderia embaracu a nova 
graphos a no art. 7•, que j:i li, ficou demons- commissíio que se sorteasse, sem se lembrar de 
trada a obrigação qua tinham as comwissães que na secreta.ria. do govPrno existiam authen
de dar parecer logo nos dia.s immedia.tos ao ttcas, que suppl"iriam a fa.lta das de que ella. se 
de seu sorteio. Durante f2 longos dias, apezar acb.ava de possa .O pro~edimento da 1"' e 3a c.om
du instancia.s do presidente, a za commhslo i:ni~wes serve para confirmar. a le~alidade e 
deixou de cumprir as suas obrigações, chegan- legitimidale da delioeração da. assembléa. 
do a declarar em sessão que conti.nuaria:firnB No quase fe~. Sr. !'!'~si lenta, houve até 
em se11 ptoposito, e:s.cesso d~ escrupulo de minha. parte, po1•que 

Pelo art. 36 § 1•, ncou demonstrado 0 direito deante do regímen.to ;u-ma licHo disp~nsar o 
de di1tpenaar a. ass~mbléa. e nomear novos pa.~0ce~ da coinLUtssao ; entretanto que .n:ida. 
membros para qualquer c.ommiasão. Pelo qu1z f~zer sem que a casa. roeolv~sse por s1 .. 
art. 37 vA·se que esse diraito e~tendG-Se atG Çre10 qu~ este ponto est~\. ~ompl!ltatnente h· 
ao presidente só. qu1°1aào. Suin .algum espmto ainda reatam 

Pelo art. 73 e BGll p ara.grapho unico se evi· porventura _duv1ia.11, ~uo as formule, qu<:i C!Slolt 
dencia que, depois do certo pr:tzo, qualquer ma.· prompto ª diss pn -Ili! 3 todo. · 
teria póde entrar em discussão, independon- O Sa. B.1.nXo DO Gu.\aY :-E o sorieio t 
tamente de parecer de commissão. Ne•tas o Sn. ZAMA :- Ja expliquei corno s!l fez o 
eireumstanein, CDmo e:i:orbitou a aas•mblêa aortoio logo dBpoiB dB 11pprovado o ra~u··ri· 
votando o requerimento apresentado pelos de· mento, 8ol"teio que foi fiaculiz11Jo pala mmorio. 
puta.do~ Garcia Pires e vagarios Aggripino e na pessoa. dJ Sr. Olivoira. Campos. 

Tobiaa? · o Sa. BARÃO no Gu A ttY : - Mas o processo 
O Sa. AlUSTID:EB SPlNOLA: - E accre1c11nte a quo preeadeu e. ~sto fllcto ? 

íste1, que tratava-se de eleiçl!es~ 1~bre a. q11ae1 0 Sa. ZAMA:-Si 0 nobrt1 d~pntado se refet•o 
não h.i.via contestac;.lo. ao primeiro aorteio do di11 26 do Março, dir-

0 Sa. ZAlllA: - E' 1em duvida .do maior peso lba-ei que o re1mhafo delle foi uma _cowmissll'.o 
o apat'Le do nobre depahdo. Alem de todos 01 Jibernl e dm1s conserva.doras. Eatn c1rcumatan
m~t1vos que ~uetificam e. r~solução da u~em- cio. por si sô basta parn provar a rogularida<l~ 
bleu., aceresc1u. que trat.a.va-~e de efo1ções. com que foi feito. 
li.cerca. das. quaee no .seio~ da c.~mmi~são ne~ :; 0 Sn BARÃO no GU.\BY dá. um aparte. (Ha 
nhuma duvida ou cont.estaçao se ttnb.a apreMn· f • • t 
tado, o que mais aggrava aindu. o procedimento mais apar es .) , 
da 2ª commi.ssíio. · O Sn.. ZAMA:-0 honrado deputado nfere-se 

• - . · . .; talvez a.o incidente provocado pelo depu ta.Jo An~ 
O Sa, B_AB.i..o DE GoAIIY: - V. Ex. foi tao nanias durante o sorteio do dia 2ô de Março. 

severo ass1m com a fa. commissão ~ Por de~.1ro desta camara, e itté poi·Dmor:I. repu-
0 SB.. ZA~A : - . Diante das accnsaçõ •s que : ta, ão d'aq u~lle sénha-r, e11 não desejava tocar em 

me fora~ Í•lt.as, dos apartes que me são d1do•, 1 assnmpto Ho desag-1-adnvel. 
Sr .. prenien ~e, não resisto ao d1sejo de . pa- Ma.s, jã que o n.obra deputado o llxige, fique 
rodiai: U!b- j:ilega.nt~simo verso latino, feito ·por a ca.mars saoendo que, Da a ssemoléa provincial 
Wll dl8tincto brazileiro, o primeiro Ia:tinista. da Bahia:, hou.ve um conservador de tão fina 
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educação e tão àeHcado, que t'xigiu mecher n.a feitamente reguhr. · E como Dão pód& o orgto 
urna quando se pr~:lfa ao sortefo. O presi- cons:irvador da Bahia pratender elle só repre
dente da asserubl•h, sein hesit!Lr, o:fereceu-lhe a. sentar a opinião pablica. Ili provincia, justo é 
Ul"ua para quJ elle sati.sfi7.csse a sua esLr.i.nha que os nobrin deputo.d >li oonheço..m 13.mbem o 
voat1de. Dei:s:o ·aem ailalyse a indelicadeza. de que diss~ o orgã::i liberal, o Diario da lJahia

1 tal procedimento, e a glori:1. dell~ a quem :1. tev~' qu~ é uma imp:·enn seria. e conhecida. ha 
Acções ha. cujos autores nos inspiram mais longo tem110, pQb. cireumspeeção de sua rodac
piedade do que cof"r;l, . ção. Lerei o arLigo p11blicado a 8 de Abril !!Obre 

O Sn. B..tnXo DO GuA.HY ;-Si eu tiv·er occa- O assu.mpto: 
eião de f 1llar, explicarei como se deu esse ca- . e A solução da cri~e da a8s1m1/l~<i:z.-A opi-
pricho da. sorte. ntão publica. está ao f<1.cto das occ11rrancias da 

O SR. ZÀ;u .:-Ouvirei a sua explicação, mas 8Ssembléa; e assim'como stygmatisou o proce-
1 b · V E l · dimento da. minoria, que por um despeito parti
am rarai ª · i::. <J. ue, em re tção ao sortei~. dario impedia a abertura da sessão or;tinaria do 

fovei o meu escra pulo a tal po::ito q li!l qu iz 
1 que fosse elle feito p~lo 1• secretario, ao que corpo ~gislatlvo no dia marcado em lei, e pre

oppoz· &ll 0 de;>uladv $everino, declarando que ·tendia prolon;ar indefinid.i.mente semelhante 
· estad:i de cousas, da mesma sorte acolheu sa-is~o. na. fórma.·do regun·mto, er:i. dii attribuiçãJ tisfeita a .resolt1ção da assembléa na sesâii.o de 

. privativa do presidente. 
O p~e,-;idente da assembléa não fez as-listas 5 do corrente. · · 

para: 0 sorteio. Est~$ vêm da secrnti rill., escri- · "'Que a soi:Jção irritaS'3e ao orgão conservador 
ptas por um dos officiaes. Liruitei~me a con- não nos sorprendeu. Contavamos mesmo com 
tal-as, a. dobrai-as 8 lançai-as na urn1. isto. e 63peravamos que sua censora, embot·a 

improcedeO:te, vie,se, como veiu, denunciar a 
O Sa. BAn'.i:o D:> Gm.!IY:-Mas a co1locaçãC> contrariedad0 que e;tperirnenta por tel' visto 

na urna~ abortar o plano que a mino~fa concebera.. 
O sn: ZnrA :- E' o cMo da responder ao «A medida lom:i.d<l. alluio. pela base os seus 

nobn d~puta.do :-Julgue cach um os mai~ por calculas e de S9Us amigos. que julgaram que o 
ai, E' prec:iito dii l!scriptura.. Acto A ldiciona.l, a lei ordinaria., que marcou ·a 

iu~talla.ção d:~ as•emblêa, o regimento interno, 
O S11 · BARÃO D~ Gtr AHY: - Peço ª pa.bvra • q11e de.signon dez di~ para as se3sões prepa• 
O · Sa. Z..i.:1u: - Si o nobre deputado m' ratoriM, a maioria liber~l emfim, sabid~ das 

julga. capaz de praúc!lr um:a. ftlsificaçii'l no urnas, tu:io, tudo devi L emmmlecer ante oca-
sorteio de qnalquer commí são, da-me o direito pricho partidario de homens que, mi.l inspi· 
de pensar quo S. E:!t. o seria ... rado~, eaqueciam oa seus dewres e queriam a 

O Sn. ILDEFONSO DE ÁRAVJ~ :-Nem um, nem todo transe impôr aos ma.is a sua. vontade. 
outro. « O orgão conservador, com nma ingenuidade 

o Sa. z.uu : _ lllus, como nio reputo· 0 admirnvel. o qae fez ante-tio.ate~ foi re13etir o 
Sr. l:larão do Gllahy capai de praticar, como seu B\'gumento d~, veapera, l~to e, que, ~aven· 

residente d& as ;ociação cjmmercfal, qaalq_uer do 15 deputados Jª recoa~ec1do3 · e ma11 dous 
~cto manos digno, teuho 0 diraito Je nigir parece.re~ reconhac!lndo se1~ outro~ dc~\1ta.do; , 
que s. E:t. me retribua de ig111i.t modo, a nilo bas.ta.rrn qM n commlssão liberal ~p~e:senla.~se 
sor que tenha provas dn contrario prova. que ~ais um parece~ para que a aopemblea provin
lhe camp-rin. então e:s:hibir. ' c1al se .Pu~es~e mstallar co~ 2~ membr03, s en-

o nobre depntado tem, sein duvida, mttitos l do 13 ltbo1.ae•.e ii conservado10B • 
dotos que não pôuuo, mas deve mo roputar seu I , Em primeiro lognr, a ugumon~ão ~2: Ga
ig11a.l elD probidade. 

1 

;;etr.i. pecc~, porque parto do. ül10 pr1nc1p10 da 
o~ B ~ 00 GuAI y :-Sem duvida • maa que só o. coinmi!slto liberal tinlia. daver de 
~n. .\R.\O • 

1
• • ' d.tr parece r. A obrigaçiio er& a meam·l tanlo 

o facto deu-se, e nuo ost11. oxphc11.do. . . nra. D. i• commiasiio como pa.ra " 2• e para A 

O Sn. ZA:llA : - Não sol qn~ explicaçi(o ~.•Nenhuma del!f .. q tinh~ pQdor para coneer• 
exige V. Ex. p:1ra o meto ma 11 natural do var por t cimpo indelh1ido, o por ealculos p<?llCO 
m11ado. N11. ine~ma. Ul'n& nxistiam 34 nomos : 18 ·escrupulosos, papoi1 urgentíssimo•. que lhes 
l ibcraes o tü con~Gl'V!ldores. Pr<>c~deu-s1 ao tinham si lo conlilldoa p··la. a!semblôa provin
llOrtcio, e 11abirnm tres liberaes e seis consei:· cial, e que exigia.m proai11ta o rapida. aoluçlo. 
vadore~. !~m qu~ pó_ !e. eor censur.ido 0 Jll'Bat· «o procedimonlo da t• e da 3 .. commi~alle? , 
d~nle da lla·emb~o11, .Por t:~l ~suJtQd?? lm11o~ mandan~o ú moaa os parecera& que ai!ld& t i
g ·no o qu~ serut, .s1 a. maioria fos~) libera! · nha.rn om seu po ler. isent:l-M d:i cona11ra, em• 
E' o cas' de npphcar-se 0 conheci-lo a.d ·glo quanto ue os membros da 2• commis~. nlo eó 
p~·1o!ar:-P• cso por tei• cá9 , presa por nao ter 110 mantlveram na sua. r•ertinacia. mas ainda 
e"º· {R•so.) l"v•ram a coragem. a decla.rar d.i. . tribuna; qu3 

Antf>s de passar ao ~egt1ndo ponto, de~de .qne mio eriei·egariam os papeis de que e11ta'lla11l de 
a cnm'1ra teve conhernnento d~ modo por que a posse. · 
imprensa. conservadora aprec ·~a o acto da a.s- Só por este ra5g0 pôde avaliar a pzovincia. 
simbléa, na.sessão de 5 de Abril. elevo tambe?l a ~oooueim destea tres repre;;en~ntes ssos. · 
diz•r q•ie a 11Dprensa chamada ueatra da cap1- o . . . . • 
tal d:i. Ba.hb nenb.o.m repa re· ou censura fez " Em segundo log;u', .rapeL101os ~ a. .• Ga:;et~ 
sobre o procedimento d:i. a'>l!~mblól, d'onde se de'ma~~ra. ~suas baterias com uma ingeno1~ 
conclue quo ella, por seu lado,~ conaidel'tlu. per· dade tli.fanlil. 
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. ,.Era oom efi"eito o plano de eéus amigos obri
garem a maioria a abrir a. russembléa. provin.cial 
com 24 membros, dos quaes i2 libe~a.es, H 
conservadores e um que, por snas idáas adian
ta.da.s, niío póde deixar d~ s~r consider.ado li~e.-
1•a.l, mas que nã() está. fil1 ado aos partidos mili~ 
tantas. 

e Nesta hypothese, . eleito um. liberal para. 
presidente, :ficaria a assembléa. dividida em 
daa.s metades, H libera.as de um lado, i1 con
servadores de 011tro1 e o 'voto do honrado de
putado pelo 12° districto preponderando para 
resolver to.ias as questões. 

e Naquella.s em que porventura. contassem com 
este voto,obteria.m os conservadores o triumpho, 
mas, sempre que llies faltasse, rstirar-se-íão do 
recinto, e a. assemblóa. ficaria impossibilitada 
de tomar qualquer resolução, ou os libera.es, 
qne, como governo, precisam qne. a assembléu 
funccione, se sujeitariam ás condiçõe6 que aos 
seus adve~sa1'ios aprouvesse impor. 

e E nest.e.B circumsta.ncia.s continuariam as 
coasas, pagando os cofres já exhaustos da pro
vincia as custas da demanda, porque, depois 
de insta.llada a a.saemblea, os deputa.dos perce
beriam dia.rias. 

«O plano realmente poderia parecier bom a. 
algnns; mas infelizmente era um plano cuja. 
exequibilidade a.saentava. sobre uma base es-
treita e falsa. • ·• 

e Conhecido deede logo,revele.d() nos corredo
es e ante-salas dl. assemblóa por alguns con
servadores qne,sem rebnço, o reprovavam, mas 
que viam-se constrangidos a sujeitar-se, para 
não dest.oa.rem de seus co-religionarioa, con
fessado p11blicament.e pela Gazeta nos seus ar
tigos editoriaes, era impossivel que a assem
bléa nio tomasse uma medida. que obslasse a 
taes m&nejos. · 
. e No aso regular e perfeito de 1uas a.llribui.
çõe•,. um. illus&re rep~esenlante do i 0 distrioto, 
éonbecido por toda. a província do modo o maia 
liaongeiro }lOr aeus ta.lentos, por eu caracter e 
patL·iGtismo, s.preeentou, n11. sessão de sabbado, o 
requerimento de que a. imprensa. dia.ria de11 co~ 
i:ihecimento ao publico no dia immediato, e 
este requerimento,s11bml3ttido á di&CUHltO, COmO 
nio podia. deinr dG aer, no• termos do regi
mento, depoia de largo debato, om que u om
penha.ram 01 membro1 mai1 importantes da 
minoria, foi a.final, a req 11erimento de um dellos, 
approva.do, em votaçlo nominal; por 21 votos a· 
fa.vor e 18 contra. 

e O presidente da assembliia, em obedienein 
li. re1olução da casa, procedeu a novo sorteio, 
tendo a 1orle desirnado para a nova commissão 
os ~"'· Themistocle111, ·Elpidio Mesquita e Jun
queira. Ayre1. 

e Como ee vê, a aasembléa exerceu regular e 
pa.rlamental'mente as suas. attribuiç5e3. A ses"". 
aão correu na melhor ordem, oomo conviD.ha.-á 
gravidade do caso. 

<A assembléa, impossibilitada. de constitufr-se 
pelo.capricho e calculos de tres de seus mem
bros, &IJ.Ca.rregou o.utros depnt!i.dos do desem-

. penha de d~yeres sag~ados que aquelles ti
nbam: egq_ueC.Ldo. - · 
· • -E' a. lBto qu'e ·-O orgão conserva.dor appellids 
-o grande attentado. · · · · · · · · 

1t A opinião publicâ. começava já a murmurar 
da. longanimida.de da assembléa. em tolerar um 
tal procedimento. Todo mundo sentia que tal 
esta.do não po'.ii:t contin11ar. Os deputados legi
timamente eleitos de um e de outro la.do quei
J:a vam-sa, e com razão, de que um plano da tal 
ordem os preterisse de e:i::e1·eerem as funcções 
de que tinham aido investidos pela. confiança 
popular. 

1t Era indispensavel, em homenagem a tudo 
isto, em reepP.ito a.os interesses da provincia. e 
á dignidade da propria corporaçã:o, que ficasse 
provado, uma vez por todas, que não ha homem 
algum, em um paiz con.stituido, qu') se possa 
collocar acim;i d:i. lei. 

1t A assembléa provincial, na sessão de sab
bado, elevou-se á. altura de seus deveres. 

«0 seu procedimGnto tem sido applaudido por 
toda. a população sensata e imparcial desta. 
grande capital. · · 

«A provincia vê com prazer appro:s;imar-se o 
dia da. insta.Ilação solemne de seu parlamento 
com todos os seus membros li:>galmente eleitos, 
e espera delles as sal11ta.res medidas que o seu 
estado melindroso exige. · 

cTodos estão utisfeitos com a. resolução do 
sabbado, que veiu põr termo a uma situação 
sing11la.r que a todos affe'ctava.. Só a Gazeta se 
irrita e se enforoce pelo ma.Uogro de um plano 
pouco digno de um partido politico sério, e en
fureee-se e irrita-se, porque se esquece que é 
orgão de· um .partido que aspira a.o governo, e 
que t~m, portanto, dever rigoroso de dar, em 
toda.e ;i.s o~a.siões, prova.s do aeu respeito :i lei. 

•Q11e fa.ze·r, poràm 1 O or gão conset·vadol" con
tinua a ser o que sempre foi : representante de 
interesses contra.rios aos da provincia e orgào 
de uma. facção.> 

O honrado deputado proeurou lambem in· 
cutir no espirita deste. cama.ra. que, contra. a. 
eapectativa da. opinião publica., foi cu eleito 
presidente da assembléa, quando todo o mundo 
contava. que fosse esta distincçfío conferida ao 
prestimoso chefa liberal, o Sr. DI'. Joãó dos Reis 
de Souz11 De.ntaa, cujos serviços e influencia. 
sou o primeiro ;1 reconhecer. De certa. fórma. 
procurou estabalecer um termo de comparação 
enti·e nós dou.11. Agradecendo ao nobre depu
ta.do o logar, em que nesu compara9il:o me 
collocou, peço-lhe todavia liaen<;a pa.ra não me 
occupar de minha pee.11oa., lembrando-me g,ue 
ha. mais de 1900 annos JEI. Cicero di~1a; 

cDef1Jrme etiam est de se 1psó pt'O!dicare-; 
além dis30 temos-imitaril cuni irrisione au
dicr.tiur, mtlitem gZoriosuni.> Nil'.o seguirei, 
pais, o exemplo, que. tive. Limitar-me-ei a. 
ponderar que a. escolha do presidellto é uma 
queetlo da: maioria, e que nenhuma cnlpa. ou 
responsabilidade me póde caber por me ter 
a m11ioria. liberal escolhido para presidir os 
trabalhos da assembléa.. A essa ma.iorill. to
marà V. Ex. contas do desa.certo que praticou. 
O que posso assegurar á. camara. dos Sre. de
puta.dos é. qúe, no desempenho do cargo que 
me foi confiado, procurei sempro corresponder 
á. confiauça. que em mim dopositaram, niío me 
afastando jâmais da. lei e dos meus deveres. 

Julgando elucida.do este. pl'imeiro capitulo do 
lib91lo accus;i;torio, paSi!o adiante, · 
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Tral!LI'ei agora do segundo ponto, qne versa 

sobre o seguinte : o collogio de Sa.nto Antonio 
da Barra. rouniu-se às 8 hora.s da unnhã, uma 
h~ra antes da. determinada por lei. A eleição 
deste collegio foi approvada, mas a. do collegio 
do morro do Chapeu, qoe tamllem reuniu-se 
uma hora antes da. hora. legal, não foi appro
vada. A' pl'imeh-a. vistq, pM•ece que houve com 
effei to grande incoheroncia. 

Accrescentou ainda o nobre deputa.do quo 
-isto se pt•aticara, porque a eleição d!> collegio 
de Santo Antonio da. Barra. aproveitava a um 
candidato liberal, e a do morro do Chapeu pr~
judicava a um candidato conservador. 

Tratemos, em primeiro logar, de demonstrar 
que as duas eleições não são identicas. E' ver
dade que a eleiçfi:o de ambos os collegios prin
cipiou uma. hora. antes da determinada em 
lei. 

O Sn. ArusTrn:e:s Sl'II'iÓLA. ;-A insta!Iação da 
mesa. 

O Su.. ZAMA :-E' ao que eu chamo elsigito. 
E' lambem vel"dade que a do collegío de Santo 

Antonio da Barra foi 11.pprovada e a do morL"o 
do Chapeu an.nullada; mas quereis saber por 
que se deu este facto'! Foi approvada a do pri
meiro collegio, porque tçdos O> membl.'OS qne 
fizeram parte da mesa eram o.~ que po1· lei 
deviam compol-a ; a do segundo collegio foi 
anno.llada, porque entraram dous indivi
duas na composição da mesa que, na fórma 
da lei, não podiam della fazer parte. No 
collegio approvado .vê-se que houve uma irre
gularidade, mas não houve mà fé; no collegio 
a.nnullado, contra o qual se deu reclamação, 
houve defeito na organização da mesa; e abuso 
na substituição de seus membros. 

serva~ores,-e, na. sessão de 25 Je Abril fui en 
prop_~io apresent!lr uma ·emonda, l'SCDD11Gcando 
deputado o D·r. Annanias,. o mesmo que tão 
grosieiramente lnvia commigo procedido na 
sessão da 26 de Março : 
«Pass~ndo-sc á. ordem do dia, o Sr. Teheira. 

Soares, pl'>fa ordom, requereu que. se dêsse á 
diMussão n conclusão do parecer 'eobre o i2• 
distl"icto. 

« Enirando em <liscusBão a conclusão do pare
cer, orar;i.m os Sr.~. Annanias e Zama, que en
viou :i. mesa a seguinte sub-emenda. : 

<1 1. 0 Que seja annullada a eleição que, a 30 
de Novembro do anuo pro:s:imo passado, teve lo· 
gar no collegio da. Saude. 

<1 2.• Que a~ja approvada a oleição do collegio 
de Santo Antonio das Queimadas. 

« 3. •Que seja racionhecido deputado o SI.". Dr. 
Annanias de Asais Baptista.-S. R.- Zama. » 

Oraram os Srs. Severino Vieira e Garcia 
Pires, o qual concluiu ra tirando a sua emenda., 
que adiava o reconhecimento do Sr. Annanias, 
sendo approvada afinal a sulrea:ienda do Sr. 
Zama. 

« Em seguida o s~. presidente proclamou de
puta.do pelo 12° districto o Sr. An nanias de As
sis Ba ptista, que, om a.e to continuo, prestou 
juramento e tomou assento.'.!> 

Ora., Sr. presidente, si eu, o presidente da. 
a~semblôa provincial, ia p:ira as bancadas dis
cutir as eleições do i2° districto e propor ore
conhecimento de roeu adversa.rio, como é que 
sa diz, em publíco, que se tinh~ annullado a 
eleição do morro do Chapea. para. fazer mal 
unicamente a esse adversaria 1 

Tenho, ou não, me justificttdo de tal accu
sa.ção ~ 

Voz11:s : - PerfeitamentG. 
O SR. B..1.alo DO GuAHY ; - Havemos de ver. 

Destituida. inteiramente de fundamento foi a 
informação ministrada aonobrG deputado, a qual 
fel-o a.ffirma.r á camara que assim ha-via proce- O Sa.. Z.\~U. : - Estas questões de factos 
dído amaiorla da Msembléa provincial poi·q1.le não so resolvem com-havemQs de ve1•. 
um collegio aproveitava ao candidato liberal, e o Sa. BAB.:to DO Go.AaY : - V. Ex. ha de 
outro prejudicava a um conservador. Basta ouvir. 
diier q cte, ei a a.ppl'ovaç1io da eleição do col-
legio de Santo Antonio da Barra, perteno~nte O SR. h.Dl!lFONso DE An,i.uJo: - Està em 
ao H• districto, deu em resultado o rec~nheci- let~r:i. redonda. 
menta do honrado Dr. Reis, liberal, a an.- O SR. Z,LM,t: - Note·se que esse deputa:lo 
nulhção do collegio do mo1•ro do Chapeu deu .Annanias era o mesmo que tinha provoco.do, na 
igua.hnente em resultado o reconhncimento do sa.;siio de 26 de Março,o desa.gradavel incidente 
1.lDico deputa.do con5ervador do f2° districto, de que ja fa.llei,por occa.5ião do sorteio filie com-
o Dr. Anna.nias. missões . 
· Logo, senhores, ondG esta o intere>sG poli- o Sa.. B.ui.!o no Gu.1.Hv:-Tinha sido amea
tico e partidii.rio, que guiou e dirigiu a as- çado de morte ; dopois algum incidento veiu em 
sembléa., em annullar um G approvar o outro, seu auxilio. 
quando todos os eleitos, liberaes e consol'va- . 0 Sn. z.rnA.: _Quem 0 ameaçou~ Essa his
dores, foram reconhecidos 1 toria é igual às outras. E, quan.do ameaça ti-

Portanto, essa allegaçiio foi ta pela Ga.::eta da vesse havido,d~sde que ella não se realizou,des
Bahia, e da qual se servlu S • Ex,' carece àc de que esse pensa.mento se dissipou no eerebro 
verdada. (Apoiados.) .daquelles que o conceberam, o no'r?re deputado 

E saibam a.inda. os nobres deputa:lca que eu, a niío tem direito de tomar conta delle, porque só 
quem querem alguns adversa.rios fazer passar começa 0 crime quando se dá a tentativa, a_ esta 
por um ogre devorador dos MnservadoNs da só tem Iogar quando ha aetos prapai·ator101J e 
Bahia, a quem descrevem como sendo capaz de . d ã: 
levar tudo adiante de si, como um homem cruel, princípios e e:x:ecu·ç 0 • 

. e pl'ornpto a sa.ltnr por cima cle"todas as dispo- O Sn. DuQ1:1E-EsTILl:D.!.. Ti;.;1uIRA.: - A 
sições legaes e regimentnes, desci de minha ca- ameaça é um crime qoahfica.do no ::;t .. 2í[l do 
·dei!'$ de· pre~idente, o,-peço a o.tteno,1ão da ca.- t codigo penaLE a.ameaça d·e mocte,na.o- e lmnca
mara e p3rticularmente elos nobres chefes con- deira ... 
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o SR. Z.oi:.1.:.;... Trate!llos. agora, Sr. presi- ! Senhores, esta pergunta. não devia. ter ~ido 
dente a questão de a:ctas transcriptas, ou não, feita po~ S. Ex. Dous aono1 A meio de pratica. 
em li~ro de n"Lu. .' · . parla.meota.r deviatn·ter-l:le feito sab ·r que é 

Sabe a cam~ra que, Mm r >laçãG â v~ritieação licito a qu:tlquer deputaJo man.1ar á mesa um'I. 
de pod ·rei, as asa >rnbléu pro,,,incfaes, · como ·emenda sobre qualquer ass~mpto que se discuta, 
a cima.ru. G\01 Srs. d1:1putados, deixam o e:1:ame des e que o faça no~ termo;; do reginrnnto. 
das aOtllS eloitora1·1 á~ commis>õe~ que deste Sr. presidente, discutindo~se a eleiçãG d'.> 
trabalho se on,·nrregam: vob>m quasi sempre 9o districto. o vigario Pa.ranhna, por· alli 
conforme o~ pareceres apr~sent.a.do~; algumas eleito, mandou uma emenrla ã mes' pr.•pondo 
vezes, porõm, os deput~doa int ·ressad~s dão- annullação da eleição do collegio de No.,;sa. Se
se ao trabalho de estudar e examinar as actA.s, nhora da Ribeir-.i. do Amp~ro, por tGr fon<:cio
e então otferecem amen ta•,corrigindo qu.Uquer nado nesa:i. eleição,c!lmoe.,crivão do juiz de paz, 
omissã 1 qae por parte d11. respectiva commis- quem escri;ão não era., nem ao menos tinha. 
são porventnra se ten).ia dado... sido j llraments.do para funccionar ad h· e. 

O Sa.. F-. B11:LIZAR10:- V. Eir. quer dizer O Sn. AnAuJo Prn110:- Provou·se que o 
que ê um julgamento político e apa:xonado. era desde 1878. 

O Sn. ZAM.1.:-A- conclusão é de V. Ex. O Sa. Z.1.1.IA:-Foi eJ::actamante o que não 
..• Qn~njo, porém, algum deputailo, ma.is ae p1•ovou ; o documento ap:·esentado pela mi

conhece(f<n• das elei~õ·s, e iateres•ado nellas, noria. só serviria para prevar a irregularidi..de 
deacobre vicies, é-lhe pe,rfo_itamente licito apre~ com qu<i procedeu o preaiJente da mesa elei
aenta.r ã conside1•açiio da. aasembléa. eruen::l"s a toral. 
respeito das olei~õe• que encontrou viciadas. Devo lembrai· â casa que, n!I. eleição de 1881, 

o nobre deputado diz que nós, por interesse ~â •·sse 1Dddividuo fuoSccionara como escrivão 
politico, approvamog ele:çõ~s CUJ.!19 actas não Juramenta o arl hoc. · i elle ei•a escrivão desd8 

1878, de certo não precisava prest~r juramento 
onstava ~2rOm sido tri:111sc1·ipta1, ao passo que para fü.o,~cionar na eleição ,10 1881. Parer.e 

e nnullamoa outr11.s por esse mesmo motivo, - · 1 d · 
porq1te a n.nnulleç.~o prejudfonva a.os nossos que o presidente da. mesa JU gan erl'a amrnte 
adversa.rio.a ; 0 citou ~• el içil !B dJ 6> di~tricto, que o juramento ad hoc, uma vez prestado, ser-

! d 1. · via para todas as outras. 
pelo qua. oca ca·re 1g1onar1os noi:sos tinham Ora, Sr. pr•sidente, 0 motivo de funcciona.r 
sido eleitog. Mas S. Ei. ~squeceu-se de diz.•1' 
q'.le, er:n rehç:to ~:> i• diitricio, cuja appr:iva- indevidamente, como escrivão de paz nas me
ção aprovciitln a. nouoa adversa.rios, a.~ actaa $a~ ~l~itora s, inciividtio incompeterite, sempre 
estavam nu mesmia condiçõei que as do 6•, foíreput.do justificati~o da. annullação da. elei-

. ~ · ção de urn collag.o,e o sen11.do, onda as paixões 
que a comm1ss40 n4~ ez disto cabedal e q11e a partida.ria~ não entrarn.iamais deixou de rµJ"ei-
asse mi lêa igualmente as a pprovou " 
·Mia, trn~ndo-se da eleiPãO do i2o distl•icto. tar uwa eleição em que se desse essa irregula-

-. · rídade. 
apresentou-se uma emenda, pedindo o adia- . A eleição a que mo refiro, prejudicava ao 
manto da eleição de quatro collegio>, pela falta deputo1do Costa Borg"~• eleito pelo 9• dis-
de tramcripção das actas respectivas. trielo. 

Senllores, O$te adiam ;n to teve loga.r, e, com 
o desejo de prop~rcionar ao candidato os mAíos O SR. AnAT.lJO Pt~s:o:- Foi uma depur:ição 
de ol>ter os docllmentos que pudessem validar a esco.nddosa. 
sua 'laiçilo, a. ag5embléi provincial só tomou o Sa. ZA~rA:- Foi a annullação de um di
conhecimento de~Ba eleição quando o proprio ploma, mas não Elepur-ição. Ch,lro~sa Jepura
caudidato veiu declarbr que estava. habilitado ção o que os co-religionarios do nobre deputado 
a apra;entar taes documentos· fizeram na legislatura pn~sada, isto é, annnllar 

Eis ahi, senhores, o qne ao nobre deputado diplomas e reconhecer os immedia'tos ·em 
pareceu exttao1•dinario. votos. 

Sob.re as eleições do 6• e_ do 1• distrl:cLo Aqui houve a annullação de um diploma, 
nenhama ob9ervaçiio se fez no ~eio da assem- mas mandou-~e, nns termos da lei, proceder :i. 
bléa, e esta. appro'l"ou·a~ sem ind gar siª" N- nova eleição. · 
spectivas acta~ tinham Oll não sido transcri- . o~ moth·as da a.nnullação. Sr. pro'iidentP., são 
phs no livro de notas, na presumpção de que perfeitam~nte legaa> ; e, quanto á minha in
essa forma.lidode legal tinha sido preenchida. tervenção nes;;e a~t·l. e.p~nas posso diz r á ca-

Quanto âs aleições 10 12• district1, poré1n,de- m~ra do~ Sra. deputa.dos quB o diploma, que se 
mostron-se que 1u actu não tinham s'.do t!'hns- a.nnullou, foi do d'stricto do nribre deputado o 
criptas e a aB!&mbléa. adiou-as; mas, tanto não Sr. ccnselheira Ro<fol;>ho Dantas. e que nesse 
as adion com o füi;i de fazer mal .ao deputado di-tr:cto, eu, p >r minha proprh d'gnidade, n:'lo 
coo.s~rvador, que. mais h.1·de, reconheceu de- intP.rviri'j. em negocios eleitora.es em cil'cum
puta.do ao Sr. Dr. Anoa.nias, que era. o unico sta.ncia algllma. 
conserlladi;r eleito por a.1uella circnmscripção 
eleitoral. Creio que este ponto tambem está O Sa. ARAUJO Prnr10 :-Oh t O qne tem isso·~ 
explicado. Mas V. E:t. l"<sponde p la assembláa • 

. O nobre deputado µerg-untou-m1 si era li- O Sa • .i.11.u. :-O nobre deputado faliou em 
cito a qualquer membro d~ assembléa. mandar depuraçõ •s. E' occasiii:o de perguntt1· : qu~n
uma einenda, annlllland-> o diplom~ de 1un iseu toe membro.> da a.ssembléa. provincial für11m do• 
collega, · . _ pura.dbs f 
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O SR. AP.AIJJO PrnHo :-Esse, por exemplo. 
O Sn. ZAMA :-Unieo ; não é por ox13m.Jo • 

foi o unico diploma annu!lad.>, •• • ' 

O Sn. AnAuJo Pnmo : -Depurado. 
O Sa .. zA.~A:-•.• e ann•1llado .porquo 1 

Pelo 111o_l1vo que acabo de expôr á cainara, por 
um moti vo legal, por um motivo que o senado 
nunca deixa. de tomar em consider11.ção, porc1.:o 
all1 nunca paS11ou eleiç>to nenhuma sem !Grem 
f'!necionado nella aqu elles que deviam fune-

. cronar. 

O Sn. ARAUJO PrnHo dá um ap:irte. 

O Sn. ZAMA:-Pa<>Sernos ao ponto que p'l
rece w ai~ extrao ~dina rio á. carnara : a assem
bié L provincial d:. B.hi:. recoahaceu tres de
pu:ado~ prov'inciaes pelo i4• districto c-Jmo elei -
tos no to e:scrutinio. · 

E' r~almonle um nbsurlo arithmetico qoe 
nl!'.o se eomprebende. d 'sJe que a votação se 
div'diu por cinco candidatos. 

No ti~mpo <lm que eu aprendi p ·lo B~zout, 
rea.lm nte não S9 divldia uma unidal e em tr~11 
partas iguaes, ficando ai~Ja uma fracç·<;o. 

O Sa. AR.\uJo PINno:-A arilhmetica pol:
tica não é de Beion t. 
· O Sa. Z.a.3I.!. : - Mas: s~nborcs, ·quem foi a 
causa. f'ftio iente deste abiiurdo '! Foi a maioria 
liJera1 ? Foi o preQide11te da assembléa.? Res
ponJ,.mos a S. Ex • 

O SR. An.a.uJo Prnao :-Sim, senhor. 
O SR. Z.iMA :-Ouçam.- Sr. presilente, no 

:f4• di5trieto tinha haYi<io drJplicata no collegio 
. da Ohique-Cliiqlrn ; um.a eleição presidida. pelo 

1• juiz de pu do .quatrienaio passado, eleição 
f~it' na ca~'1 da camara, segundo tinha .de ier
m:nado o gover110, e outr~ eleição pre>i :ida 
pelo 3° j iiz de paz do actual quatricnnio, eloi-

. ção q uG ha. via. ai.ia a rrnulla la pela. relação da 
Bahia, po~ acórdão de 20 de Novewbro. 

Ora, Sr. prG. idente, é ma.n :fe•to qoe não 
podia prevalecer a eleição presidid~ pelo 3° 
juiz de paz, annullada p~lo p:ider compet?nte 
e feita fóra do logar detGrminado pelo governo 
da provincin. 

O Sa. Aru.u10 Pr:.illo :- Di~cutiremos este 
ponto. 

O SR. Z.1.i.u· : - A as;emliléa approvou a 
eleição do 1° jniz de paz. Com esta elei9ão 
o hon •ado Sr. majo~ Elpidio Baraün11. erade
p11tado, porque reu11ia 224 voLos, e a assem
bléa o reconbec~u, como era de dirGito e d3 jus
tiça. Seguia-se, na órJ•m da vpta~ão, com i8J 
votns, o nos 'º co-r,,ligionario o Sr. coronel AI· 
meida, cujo diploma a 3• eommis•ão dopo
deres·. comtiosta de treô conservadore.s, valida· 
va. Depo e seguil\- se, na ordem da V1>taQ~o, o 
capitão .Magalhães. conservador, <'0'11 i7J vo
toa. Os p p ;is rebtivos ao 14• d slricto es
tiveram 0m poder da m·noria, que p:ide es
tu lal·os e examinai-os ·à vontade. Logo que 
entrou em di cus~ilo o parec3r, dous .wem'Jro> 
da m'l-ioria m<LnJaram uma ernend:t :is concla
roes da cooomisoão, annullan ;o a eldção d i 
30 juiz de paz. validando a .· do 1• e reco
nhecendo deputados os Sr~. Elpidio Baraüna 

e coronel Almeida.. Até ahi, rilo 'vejo censura 
que ae possa f•zer. 

Estavam as cousas ne~te pé, qoando um de. 
putado (e peço a attnoçàD rio Sr. Araujo Pinho, 
que os conhece), o Sr. Oliveira Campos, conser
vador ãs direitas, ma.odou â. meaa. a seguinte 
ementla: 

<r. Que sí'ja igual mente reconhecido o Sr. ca• 
pitão Antonio Jo1q . .rim de Magalhã~s > 

O Sn. AnACJo Prnno:-Proce;iim~nto muito 
nobre • 
··O Sa. ZA~!A : - Sr. pre~iilente, o que podia. 

eu úzer como pre~idente da casa~ R ·c~ber a 
emen-f,1, submcttel- a. a apoiam.,nto e disc1Jesão. 
Não só ea não me arroga.ria o arbi trio de re
c:isar ·emend3B 'ª minoria. como ainda collegas 
da mesma m•noria, 110$ qoa.es estimo, tiaham
me pediJo de l!lauh!I., antes de começa~ a ses
s:ío, que eu não fhesse observarões, si por 
ventura da minoria foa>e mandada. â mesa qu11l~ 
quer ameada, por mais ex' travagant~ que me 
parecasse . 

O Sa. AnA.UJO Prnao dá um apart9 . 
O SR. ZA~r.~:-Ora, senhora~. om deputado 

da minoria, um deputtao conservador, manda 
uma emenda. para que seja reconhecido em 
1° escrutínio um terce:ro deputa.do; ce•e ter
cei ro, homem de extraordinaria activi !ade, que 
não tinha descansado, que tinha b~tido a t,1das 
as portas com o fim de ser recon!lecid) . havia 
conseguido obter qnatro votos da. ma!oria, 
seudo urn voto de nm seu parente , como sa.be o 
uobr} deputa 10 pelo i3• 1istricto ; um voto de 
nm representante do 5° districto, obtido pol' 
carta vinda. de Pernambuco: o voto dJ Sr. Tei
xeira Soare:i, q•1e tinha po'r programma não 
votar contr.\ diploma algum; e o voto d.e 
um r.::p1•"senta.nte do 11• d 'strieto. Eis como 
o Sr. Mo.galhãe•, ten:io o!>tid:> 03tes vot'.ls, 
com o apoio unanime d·1 minot'Í• e a emenda 
a.presen tad~ pelo Sr. Oliveir.\ Campos, conse- · 
guiu triumphar e o absurdo arithmelico se deu. 

O SR • .\MUJJ Prn111:-A qu')stã) està des
locada ; V. E!.. é muit) talen o'º . 

O Sa. Znu.:-Quem é, portanto, n autor do 
absurdo 1 D'1 quem é a re1ponsabilidade 'I 

O Sa. An..1.u.ro Prn.e:o c!á um aparte. 
O S11.. Z.rn,\:-Senhores, aqui "s l:i a emenda, 

aesignad l pelo Sr~ Oliveira Campos, membro 
da minori:. : « Que seja. rezonhec:do igualmea.. 
to o Sr, capitn:o M:a.g;d hã~s. > 

Por cons 'qllencia,quetn provocou, quem rea
lizoa o absurdo d1 reconhecer-!ie um terceiro 
deputado como eleito em 1• escratin.io pelo U• 
disi.ricto 1 . . . 

Foi, seoo dav;da,a minoria con~ervadora, por 
um d11 s~us membros e com o auxilio de quatl'O 
Yotos liberae~. q ne d~ nó~ . se dostacaram, e 
no~ !'e.lu?.\ram a. miaoria occasional. · 

Por motivo> que e:tpoz d:l t ribuna, coroo s e. 
vê aqui !!lesmo do discur .;o do Sr. Oliveira 
C:tmpos, o qus I ~vou a minorfa a pruceder 
assim 1 

O Sr . Ayres Junqueira, em um discurso qu~ 
vronuociou e nlo foi ainda. publica<lo,exp.oz,com 
amaxima íranqueza, ,queJ as razõ2s que le-
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vavam a minoria a adop~r semelhante alyitre : 
mas, elll {alta desse d_1sc~rso, temos a1nd~ o 
discurso do jà citado Oliveira Campos, que dis-
se fra.ncamente : . 

e. Devo, em nome da. minha <ligntda.de e 
lealdade.fazer tofoe 03 e.sforços para que o ter
ceiro prejudica.do não seJa aquelle que concor
reu para. que fosse c'll eleitO'. deputado _pel? i4° 
districto, e g11e, com os maiore~ ~acrifkios, 8 
soffrenào toda sorte de perseg1.11çoes, tem. sus· 
teMado a bamle:ru. do partido conserl)ador 
em Chique-Chique. Si M. de ser eUe o sacri
ficado, seja eu. (Pausa.) 

•Vai á mesa, é lida e n.poiada a seguinte sub
emenda: 

e. Que seja. reconhecido deputi:_do o Sr. ·capi_
tão Antonio Joa.qu1m de :Magalhaes. 8 de Abril 
de 1884.-0lfoeíra; Campos.> • 

Tudo iato se passou na se•são de 8 de Abril, 
que vem integra.lmente publicada no Diario da 
Bahia de 20 do mesmo mez. · 

J6. vêm os nobres deputados que a cil-cum
stancia de não querer o partido cons:irva 'lOr 
qne o seu co-religionario, chefe da politica. 
local, fosse prejudicado, foi que levou o depu
tado Campos a iipreseukr a. emén1b, prejudi
calldO. se a sl proprio e fazendo re~onhecer um 
terceiro deputado em 1° escrutinio. 

.Ora, o absurdo que houve foi provo~ado ,Pe~a 
proposta do dep•1h.1o conservador ·; isto e v1-
sivel. 

O Sa. Aiuum PrnHo:- Visivel ~! Oh 1 se.:. 
nb.ores ! Mas, como V. E:t. explica que dous 
liberaes sejam recon.he_cidos, havendo uma du
plicata, que era. prehmmar 1 (Oi~t ros apar>tes .) 

O SR. Zl.MA:-Eutão · pei·mitt:i.·me dizer-lhe 
fl.Ue quem não soube cumprir o se11 dever 
foi a minoria, porque, si a duplicata prejudi
cava o coronel Almeida, a obrigação da mino
ria era ter mandado, não essa emenda., mas uma 
outra nos se~uintes termos: 

._ No cnso de i;er reconhecido o diploma. do 
Sr, Elpidio· Ba.raúaa, s~jam auuullados os di
plomas dos Srs . .Magalhães e Almeida.> 

O SR·. Â.AAtTJo PINHO : - VV. EEi::. por que 
o não li.zeram ~ · 

O SR. .ZAMA : - O nobre depntado vllm 
p~rguntt1r-me porque o não fizemos, quando a 
missão da. opposição ê nscalizar os act.os de seus 
11.dvecsarios ~ 

o Sn.. ARAUJO PINllO :-Oh! 

O SR. ZAM!. :- Pois vós .vos esqueceis de 
cumprir vosso dever ll vinde3 tomar-nos contas1 
A minorin. não fez o sau dever, por uma. razão 
unica : porque tinha interesse em ·~'econhecer 
o Sr. Magalhães . 

Eia, portanto, Sr. presidente, demonstndo ai. 
luz meridiana. que o absurd~ ari~hmetico, que 
s~ deu na. assembléa provincial da Bahia, foi 
obra da minori~, ·e clieUido pela razão que acabo 
de dar, isto é, para não preju1icar o chefe local 
de Chique-Chique, qa.e lhe prestava· serviços 
importantes nessi. localidade. 

O SR. PREBtDl!NTE : - Cumpro o dever de 
observar a.o nobre deputado que a hora eetá 
finda. 

O ~R. Z.uu. :-Vou tratar de eoneltür, posto 
que eu ainda esteja na primeira parte do men 
discurso . · 

O Sa. PRESIDENTE lembra ao orador que 
se ampare com a disposição regimental, pedindo· 
urgencia. 

O ·sll. ZAMA :-A' vista. da observaçiio que 
V. Ex. me acaba de faz<ir, e· que doei! aceito, 
p<iço a V. Ex. que consulte á casa si me 
concede urgencia,pormeia hora, para terminar 
o meu disc11rso. 

(Consultadà ª ·casa, e a urge11cia co11ce
dida.J 

o SR. PRESIDENTE :-0 nobre deputado póia 
continuar. Tem meia hora para concluir o seu 
discurso. 

O Sn.. Znr.1. :-Foram estes os pontos om 
que tocou .o nobro deputado, e, llem me julgar 
vaidoso, rue parece qa.B tenho respondido de 
modo a s:i.tisfazer aos espíritos ainda os mais exi
gentes. 

P:i.ssarei às outras aceusações . 
Vamos :i.o capitulo 1° do liballo additivo. 
Sr, presidente, fni accusa.do de ter distri

baido á fa cilmmissão, com preterição dos 
direitos da 2"' e infracção do regimento , 
os papeis relati vos á minha eleiçã:o. . 

O § 2° do art. 6° do regimento da assembléa 
provincial da ·Bahia determina. : 

4 § 2. • Os diplomas serão distribuidoa pelO 
presidente da asse.n:tbléa com a possivel igual
dade, devendo tocar â 1"' commissão cs dos 
deputados dos cinco primeiros districtos; a 
2• os dos ci nca seguintes ; e á 3• os doa 
quatro d arradeiros ; obser'!lando-se, coniti1do, 
gue t1ÜO sejani en,niados a uma commissllo 
diplomas ou papeis que di,qam respeito a 
eleição de qualqt1er de seus memb1•os .> 

E' claro que a ultima parte d<iste paragMl.pho 
domina inteiramente a primeira. O que o re- · 
gimento qaer é que cada. uma das du:u1 P!i
meiras commi.ssões se encarregue de cinco d1s
tr ictos eleitoraes,e a 3a de quatro: mas que-em. 
caso algum Tiao a iima conimissão papeis que 
digam respeito a qualquer de seus membros. 
Esta é a di;posição p1•incipll, essencial, e que 
ein cireumstancfa alguma se deve infringir. 

Vej amos como·ficaram orgi:.nizadas :i.s ·t res 
commissões. 

No dia 26 foram efü.s sorteado.e. A :i• foi com· 
po3ta dos Srs. Aristides Spinola., deputado pelo 
13• districto, professor Bahia., depu lado pelo 2°, 
e Alfr<ido Martins, deputado pelo 6° districto ; 
para a 2 .. foram sorteados os Sra. Dr.Severino, 
deputado pelo 8° districto, Manoel Góes e Ro
drigues Teixeira, deputados pelo 4• districto; 
e a S• :ficou composta dos Srs. Augelo C.ustodio, 
eleito pelo 7° distrfato, Pereira. de Castro, 
eleito pelo ii• e Martiniano de Almeida, de· 
puta.do pelo 13° districto. 

Nos termos do regimento, a i" cornmis;io 
não podia. tomar conhecimento dos papeis rela
ti vos ao 2° districto, porque era delli!- membro 
o Sr. Bahia, eleito por esse districto. 

Tinha, portanto, o, presidente de retirar d& 
i• commiesão os papeis do 20 diatricto e da.1-oe 
á outra . · · 
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· Como aéa.bastes .de ver, o regimento deter- «Os diplomas serão distribuidos. pelo presi-

mina que o presidente faça a distribuição dos dente da assemblea com a possível igu~ldade, 
papeis de modi> que não vão a. uma commisBÃo devendo tocar á i" cornmissão oa dos depu
papeie que digam respeito a qual'luer áe seus tados dos cinco primeiros districto.s; á 2ª os 
membros; mas deha ao seu criteno a troca dos dos cinco seguintes ; e a a~ os dos quatro der~ 
papeis, e não o obriga a cingir-se á ordem nu- radeiras, obsorvanla-ae eomtudo q11e não se
merica, desde que observe a regril acima ci- jam enviados a ·uma commissão di_plomas ou 
ta.da. papeis qu& digam respeito á eleição de qual· 

Pois bem, senhores, tendo de retirar Oli pa- qu~r de seus membros. ,., 
pais do 2• districto, da fa. commisslfo, passei-os < Ora, segundo a lett:•a. do regimento, é 
para a 2•., e da 2~ passei os do iO• districto visto que â f& cowmissão devem tocar os 
para a fa.. . papeis do 5° districto ; e não havendo nella. 

·Na 2& commissão nllo podiam fica'l' os papeis membro nenhum eleito por e2te districto, de 
do 8° distrícto, porque delta fazia parte o Sr. modo que torne real a incompatibilidade pre
Severino, eleito por esse districto. vista, é obvio que não ha motivo para V. Ex:. 

Passei os papeis do 8• diatricto para a3• com- ti~ar a essa commissão os papeis .do 5• dis
missão,e retirei de-ta para a. 2& os papeis do fio trlcto. 
districto, por onde era eleito· o Sr. P. de Castro, " Ainda, por outra parte, compete á 2a 
membro da 3ª commissão, a qual" por este mo- commissão tomar conhecimento das eleiçõas do 
tivo não podia tomar conhecimento delles. 6° ao 10° d'.strlcto. Não ha ne~ta comui.issão 

Restavam ainda os papets do 13° districto nenhum membro eleito pelo 10° districto; logo, 
que deve<iam pertencer á 3ª commissão ; mas, não ha motivo para V. Ex. tirar-lhe os .papeis 
segundo a disposíção do regimento, havhm de relafvos a. esse districto. 
ser manda.dos a outra commissão, parque M. de «São estn.s a9 reclamações. 
Almeida era deputado por esse dismcto. Dis-
tribui-os ainda. á 2a commissão, da qual retirei « O Sr. Presidente diz que, em vista do § 2• 
os papeis do 7 .• do art. 6° do regimento, compGle ao presidente 

Não podendo, porém, mandar os papeis do da assembléa. di~tribuir os diplomas com a 
7• districto à 3• commissão, porque o Dr. An- possivel igualdade; que piOcnrou cbsel'var o 
gela Custodio era eleito par este districto, dis- regimento mandando ás cornmissões papeis que 
tribui-os â ia commissã:o, e não devendo esta, nã.o dissessem respeito a.os res pecti voe membros: 
para respeitar a disposição de ser distl'ÍhuiÍl.o o que distribuir pelo modo por que quer o nobre 
tre.balho com a poseivel igualdade, tomar co- deputa.do, ou pelo modo po1· qne o fez, é questão 
nhecimento de mais de cinco districtos, retirei de apreciação e, portanto, mantem a distri
delia 03 papeis do 5°, e m:l.ndei-os para a 3~ buição que fez. 
commiasão, e retirei desta os papaia do i3• que «. O Sr. 8e't1erino:-Calrn-me pl·oteatar contra 
p·assaram a pertencerá 2•, porque não podiam a decisãci d;: V. E::i:. por ser aati-regimeatal. 
ir â t • por ser· o depntado Spinola eleito por 
esse districto, Assim: coub'ram á. iª commiesão· "O Sr. Presidente:-Attenção l Não hamda 
08 diplomas e actos relativos ao 1•, 30, 4•, 70 e em discnsaão, e, não havendo nada mais a tra-
100 districtoa-5. A' 2ª, os papeis do 6>, 9<>, H•, tar-aa, convido as commissões a apresentarem 
i3<> 0 2•~5. A' ::!',os do 5•, 8•, i2o e 14•-4. as pareceres, no mais breve tempo possível, 

Não podia ser mais regular, nem m~is regi- segundo recommenda. o regimento. · 
mental a distribuição dos papeis, desde que, em «. Levanta-se a sessão. ,. 
conseqnencia do sorteio, qnatro districtos de· Eis s.hi, Sr. pl"esidente, como se escreve a. 
viam ser deslo~dos, e diatr1buiJos a discrição historia! o deput~do Seveiiua pedia a palana. 
do presidc.rnte. O 2° districto não podfa tocar pela ordem ; 0 presidente deu-lb.'a, e elle fez :te 
á 10. commissi!o, o 8• á 2~, e o ii0 e i3• á 30., reclamações que j11lgou conveniente fazer. O 
Eis o que se PH'Oll, e que servia de ponto de presidente respondeu-Ih~, com toda calma, que, 
accusaçio ao presidente da assembléa. â vista da dÍ!lposição do regimento, tanto fazia 

Releva notar que a eleição do iO• districto distribuir os papeis como pretendia. o nobre de
era de tal ordem que o menos votado dos depn· putado reclamante, ou como ello os ha.via dis
ta.dos liberaeB, eleitos por a.Ili, tinha que.si 100 tribuido, e que, po1• esta raz!i:o, mantinha a sua 
votos mais do que o maia votado de s~us com· deliberaçilo .. 
petidcres. Era-me inteiramente indifferente G . 
que as eleições desse districto fossem examina· E' em con-liçõe3 destas que a. aieta do dla 
d~s por esta ou aquella commissão. Asseguro á. seguinte assevera. que eu, da. minho. cadeira de 
camara que de semelhante cousa. não cogitei presidente, diriii;i ap11.rte9 irosos e inconve-

d' "b · d · nienles ao deputado da opposiçio, qua.ndo elle. 
quando fiz a. istri uição os papeis· queria reclamar contra a irre

0
<>ularidade do meu 

As!everou ainda a Ga;:;eta àa Bahia que, 
nesta occasião, tendo o deputado Se\·erino pedido procedimento ! 
a palavra para. reclamar contra a. irregnlari- Eu nunc;i. r•spondi a estas accunç?íes por
dade do meu procedimento, eu violen la.mente que me parMiam. a.baixo de toda a critica, por
lh 'a negcei, que não me pareciam dignas de sera~ respon-

E u peço licença a ass~mblés. para. mostrar didas da tribuna da assembléa provinc1al. Mas, 
· a. falsidade de•ta. arguição lendo o que·se passou ~ jà q_ue o orgão co1!-se.rvadar cl:I. c~rte as 1"epro7 
na. sel!São de 26 de Março : ! duz1u,, eu vou sunplesmente ~1zer à ca~: e 

. e O S't'. Se1'erino (pela ordem):-·Sr. pre-; completamente falsa. tal allegaçaot porque,s1 s~ 
·adente, o §·2G da ar\. 6• do regimento diz : 1 tivessem ds.dotaes apartes,constaria.m. da steno-· 

A. 13 
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S'l'lPhia. .viito como •o_s Sr1 •. t&ehygraph~s 
nunca d•ua.m de tomar o que dizem os pres1·· 
dentes dae aaaambléas. 

O Sa. A1u.u10 PINHO : - Eu fut testemu
nha algamaa Tezes. 

O Sa. Z .. uu :- O nobre deputado ouvia
roe algo.m'l!I vezea dar explíca9ões qae, por · 
dever do carg'O, tinha. de dar, mas não aparte.~. 
E11ta alle!l'll.ção, porém, é eompletamente _ fal
sa. A gazeta que publica. os nossoa trabalhos 
daria s~m duvida. noticia_ desses apartes , si 
de minha boca tivessem ellea partido. 

O Sa. AIU.UJO PINHO :-Ainda ba po11co1 
dias, o Diario Olficial deixou de mencionar 
ap~rtes importantes que nó~ todos 011vimoa. 

O Sn.. Z.a.MA :-Isso se da om tojos os parla
mentos com relallão aos deputados, mas não 
com o presidente. Pois b~m. senhores, para que 
desa.ppatcçam todas as duvidas.mesmo naquellea 
que pouca re prestem,ás minhas palavras, vou 
ler um documento que, por muito experimen
tado, tive a cautela. de trazer : 

« Collega e amigo Dr. Severino. -Diga-me 
si alguma vez . di.scu tindo V., dei-lhe apartes 
inconvenientes e irosos, do logar de presi 
dente. 

«Do collega e amigo.-Cilsar Zama.- f6 
de Ab: il de i884. > 

< Collega e amigo Sr. Dr. Ceaar Zama.
N11nca cheguram aos maua ouvidos apartes in· 
conveni<>nte1 e iroaos, que me fossem por V. 
dados de. cadeira de presiJen te. 

e Do collega e a.migo.-Selierino Vieira+
i6 de Abril de i884. > 

Cr-eio que esta respondida _perfeitamen&e esta. 
accu11ação. (Numerosos apoiados.) 

· Pa.asemos á segunda accusaçlo, de hll.ver eu 
feito votar pelos meus comp~nhciros do 10• dis· 
tricto a emenda do deputado Severino, com 
reloç!o ao parecer a~bre a eleição do mesmo 
diatricto. 

E' preciso fazer distincção entre as emendai; 
1ubsiüutivas daa conclosõe11 de um párecer e 
emendas que constituem propriamente questões 
de orJem. 

A emenda do deputado Severino dizia: ..: .Pro· · 
ponho que 0$ paJl6is elo 10° distrioto 11oltem ci 
2ª commissão,para esta, sobre elles, emittir 
parecero. ,. 

Quem conhece as praticas parl amentares, 
nbe que uma. proposta concebida neates terntos 
não paasa. de um requerimento de alfiamento, 
e que constitue, no rigor da. expressão, uma. 
questão de ordem. (Apoiarlos .) · 

Neatee termoe,_ em que diaeosição do regi
meDto achava. e11 autorização para impedir 
q~alquer deputado de vota~ semelb.a.nte reque
runento ! 

Com cert.eza. nlo me era licito fa.z~l-o, e, si o 
fizau~, Hr1a arrogar-me uma a ttribuição que 
não tinha., e que muito poi.leria prejudicar aos 
proprios membros da opposiçã.o. 
·.o que os ~eputados do 1()o distrieto vo.taram, 

f oi o requ~nmento de adiamento do Sr. depu
~o Severino, yedindo que .voltassem á 2" com-
Jnialo os papea do 1~ dilitricto. · 

. Estavam no seu dir~ito de votar. porque 
nã'.o se tratava da ver1fica.ção dos se11s po
derea. 

Emqua.nto á accusação de ter e11 feito Totar 
o parecer do iO• di11trieto ·pelos me11s aini
gos do mesmo diatricto, é uma falsidade que eu 
nllo sei como qualificar. · 

Foi 11m facto presenciado por maia de 200 
parJsoaa que enchiam as gnlerias e pelos 41 
depui.ados que se achava.m no recinto . E tanto 
é verdade isto, que, respondendo eu no dia. im. 
mediato, da tr{b11na, a semelhante aeco.sação, e 
~rn~ado bem s!-1iente .que os dep11tado3 do iOo 
d1_stricto se haviam retirado, a convite men,faito 
em altas vo:i:es,o Sr. deputado Mano3l Góes, que 
o nobre deputado muito bem conhece, diBSe em 
aparte. 

< Isto á éxacto, e eu o disse. > 
(Veja-s3 o Diario de 3 de Abril, onde vem pu

blicado o discurso itue pronunciei na ae~são 
de 30 de Março.) 

E' um deputado da oppoaição quem declara 
que foi exacto ter en convidado os nobres d~
putados Jo iOo districto a se retirarem do re
cinto por ocasião da votação. 

O Sa. ARAtJJO Pmao:-Ma.s não se retiraram.
O ·sa. Z.uu.:-Retiraram-se. Eu servi-me 

destas expressõea:-ConviJo OB nobres àep1lta• 
dos Gomes de Oliveira. e · Appio a r e.th-arexn-se 
do recinto-e ambos ellas immedi&tamente se 
r~tiraram, e não tomaram pute na votação; 
entretanto, a Gazeta da Bahia no dia. seguinte 
ou sou dizer que estes deputados haviam votado 
o aeu proprio reconhecimento! 

Felizmente La es~vr. grande numero de esp&
ctadorea de tol as M ela.sses . para testemunb.a· 
re111 o contrario,e aqui, em falta de testemunhai 
q.ne possa.md.epõ1· perante a camara, tenho fe
lizmente, p~ra tornar patente a v~rdade, o &parte 
do nobre d~putado da minoria, confirmando as 
minhas -paLwNs. 

A outra. accusação, é-que eu não me retirei 
do recinto. · 

Senhores , o art. 129 do regiment.o de.termina 
que os deput11dos não possam votar em qaes• 
tões de ioter•sse proprio ; mas tambam deter
mi_na o regimento que o presidente da assem· 
blaa só tem voto por escrutínio secreto, oo em 
uma e ircumstaneia.. unica, quando. se dão dous 
empates aucceBSivo s sobre a mesma questão. 

Pois bem, senhores, eu não tinbi. voto na 
'l.nestão do t()o dhtricto; não tinha que me re
tirar do recinto . Devo accrescen t&r a inda, 
pira to1'.11ar frisante a fotilidade de tal acc11-
sa.ção, q u.e, quando o Sr. Severino 1e levantou 
p1i1·a pea ir o adia.111ento da. discuuil'.o do pare· 
cer, começou decl11.rando que a minoria reco
nhecia a legitimidade d<1. elei~ do tOo dis
tricto, que a. reputava inatacavel e qué n&o era 
seu fim embaraçar o reconhecimento dos repre~ 
sentantes daquelle districto. Que interesse podi:i. 
ter eii, portanto, em permanecer na cadeira da 
presidencia , quando a. as,emblea inteira., una.: 
nlmemente (como eu sabia com antecedencia, 
por declaração dos m embros da maioria) ia vo· 
tar a va._lidade daquella eleição~ Permaneci, 
porque não tinha voto; _nem era dever meu re1'" 
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tir~me ; mas fiz retirar 01 outros dep11tad0l! 
nos termos do regimento. ·' 

Ne11tas cou1aa, a consciencia. é um guia se
gar':' pelo qual nos devemos di:rigir; não ha.via. 
motivo p3ra ter escrupulos . Demais, senhores, 
eu havia antes con.suliado todos os annaes, to
das as gazetas que pa blicaram os no.\:lloa traba
lhos e que se flC bam encadernadas, e em todas 
e~las. vi que os presidontes da assemblêa pro
nnc1~ nunca ee retiraram. da s~a cadeira por 
occasao da votação das suas eleições. E, para 
moslrar a V. Ex. que seria um absurdo queri'r 
qae o presidente se retir.•sse, basta figurar a 
liypothese da eleição por provincia., como já ti
vemos; retirando-ae um presidente e aendo sub
stituido por outro, eese estava. do mesmo modo 
impedido, e não era poaslvel n nnca votar-se. 
Não me retirei, pois, porque os precedente~ não 
me obrigavam a ÍSllO,nem infringi o art. 129 do 
regimento, porque não tinha voto na questão. 
Depois disserJa::-o Dr. Ceear Zama declarou
ee elle mesmo deputado ! Risum trneatis, 
amici ! Que grande crime commetti eu ! 
Oxalá h nnca tenha outros de que dar ·contas a 
Deus ! Pois a aseemb!êa reconhllce deputados os 
eleitos pelo 10° districto, e neste numero estou 
eu, porque lia.via de ter escrupulos de annun
cia.r o que toda a' gente tinha visto, isto é-que 
& assemblêa. tinha reconhecido deputado o 
Dr. Cesar Zama 1 

E u t9nbo pudor real, e não costumo fingir 
falsos pudores. Si isto foi um crime, eu não 
me arr~pendo de o ter praticado, e, antes de 
mim, o praticaram todos os presidentes da as
s~blóa. provincial da Bahia, exceptuando 
apenas o honrado Sr. Canto Brum, que oa illus
tres deputados bem conhecem e que ó ama pes
soa muito est imavel, ma.• que não me parece a 
mah competente para. da1· lições de praticas 
parlamentares. 

Demau, senboree, quando um presidente 
proclama deputa.dos taes e t.aes senhores, não 
:pratica. acto de deliberilção ou vontadeliropria; 
e a.penas o arauto, oannunciadol' de uma. reso
lução da aeaem'blóa. Que a lcance tem que tal 
declaração fosse feila por mim mesmo, ou pelo 
to secretario, meu substituto t 
Ei~ ahi as accusações que me são feitas . Mas 

o que é a lmiravel, e que est 'ªpedradas mo se
jam atiradas por aquellea que têm o telhado 
todo inteirinho de quebrndiço vidro ! 

No dia:t6, quando se tratou da approvaç!o do 
parecer sobre di ploma.s liquidos e illiquidos. a 
commi11S~o .1ou parecer reconhecendo illiquidos 
alg-un! diplomas, entre os quaos os doa Srs. 
O. Campos, A. Custodio e Francolino. Pojs 
bem, senhores; quando se discutia o p11.r~cer, 
o Sr. Oliveira Campos man lou :i. masa uma 
emenda declarando-se elle proprio liquilo, e 
outro deputado da minoria man lou ou ira emen
da., declarando rigualmente li quidos os Srs . 
Fra.ncolino , A, Custodio e conego Soares . 
Chegando-se A hora de votar a emenda rela tiva 
ao Sr . Oliveira Campos, o presidente da as
sembl éa disse o seguin te : 

« Peço a attenção do nobre. deputado pelo 14° 
diatricto . Vai ser vohda. a sua emenda, que 
trata de seu nome individua).mente . Diz o 
art. 129 do r egimento que n ão é licito a depu-

ta.do algnm votar em questi'o de seu intereae 
particular. · 

e Dito isto, deixo o mais à apreciação e aos 
cscrupulos do nobre deputado. · 

e O Sr . O. Oa11tpos (pela ordem) em diver
BllB considerações mostra que n4o faz quea
tão do diploma. senão pela consideração e 
agradecimento que presta ao1 oeus commit
tentee ; e declara que, do mesmo modo que 
todos os d~putado' votaram a. conclusão do 
parecer em questão, de interesse proprio de 
cada um, estâ em 68tl direito,tomando parte .na 
votaç!io da emenda que apresentou. 

« O Sr. 1'igario Paranhos:- Mas niio foi 
uma votação p0rsonali•sim:i. , como ê a da 
emenda.> 

Nãoobstante,Sr . presidente, o Sr. o. Campoa 
levantou- ee e ºdeclarou que votaria a. 11mend& 
por elle apre11en tada. ãcerca de sua propria pes
soa, e com etrei to ''º tou, e o presidente oon· 
tou-Ihe o voto. Na. emenda apresentada a r e11-
peito dos Sra . Francolino e A. Custodio, ambos 
ellea votaram igualmente. Só o conego Soares 
-liberal-não votou.Eatã aq11i uma teatemnnha 
de vista, o Sr. A. Spinofo, e esta, junto ao men 
testemunho, produz prova emdireit.o. Ora , 01 
que :6.z~ram isto, são o~ que. me aoousam de 
haver procedido com menos lealdade! Fui ac
cusado de praticai." indecenci&l!, que nunca, na 
minhe. vida, pratiquei e que esporo em Deus 
morrer sem ter pratica.do. 

S:i o partido conservador não q nér que se 
falle aqui no adagio po[mlar de que quem tem 
tolho.dos de vidco não ·atira pedra. aos. do viai
nho, eu servir-me·hei do uma· citaçio q_ue 
tambem vem ao caso : lembrarei a parabola da 
mulher adultera, e as palavras do Christo : 
Qiti est sitl~ peccato, primum i11 illam ki-
pideni mittat. , . 

Senhores, creio que tenho r espondido satisfa
toriamente a: todas as accusações que me foram 
feila•, se que deixei provado que as paix!IP.1 par
tid~rias nun ca.me dirigiram; que procurei sem
pre com os meus co-rel.igionarios cumprir a 
lei, reepúti<ndo oa direiloa dos no11Sos adver
sarias, e que,o que fizemos, foi de rigorosa jus.:. 
t iça e atricta legalidad e. P eço a Deus que em 
outraB occ;aiões os nobres deputados procedatn 
como nós procedemos a.gora ; e admiro- me de 
qaa o illustre barão, que hoje tão zeloso se 
m0&lra pelos negocio~ da. aasembléa provincial 
da. Bahia, e que veiu aqu i fazer-me uma allu
siio que eu não espnrava de S. Ex .-, porqoeja· 
maia o tinha o~endido, antes não gosando as 
na.~ boas graças, não tinha par11. com S . E:s:. 
senão boa vontade ; admiro-me , digo, de que 
S. Ex. não tivesse igualmente, em outras ep1>
çha~. procar~o defe.n ihr os direitos de seus 
patric1011, qoa.ndo esaes direitos eram concnlca• 
dos, em 1882, pel11 ma.bria conserva.dora da. as
sembléa. provincial da. Bs. hw. 

O regimento daqaella a.ssembléa. determina 
moito claramente que não se annullem diplomas 
em ee~sões prepa.ratoI'ias ; entretanto, os co
r., lig iona.rios (boje) do nobre deputa.d~ annul
h ram o diploma do Dr. lmbassahy, ele1t~ pelo 
6• distric to, dur~nte sessõea preparatort&!l e a 
preteito de incompatibilidade que a propria 
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~otnmissão Dito tinha reconhecido, e por meio 
d e·uma emenda a presenta.da por tres deputad:>s. 
Querem sa.1'er o que :fizel'am mais! 

tareia. de fallar destes assumptos na Ca.mara. dos 
Srs: Deputados. S. Ex., que até sexte.-fe~ra. 
era. um curioso em politica., S. E:r.., que não 
tinha pa.rddo." qne não militava em ftleira al-
gnxna... · 

O Sa. BA.1tio no Gu.uu :-Não foi o que disse 
o nobre deputado. 

Eleito em i 0 escrutinio, pelo :t3• districto, 
com 158 voto>, e com assento nesta ca~ra, 
empalri:.aram o men diploma, e rec0nbeeeram. 
em meu logar o Dr. Lopes Ro:irigues com 54 
votos, :figurando um 2• escrutinio, cujas ac~as 
atê hoJe não a,pparece:ram na eecl'etaria. da as· O Sa. ZA.MA :-Maa a. palavra de V. Ex., em 
seIUblea, como tive o cuidado de verificar. E' re.laç~o á su~pessoa., te'? mais valor do que a 
um parecer curioso esse, e qnc os nobres de- minha; eu na.o posso deixar de c~der 8. autori
putados encontrarão nos auuaes de 18$-2.. Mas, dado do nobre ~epa.tado; quando fali.a. de si 
nem por isso :fiBaram liv1'es de mim, porque, mesmo. 
tendo fallecido o Dr. Ca.stro Coelho, .deplltado O nobre deputado, que atê sexta.feira, repito, 
p?lo 10• districto, este districto elegeu-me logo era um curioso em. política., devis. deixar essa. 
na vaga deixada, por uma maioria esplcndida. tarefa a. outro qa.alquer dos. seus coll.P.gas • .Além 

Pelo H• distl"icto tinha sido eleito erii :1• es· do nobra deputado, à.a.via neste reci!lto o Sr. 
crÚ.tiniQ, com 430 votos, o Dr. Marcolino Moura., Araujo Pinho, pessJa. mailo competente, intal
cujo reconhecimento propunha. a commis.são. ligenc[a ·vigorosa, espirita cultivado, eonser
Disc12tiu-11e o p11.re~er, foram votadas as suas vador distincto, que nunca S&C•·ificou o inte
düferentes conclusões, inclusive a qne app1'o· resse dos seus, nem deixou d~ deíen:ier o 
vava a eleição feita .nas differentes freguezias direito que lhe5 assi~te. EESte, ent1'eta.nto, 
daquelle distticto. Pois bem. Não obsta.11te esta guardou silencio. · 
a.pprovação, e sem _preceder aunnlla.ção de J6. não fallo do nobre depota.do o Sr. Barão 
qna!que~ dos eolhgi.oa, uma. emenda foi apre- da Villada. Barra, que é um ama.dor em política, 
sentada, annulbndo o diploma do Dr. Marao- corn relaç~o à Bahia.; mas temos no senado dous 
lino Moura, que·, como já disse, recebeu 430 'i'O- illustres chefes con~ervadores, qu.e eat.ão sem
tos.e reconhecen~o o padre Bellarmino que tinha. pre ne. estacada. quando se trata do interesse 
tido :t03 votos ; e o nobre deputado, nas sessões dos s2us amigos politicos, como tanta.s vezes 
passadas, nem uxnllo só palav1'a.aqui pronunciou, o tem demonstrado. Nóg os temoaviato al'cando 
q?a.ndo taes ~ctos cons~itu.em uma .:flagrante contra. tudo a.quillo que julgam exce11So-pe.rti
violação da fot, um escandalo inqualificavel ! da1·io e, muims vezes, com referencia a. pessois 

Deixo de pa1t0 a. monstruo&idaâe praiica.da. com as qun.es não têm SS. EEx. ralações di
DO_ 9• distriato, onde o odio partida.rio . chegou rectas, mae só por amor dos interesses de seu 
ao ponto, não só de rasgar o cliploma. de nm partilio. Esses dous illustres chefes gua.rdara.m 
a.dversario, o Sr. Barão do Rio Real, mas ate silencio, pl'ova.talvez de que fazem maisjus
de um co-religionario que h11ovfa incorrido _liça. ao orador, do que o nobre deputado a quem 
Da ma vontade ao chefe conservador da locali- responde. . . 
da.de. O padre Aggripino, a. melhor e mais for- Para outra vez, eo. paço ao :nobre deputado 
mosa _intelligencia d.o partido c~náervsdor na que, nlto me pOUJ?a.ndo qnalquer aocueaç:ã·o que 
a.uemblés da Bahia, foi de~pedido como um entenda dovel' d11'igir-me, estude melhor os 
lacaio que furta. r~Zogio, venJo conculcados factos, para. qu.e, na liquida9ão de contas, e11 
todos. os seus direhos, e annullada. de moJo não }lQllla collier tamanha vantagem como h.oje 
i »;q:iialificavel a. 1111:i eleiç!o, perfeita.menta le• succede • 
g1tlma. 11 legal. O Sa. BA.n:í.o DO GuABT:..:...Não está prCJvado • 

. O ~t\, A!i!-Atl•o PINKo:-E~~ apaixona.do pola OSa. Z.u1.1.:-E11tá,porta11to,liquiaadaa. ques• 
JlltJlhgancu~ do palre Aggr1pino. t~o d_e verifica.ç_«o de po.:leres, na assomblr.ia. pro-

0 Sa. z.urA :-o nobre deput11do .ll~rviu na. v1nc1al da Babta. 
a111embiéa. corn elle, como eu. o nenhum de nós 1 Ficoa. demonstrado que, por occHilío da veri
se lho avantajou. nem 0111 intellig-encia nam ficaçito de podGres, na assembláa. provineial da 
em ci:m1ctar, n~m em outra.a quaeiq11er quali- Bahi:1, a maioria. liberal procedeu sempre de 
dados do espírito oo <lo coraçlXo. accõrdo com o direito, a justiça, a lei e o re-

Eis o que e 0 mundo Sr. presidente Quan- g_imento interno, e d:l meem.11. fórma o seu pre· 
do a injustiça. e o odio dos conaervadore; produ- aidente. ·. 
zem aeus effe1tos contra nóa, fa.z-se o silencio Tratarei agora da. minha. supposta incoheren
ero torno das vic:tÍlllas; mas quan·lo nós em eia politica.. Antea de tudo, tornarei 11en~ivel que 
euc;iprimento da lei, ferimos de qualquer fÓrm.a. não 6 licito a. um membro da. cama.ra tempora." 
o interesse de algum dos co-religiooa.rios ria confün.lir um projeeto de reforma consti• 
doa nobres deputados, l~vanta-se a celei:nna. e tucio11al cc!ll :imi1. mera indicação para. a refotma 
os homens, que ptocuram proceder honesta- de uina parte do regimento interno de uma. 
menta •. são e.presenta.doe como se tendo desviado a.~sembléa. provincial. Fazel-o, é esquecer o 
d? cammho recto, e como ssguindo uma curva conselho de Eoracio: · 
digna de reprovação. . 

O Sa. AI\AOJO PINHO :-Que inrrocencis! 

· ~ Sa. Z.!..MA =:-Eu não p~sso, Sr. presidente, 
deuar de manifestar a. !Dinb.a admiração por 
ver qu~ ~osse ~-nol>re dep11\a.do quem tomaS11e a 

• Scd Mn, ut plneida Clleti.nl cromitia; ncn n1 
S~rpenloJ avihns gemuontnr, tigríbos agoi ... • 

Não, senhoras; indicação não é proj ecto de lei : 
é ~usa muíto düferenta e que não lhe póde ser 
equipara.da. ·. · 
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· O Sa.. Bruo Dlll Gr.1 .. un:-Trata-se do pen

samento intimo. 
O Sa. ZAMA.:-E qual é a bitola, 11 craveira, 

o instrumento , o meio emfim que pos1ue 
V. Ex. para p3netrar o pensamente intimo, 
que me dictou a reforma regimenta.1. 

O Sa. ANDa.i.l>l!l F1GUEIIU.:- O orador esllt. 
hoje muioo latino. 

o· Sn. ZA!ll"A:-Não quero qu3 ªª citaçi588 
, la.tinas sejam privilegio exclusivo do nobre pre

sidente do conselho; eu tambem. posso íazel·aa, 
e pará isso qaeimo as pestanas e e•tado, e zna
nus aio 08 classices. 

O Sa. ~DllADJ!: FrGu:.:m.1.:-Ad e11:smpia. , . 

O Sa. Z.uu.:-Em primeiro logar, o nobre 
. depata.io nil"o estudou o regimento interno· da 
assembléa da. Bahia. Depois, fa:i:-m' manif<'S
ta inju11tiça considerando q11s eu queria tornar
me presidente vitalicío d '!8Sa corporação, da
rante as sessões pl'eparatorias. 

Não leu a minha. indicação, não estndoa o 
regimento, não conhece o alcance da reforma 
que propaz. · 

He. uma mesa interina que fnncciona. a.penas 
emqua.nto $e procede·& eleição da meu provi
sciria que é feita por escrutínio secreto, escru
tinio mantido na reforma proposta.. Eeta mesa, 
repito, dt1r11 instantes. 

O regimento actnal determJna que seja o 
pl'eaidente de>sa mesa o de[>ut&do mais votado 
do to dii>trlcto. ReJl.ectíndo eu que a. lei não 
eata.belece11 gradação d s categorias entre os 
diatrictos eleitoraes, não havendo mais rt.ziio 
qne jut1tilique essa preferancia. (apoiados), po
dendo-ae dar a hypotbese · de faltarem os mais 
voi.ados dos dift'erentes districtos, lembrei-me 
de propôr que tomasJJea~sento, como pres"deate 
interino, o deputa.dG que tivesse servido em 
maior numero de legisl 1t11ras. E ba.via uma 
razio que j11stifioa e. roforma.. E' m11ia na.tura.t 
que um d~puta.do eleito por muitas 1Agiala
tur&11 \enha conhecimento e pratica doa ne
gocios da aasemblóa, do que quaiqanr qllo tonba 
como titulo· aponu o haver sido oloito pel~ 1° 
districto. 

O Sa., AMOJO PrNl!o:-Entilo esse mesmo 
deve ser proaidente dur11nte o biennio. 

O Sn. Z.mA: - Fllito isto, procod~r-se-hia & 
e1eiçllo por osc.rutinio 1oareto, o a 111sombloa. 
exerceria. o 1 )U direito do a~colhor para. prasi
dente a quom bem lho aprouvo11e. 

Ora. o nobra deputa.do fazer-mo a inj1111tiça 
do 1uppor q11e eu forcnuloi uma reforme. regi
me11hl com o intento de presidfr á assembléa 
"2ºr doua ou tre~ minutos, é fazer-me descnr 
maito n.o aoQ conceito, e s11 ainda não dei a 
S. Ex. o direito dtJ rebainr~me a. este ponto. 

O nobre deputado, porttlnto, confündiu me5a 
intc:r-ina coiu mesa provisoria, e pensou que era 
uma e me$ma cousa. 

O Sa. Bwo D~ Gt.rAHY :- O nobra depu
ta:lo està enganado ; não leu o r eaw:no do mea 
discurso. 

O Sa. Z.i.MA:- Por conseguinte, não propaz 
reforma cogitando em mim. Em que é que me 

aproveitaria presidir dut"ante doa11 minutce a 
B.BSembléa eia Bahia, qaando eu ji Ia. i6 annOtJ 
p;i.ssados a. presidi ! · 

E' um defeito não se parar as individualidade1 
do assumpto que ae q11er discutir ••• 

o Sa. Balo DO Gu.utY:-V. E:r.. e que trouxe 
pessoas p~ra. o deb3.te, levantou uma queat!o 
inconveniente, · 

O Sa. ZAlllA:- E' bo~ esta ! A camara é tes
temunha do contrario. 

PoJ'. menos sympa.thia, que experimente V.Ex. 
por- mim, deve julgar-me pelos meus actos,. 
e não pel&e intenções que me attribue. 

Fique, portanto, convencido de que nll'.o tem 
fundamento a s ua allegação de que en queira 
ser pr.isidente vitalício da assembléa da. Bahia • 
Quem já. pre~idiu corporações desta. ordecn, sabe 
qae a ea.deira presidencial é uma poeição hon
rosa. na verdade, mas que tem muitoa espinhos, 
e que nem sem;ire nella podemos satisfazer, jil. 
não digo aos adversarios, mas aos proprios ami
gos. N4ocogit<'i dia10. O meu traba.lb.oahi está.; 
o que ~o fiz foi preparar um systema de verific11.
ção de po:.leres que offerecesse mah garantia.11 
ás minorias e miliorias; o qas fiz, foi pOr um pa.
r'1doiro a. euas questões odiosas que ee agi
tam por ocoasião da discuaaio de eleigõ$a ; o 
que fii, foi de uma. vez inutilisar easas ar4 
mas que não devem ser manejadas por par
tido algum, porque os .poderea. de que aomos 
investidos na.a urna1, devem ser sagrados para 
todos os pa.r tído3, em q11alquer occasiào, por 
ma.is que o reconhecimento delles possa pre
judicar os intermes e ce.pricboa de quem quer 
q11e seja. · 

Tenho, porta.ato, respondido llo _Ponto em que 
9 nobre dtiputado me a.ccusoa de incoherencia. 

Conlinao sustent&ndo a. necessidade de abolir 
11 vitalici~dade do 11ena.do, que IÓ &~sirn pode
remos dar a e~t& ca.inara. a. tonicid!lde de q11e 
ella precisa. (Apoiados e n!to apoiados.) Não 
ha. no meu procedimento na. Udembléa provin
cial a m.onur incoherencia com o me11 proce
dimonto na Ca.mara doa Sr3. Deputado1. Si 11.l
gum& voz proceli lealmente, tendo simples· 
mente em mira o intere•se da. proviiuiia e a 
garantia dos partidos, fu i n0llea reforma que 
propuz, reforma. qae ha. de ser publica.d&, o que 
011 nobrea daputados p~ lerll.o apreciai·, em 1e11s 
gabinetes, com a imparcia.lidal!e· qae ta.es era~ 
balhos e:ligem, p~r11. serem julgados com 
justiça . 

Paw.rei á parte final, em que o nobre barão 
se moatro11 excessivamente s111ceptivel. 

Sr, presidente, q11a11do fallei n?s haveres do 
nobre deputado,com certeza, ni·1 tive em mente 
que S. E:r.. fizea!e dea~ea havere11, o supremo 
bem ; quando fallei nenes hneres tive em 
mente que fossem elle~ pa.ra o nobre ~ep11t11.do 
uma. cou~:i. de menos preço do que muitas ·ou
tras. E si, em relação 303 :seaa ha.veree, eu es
tava convencido que S. ~. tinha o direito de 
defend61-0s com tOO.a. a. energia, como não teria. 
eu o direito de defender o unieo, o maior bem. 
que possuo-a. ~inita ~e.putaç!.s ! . 

Portanto, não 1rrogue1 uma. inJuria á peesoa 
do n obre deputado quando me referi . aos s emt 
haveres. E a.inda. quàndo uão f'oue e~te o 1ne11 
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pa11.1a.111.&nto, qu&ndo ~11 ~~siderane ea1.es. ha.
Teres uzna cousa preeJOs19s1ma; não sena 1sao, 
Sr. presidente, pa.ra estranbar, quando nós vi
vemos ew um eecnlo e em um11. BOciede.de a cuja 
face se póde a.tirar, sem o menor escrupulo, a 
ironi~ pungente qae Hora.cio lan9ava à face da 
sociedade rolllll.na de .eu tempo. C'i'll~s, ci'D•s ! 
gucer1mda pecunia primum est: flirtus post 
11ummo3! . . 

Ora, senhores, nesta parte creio que a sus~ 
eeptibilidade do nobre deputado na.da mai11 póde 
e:itigir; S. Ex.tera compreheodido que eu, ex:
plicaa.d..>-me cem a lealda.de com qae o fiz, não 
tive por . certo em mira offender de qualquer 
l!Orte os seus melindres. 

Qu11nto aos brazões, Sr. presidente, nunca. 
. me pareceu que, depois de ter invocado a honra 
da. 11rovineis da. Bahia, a lealdade e a boa fé do 
nobre deput11do, a.a atten9ões que nos devemos 
·UllS aos 011tros, fosse fóra de proposito invocar 
oa.brazões de S. Ex:., que eram ainda um ti
tulo que o nohre deputado tinha á consideraçi.o 
do seu pa.iz e de seus concidadãos. 

Nem era neeessario que S. Ex. viesse dizer
nos qu.e não havia solicitado eeee titulo, todos 
nós !l2sim o julgavamos, nem ell fa.ria do 
Sr. Ba.rão de Guahy a. ídé& que formo, si por um 
momento euppuzesae que elle ho.via. solicitado 
um titulo. Portanto, s minha. referencia aos 
brazõea de .s., Ex. nilo o podia. olfende?'. ·, 

Senhores,, O!I fidalgo11, alem dos bra.zõee de 
soas arma.e, além dos brazões de nobreza, têm 
tambem os brazõea de sua alm8. ; e, si eu tinha 
invocado oa bra.zões de nobreza. de espírito de 
S. Ex., porque não havia. tambem de in>'ocar 
os brazões de sua. nobreza socill.l, de ena no-
breza official W . 

S. Ex. den a. i11to uma importa.ncia que 
nlo deveria ter; é uma questão de qne não 
ma devo m.ai.s occupll.l' ; tratando do modo por 
que S. Ex. foi eleito, .alto làe fiz a menor 
censura, apeua.t fa.llei de JDinli.a pessoa, d~
claran.do quG ha.vb. concorddo com o meu 
'loto, com o· que muito folgo, para a eleição 
deS. Ex. 

Ora, i•o na.o importa"la eensu?a. e.J.guma. ao 
qne tive•e havido da parte de S. Ex. comre-
laçlEo a.o partide> liberal. . 

O !1ue é facto é que S. Ex. mesmo nos disse, 
ao disc11rao que foi pronuncia.do na e9Ssito de 
14 de Julho de 1882, que tinha tido o auxilio 
do nobL·e partido liberal b.1hiano, nuim como 

. Dia era menoe reconhecidu a alguna illuatres 
conservadores, que o tinham coadjuvado no 

· pleito, ern que 1ahiu vic,orioaa a candidatura 
deS. E-s:. 

o sB.. M..uioll:L PoRULLA.:- E' .O que diz 
ainda hoje. 

O Sa. Z.uu:- Eu não contestei nem con
te~to isto. 

O S11. '.M..l.NOllL PoRTELI.. .... :- Contestou, desile 
que disse que o nobre deputado tinha fügido 
com armaG e !Jagagens. 

O S11.. Zill.1..:- Não contestei, nem contesto ; 
voo explicar-me. 

Disse S. Ex. nesse diacureo ci.ue o partido li• 
b&ral compacto, em ~orpo, apDu.ra a sua can-

_didatura., que tamb&m fón. euifragadà por al .. 
guns conse!'Vadores, donde en concltio que mais 
do qne alguns membros, setlll amigos peBSoaea, 
d() partido <)onservador, concorreu para a eleição 
de S •. E:r:. o partido liberal. Concorreu, Sr. 
presidente, sem compromissos da parte de 
S. J!:x., nelll. eu jamais disse que S. Ex. os 
havi.a tomado. 

O Sa. B.utÃo oo Gu.un dá wn aparte, 
O SR. Z.uu :-Jã estou mnito fatigado e nã:o 

ma dúnm acabar ; vou explica.r ils~o. 
O Sa. PRESIDENTE :- Peço attençã:o. 
O SR • .ZAMA: - Vo11 acabar, estou a ter

minar. 
· Ne$tas condiç~es, Sr. presiilente, parecia-me 
que S. Ex., tendo-se decla.raào estranho á. po
lítica, homero inteirameDte do eommercio, de
via, eLllquanto dura11;e esta legi8l;1.tura, roa.nter 
a saa posição de neutralidade no recinto desta 
ca1nar;, porque não era. possível cone ·ber-~e, 
diante do direito nataNl, que o partido lib~ra.l 
tivesse dado a S. Ex. uma procuração para 
servir-.se della de modo contrario aos nteres
ses legítimos do .mesmo partido. 

O Sa') BA..P..lo no Gu.t..HY:..,- Eu j11sti5.qllei-me. 
O Sa. Z:AMA: -O partido liberal contava pelo 

menos com a impa.rcfalija.da de S. Ex. ; mas, 
senhores, esta irnpareialidaile não existiu desde 
os primeiros tempos, em que nóa -vimos logo a 
inclinação de S. ·Ex pa.ra. os no,eo• adversarias, 
inclinação .qne acabou por ser declarada sol11m
nemente na sessão de sexta-feira.. A minoria 
deve-me am ng-re.decimento pela. parte que to· 
mei para que um tão ilJustre cidadio jurasse 
aol,mrnemente bandeira no partido conservador, 
e eu exijo este agradecimento. (Apartes.) 

Entretanto, Sr. presidente, como çonr.iliar 
eata simples cu.rioaidade politica. de S. Ex.., eata. 
posição neutral como homem do commercio, 
com a.deelaração com que S. Ex. el!cerrou o 
seu. discurso .na. sesaão de s.exta-feh·e. i 

Von:s DA llllNOIU!: - Perfeitamente. (Apar
tes.) 

O Sa. Z.1.u :- Deixem.me acabar, paio 
amor de· Deus ! 

O SR. Pusrt>E:r.-rE:- Peço aos nob.ras de
putados que não interrompam o orador, qne 
está fatiando em virtuda de WDa urgencia que 
lhe fo1 concedida. e que jô. está termina.da . 

O Sn. ZAMA: - S. E:z:. declaron na sexta• 
feira que :finalmente tomava. logar nas 1l.leiras 
do pa.rti.do conserv11>dor, que semp?'e foi o par
tido ile susa pradilecçõea. Si o partido conser
vador sempre foi o partido de suas predilecçõe!, 
o no\Jre deputado n.ão era. tlLo curioso, :nã1> era 
t!io inditrerente em politica, como disse; jà ti
nha. essas pre'.!ilecçõas, e devia tel-as revela.de 
ao partido liberal, qun.n.do este lha o:fi'erecia. os 
sena votos. 

o Sa. BARXo DE GtrAHr:.::-; Já declarei for
ma.1mente qne sem comp~oansso nenhum. 

O Sa. Zuu:- Repito, torno a. repetir-sem 
compromisso nenhum. 

O SR. Bill.ÃO DB. CluA.sr:-Absollltamente 
nenbW11. 
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O SR. Zuu:-0 partido liberal tem um es

pirito muito eleva.lo par11. fazer favore~ cm trO
ca. de comFomissos (apartes} : fazia 11 fineza, 
por1uejulg-ava S. Ex. digno della, mas não· 
lhe impunha condições. (Ap,,.rtes.) 

M,1 s, senhores, q ua.es foram os mo ti vos· que 
a:fi1111l fizeram S. Ex. deixar a sua posiçito de 
neutral.id,,de para :filiar-se ao partido nosso 
adversario 1 S. Ex. disse : < O ministedo 21 
de Janeiro não quiz concedei• a creaçtio de · 
bancos de credito real ; portanto, afastei-me 
desse ministerio. ~ 

O Sa. BAn.Ão nl!: GuAHY:-Não, senhor : não 
füllei em semelhante cousa. 

O Sa. ZiltA.:-Não fallou 1 
O 811.. Bulo nii: GuA.HY:-Não, senhor ; o 

nobre deputlldo não me ouviu ; fallei na ques
tão de retoques da novissima lei elei~oral. 

O 811.. Z,uc4:-Mas V. Ex. disse que o minis· 
terfo 21 da Janeiro não quiz tratar de au
xilias á lavoura, o que pata V. Ex. em mata
ria; importante : não disse isto ~ 

O SR. BARÃo no Grr.A.HT:-Não, senho1'. 
O Sa. ZAM.1.!-Então disse antes. 
S. Ex. faltou ainda em que se tinha. afas

tado do mi.nisterio de 3 de Julho por causa 
dos aux ilios ás provincia.s ; e finalment~, Sr. 
presidente, no discurso que pronunciou, p~r 
occasião da. discussão do orçau.Hnto da e.grt-
011.ltura, S. Ex:. declarou-se partida!'io do prazo 
fatal para a. aboligão d.i. condiçãil sarvil. 

O Sa. PR.ESIDENTE:-Pe~a ao nobre depu
tado, ou que dê :fim. ao sau discurso, oo. que peça. 
nova 11rgencia. · 

O SR. Z.UY!A:-Pois bem, aenhores, todas es
sas razões podiam impellir o nobre deputado 
ma.ia para nós do que para. os nossoi adver~ario5, 
porqm' nem os con~ervadores são partida.rios da 
creação de bancos de credito . real, n111m slo 
parti.darios de ain:ilios ti. lavoura, nem são par
tidarios de auxilias ás provincias, e muito me
nos são partida rios da abolição da e11c.ra vidã:o. 
Nestes termo~, era mais na.tura.l que o nobre 
deputado se filiass~ entre nós, os libera.as, do 
que entre os co11.1erv4doL'es, nossos adversa·, 
rios. 

Tenh.oconcluido. (M,;ito b~m. ! muito bem!) 

~ 

Sess1n em 12 ~ Maio ~e 188~ 

ViJG p~g. !.~l do Vol. 1, 

O Sr. Ma.c-Do-w-ell:""."'Sr. presi
d9nte, o honrado rdator das commissões re11ni• 
das 3 quem me cabe e. h.011.ra. de responder, c~m 
aquelle talento perspicaz de que tão· aobeJOB 
testemunhos, a cada momento, dá nesta. case., 
c()tneço11 congrat11lando-s0 cor1;1 a camar:i- por
que a opposiçã.o conservadora Já. concorria, com 
emendas, ·para collabor~ão commum na obra 
da. reforma. judiciaria. propos.t"' pelo gover~o; 
pois entendia S. Ex. que a d111c issi? a.nter!or 
havia. e ido incougrnen te com & ma teria. e que as 
eonaiderao~e• exhibidas pelos honrados deputa-

dos que precederaiu na. tribul)s. àquolfa q11.e 
antecedera a S. Ex., havie.m sido imper~inon
tee. E11 não po6SO dei~r de levantar esta. pro
posição, pa.ra, antes de tudo, justifiaa.r os mou11 
honrados collegas que a prop11sito da diseussão, 
da reforma. ju hci.aría, trouxeram a. este recinto 
os acontêeimentos graves que se pas!!&ram no 
intorvallo da.11 cam'.l.ras, com granàe eecandalo 
para todo o paiz e com grande quebra da au
toridade do governo. (Apoiados.) 

Sl'. pre.,iJente, qnando o gabinete de 24 de 
Maio apresenta\'a no seu. pro~rauu:na a reforma 
judiciaria como uma. condição de garantia, de 
independencia e da idoneidade dos magi,tradoa, 
ce'!."tJ.mente que nenhum outro ti.ln tinha senão 
a efticacia das leis do paiz, a. eeguran9a publica, 
a garantiã dos direitos ina.uferiveis do cidadão 
brazileiro. · 

Por co11.squancia, é certo que a relaç§'.o mais 
intima existe entn esaee acontecimentos gra
ves, que affecbram a e~gnrança de vida., a li
berdade individual, o direito de proprieda4e, 
e a reforma. que 1:1.ctualmente se discute no par
lamento. (Apoiados.) Entretanto, como a. ac~u
sação dest~s factos descarn.ados pela. eloqnenéia 
e a.dmiranl dialeética do meu honrado col
le"'a pelo ifo districto do Rio de Jan.eiro foi 
e;uberante e completa, eu po leria poupar-me 
o trabalh11 euper:flao de voltar a. este a•Bllm
pto, si porventura o honrado deput·ido, a quem 
tenho a honra de responder, não houveBBe 
tambem insistido sobre aqualles pontoa que 
aqui foram discutidos. 

O Sit. CANDIDo nm Or.rv11zn..1.:- Toquei inci
dentemente. 

o sa. M..i.o-Dow:icr.t: - O nobre deputado 
diz-me em aparte, que tocou incidentemente; 
entret~nto eu vejo, no seu diseurso, que-cerca 
de trea columnas do Dlario Otficial são absor
vidas unicamente com a apreciação desse1 
factos que foram ~ra:t~os. à discussão·, a propo· 
aito di1. reforma JUdtcum~. Pur~anto,, Sr. pre
sidente a accttsa.çilo de unpertinenc1a da m&.o: 
t~ria e de inoongruenciado ae$umpto, si :pro~· 
cAde, é uma arma. de doas gumes, que, fer1ndp 
a opposiçlto, fere.ªº mesmo. tempo o honrade> 
rela.tor das COIIIJJUS•Õlla reun1da~. 

o nobr~ ministro dajustiça., occupando a tri
buna na sessão creio que de sexta feira, tra~oa 
excldsiva.mr.nte de jusfüicar o governo da 111.• 
crep1u;-10 feita µelo meu ~onrado co!lega pelo 
Hº diatrito do Rio de Ja.neiro, a reape1*«1 de um 
acto do imperante, que ae prende ao facto do a.• 

· saaainato de Apulcho de Ca.at:o; e o honrado ro• 
lator tambe1I1 insistiu sobre l'lto. Senhores, e~ 
pAço permiesã;o ao~ meus. hol!-ra.dos collegas. da 
opposiçã.o para aceita~. si et m quantum. a J_UI• 
füicação d8.da., e perg~n.t::i.r M g~verno que 11!1· 
porta que sej.a.conced1do, com? ~o P.rovada?8:a. 
circum~tanc1a. aggravante, si de1xa1s ~nbe1st1r 
o fa.cto principal, escandalollO, do aeaassm1:1.to ª!ll 
uma rua. publiM, á f\ce d!J: cbefatul'a d~ poh
cia, e com todo esse corteJO da outl'&S cnrc11m· 
stancias que nos apresentam o governo a. 
dormir 'f 

o Sa. TARQTJINIO n:m Souu:-A dormir e a 
tremer; 
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0 sa:. Mic-Dow:BLL:-Senhores, não era um O SR. T.Al\Qmmo· Iii Souz.a..: - F.ntlo· é. 

facto iiolado e unico o que então aconteeea: o mentiroea a decbra<Jão de ter sido 8. pedido W 
assassinato de Botuoatú, da Cruz Alta e outros (Ha 01.llt:os .apartes. ) -
mais, de que se oeeupara a imprenSlL·, provam (> Sa. MÁc~Dow:e:i.L : - A verdade, Sr. pre• 
a nenhama ga.ra.ntia de segurança. individual. sidente, se r<isume em uma proposição muito 
no paiz, ma.s aqui na. cbrle o apparato de força simple.s. o governo apnoron-se, julgou que 
.tornou saliente a cobardia. inqnalitlea-vel do go- esse attenta.do, que apenas significava a. indis
vet"no. ciplina de alguns li.gentes d'.l for ço. publica,, 

Como defendeu o honrado relator das com- uma vez reprimido, poderia produzir alguma. 
miesõf!l! o gabinete de aeeusações. tão serias e sedição milit&r; 0, nestas condiçõ~s; não t~ndo 
tão graves 1 a precise. enorgia, fez ~ol~tie11 de Pilatos, 1!1an-

Com d~as ra.z~es entre s~ con_tradictorias. dando · entreg;u a. victima aos assassino.;. 
S. Ex. d1sae _: De gue modo e p~ss1vel tomar o (Apoiados e n~o apoiados.) -
governo pronde ncui.s, · pare. evi lar factos desta . _ _ . . . 
ord~m ~ E ·citou-nos, aproposito, o ataasainato O S1'!. PP.Isco P.A.u~zo (minislf'.O da;v.stiça): 
do vice-rei ih Irlanda., o asaaa.sinato do czar de .~- Com que elementos está. J11lga.ndo esta 
todu as Russiu, as conjurações tenebrosas e questão i . 
eub~~rro.neas dos FeniallOs, doir Nihiliataa· e doa O SR. MAc-DowEU. : - Com os elementos 
anarchisw de todoa os paizea da Europa.. que estão µo dominio da publicidade. 

Mas pergunto eu ao nobre relator :-P!>rven- O Sa, PlUsco .P ARA1zo (ministro d a justiça): 
tara, o facto de q11e se trata, tem analogia com _ Não conhece os documentos ofliciaes ; es-
easea que S. Ex. trouxe ao deba.te ~ · 1 sla 

Que parida!ie pôde haver entre esse3 a.conte- pere pe e. respo . • 
cimento~ a que ee referiu o nobr2 deputado e O SR. MAc-Dow:e:LL: -Certamente que não 
um a.cto premeditado, pl'ecedido .de ataque conheço; ma.11 ~ss~• doeumentos não p_odem 
feito de vespera a uma typogr~plua, ao qual alterar a. aprec1a.çao dos factos, que sao de 
occorreu a propria policia a tomar providen- graõde notoriedade. (Trocam-se apartes.) 
cias ' · E ou não po;ao agus.rdar as explica'}ões ofii-

-0 sa. CA.NDIDO DE ÜLivru:- o governo ciaes_, que já vêm tarde, n~~ quaesqner provi-
tomou providencias deu soas ordens; deno1as, porque o nobre m1mstro, no an_no pas· 

. . ' . . se.do, tatnbem prometteu-m'a.11, a respe1to do• . 
. O Sn.. M..1.c-Oo"Wll:LL:- Pois ~ra um plau_o factos escacida_losos e graves da.dos no Pa.râ, 

tenebroso <l occult?, quando elle ~lllha-se man_1- contra a assembléa. provincial, ·e até hoje nada. 
festa.do ao conhec1m~n!o da policia e do propr10 se fez. Devo, pois, aguardal-os pele. mesma 
governo, quando a. victuna procurava a. protec- fórma (Ap()iad,a1 J 
çJ.o· dOI! agentes da. immediata contlHça do mi-. · ' • . . - , 
nisterio, quando 0 facto ssdeu em pleno dia, em OS~. P1u1co PA.lliIZO /m.i'!is~ro daJU.St1ça). 
uma das ruas mais publicas desta. capital 1 -:-Q~e1:s:e-se do .P~d.er JUd1c1a.r10 de su.a pro-
( Apoiados.) . vinc1a, ac> qua.l dirigi-me. 

Apropria defesa. do governo, Sr. presidente, O SR. MAc-Dowzu.;-Ea na:o tenho que fa-
revela a sua. cu mpliciJade. Si, por um lado, o . zer accuaaoões. ao poder j ndicia.rio, porque, ai 
nobre rela.tor das commissões r eu_nidas, que é V. Eic: fez, como diz, insiuuaç'õoa aos j aizes 
o pen,a.mento do governo encarnado, e que, da.quella capital, accuao mas é o ministro, que 
tio brilhantemente, o euatenta, ren.do- lhe esta &6 podia dirigir-se ti.s autoridades adlllinMra
juatiça, tento\1 easa. defesa ao gabinete; por tiva.s. (Cruzam-se muitos apartes.) 
outto lado, di:;ae-nos:-0 governo eslá justi- O governo, Sr. p-residonte, tem razão ds 
fie&do," porq uo demittiu o chefe t!e policia.. ficar inoaadescido, de não responder, com a 
. Si o eherG de policia foi de)'.lliUido, como pu- calma. e rellexio proprias dos quo se aenta.m 
niçlo, por tor dei:mdo de cumprir o aeti dever, naquellaa cadeiras, q•Jando se abre uma discus
na osphera warcada pela lei, por não ter ví- são semelhante; quando ae trata de um facto 
giade> e providenciado aobre · a prevenção do que arrastou p elas ruas publicas a dignidàde e 
dolicl1> o manulonçio da segurança individual o d•.córo do governo brazileiro. (Apoiado$ e 
e d:.. ordem publica, ontil:o o nobre relator daa . a~rte$ .) 
ce>mmi .. l5es reunidas é contradictorio, porquan- E ntretanto, não é possivel; por ma.:or conei
to, desde que o facto nlo podia ser pr~venido, deraçã"o que · mereça o honrado m'nistro e os 
co~o S. E:i:. _af!irmou, o · chefe de policia não nobres · ~eputa'!oa que me honram. com apar tes, 
devia 11er deo:11\t\do, porque nenhuma raspon- coutradicta:ndo a.s xninha.s pi'o'pos1ç<bs, que eu 
eabilidade lhe cabi~. ( . .fpoiadoa.J O governo nil:o vll. attendendo n cada um delles, porque .a hora 
tinha que punir o chefü do policia. me é limitadã.. 
· O Sa. CA.Nnrilo DE OL!VEIIU.: _ Competia. Em 1e~ndo logar,_ o !lobre deput~do relator 

e.o chefe de policia proviJeuc\ar. Eu ji!. di11Se das eommusões reunidas, em seu discurso, oc
que o governo não é beleguim. (lla. ov.troi cupo!l-ae da. co11ver1lo doa bens das ordena 
apartes.) · rel1g~oeu. • • 

1 • • Oc1010 é dfaer qu& tenho,n11ta mator1a, uma 
· O SR. MA~·D_o~Ll. : -: O argamento a.inda opin:10· que conheço "11r uguida,tnlre nó1, por 

per ee;;e_ lad~ ·ll~ ª· reeeb1vel, ~rque o. chefe mui pequeno numero. · 
de·policta foi demlttido a sea ped1do.(.Apoiados.J Penso que eau leis ohlol&tu do t.l>lollltlimo 
· O- SR~ C.lm>IDO · DJ:. · Or.tnlJl,l: - E' pteti.eo portaguez, concel'll!ntea' amo~, oahltam 

&tten,d4~ 1a1 íae\os. · .cliante do.precejt9 colUl~iLuçional bruilolrG, que• 
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só abriu uma exeepção á plenitude do direito de pre a. lei. Aq.ui nio ha pal'a onda fügir. E'. poil, 

· propriedade : a desapropcia9ão por necessidade o mesmo artigo de lei cita.dCJ polo· honrado de-
011 utilidade publica. . puta~o qnejustifü:a. o· proce:lil}lento do illuatre 

Esse direito não soffre outra litnitaçãa, quer magistrado, a quem não tenho a honra de CO• 
seja o proprietario um individuo, quei- seja nhecer pessoalmente, m-is de quelll tenho 011-
uma corpora.gão ou outra pe11soa jlll'idica de quàl- vido fazer os maiores encomios por seu talen• 
qu!lr natureiia. (Apartes.) to, por ~ua illuatra.ção e p~obidade. 

Eu enuncio ostlL opinião, conservador como o SR. Gol!fl!s ».C CAl!TRo:-Niio ba maia di-
son, o fiel ao preceito c,onstitucional, ao puso gno. Em toda a parte onde tem 11ervido tem 
que vejo o governo liberal sustentar a ferrenha. deiudo 0 melhor nome. 

~~~=m~~= ;~°:.~~:./ª monarehia. absoluta. O Sa. CANl)mo DE OLIV:mnu.:-Nem eu con-
. Considero, entretanto, a. questão, no mesmo te11to. 

pé em que as eousaa se acham. ANDRADE FrGUEllU:-E o :no'!Jre deputado 
O honra.do relator das commisaõea reunidas não pôde cont.esta.r os fundamentos da ena. sen

procurou justificar o governo, neste con.f,l.icto tença.. Citón um a.rligo do codigo criminal• que 
aberto com lL aatoridade jadiciaria., porém, que não prou. nada.. 
argume:atos produzia 1 O SR. MAc-DowELL:-E• uma arma de dous 

Primeira.mente admittiu o falsl;l presupposto, gumes ; fere de ambos os la.dos. • 
verdadeiro circulo vicioso, de que o governo é o honra.do relator das commiss!:ies nll'.o fa.11011 
competente. . · na acct1sação que sa levantou neste debate, rela· 

E' isto a.bsurdo, por qualquer lado que 119 en- tiva â prisão arbitraria. feita aqui na côrte de in
ca.re. Em primeiro logar, o regulamento de 22 dividuos cognomina.doa capoeiras; não 11e oc• 
de Dezembro do 11nno passado. não é u.m acto cnpou tão pouco dos abusos da.. propaganda do 
de competencia propria do governo, é uma sub- abolicionismo, sob a protecção patente do go
delegação legislativa. S. E·i:., dando um de- verno. 
masi11do el~terio aos termos· da lei de 28 de 
Junho de 1870,chega á derol\'ação,aliàs não ex~ O S11.. CANDIDO Dl!l OLIVEU\A:-Eetáva. rea-
plicita, dos. principios ger!lea. de competencfa, ponditlo pelo Sr. ministro da justiça. 
fil'inados pela constituição politica do Imperio; O 811.. M.1.c-,DowELL:-Admira-me que uma. 
pois pr~tende sustenta.r a creação de jurisdicção oamara liberal e.o.deose aqnelle procedimento 
particular não justifica.da pela natureza da do governo, quae11quer que eejam as eonsidera
causa,.a e:tistencia de ama. commiss!lo especid ç~ que o hajam determinado; admiPa-me q_ue 
!Ú!.minfatrativa, para operar a réferida conver- as recommeodações do a Viso de 2 de Janell'o 
são. (Apoiados .) de 1855, de um ministerio eminentemente 1ibe-

Em segundo loga.r, o argumento Achiles do ral, verdadeiraprool&mação contra as a.verigoa.
nobre depu~ado é este; o codigo penal julga . ções policiae1 do regímen da. lei d!! 3 de De
prevaricar;iõ infringir o empreg~do publico [ zembro · de 1841, jll. tenham sido esqueeidas 
q 1ralquêr lei ou regulamento e falta de exacção, pelo nobre deputado. · 
no ct1mprhnento dos dP-veres deixe.~ de e:x~cutar Como querem abolir os inq11eritos pollciaea, 
qualqu~r lei ou regulamento; mas o nobre d~ subtrahíndo á. policia esse pretexto para o ar
putado tem a. resposta ta111bein em urn texto de bitrio, e hoje, sem que, ao menos, ogover.no ve
lei. (Apartea.) nh& pedi~ A camara um bili de indemnidade, 

Eu vejo que. na lei de responsabilidade dos applaudem as. pri~ll;s em ma~sa., sem culpa 
ministros, é um doa casos de aba~o do poder formad.a, sem lDqu1r1çio, ~em siquer hayer-s.e 
t11urpar qnalquer das attriboições do poder j11- pr~cied1do & auto de qualificação ou de ldenh· 
diciario. dade pessoal~ 

S e P . d Desconheço aa razl!e1 de nlvação publica. que 
O 11.. ANDtllO n:m Ouv1m\A : - 0111 e- determinaram es~e acto arbitrario do governo. 

no.nciem o ministro; niro e o poder jadici&rio, Como quer que 8eja, porém, alo defendo aqui 
erJ:-pr,,prio marts,dizer que não execnta.. a clllese doa capoeiras. como ·n10 defe.11di Apal-

0 SR. MAc~Dowll:LL: - Não temoa em nosso cb.o ~e Castro, individao que repreaentava nm:i 
paiz es;;a afüibuição soberana qúe têin 011 trí- profissão infame da imprensa pornographica, 
bunaes judicia rios da Unil!'o-Norte-Americana, não ; mas Apalcho de Castro tinha encal'Illlda 
na applicação·das leis. para dechrarem quando em si a seg11rança. individaal, que é um. direito 
ellas otfendem a constituição federal; mas to- ' inauferivel, (apoiados), assim como 01 ca
davia não comprehendo que o juiz de direito, poeiras rep!"esentavam tamb3m a liberdadetlo 
o poder judici.ario esteja.ac\stl.'ioto,na aµplicação cidadão, ·que todos devemos respeitar~ (NoTJos 
da lei. que lhe incainbe, na livre espli.era de a,poiadns.) · · 
saas attriouigões, a cutnprir regalamentos que E para. que, senhores, se eff'ectuaram essas 
ferem a. lei, e não posso aceiW.-o pelo proprio prisões~ Depois da. lei do iB74, depois do rego.-

-. argumento do 11obre deputado. lamento disciplinar do e:xercito, eu&te. a crer-se 
o que diz o ·codigo f o nm pa.-a. que foram ella.~ etre<:tn!-das l Qual é 

. . • . .a correcç&o que o governo applicou a. eases 
e Infrmg1r qualquer lei ou regulamento. > suppostos vagabundos, contra oa quaesjã a lei 
Ora, admittindo que o regulamento é contra detuminou, como meio de coerção, a assigna

a lPi, hypothe!le em que argumentamos. ou o tura do termo de bem viver e segutança., .. no 
juü: obedece ao nigula.meuto e fere a. lei, ou: caso de que ignalmen te sejam. turbulentos e 
dehl\ de·obedecer ao regulam'ento e enti.o Clllll•. ameacem a segura.nça. in4ivid1tal e a oi:dem.pu.• 

~u . . 
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blica. ~ Ps.ra. qiie, elll .slimro.a, ê~sa. JD.edida ex~ 1 JlO "insta.llou um qnilombo ofticial ás pi:i:rtas· .-da. 
trema e :irbitraria ~ , · - cidade~ · . . . . · _ · 
: Pa.rà f$.7!er do exercito receptaculo de crimi~ O inO.uxo governalllen~l foi adiante. O hon-

Dc)lllls, uma es]lecie ·ae presidio de .Fernando. ra.do Visconde de Ma.raeaJú. presidente daquella. 
E' assim que so pretende levantar o e1ercito provincfa., _ nomeou ama commissào couiposta 
brazileiro ! . . de tres e&valb.eiros dis~incti.ssiruoil, meus ad-

Póde-se co111prehender agora. a cobetencia. do ve~sa.rios politicos, todos tres &bolicionistas 
governo, .n§o d1.ndo e::tecução à lei de :l.874, e francos e nagerados, 11m delies administi-ador 
fa.z:en!io do eAeroito viveiro de vs.gabundoa e da. recebejoria d~ readas provinciaes, Dr. José 
cdminoeoa. Em taes cqnâi(}ões, elle não pót.ln Henrique Cordeiro de Ca~tro, Olllra advogado 
ficar senão ab1ixo daquelle nivel · elevado e01 .notave1, Dr. Raymunde> Borges Leal Castel\o 
qu.e o suppõe colloca.do o regulame!l.t.o dísci- Branco, outro ainfa ba i;iouco tempo Setlretario 
plinar de 1875, (Apartes.) · do governo e hoje ta.moem dist:ncto advogado 

Senhores, 11bordarei e com franqae.za a ques· daquelle íôro, .Dr. Bemvindo Gnrgeldo Amaral; 
tão dos .abusos da propaganda abolicionista, sob para que e~sa comwissão examinass~ a e seri
a. pr;itecção do governo; qualquer que soja pturação da matricula dos escravos e mgenuoa, 
o juizo qae de mii:l:l se forme, com o que pou- ~ infortna9Se ao governe> aobr& os quesito~ se~ 
co me impol'to. DGade 1869, na provincia do g11intes: · 
Pa;r~. que tenho a ho~a de represeutii.r,_con- · c-L• Os escravos :for(l.lll ma.tricu.la.dos no 
corri, co~ 011tros, ªtJl!B'OS plra & .forroaçao ã.e prazo legal~ 
uma Boc1eda_de _emancipador~,_ portai;ito, antes -2. ~ Doa livro~ da. matrit:.ul?. oonsta.ru. os 
mesmo da le1 de i87i; pre111d1-a muito tempo, termos de encerramento ~ 
e tenho me esforçado o qu:--i:ro posso, pa1·a, com -3.• Em que data foram lavrados e por 
mea. !raco concurso, auii:_ilial' a. ma~cha pro- quem a,11,,.ignll.dos oa term.w ~ 
greal!tvs. e legal da. solaçaodeste problema mo- -4.• .A escripturação tem sido feita com 
men,toso · • . . . asseio e regularidade ? · 

E pa.ra nnrn cousa ~n.tu.ittv:il, q~e não ca- -5.Q Quanros escr::;voa füra.m m?>kic11l~os 
rece demo.nstração, a. politica fementtda do go- no pra.zo leg~l e quanto~ depois, não 5 e com
ver.110, pois, ·ao ~asso que proteg11 a fdmanta preliendendo ·neste numero os averba.dos &u
essa propaganfa illega.l, na falis. do throno e trados de outros muni.ci.pi.os ~, 
no seu novo programm11, vem . appellar para 
n e:xecução. ftel da lei de 28 de. Si;tembro de O Sa. ArusT~D'.1':11 Si:>INOLA.:- O que ha. de 
:1871.. (Apoiados.) censura.vel nesse documento? 

O· honrada deputado pelo 11° distrieto da O Sa. liLl.c·DowELL:- Perloe-me V. Ex. ; 
provincfa. do Rio de Janeiro já ilesea.rnon este dei:i:a acabar o m~u pensamento, e faça depois 
aesumpto, pelo que concerne aos factos oecor- as suas refiexões. 
Ti:ioa a.qui, na capital do Imperio : permitta- Esta comm.isão do gover-no foi ul'lanimemeute 
me agora o nobre deputado a. quem respondo int9rpretada pela imprensa da, provincia como 
q11e lhe traga. ex.!Jmploa de casa, faça a S. Ex., meio de aeeelerar o movimen~o abolicionista, 
COlllO ao governo que ID.6 ouve, a 6l:posição prepara.ndo fundamentos para acções de lioer
do modo por qna tem sido iniciada, na provin- dada ; e houvs um jorn'll o:iue ac~reacentou que 
eia do Para a. propaganda abolicionista, frao.- S. Ex. de'l'era ter a.ddits.do a e ases q1.te11ito11 o 
e.a.mente protegida. pelo governo e seu dele- seguinte:-"' Quantos escravos foram tambem 
gado. · . introduzidos depoi.11 da prohi.biçil'.o do trafico no 

Senhores, no Pará, depois dos acon.t.ecimen- Imperio. :t 
tos que tiveram log11r naprovincia. do Ceal'á, 011 Não é tudo. Ha alli. na. provincia do Pará, 
quaea nã'o ouso censurar, comei;ou, com o maior um linposto prohibitil'o da importação de es
fervor e·enthusíasmn. 11. propage.nde. de. aboli- c.ravoi;: s. lei de orçamento, noj"~ vigente por 
çl!o. Aceita e applaudida por toda. n. impren$a, autoridade dictatorial do presidente da provin
sem deecriminaç1t9 da pa.rlidos.atê ahi nenhuma eia (apoiado d.o Sr. P. àe Miranda.), im. 
pl!.lavra. de censura. eu proferiria, lambem s!! ma- põe a contribu.ição de i:OOO$ poi:- ead<I. escr.ivo 
nifestou forms.l recues. das set"viçoa de catraiei- que entrar na. provincia~ e:or.cepto si íór ai!om
roe no que respeiro. ao de•awharq,ue e tl'iLnsporte p11nbado do s~a senhor. Pois o honrado s.dmi
de escravos, e deram-se outras circamstanciae nist~ador da R~eeliedoria de Rettdas fez á. pre
que todas referem-se a procedimento partic:uhr; sidencia ds. provincill- a seguinte consulta (fé) : 
com o q•lal nada. .tenho que ver neste lagar. «A isencção de i:OOO$, de que tra~ (p:or 
. :Mas, o pre.sidcnta da. província e delegado e~eepção) o§ H d<> art. 2• da lei vi.gaote, c!e-

do governo imp~rial. sendo convi~adD pii.ra. as- verâ ter appliiial}ão a todo e qualquer escravo 
sistir à lib!!l'ta.h"'o da colcmia Benevides, a sais qae entrar para a prov1ncia. e:a companb.ia. de 
1 ~ aeu senhor, segundo a letra da. Lei, ou sómente 
_egr.tas o.pen~ da capilal do P&rá, alli compa~ ao escravo qne vier em coinp~nhis do senhor 
receu; e au1gnou o a.uto de lib11rtaçlodo tcr-
i•itorio dii. colonia.. qae, uponte sua ou por for~' de Ileu emprego, 

venh11. na. provincia. r<isidir, oomo parG<:e infe. 
interrogo o governo : O qQo é esse auti> 1 rir-u molborinanto do eapfrito da. mesi:na. dis

Querorl e.11e auto dizer (cousa aim plns1J1ente poaiçl!O ds bi 'I 
i.Jiepta.) q,uoa. legialac;ão ger&l do lt11perio p:1.as11 e A rept.!'tição ti~eal, rospoadid&· affirlll&uv11-
a IW1 ter vigor naquella povoagão, q11e nsm ao mente, u. segunda hypothese da conBu.lta., de
~enmi é. freguezia 011 m11nicipio; on qiiererà verà prooe.der, pelo9 meios Iegaea ao &êll al
_dízer (o ci.ue é cm,"\"e) 'iUe_o delegado do govei:- C11.11.o:.e, t ane~~ ~ m.~ d.~ i.~000$ por 
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. ea.da escra.vo, enjoa 2enhores aqui vierem para 
o fim aómGnte de negociar ou a.lugar os 
serviços dos mesmos escravos 1 > 
· Vê-a& ainda a.qui, Sr. p residente, qUe ss 
quer dar uma inter;>retaçii'.o a.dequ,.da á lei do 
orçamento, para impedir em absoluto que cn
·trem &$cravos na. provincia, particularmentâ os 
que têm ido do MaranMo, como ainda ho. pou
cos ~ias os que acornpa.nharam '! Sr. Costa 
L\ma, afim do seu senhor tel os a.Ili de aluguel, 
porq\le este é roais eleva.do no Pará. do que na 
proTincia vizinha • 
· O Sa . An1STm:zs SPINOLll. dá um aparte. 

· O Sn. MA.c-Dowm.L :-0 :nobr e deputado está 
coherente côm o seu modo de pensar. Eu en
tendo que o governo, si quer ser franco aboli
cionista, deyeapreaentar ao parlamento uma pro 
·posta de abulição imm~dia.ta,com ind~mniza~o 
ou se111 ella, como entendei- que é wel!ior; e1te 
sera um prõcedimento leal ; mas não o 1y11têma 
da. LL·a.i_ção e da mentira (apoiado.J),esse sy1tema 
de appe!lar para. a lei, otferecer em vista della 
garantia aos senhores de eseravoe, ao mesmo 
tempo que o governo, por u m modo femenudo, 
està a cercear a propriedade. 

"O Sa. A111.snDES SPINOL& :-Quem a cerceou 
foi a lei 28 de Setembro. 

O Sl\. MAc·DowELL: - Vejo que V. Ex. é 
. in~on v oncivel. 
· Senhores, ainda a.tfirmo, qae esta propaganda 
estâ debaixo da protecçiio immediata do governo, 
porque, si o proj>cto apresentado n" &l!semblóa 
p rovincial do Ame.zonas e de cuja sancção nos 
deu noticia um tolegramma da F ortaleza, pu
blicado no Jornal do Commercio desta. capital, 
é o mesmo . .. ' 

O Sa. An1snn11:.s. SPINOLA.:- Lei quê honra.a 
assemblée. provincial do Amazonas. (Apoiado.) 

O Stt. MAc-DowELL:- Perdoe-me; o nobre 
deputado tu.lvez não tenha lido o theor do pro· 
jecto. Ea vou lei-o, e, si o nobre deputado en· 
tender que honra, o entenderà para si. Eu não 
entl'lndo qµe honra, nem· que deshonra, mas 
penso que o governo nao tem o direito de que~ 
rer por esse meio fazer a abolição. Si n. 'luer 
fazer, seja franco, diga· o ao paiz, proporilia-o 
ao pa.rlamento pelos weios que entender ; isto é 
outra pol_itiea. 

O S11.. At1lSTtDES SPJNOLA.: - A propria. lei de 
28 ·de Setembro appellou para ae aaaembléas 
provinciaes. 

OS.a. PJUsco P .. u1..uzo (ministro da just iça): 
- o que tem o governo geral com as leis pro
vincia.es 1 

O Sn. !lfac-D.>w:r.LL: - Perdoe-me V. E:!:. : 
tem com o seu ddegado que a!lnccionou a 
~i. .· . 

O Sa .. AnnuNo PmENTJIL di um nparte. 
O $11. llfAc-Dow:zLL: - Não trato das 

provincias, trato da l"esponsabilidade do go
verno, que é solida.rio com os seus delegados. 
(À.partet .) 

· :Mas,.Sr . presidente, .vejo que, com este-jogo 
de apartes, é imposaivel dar direcção ao raciD'--

cfonio ; o nobre deputado me perdoari, · por~ 
tanto, ai não CÔntinúo a dialogar COlll S. ·EX·• · . 

O Sa. ARISTIDES SPINOLA. :-Estou prestando 
toda a a tteoga:o a V. Ex. · · · · 

O Sa. MAc-Dow:ET..:r. : - Voa ler as di1p0si
ções do projecto, boje, · supponho, convertido 
em foi na provineia. do Amazonas. A C:lma~a 
verá qual a. r esponsabilidade do governo, do 
seu dele~a.do que sanccionou eaae projecto; 
verá si e o meio estabel&cido na lei Je 28 de 
Setembro de i87i. 

Dei::s:o de ler as disposiçõee, em que não acho 
nada a notar. . . 

O .S11.. All.IliTIIllt.S SPmoLA: - Serià conve
niente ler todo. 

O SR. ?.Uc-Dow111LL:- V. Ex. o lerá. todo; 
eu posso paesar · lb'o. · . . . 

Vou ler a disposição do § 6° do·art. 4°; e o 
art. 6°, que cream os recursos ou receita espe
cial para o fündo de abolição: 

<z: § ti".• Todo o escravo que mudar de" re1i• 
d!lncJa de u~ para outro munieipio destà pro
vmc1a, por virt11de d e qualquer contracto ·ou 
acto juridieo tranalativo da propriedade ou a 
ellG equivalente, :fica sujeito á. averbaçA'.o na 
est.ação &cal do inun:ieipio para onde se der a 
mudança. 

e: § i. • A tau d& ave;-bação ser& de i00$ pór 
cada escravo, pagos pelos. propl"ie tarios ou pela 
pessoa a cujo cargo eati ver. 

,,,. § 2.• O prazo do pagamento será -de 30 
dias contados da data da entrada ·ou mudança. 
de r esidencia",com a commine.ção penal de· m_ulta 
de 50$ por cada lapso de 30 dfas excedentes 
deste prazo. . 

e: Art. 6.0 Por cad:i. e3cravo ·snjeito a im
posto gera~ será. paga. a aobre-taxa de ~ •/• 
sobre o valor desta, e por cada. escra.vo não su
jeito a esse imposto será paga a taxa.de i00$000. 

cParagrapho unico. O producto d:i. sobre-tax a 
e taxa. especial reverta1·a Bo fun:lo de e: Aboli
lição Amazonense > para eua. indemnização. 

O Sa. A11.1sTrn:ms SPrN1'!0Lll. :-Está perfeita• 
D1.e11.te denLro daa attribuiç~s das aasem.bléas 
provinciaes. 

O Sa. ADRIANO Pn4EN'l1!L dá. unia.parte. 
·o Sn. MAc-DowELt. : - . O n ol:ire depu~o 

pelo 2° districto do Ama~onas .não tem necessi· 
dada de j ustificar-se, dando-me ·apartea, porqúe 
eu vi."na imprensa os encomióe que .S. Ex. me
l'ecidamente recebei!, por ter sido uiµ doe 
promotores desta. medida na assemblóa do Atnll
zonas. 

O SR. AóaUNo PIMBNTEL: - Do que :me 
h onro muito. 

O Sn . M.4.c-DowEL"L : - Sim~ senho~. Ainda 
isto corrobora o pensa.meu.to que emHti : o 
governo eatá a teata. do movimento abolicionista. 
Este é o ponto da. ques tio. 

&nbores, não censuro o governo pêlo facto 
de estar á. le~ta cio movimento abolieioni1ta. 
Si o governo tem um meio de resolver este 
problema, resolução tão desejada por todos 
os brazileiros, a pra.sente perante o parla!U_ento. 
O que . censuxo é o procedimento desleal de 
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app&llâr pi.ra alei de '28 de Set&mbro é em
pregar esses meios per.ti.doa, autoriza~ os eeue 
delega.doa & empregai· os mesmos meios, q_ue 
não são consentaneos com a lei citada. 
· O Sa. ARISTmics SPINOLA dá um aparte. 

O SR. M.A.c-DomtL: - Para V. Ex. não ha 
llada que não seja. consentaneo com a. 1ei de 213 
de Setembro._(Aparter.) 

A aseembléa ainda fez m&is: em um dos ar-
1igoa deste projéeto, creou recompensas honori-
1icas, concedendo titule> de benemerito da 
pr~vineia do Amazonas a certos cidadãos, a.ttl".i
bu1~ que compete ao poder executivo. 

O Sa. ARISTIDES SPINOLA. dá um a.parte. 
PSR. MA.c·DOWELL :- Fique o !'abre de

'putrulo certo de que não lhe consentirei dispu
to.r-me a palma, a respeito do amor por es>e 
aben90ado torrão, a que ligo ta.nto interesse, 
como áqu!lUe em que vi a. luz pela primeira 
vez. Não e esta a. questão; prazt1. a Deue que eu 
chegue a. ver, e em breve tempo, as provincias 
do Paré. e do Ama2o:aas libert.adaa do elemento 

. servil, assim como tambem o Brazil inteiro, 
operando-se a transição do serviço escravo 
para o livre, sem ease a.balo eno1me de qne não 
eUJ'a o governo, sem esses prejuizos incalcub
yeis, sem essa.s acenas horrh'.eis de_ ~gue, que 

·jã começam· a. ameaçar o pe.1z; prulC:1palm~nLe 
depois qtte a propaganda., ao principio ab&Ddo
na.da, levou os fazendeiros a. congreg3 rem-se 
em clnbs pa.ra defel!a commnm d& propria vida 
e ds. proprfadade, tanto em Pernambuco, eomo 
na provincia do Rio de Janeiro e em outras. 

O SR. AP.tBTID•B SPINOLA.:- Sim, mas nD 
Pará não ha café. _ 

competencia e juriadieção, da parte relativa. & 
ado:inistra.ção da. jnsLiça. civil. . 

Concordava com isto, porqne est.s. discnaslW 
se podia circumacrever melhor, pa.ra não termos 
da. votaruma. lei, sem duvida nenhuma perigJsa 
segundo o aphoril!mo de dfreito-de que quando 
as· deman~ se renovam por qualquer pretexto 
ellas não tem nunca. termo-nuUus erit Ut ium. 
fif1i.S • . 

O nobre depntado relator das commissões 
fa~lou. qu~11to á ~omeaç4o dos magiiitrados de 
prlmeJ.ra inshnc1a, á sua remoção, ao accesso 
á. segunda instancia, e quanto ao augmento de 
deapeza., no que discordo accidentalmente do 
meu honra.do eollega pelo 11° diatricto do Rio 
de JaneiL'o, circum.stancia que o nobre relai<ll.' 
quiz explorar ; porém a. respeito de outros 
pontos deste projecto nem uma. palavra. 

Sobre t<>picos importantiesimos como aqualles 
que se referem ás attribuições do Supremo 
Tribnna.l de Justiça, nem ao menos ae soube 
fazer a jr.u:idiea distincção entre OI 'Verdadei
ro; c~s~. de revil!ta e a9ui}.lo que póde apenas 
const1tu1r o que os J ur18consultQs franeezes 
chamam mal ;·iigê, uma 11entença que offende 
uniéa1nente o interesse das partes litigantes. 

Pa.ra cumprir a. minha promessa vou acom
panhar o illu~tre relator na q u.estão referente 
ãs nomeações dos joizes de direite>. 

NiiO ha documento nenhum mais .valioso 
contra esta reforma. do que o discurBO ultima
mente proferido pelo honrado deputado ; a.a con
tradieções ahi formigam cemo qne para demons
tra.~ que, apez~r do seu ~lento, dessa ~erspi
cac1a que lhe e tio peculiar ,e <lo conhec1merito 
pratico que tem das materi!LS forenses, S. Ex. 
se achou em mau terreno. · · 

o sa . .MA.c-Dow.ELL:- Aa accusaçõea que ~ .h~nrado relator dizia-nos: queremos 11ap-
meu honrado collell'& deputado pelo Uo diatri- prrnur o co11curao-o concurso contra. o qulll 
cto do Rio do Janeiro íe~ ao governo naquella S. Ex. apontava 01 m~ioreq defeitos, quando 
aua. liilguagem energice, vibrante, estão ili- aliás em França o seu ensaio dou oa melhores 
teiramente de pé, :não foram ainda. respondi· resultadoJJ; o concurso que o nobra de;iutado 
ilall e com estes fact.os ae tenho.reforçado, supprime, e eu tamb'!m nlo aceito, ma• por 

A camaranbe qne o governo vive uma. Tida. motivos diverao~. é 1ubstituido pela nomeaçil:o 
ephemera; um mi:niaterio que se tem desmora.- acl libitum~ 9ue S. Ex. acha preferivet, 1 or
lizado par aetos B11melhante1, que tem escanda.- que o arbttl'10 do governo esta.ca ante a rea
lizado a opilililto publica., não póde viver aenio po:naabilidada parlaments.r. (Oh!) 
uma vida. de eui.preetimo e protecçio (Qpoiarlas), Mas, li a sntiguid&d'I abgoluta na remo~ 
e 01 faetos ho)e revehdos a esta camara pelo e no accesso tem por fim coarctar o arbitrio do 

- honrado ex-ministro da guerra denotam clara- governo, como é qce preeonisais e1&e mesmo 
mente que o governo te.m necessidade de viver arbitrio na. nomeação e investidura.1 · 
de tranaaeçõeg continuas, preparando desde jã Accréseent& o nobre relator que ontra garan
o terreno para a. eoa operação d11.11 futuraa ca.m- tia contra o.arbitrio é que, no regímen parla
pauh~ que se hão de· dar no pleito eleitoral; ·mentar, inaugll.l'e.do pela lei de 9 de Janeiro, 
(A patadas.) < as pastas mínisteriaes · eãó confiadas a. cidadàos 

O honra.do relator dali commissões reunidas que j:i. têm provado a sna. c3pacidade, os seus 
-ciue havia censurado a incongruencia do de- talentos, etc.'!) Eu desconfiei, e ~om razíb, que 
Da.te. maa q,ue o aceitou, depois disso entrou no desta fórma. .º nobre. depute.do quiz · le\'antar a 
desenvolvimento da mate ria cunceruente are- ponta ?º -veo, .:mai:1f~sta~da-~e em oppoeição 
forma judiciaria. Eu me proponho 8 aeompa- ao gabtJ?-ête, CU.JS opinião, inteiramente opposta, 
11.ha.r S. Ex. em todoa 08 topicos do seu die- se contem no. celebre carta. do presidente do 
curso. '- conselho e. seu ex-eollega di. guerra . 

. Mas primeiramente 11ota.rei q_ue fui deailln· O nobi:e deputado, querendo f~minar o con-
dido de uma. promessa. que me tlllha feito 0 il- curso, ainda per,ll"untou: e Qual e a -vanhgem 
lu.stre depntado pelo Cea.rá, membro da com• que ha em transferir para. oub:em o direito de 
misdo· _es.tra-parlamentar, ~m um aparte que nomeação 'l > 
deu-me o anno p&&aado, de que n& 3• dlliensdo Perdoe-me S •. E:s:., ha. manifesto· equivoco ; 
se aepararia a parte do projecto que U'ata da . o eoncUHO, ooD.tra 4 qa~I já diase que me ma-
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nifestei e má.nifeslo, ntio transfere o direito de zes ~;Não Sabemos quanto.se Um discutido a. a.e. 
nomeação, que fica pertencendo a.o governo. cessibilida.de do miniaterio publico pa~s: a ja_di-

h1terrogo ao nobre deputado: si, em vez da o catura jlffeetiva, aliás em pa.faes onde tem uma. 
governo ficar à.dsLricto a escolh(, r a.quelle que regular orga.niza'}ào, intervem nos negocios_ci
fosse cb.ssifiCado pelo jurj €m primeiro loga.r, vis e criminaes, nos l'ropriamente tiscae", e ou
ao contra.rio, se lhe dei.xa.1s13 o arbil.rio de es- tros mais assumptoa; paizes onde eue mi.nisteri o 
ce>lher, por exemplo, entre tres, quatro ou maior publico fonecionaa.esidua.mente dia.nta doe tribn
nume!'o de concurrentefJ classificado11, para. me naes collecfivos- da pt·imeira instancia, assim 
servir da phrase propria-inter dignos di,qmo- como n.o!> de segunda e, até mesmo em certos ca• 
res,neste case>,b:iveria por'Ventura tra.nsferencia, aos, nos tribunaes de casaaç~ 1 Eu condemno o 
mesmo apparente, do direito de nomeação para aystema de legislarmos ·com. os pés no BrlL2il e 
outra entidade~ O direito de nomeação seria a cabeça na. Europa., como eutr'ora. disse nm il
exercido J?elo governo tão livremente, como o lustre p&l'lall)enl.ar d& província. que tenho a 
exerce hoJe a respeito da escolb.a. dos deaemba.r- honra. de representar, mas tamoem e certo que, 
gadores na líst& doa 15 mais antigos. quando tratamo'< de aasumptos em que podem.os 

Jã. não tenho tempo de a.compa.n.har o discar- colher o estudo dos povos que· têm reformado 
60 do nobre deputa.do em todos os seus pontos.As serviços identicmi, não e licito desprezar os 
eontrad.icçõea, como disse, se accumulam. Por 1 conselhos da. e~p··riencia. e sabedoria, par& 
exemplo, disse o nobre de[lutado, que os juizes cr •armos uma cousa. que, e1D.bora seja. nova, é 
municipaes erll!n uma confraria. de pedintes. comtudo uma. excrescencia. O honrado rela.to?' 
um instr12mento docil do govern·o, constituia.m daecommisiões roí, como já. disse, infeliz nas 
um tirocin!o aboininavel, que n~ podia ~er suas consid·~nçõe~. ·Sinto qlie não ae peesa co
conservado; e .toda.via. mantem o novici;>do de tejar com as p~opria.e pa.18.V:3-B de s, .Ei:., pol'
promotor publico, <,rua, segimdo a legislação qne uma argumeni.ação :1ssl!ll deduzida. levar
que fieará ll.iada. Ti.gorando depois da.reforma, é me-hia. a roubar muito tempo á c11omara e exce· 
da. livre nomeação e demissão do presidente da der da hora marca.d&. 
provincia; e respeita o dit•eito dos juizes muni- S. Ex. 11oa diase· que ta.mbem ara uma. ga
cipaes e:xi11tentes para sorem aproveitados nas ranlia contra M más nomeaçõea a llOn.~ei.-vaçio 
no:vas nomea9')es. pelo governo. Pois quer o da lei de iffiO com referencia lt remoção de 

. nobre de pulado que essa confraria de pedinte• uma.s para outras entraneia.s, mas sob a condi-
venha infeata.r a magistratura. ~ çio da a.ntigaidade ; que e. citada lei tin_b.a creil.·. 

O Sa. CA.NoU>O D-E OLIV'.ll:IRA.: - Isto é uma do as ce>marcas de iª, 2a ~-3'> .entranc1as, sem. 
condeacendencia.. terem co~todo cathegona d1ffi·rente, com o 

O s M _ "- L ._ u ·d - d~ fim de corr1gir os erros que o goverao pudease 
. a· AC ~<i"!'.I ~ • m~ cons1 eraçao . º ter commettido na nomeação dos magistrados· 
condescende.nc1a parhcula._r oao póje cont~a.vn· Eu cheguei a convencer-ma de"que eita.va. en
a razões de ~n.tere.sse p_u~hco. S1, com e!te1to, ganltdo a e te re e"t pensar diver.sa.mente. 
são t&es os JUtzes mllntc1paes como os desenha . 8 sp 1 0 poi:- . 
0 nobre deputado elles não deve sei.' 0_ Procurei o~ ann~es do 11arlamento, II alguma 

• . '- . ra _ ll cou•a da d1scussao que teve logar no maz de 
meadcs JUJZ~S de dire.1to, porque nós n:io. po- Abril de f850 em relação a a.se projecto, e.vi 
delllos,. por uma consid~raçào .q~e ~a di~Bl de na. propria opposicão que lhe fe7i 0 finado Vis
com~xllsera.ção, pórem ri~cooa direitos prt!adoe conde de Souza Franco, entã:o membt•o desta. 
do cidadão, a segurança .d~ ordem. P.ubhca e casa, e em outros discursos proferidos por não 
em~m todas as t;i!açõa1 ct:vi~ e cr!minaes da menos notaveie pa.rla.menta.res, que, ao en.vez 
eoc1eda.de. !São ~ l8to . adm1suvel. E que o nq- disso, a lei teve por :fim co'.l.rcta.r 0 arbitrto do 
bre depotado ÍOl forç..ido a render homenaw~rn governo na remoção o.d libitum d~ 'umas para 
i verdade .e ha de ~a?nhecer q.n~ o estagiado outru coma.rcas, da.ndo logai· ao abandono das 
01111;prond1:i:11do doBJu1zea m1in1c1ps.es era. sem do interior do paiz 0 de sómenos importa.nela.. 
1iuv1da melhor tlo que este ayetema. das com- p · · ·,ta. lei maxim~ 
:mi11sõeB e do governo, 11111ndando d;i.r diploma or COJ!BEl.8'U~te com<? e gue ª' . • 

. de jui:r: de diruito &oB P.dvog!o.do1.1 adtniníslra- com ~lLtaçao da antiguida.de, corrige as más 
tivos com cinco annos a.penas de exercício, esco . 
apeza.r do nobre deputado accr<?scentar-lhe qu~ O. S1.. DuQum-ESTIUI>á. Ti:u::E~:-Corno e 
tambem seria. exigida. o.ma ce~~idão úo6 escri- que corta o• patronos de afilhados ineptos Y 
.vitee sobre o numero de ciusas, como se pelo O S11. MA.c-Dow11:LL:-En não sei. si foi apre-; 
llt1mero destas ee pudes$e aquilatar da ca[.lll.ci• sentada alguma em~n.da ·em relação a~restrín
daJe do advogado. Si elle advogar muito e mal, gir as remoções ao· di.stl'icto. àa.s Refações. 
será. um pi.!ssim.ojuiz; antes umqne advogue o Sa. CA.NDrno nE 'ouvE1ru.:-Foi a.presen.~ 
pon.eoe bem. tada uma outra. · 

O SR. MARTIM FR.1Nc1sco :-Pele> menoa ha O SR. MAc-DoWEtL:-Não tenho tempo de 
a· presninp~ão • , coo.siderar essas emendas que fürai:ç. apre8en7 

O SR. M.i.c-DowELL :-Essa presmnp~ão, tad.s.s agora, e chego a outro ponto, parqlle e 
como toda, deve ceder ante a verdade; é uma preciso abreviar as considerações que tenho de 
inducção que não suffraga. a· boa logica.. Dentais, fazer. . 
n!o estamos legi~lando sobre mataria. nova o\l O nobre depatado, referindo-se a mim, disse 
deaconhecida.. Poi:!, porventura, não. tomos ao que eu tinha alcunhado· o projecto de despen
a.lcance o que escreveram illust.roo publicista.a, dioso, o que é principalmente · e:nra.nhavel em 

. camo Odilon Ba.rrot, Flourens, Picot, se>bre uma qua.d!.'a em que as circumstanciaa do pa.iz 

. _as refor.lllliS _da Fra.nç~, dlL B_elgica. e antros pa-i- são mnito precarlas, quando a. fa.lla.. do th~no 
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·annuncia"ao1 quatro ventos que é neces1ário 
'v iver de rigorosa economia e em que o :nobre 
presidente do consalho offerece ao parlamento 
um plano financeiro procurudo na creação de 
no~os impOllt<>a n... imp<>rWicia de na.ih m~nos 
de 6.000:000$ e no cerceamento das d'spezas 
na iinportancia de 9.000:000$ o remedio para 
equilibrar a receita com a despeza.. 

Disse .ainda que esta minha ·censura tinha. 
sido infundada, porque, feito o calculo com a 
economia do3 vencimentos dos juizes muni
ci paes extinctos ·e como prod11cto das custe.s 
judiciaes arrecadadas para o Eatado, a despeza. 
a.e crescida seria mínima., seria de cento . e 
tantos contos. · Senhores, a qllestã:o é de alga.
riamos e o melhor é que elles fallem por si, 
porque são mai11 elog_uentes. Com a maior boa 
fé, revendo o calculo que ha.via. feito no anno 
passado, resumi-o desta..fórma e sobre uma base 
que me pa.reco que o illustre deputado não .po
derá recasar. O nobre depatado disse que 
existem 539 t&rmos com 430 comarcas, apre
sentando, pois, uma. differença de 179 termos. 
Eu os aceito como termos qu~ vão ser todos 
providos de juizes de pj.re1to .: 1°, porque o 
pensamento liberal é que a justiça. e.aja. o maiB 
local que possa ser, e não creio que esta situa
ção queil'a circumscreveI-ii· de modo que os ci
dadãos tenham de percorrer longu distancias 
para irem. procurar a. effectividada de ·seus di
reitos·; em· segundo logar, por cauaa da tenien
cia das . assembléas legisla.tivas provinciaes, 
tendencia tão innocentada. pelo honrado depu
ta.do; em terceiro Jogar, porqoti n ão conheço 
ainda. o. e!Qenda promettida. pelo no~ao illustre 

.collega por Santa Ca.tha.rina a respeito das con-
dições ps.ra quiilificação dos jurados .•. , . 

O Sa. CA.NDIDO . DE Ouvi:IllA : -Já foi apre
sentada.. 

O Sa. MAc·Dowl!ILL • • • ma1 não a conheço 
e.iude., pa.re. &a.Iler de que modo o nobre depu
tado limita~ qualificação· arbitraria, afim d' 
que n:!o tenha logar um· accreaciino eonsideravel 
de novos termos.Tomemos, poi1, por bll.Se, a qual 
110 creio que aerá e::tcedila em breve t~mpo, o 
numero de 539 termo;. Ora, tendo em vist~ as 
àntig·uida.dea segundo o rele.torio do Mini!terio 
da. Jlll!ti ça, apresenta.do em sessão do anno 
passado, e distribuidos oa j uizes pelas tre11 
classes da reforD.1.a do modo maia fa.voravel ao 
pensa.mento ecooomico do governo, teremos : 
81 de ~ ciasse (mais de 10 

anaos de . ex~rcicio) a · 
6;000$ ....... . : • .••. •. .•. 

f63 da 2ª ( mais de 5 ) a. 
. 5:000,S ....... ........... . 

486:000$000 

8i5: 000$000 
295 da 3• (menos de 5) a. 

4:0_00$...... . ......... . • . L 180:000$000 
Adaicianando os juizes. para 

i3 novos t~rmos, para. 011 ' 
quaes ae '.consignam fun
dos no orç'amento pendente 
de' approvação do senado, a 
4:000$ •••.•.. ·· •••••·• • .• 

Mais o .-vencimento · . de 12 
52:000$009 

juizes i>rivativos de · crime 
creadot pela reforlll&, os 

~~::. ~~~-º~ . .-~~r .. ~e .. ~~ . 
Mais gratificação addicional a 

um juiz de direito do ci!el 
(que develll. 119r em maior 
numero) e aos privativos do 
ct'ime em cadll um dos ter
mos : cbrte, Rici de Ja
neiro, Bahia, Recife e Plll'á_. 
conforme a mesma reforme. 

Mais 16 desembargadores que 
se cream .• : • •••. •• •••.•. 

Gratificação addicional da. 
terça. pa.rte a.os de Goyaz e 
Matto Grosso .... . ....... . 

Ma.ia i22 pro:::otores e. 1:200$· 
(mio.imo), pois que em vez 
de 430 cooiarcas vamos ter 
539 com o nome de ter
mos e aindll 13 já accresci-
dos ..••.••••. . . · · •·· ··· · · 

Abate-se , s e
gundo o pare
cerdas com
missões, d e 
vencimentos 
ecónomisad) 11 

com a aup
pressão dos 
j uizes mnnici
pa.ea .• • ~ •... 

Mais de custas 
que pass'lm· ·a 
ser arrecada
das como ren
da do Estado, 
deduzidos 
aliá.ti 20 °/0 e 
a em metter 
em conta. as 
dos supplen-

. · tea (mlllimo) 

900:000.) 

i.000:000$ 

72:000$000 

18:800$000 

1.44 :000$000 

31:500$000 

i46: 4.008000 

2.94~:700~00 

i. 900: 000$000 

Exues!!O de de•peza.... ••• • • i.045:700$000 
igual & ma.is um terço d.as verbas de i ª e 2• 
instancias,. fixadas ew 3. 400: 000$ na. ultima. 
proposta. de orçamento. 

Si isto não é ver.Jade, então do os alga• 
rismos que faltam a. ella. Todaa as addiç~s 
são deduzidas da reforma, e, portant.o, só poderá 
haver et'ro de somma. . . 
· Já se vê, pai$, que o pro~ectC> traz grava.me ao 
thesouró- nas circomstaç.c13.Jj críticas do paíz. 
Eu não hesitaria, comtudo, em concordar que 
dot&s~emoa scflicientem~nte a llUlgistratura, 
mesmo para altrahir a esta. classe impartan• 
t iasiina as g-rande1 capacida.:les do fõro, maa 
creio, com toda segurança, que ella será a. pri
meira pelo seu eleyado 11atriotismo. a qnerer 
aguard&r circumetancias favora.;·eis, afim de 
poder realizar- se a sua · reforma e q11içá em me~ 
lhores condições . Entretanto, quando urgisse 
essa reforma, era ao menos indtspensavel ·que 
nôs :fizessemos como faz o commercianLe, eom· 
prar. caro a boa mercadoria. ; que fo3semos des
pencler· q11antias t.vultadia com os vencimen
'tos dos magistraêloa, mae \111.b.Baeinoe de le-
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vantar a; míi.gistrs.to.ra a. toda a altura a. que 
ella deve attingir; da fórm·a, porém, qae eu 
vejo correrem as eousas, com a tb.eoria do nobre 
deputado de que a. remoção d.os magistrados e 
um meio de punil-os, s quando ainda não ha 
dous dias o honrado juiz de direito de San
tarém foi removi.do acintosamente pelo go
verno para uma cgmarc·a., que havia. sido. qtia· 
lifica.da. de 3.. en tra.ncia, como degredo desti
nado áquelle ·:;.llustre magistrai!o, posso por
ventura confiai• no governo! O nobre minis
tro da justiça jamais poderá justificar-sedes
te acto arbitra.rio, que não faz infelizmente 
unica excepção entre os que teni praticado 
S. Ex. · . 

o sa'. Piuscó PARAIZO (mi nistro da justiça): 
- Eu tenho documentos que juefüico.m o meu 
acto. 

OS.a. l'rl.&c-Í>owBLL;- Pois eu declaro que 
hei de demonstrar a V. Ex. que a remoção 
daquelle magistrado foi uma satisfação q_ue 
V.·Ex. · qaiz da.r ao presidente da provincta, 
qae queria convertel-o em instrumento de sua. 
politicagem, mande.não aparar segunda vez as 
eleições provinciaes do 3° districw da provin
cia, 

O Sa. Parsço PAn.uzo (ministro da justiça): 
- Não apoiado; hei de responder ao illustre de· 
puta.do. 

O SR. llfAc-DowELL:- Um governo assjm 
desleal, que procede por modo tão insolito para. 
com um magistrado honesto e probo ; um go
verno que consente aqui mesmo em frente da 
cilr-te, em Nictheroy, um grave desa.ciüo á a.u.- · 
toridade judiciaria, acontecimento em que 
intervein o delegado de policia. como réo, é um 
governo incapaz de dirigir os destinos do pe.iz. 

O Sn. Pnrsco PAR.ur.o (ministro da justiça): 
- E' uma declamação. 

O 811.. IllAc.Oow.ELL :- Não é uma declama.
çito ; são fuctos de qua V. Ex. não poder:i de· 
fet1de1•-s0. 

O Sa. P1usco P.uuczo (ministro da justiça): 
- Is~o aão acc11saçõee de todos 011 tampo11. 

O SR. M.1.c-Dowl!.LL:- Permitta-me V. Ex:. 
que lhe diga que essa réplica Ei que ê um;). cha.pa 
banal de todo!! os tempos. 

Serihore;;, e é nesta quadra. em quG a provin
cia que su tenho a honra de representar está 
presen_ciando o e~pectaculo escandaloso de uma 
:assembléa provincial em duplica t!t, por causa. 
da ti~\eza. do delegado do governo, e ne.ta qua
dra que o nobre d2p11tado -vem appellar para as 
attribuições das asseml:>léas provinci.a.es de pu
nú-em os j uizes de dirdto como garantia da 
reaponsal>ilidade dos magistrados t Pois si esta 
attribuição foi sem.l?re perigosi.ssima, quanto 
mai~ hoje. . . -

Diz o nobre deputado, que actu3lmente 
com a lei de. 9 de Janeiro não é ma.is possível 
terem as aa~embléas provinciaes os dous terços 
para devolver aos presiientes as leis qne não 
obtiverem sancção, mas temos o ·exemplo do 
contrario no Para com uma. duplicata. organi~ 
zada. sob DS pretex:tosos mais escat1dalosos,como~ 
pol' exemplo, pretender--se,. ·contra o acto 1Ul~i-

cional e contra. o regimento da. propria assem
blé a, que pude~sem tomar pa.?'te nas aasalíe11 
preparatorias deputa.dos não diplomados, que
rendo que os interessados, sem diploma, ras
gassem os daque,lles que os tinham obtido da. 
respectiva juuta apul"adora. A despeito da lei, 
este abuso foi commettido e ficou impune. O 
que, poi~. se póde esperar da execução da.lei 
que o nobre deputado invocou, diaf!te dos factos 
occorridos ~ (Apoiados.) 

Ha doas annos que a província do Pará é 
governada. seni orçamento, é governada por uma.· 
ditadu1·a, embora tíbia., porque o Sr". Vis~onde 
de Maracaju não é marechal de bastão, é juiz 
de paz. 

Eis por que llãO posso cooperar para esta re
forma.; limitando-me a cl'itical-a e oppor-me 
á. s aa p:i.ssagam por ser ella. desastrosa, como 
foi qualifirada pelos mais insuspeitos amigos do 
governo, pela commissão extra-parlamentar que 
01·gani:i:ou o primeiro projecto, e pelo honrado 
deputado, relat.or das Côrnmissões que deram pa
recer sobre a pL"oposta do governo. (Apo~ados.) 

O Sa. C A NDIDO I>E Or.Iv.l!:tRA:- E' desastrosa, 
inas melhora as condições da. magi11tratura. 

O Sa. MAc-DowELL : - O nobre deputado 
tem razão, porque o honrado ministro no anno 
passado tambem nos disse que havia recebido 
muitas eartaa de magistrados; applaulindo o 
projecto de reforma. 

Faço justiça. á. magistrat11r& para. dizer que 
essas muitas cartas são em numero m·uito redu
zido de seus signatariÓs, porque não é possivel 
que a maioria. da. magistratura ·do paiz, attra.
hida-.pclo engodo de angmento de vencimentos, 
se e~quecesse do1 interas.ses gel"aes e do' bem 
publico, que são sacrificado> com semelhante 
proj ecto de reforma. 

O SR. Paxsco P ..1.ru.xzo (niinisti-o da j~stiça): 
-E' o unico argumento que V. Ex. encontra. 
para honrar uma classe-ci o engodo- ~ 

O Sa. MAc-Dow.E1..1..:-V. El:. não a. sabe 
honrar mais do qae au. Eu disse, qua.ndo dis
cuti esta reforma no anuo findo, qu~ a magi..s
tratura brazileira, felizmente, tinha na nossa. 
historia. títulos muito honrosos de so.a probi
dade; mas declarei tambem, '3 com peza.r ore
pito, que ella não tem attingido ao aivel fo.tel
lectual que e desejavel, (Apoiacios.) 

O SR. FRANKLIN DoRIA. : - Ea acho que ei!a. 
nos f:i.z muita honra.. 

O SR. MAc-DowELT,:-Quando fallo em geral, 
não excluo as excep9ões. Fallo com a maior 
isenção de animo, 

Considero muito a classe da magistratura. ; o 
governo õ que a tem reduzido a esse ponto (apar
tes), o governo que pune magistrs.:!oe que são a. 
verdadeira garantia nas sua.a comarcas ; que 
usurpa attrib11ições judiciarias ;·que exerce uma. 
intervenção indebita nos negocios da ,Justiça : a 
ma.gil! tratura, q ne se vê em ta es condiçõe > pela. 
prepotoncia do poder executivo, não tem ilsti".' 
mula algum da soa indapendencia, ainda que 
não mereça a pecha. de confraria. de pedintes, 
com que foi mimoseada.· pelos amigos do go
verno. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 11: 12+ Pág ina 35 de 36 

Si o nobre miniatro do. imperio, qaa.ndo en
contl'asse um m·~ gistrad~ digno· desse nome 
qtte so11bes~e defender coa; zelo e ~ig~ida.de a.a 
s11a.B attribuições, não o q mzesse an1y 11dar por 
um desprezo, que não est:l. na altura de 
ostentar ; si o magistrado, que faz parte d~ um 
dos po.fores do Esta~o, não fosse desrespeitado 
no e"!:ercieio de B0.3 j ul"isdicçiio, porque não 
dispõe de força armada, unica que S. J?x. 
tem maia do que o jaiz, seria poªaivel acreditai• 
nas boas intençõJs do gabinete ; mas, perante 
os factos q,ue todos os dias presenciamos, essa. 
boa dispos1çito da parte do governo nãe> póde 
ser acreditada. 

O Sa. CAN1>100. n:m OLIVEIRA. :-0 juiz não 
tinha competencia.. 

O Sa. MAc-Dowl!ILL: - Tinha eompetencia 
para não applica.r um regulamento e:i:pedido 
para execuçito de uma. lei em asaamptos que só 
pertencem ao poder j ndicia.rio. 

Apreciemos o argumento do nobre deputado. 
Disse S. Ex.· que o regula111en~o dispõe de um 
modo geral e, portanto, o argumento deduzido 
da. resistencia a. ordens illegaes não tinha a.ppli
ca.ção, porqae estas devem ser individuadas. Não 
at1end~u o nobre dsputado que essas disposi
ções gera.e• ae traduziram em mandados e d~
ligencias de seqaestro, ·que são ordens indi
vidua.as'?· 

O Sa. CANDIDO n11: OL1VEmA : ..,.. Dei:i:ou de 
parte um artigo que devia ser· applicado. 

O Sa. MAc-DoWELL : _: Esta objecção é 
fotil. Quando o nobre d~pulado me resolver ·a. 
qnest:a:ó entre os dons textos de lei, que já.: lhe 
con tra.puz : a que considere. como abuso de po
der o 11-cto do .ministro que usurpa afüibuições 
do poder leg .. slativo ou do poder judicia.rio, e 
o texto do codigo sobre p1•evarfoa~ 011 fa.lta de 
exo.cção no cumprimento do dever, por S. Ex. 
invocado contra o juiz de direito, ontio lhe 
darei res1,1osta.. (Apartes ) 

Póde.ae negar qae o aeto do ministro usur
pou attribuções do poder legislativo e do poder 
judiei.a.rio 1 

Façamos uma. demonstração abreviada.. A 
co1utituiçlío estabeleaeu o principio geral aobre 
acprnpetencia judieiarh, aca.b:u1do com ojuizo 
particular, salva unicarnente a exeepção em 
que a natureza. da. causa bija. esse privilegio 
ou a creação de commiseão especial. 

Onde teve o nobre ministro a.ttribuição ou 
sub lelegaçlo legisla tiva para de rogar o p~e

. ceito constitucional ~ (•4poiado.s e apartes.) 
Fel-o pela traducção livre que deu a expres

são-modo pratico-da lei de 28 de Junh.o de 
i870. (Apartes:) 

O governo não o podia. :úzer sem expressa. 
autorização do pal'l!Lmento. · 

Por outro la:io ta.mbem não o podia fazer sem 
invadir as attribuições do poder judicia.rio, por· 
q n.e a propriela:le das ordens . religiosas é tãe> 
respeitavel como qtaalquer outra. 

O Sn. CAN~IOO DE 0LIVKIB.A: - Não apoie.do ; 
. o governo póde fazel' a. conversão em apolieos. 

O ·Sa. MAc-DoWlCLL:-Nio ó essa a questão. 
(Oontinurim os apmrte8.) · 

Allllim é imposaivel a.rgumentar.-se. 

A propriedad~ é Mmo qt!a.lquer outra com 
todos os aeus consectarioe,a. propriedade á wna, 
seja. de antida.de juridica, àeja de pessoa phy-
sica. (Apartes.) . .o 

Não entro na. questão si os frades sio pro
prietarios ~u simples administradores. dess~e 
instituições pias. Sejam elles os proprietario11 
ou sr3ja a igrej:i., é indiffereute para a. nossa al'
gument1çfto, e 11-inda me1rno que o n:ibre depu
tado procare attribuir essa qualid~de juridica 
ao governo, que quer ser herdeiro dos fra-des 
e·rn vida "destes, traduzindo_ ª' seu modo a pala
vra-conversão. 

o que ha e um luxo de arbitrio, quando as 
ordana se acham quasi e:xtinctas. 

A lei diz que o governo fará a conversão em 
iO a.nnos, marcando o modo pratico, mas o go
verno deu a essa. disposiçã:o da lei uma. traduc
ção livre para derogar a constituição, por~ue 
neste pa.iz o que menos se respeita é a lei fun· 
dame:i.tal do lmperio, ou antes nada ae.re~ 
peita; posso cJrrigir a minha phrase. Não Be 
acata o principio. da &utorida.de, nem mesmo 
na. c:onstit11ição da familia. se observam as m(Lill 
respeita.veis tradições, atacadas pela.s noyas 
idéas qnesevão insin uando. (Apartu.)' 

Senhores, f1itas esta.a coneiderações,perg11n
to : e as outras dispo;;ições do prójecto que vós 
na. 2• discns~ão prornettieis que aeriam exami
nadas em um debate .amplo ! 
·O SR. CA.NDIDO n:m OLivEmA:- Já estamos 

discutindo ha ama 1ema11a. 
O SR. ANDIUDB FrG:uErRa.:-H:i. tres diaa 

apenas. 
O S11.. MAc-Dowl!:LL:-Não se recorda o no

bre deputa do da censura feita pela opposiçio, 
isto é, que o governo encerrav.11nopinad11-mente 
• discussão nnalytica, q11e e a segunfo do pro
jecto, e qae assim el!e pnssarb de tropel 1 

Maia de uma semana deves5emos gastar ain· 
da. ma.is para confücciounr um11 lei ltoa. Admi
ro como oa nobres depútadoa alo tã'o economicoa 
de tempo, e1:i_uece11do·se de que 6 preferi
vol conaumirmos aqui mais algum em uma. 
diecua'lilo conscillnciosa, do que atirnrmus ao 
po.iz uma. lei, quG h& de causar enormes cala
mido.dae em todos os Mntidos. 

O nobre deputado, o>m a sua aposentadoria 
dita füc11ltati va (à uma especie do casam r nto 
civil do n 1bre ministro do imperia), eat11.belG· 
cendo uma. proporção a.rithmetica naq1üllo que 
menos a admitte, para e·1rvir-me da phra~e ex. 
p:.•essiva. de Odilon · Ba.rrot ; deala.ra.ndo qne o 
magistrado se tom& incapaz logo qu8 attirige 
a uma idade determinada, não vai privat' os 
trib 11 uaes do paiz dos seus princi paes orna
mentos W 

Acr"edila. o nobre d9p11tado que o juiz, qae 
pela. lei póde gozar de to:!as as vantagens de 
uma. aposentadoria, sem os incommo:los do 
cargo, continuará., em regra geral, no exer
cicio, só ·pelo desejo de bem merecer da 
patria 1 

· O Sa. SPrm>oLA : - Si são benemeritoq é que 
poiem fazer isso. · 

O Sa. lifac-DowELL:-0 nobre deputado vem 
~rgiimenta.r com o·s CG$14S r<1rfor6s.em ~teria 
de legU,laçã:o ! 
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O ·Si1.. C.umroo D& 0LIVllmA : - Q11em tem 70 
a.nnOll de idade e . 40 de exercicio, deve ser 
aposentado. · 

O S11.'. :·MAC•Dow:&LL : -Sacrilegh , e~clama.va. 
aqu -l\e ilillS~?'e j uri'>c~n1;ulto, citando os nomes 
de <;aro.oL, He.nrion de P_ansey e outros ; sacri
leg10 verdadeiro, que vai artddar do' tribonaes 
os magistrados mais distinctos e, dil'ei mesmo, 
venera veis. · 

E por que~ Por uma. . ·consideração de or-' 
dem privada, a qual ·. altera o "Jstema que 
serve de ba11e á aposent.adoria de todos os Cunc
cione.rios pubticos. 

Si aos outros empregados, quet' da fa. 
2enda, quer dos demais ramos da administra· 
ção, vós não quereis aposentar i:;en ão quando 
se dá efrectivarueot9 a impo •sib"lidade physica. 
ou moral, tende' a. l>i de 187i para estes e&•O'o 
com relacão aos magisti-ados, quer se trate da 
apo•enta.dot"ia a pediJo, quer da aposentadoria. 
forçada. · 

Para. que, p ois, marcar Catalmente uma idade, 
sem ao mano'> terdP.s uma base, porque a pro
pria. phy~iologia não vos favore.;e; idade,na qua.l 
o magistrado s·i reputa incapaz e é forçado a 
retirar-s~ .debaixo dessé "tygma, desse despres
tigio legi.1, que o con8idera. como u'm homem 
quaai mentecapto,com. amollecimento ce~ebr&l 1 

Os in.c(}nvenientP-s de sem,.lhante medida 
-que é uma. inMíz imitação da lei íranceza e d~ 
b lga, com a ditr~rença. de se querPr aqni fa
cul1ativo o _que alli se torna obrígl!torio, já. nt.
quellea paize-5 t<>m-se produzilo largameiüe, e 
entreta.uto, n·-1 B~l~ie&, 11lém da disposição que 
marca a i~ad~, é impresc!ndivel nm julgamento 
com a.ud1enc1a do magistrado, aesõstencia do 
mini~terio publico e corn recurso :para o tri
bnnal d9 Casaaçil). 

Qual a vantagem da. nova disposição 'I E' afu
gentar da magistratura. 01 m ·lhores juizea, os 
que, p~la sua illustrao,;ão, pela. pratica. de julgar 
que têm adquirido, silo' oe melhores ornamentos 
do fóro. 

Eis o que faz o projecto do gonrno ! 
SP.nbores, quan lo considero em todas estas 

cona9a ; quando considero em outras me1i.iu 
de ordem diffürente, medidas inconoe'biv~is do 
qu~ est& che!o o proj•cto, como urna certa con
sohdnção da despacho'!! interluctorio; (d sejo 
ver o governo fazer essa. consolidao?io); qu11ondo 
considero nes~as disposiçõ~s '(agas que se 
prestam a toda. a. sorta d~ interpretação, <laa-lo 
logar & set' cada cabeça uma. sentença ; qaan lo 
consUero que aiuda no anno paasado,discutindo 
aqui, (lreio que o at"t. 3° da proposta do go
verno, não cllegamos a accõrdo, eu, o nobre 
mini.etro e o nobre r elator das commi"8õe•, so
h!-'e • o sentido daqnillo que o proj~cLO chama 
du·e1to daa g entes, ignorando en si era. o di
:eiLo pu?lico da~ gentes, si o d"reito privado 
internac1on~l, 111 o jus ·gentium dos l'Omanos 
ai o dir., ito das gentes de que falla o Alvar:i 
de __ 1769, ~ o nobre deputado, como o oraculo 
das comm sRõee não o sabendo definir. po1s·até 
aobre este ponto Bit•va em conlra..!icção com a 
opinião do mini6tro da justiça ; quando o emi
nente juriaeonsolto Riviera nos d :;r., em eua 
obra da9 variações da jnrisprudencia do Tri:-

A. 15 

bunal de Cassaç~. que a1 maximu de direit1> 
não podem servir de funda.w.ento a. um& revista, 
ao passo· que véjo aqui consignados principios 
m1lltO vagos no art. 3>, n. 1 b, n. 2 e n. 4 ; 
quando vejo estas di•poaições rcl 1tivas aos 
conf!actos e teetamento11, sem as iudiapeu~a.veis 
d1stineções das r elações immediil.taa com avio
la~ão da ll"i, como perfeitamente · explana. o 
~itii.do ~viera; o que posso espel"ar desie pro
Jacto, s1não a subversão 'das normas do fôro, 
11inão a perpetuidade daa demandas 1 Não 
ha.ve~â mais possibilidade de estabelecer a. 
paz entre os litigantes, o domínio nunca. mais 
·ficará seguro, o direito privado eatarâ. a mercê 
da especulação da chica.na.. 

Depoi11 de tudo isto; para fechar oom chave de 
ouro, o projecto define qual é o nnico ca>o aobe
ranamente julgado, 1ombra benefica. a que terá 
de 88 abrigar o cidadão para. garantia de seu 
d~reito: é quando houver uma sentença profe
rida em acção r escisoria ! Até ahi nada estd. 
acobe~tado por esse principio de direito jà con· 
sagrado na legislação do povo roma.no, o res 
judicata. E' preciso que h~ja um& deciaão em 
ac~&o reaci:sorfa, a. qual é ampliada. a muitíssi
mos CllSO:; pelas disposições contidaa no proje
cto e referentes a. esia especie de acção, em 
que se julga o proprio julgamento, a sen
tença. proferida.. ·Seria ma.is completa a obra, si 
o governo dissesse <1. que cabe a aeçlo re11Ci.'!o
ria a respeito de todas as aentença.~.,, 

Si descemos a detalhes. si confrontamos, 
eomo me lembro de ter feito o an.no passado, 111 
questões relativas ao recurso de reviat& e á 
acção reschoria, vemosdilfer.,n911sque ailover
dadeiras anomalias, que não têl!l e1q1licaçio. 

Assim, -par exemplo, no que respeita. ao fnn· 
da.manto dos documentos falsos e fa.laos depoi· 
mantos de testemunhas, para o recurso. exiga
se j algamento previo em jnizo criminal; mas 
pu.ra se dar resdsão por ac~iio ordinaria.jil. nlo 
é necPasario e1se requisito, póde a f11hidade ser 
trata.da iucideutemente no proce3So. 

Por que motivo es1a dilferença. t Qual 6 a 
raziio philosophioa desta di •poaição Y Nem uma 
p:.la.vra, porciue o direi LO é boje convertido em 
uma. cous& irracional, que não tem razão de 
ser! 

Sr. prORidente, sinto-me um pouco fatigado 
e voa C·lDcliiir, portanto, o meu diacul'8o, ª81'ª
decendo u. V. Ex. e á. casa & benevolencia que 
têm ti lo de ouvir-me. Si por ventura o go· 
VPrno, no seu plano de fazer pas1ar uma. re
forma, mas não de votar a ref. rma. que o paiz 
reclama, quiz~r encerrar a discussão, tenho 
c11mprido o m~u dever, oppondo-me, com tód.as 
as for_ças, á conversão de aemelhanta projecto 
emle1 ; . 

O SR. DuQo E-EsraAo& TEIXEIRA. : - E' um 
deeastre. (Outros apartes.) 

O Sa. MAc-DOWilLL : - Si os honradOll de .. 
puta.dos da maioria qoizerem dar paasapor~ a 
e4'e proje*· desde já. eu dou os pezame• ao 
p·liz p•la cala.midade que lhe ha; de c11osar, 
caso seja o mesmo p'rojecto convertido em lei. 
como ae acha ; o que duvido, porqua confio 
eobejamen.te no p&&riotiamo e Dai lnzsa. .do 
aenado; 
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Eu qui~era, S~. presidet1te que º· govern~ se 
compenetrs.sse do seu daver, que VlSS~. a. un
possibilida.de de passar semelbant~ lei, e nos 
:fizes,;e, a.o menos; o lllenor dos favorea que ae 
lhe póde exigir: arra.nca5se est~ enc~e~to, esta. 
cousa. l!xtrailha, toda referente a a.:1mrn1s~raç!o 
da justiça, sepsrass9, em summa, o projeclo de 
organização judicia.ria, j:i que o pensamento do 
gov8l'.ll0 e sómente o de poder fazer uma for
·na.:la. de juizea, o de poder ali.ciaT' adhe11õas por 
meio do· augmento de vencimentos, (Apoiados 
da opposiçao.) 

Fizesse o governo ao menos isto: estava l'.ea
lizado o seu desejo ; mas pouparia. ao fõro, de 
que tenho a honra. de ser um dos ma.is obseuros 
membros (ni!o apoiados), esta lei desastrosa, 
que vai perverter as nossas praticas judichrias, 
vai ser enLregue á espee ulação da chiCAna sem 
:fiscalização nenhuwa, porque não temos minis
terio publico, poque o. promotoria. é um agente 
immediato do governo, e se póde mesmo consi
derar uina. confraria de pedintes, como o hon
l:ado deputado cons:derava, com menos razão, os 
j11faes municipaes da lei de 3 de Dezembro ; 
porqu,e, amtim, as curadoT>ias. estão ainda. em 
yeioree condições, embora em alguns lagares 
ellas sej'l.m oflicicis privativos·; porque são liwi· 
Uc!Õs .ºª seus conheeimantos ..•. 

o SR. ÃNDRA.DJC FIGUE!RA:-Mnitopoucos. 
O Sa. MAc-füwELL:-•.• muito poucos, diz 

mui b2m o nobre deputado~ porque o projecto 
não completou a. 11ua. obra, que é um<i oauaa. sem 
harmonia. e aem systema; porque é india
pensavel para. esse edi:fieio que se quer 
erigir da ma.gistratura, a organizac;ão do mi· 
nia~erio publico e até meamo do roro e da. a.d vo · 
eacia, a qua.fentre nós não tem sombra de or
ga11faa9&0 alguma. 

O gov:erno quer est11. armli. poli tiea ?. Traga.· 
nos sómente o projecto de organização judicia
ria., sopprima. o da admini s~raçio da j llS~i c;a. 
Tra.ga.,·nO•, porque temos espel'11nç11..de qua se 
ha de deailludir : passirn~ aqai, mas cahirá logo 

. no sena.do, ll o governo, conforme & justa espa-
cta.tiva de todoa nó11 e até mesmn, creio, que de 
a.lguua membroa da. maioria, já terá. entã:o c:>m· 
pletado o sau termo, tera feito as suas d!l3pe· 
dida.s. 

Tenho conclnido. (Muito bem, muito bem. 
O oradOt' é felicitado por grande numero de 
Sr$. deputados.) 

SPMRO em . 21 d~ Maio de 18Bi 
Yfdo ~ªlf· 278 do Vol. I. 

que po1• cerc11.·· de doa.s horas ~va presa; s. 
sua a.~ten~o.; e ainda. mais, pol'que fdb em· 
hora tãa adiantada e vejo-me forçado, só pelo 
cumprimento de um devel.', a abusar da. attenção 
dos meus íllastres collegas.· · 

.A camara pres 'nciou .na sessão de i4 do cor
rG nte qual o motivo que me impelliu forçosa
mente a interpellaro nobre ministrodoimpel"io 
a proposito de um l.'equeriraento apresentado 
pelo mea b.onrado col'.ega deputado pelo 20 dis· 
trielo da provincia do Pai·ã, pedindo ao go~ 
verno informa9ões reb~ivamente ãs occarrcin
cias que naquella. proyincia ~e tê_m dado, ~ c~n
cernente~ á assemblea, leg1slat1va provincial, 
sua convocação extra.ordinaria e successivos 
adia.mantos, e ao 1·egimen de dictad11ra inaugu
rado pelo actual presidente .da. provincia, ha 
mais de um anuo : fac to> e-;tes, cujo en un -
ciado:basta pa.l'a revelaf a sua gravidade e im
portancia. 

Tendo. esse requerimento sido adia.do, por 
ha-ver pedido a palavra, quando foi·post:»em 
discussão, o honT>ado deputado pelo 2° d1stricto 
da provincfa do Ama.zona.s, eu levn.nt ~i-me e 
1ndi á benevolencia. da camara uma urgencia 
pa.ra. a discussão imm~iiata de se111elhao.te as
su.inpto, afim de qo.e a palavra do governo, an
ciosa.mente alm~ja. ia, fo;se desde logo ouvida.~ 
a.fim de que não e. ntinuas>B o governo o som no 
de Epimenides, dormindo sobre coa:sas tão gl·a-
-ves da administração, como são as de que se 
trata; 

O _nobre ministro do imperio, JlOrtanto, ha. do 
relevar-me si eu venho peT'turbal-o ne>te seu 
afanoso lidat' eontra a instituição ma.is sagra la, 
que nos legaram os nos,os ma.ivres; neBse seu 
afanoso lid Jr traduzido pela expulsão dos cru
cifixo~ das escolas, pela apresentação do pro• 
jecto desleal em qae, a tit.ilo de caaa.monto ci
vil fac 11lte.tlvo, s i dá 11m golpe n11. i nsti tuiçilo 
religiosa. gnrantUa 11ela constituiçlio do lrnpa~ 
rio e pela. l ·i de 27,-casamento calholico ; 
Msto atrapello de irrezulari 1adGS com que 
$. Ex., pol' uma eapecia U.e monacaphobia.,quer 
ro luúl' a miseria \od11a 1111 ordens religiosas o 
ronlel-11~ 6. diae1·ição; 

S1·. praaidente, vej1J-me obrigAdo, por motlvo 
da. ho~a. a.diautad.<t, a circumsc1·evor-n1e o mais 
possivel á expo<içil'.o do f.1eto, às ei1·cumste11-
cias qae o precederam. e que o acompanharam ; 
a patentear a. tactice. de qoe se têm servido os 
meu·s a 1versa.rios par11 arredarem a difficuld11:le 
da. aolução ; e finalmente a a.ssignalal· aa con
se q°'encias deslatrosas que dahi provêm e cuja. 
responeabilidade rMàe inteira. sobre o governo. 

Começa.rei por prevenir o recurso ao argu
mento aophistieo com que de3de o começo se 
tem procurado lad~r a. difficuUade da questà'.o 
e illudir a opinião publica a. este respeito. Diz-

O s~.~Iac-Dow-ell:-Sr. pres'dente, 
uune& nece!!Sitei, mais do que néste momento, da 
benevolencia da caniara, eucceden.do na tribun;i. ao meu illastrado collega de opposi~ão o hon-

se qoe, si no Pará. ha duas assemblêas, como 
pôde o governo · resolver a respeito da q·ual soja 
a m:i.i~ hgitima, e que competencia . tem· elle 
pa.ra isso~ O nobre ministro, vendo o ·modo 
por que redigi a minha int~rpellação, devia. logo 
ter c.omprehen-l.ido que quiz evitar este so
phistDa, o qual me será parmittilo qua.lificar 

. ?a.do deputado pelo ii• diatricto dG Rio a~ J.i.
neh·o, <1lle, com uma profundeza de conhéci
manto1 fi.ne.neeiros, corn a :f&i:niliariedad3 co01 
que joga. com. e1tea a•1111m:pto11, a.ca.bou. de pro
duzir perante a camara. tun. brilhant. clisouno, 

de grosseiro. . 
Ni.<1 ~ tr&ta. de sabei: wm<l}?Oud~ o pr111>iden.ta 

da p.rovincia resolver, entre as duas corpora· 
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ç-Oes, qual é a maie legitima e. si tinha. compe
tencia. :para. - decid_ir do asaum11to. O que ê 
.incontestavel é 'lue, d a.nte da. exposição dos 
factos, ha necessariamente alli uma corpora.çlio 
le~i til!:a organizad:i. de conformid.ade com o acto 
.addiciona.1 e com o regimento da. a~seroblea e um 
grupo ille:rifüno, urn verdadeiro ajan tameri.fo 
_illicito. Não ha quel!tilo de mi.is ou menos legi
timo. Este õ. o primeiro ponto. 

O segundo ponto é que, ·si o govorno não t9m 
competencia paJ:"a decidir es5e recurso a respeito 
de verificação de poderes dos membros da.> as
sembléas provincíaes, todavia, 11 não ser Cllra
c teriaado por essa tibieza, de que fez abrd e o 
nobre J.lresidente do conselb.o, attribui11do-a, 
depois de nove meze~, ao B9U e::t-colli?ffa da 
guerra., o governo não podia deixar de formar 
convicção sua, afim de po~er exercer as attri
buições que lhe incumbe, pela lei das reformas 
constitucionaes. Ora, pergunto eu; o prGsi
dente ua provincia, d;ante do facto t\e duas as
sem biéas, incumbindo-l!te assi>tfr á abertura 
da. a8~emhléa e ler, pe~ante ella., a soa falia; 
com os meios de informação que a lei lhe mi
nistra, mandando remetter-lhe as authenlicas 
das mesas eláto1·aes e das juntas· apura loras ; 
com a;; informaçõ'3s que lhe provinham tambem 
da discussão que se ·abriu na imprensa, e com 
outros meios citl esclarecimento que tinha ao seu 

-lllcanco, não devia, si era nma autoridade capaz 
de cumprir o sou dover, reconhecendo qual n. 
as>emblda que estava. legitimamente organi
zad;1, comparecer peraute ella e hr asna falia 1 
Sem davida n~nhuwa. Ai de oós, si este pra· 
cedente, de dubiedwg o hesita9ão, fôr coUBa
grado pelos tempo~. porque então eu direi que 
n p1·opría instituiçlo constituciom1l BStá rnorta, 
tendo, 111iá11, si lo aberlo este desastroso exem
plo no dominio libera\. 

O SR. S1LVA ?lfat•l.\.1. dú um a.part~. 
Sonbo1•01, ha um crilerio para. distinguir a 

vor.lado, do orro; o que e logal,do que e illagal; 
po1• co11s1:1quencia. o simples bom senso ·estn 
ropellindo a bypothesa da posição ímpassivr.l 
do governo eatre uma assernblóa, qne deve sor 
legal, e um gru~o manifestamente illegal e re
volucionaria. 

Quando ou venho in!erpe!Iar o s-ove:-no, per
gunta.nrlo no primeiro quesito da. interpellação 
si elle p1'elecde continuar a conservar-se im

. paS>ivcl diants do grupo de cidadãos da parcÍa.
lidade libaral, que na provincia. do Pará.arvo
rou-se illegalrnente em asBatnble:t provincial, 
sob a direcção do coronel da guarda nacional 
Di·. Vicente Chermont de Miranda, devo pro-

. var em todas as suas partes esta pfoposiç ão, 
que é complexa. 

· Propouho-me fazel·o, com to:ia. a. leal lade 
·n!l. narração dos faet's occorri los e com minu
ciosidade, que julgo indispensavel, para qin 
po>sa tel:' logar uwa aprecia.ç!fo desapaü:o-
nada. . 

- AUenda o ncbre ministro para uma presam· 
pçã'.o natural, irrecusavel, que por ai mesma se 
impõe: seró. crivei quo si a aaseaiblGioque ina• 
ta.llou-se no llUÇO provincial, composta de iB 
·membros conservadoras, fosse a illegal. o- pre
sidente da. provincia. e o governo central aen-

'tissem-se em. bara.çadoe, a tê d&pois de tanloa 
mei:es, para. resolverem sobre este ~um· 

ptos Y · · l "d . d · · • cm envo que o pre~1 ente o. provme1a. 
não se houvesse decidido a ir assistir à abertura 
da assemb!ea. liberal a ler perànle ella. seu re-
la.torio 1 · 

E' presumpção muito na.tura.1, e, aia.nte desta 
falta de resoh1ç:Io do gourno, acredita-e e 
desde logo que ella se origina da consci enci.a 
que tem de •1ue a e.ssemblea. legitima é a com
posta dos i8 conservadoree, e justamente a q_ne 
deve funeciona.r, nos termos do acto a.ddic10-
n~. -

O S11.. ZAM.1. dá um aparte. -
o S:a. MAc~DoWJ:Lr.:- Sobre o modo de di

rigir o meu discurso, permitta V. E~. que a 
deliberação seja minha. 

O Sa. Z.AMA.:- Nito quero marciir iicuites; 
mas era para fazer um juizo ex;icto. 

O Sn. M.Ac·DowELL:-V. Ex. eetà no easo do 
marcar, mas eu não posso aceitar agora a sua 
insinuação. 

E' necessa.rio que :i camara attenda. aos ante
cedentes, os quaes como que preparavam ai oc
currencias que se d~ram no reconhecimento da 
pojare11 da assembléa. ultimiunente eleita no 
Parã. · 

No auno pas1ado, o presidente da província:, 
depois de haver accord~do com a commissiio de 
orçamento sobre a confecção da lei de meios, 
tendo a.tá enviado notas do seu· p1'opria punho, 
com emendas T{ue foram satia!ehas, iDcluinio
se no respeclivo projecto .•• 

O Sn. Crmz: -Foi um grande erro da as
sembléa. 

O Srt. ADRlÃNO PD!l!Nr.EL da um aparte. 
O Sn: M,~c-Dow!LL :-Ninguem o contestou; 

não aei 11i V. E:i:. quer chame.r a si esta i;-loria. 
Eu tive em ln'en poier not:i. escripta pelo 11ro. 
prio punho do Sr. Visconde de Maraca.ju. Ma~, 
proseguin !o no meu proposilo, em hes coni!i
çüas, S. Ex., com uma. dealeald \de que eu nio 
posso qu,'ll.iticar, negon aanc9ito a lei que tin\111. 
sido elaborada. de commum accórdo. 

O Sn. ADlltASO PIMENTEL :-O Sr. Vi~cond~ 
de Mat'aca.jú nâ'o era capaz de commeUer ums 
de.slealdnde. S. E:s:. nlo combinou 110 orça.
menta inteiro ; accordou apenafl sobre alguma' 
emendas. 

O SR. MAc-DowELL:-V. Ex. jlmais poderá 
jl1stifica.r e;.;se acto do honrado s,, Vis~onie ele 
Ma\•ac~jii. 

O presidente da ·pro\·incia, dizia eu, tecusou
se a sa.nccionar" lei em 16 da Abril do a11no 
passa.do. 

O SR. Ann.IA.NO Pmsi:cr.e:t:-S. Ei::. não fez 
comhinação em rebção a todo o orça.menta. 

O SR. C11.uz: -Os factos provam o con -
tral'io. 

O Sa. ÂT>R!ANo PtlllEllTEt.:-.-l.prcciados -por 
V. Ex. 

O SR. CRuz:-A,preciados com documentos, 
como cos ~::mo fazer. 

(Ha outros apartes). 
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o sa. M•c-DoWJ:LL:-:.Na narrnção destes 1 · Desde i88~ clamava eu aqui· na ~a.mara 

factos , sr. pre:;idente, é preci~toda calma, por- contra.ª fals1lic&ção que ae dera na eleição ~a 
que eu 9nero que a verd•da_ transpar~ça acima. paroch1a de Faro, o governo n.?~huma prov~
de ~oph18ma11 e chmore~ Cl!-1eulados. ( Aparter.) den~i.a h~.via tomado ; ao contrario, os papelll 

O preaiiente da prov1n.c1a, que negou sane- relmtivos a essa frau !ª es~andalosa !ln<l.aram 
ç1o à lei do orçamento, havia prorog~do r·or v i:ojando e°:l~ a.. pres1~ 0.oc1a. da. proVlncu do 
trés dias a. a68embléa; dando 'flOr motivo não Pa.rá, o m1ni.ter10 do unperio e a calll&ra dos 
lhe ter chegado aillda áa mãos a referida lei, Srs. deputado;, t~nJo e~ afinlll d~ ab:cndonal-ns, 
motivo qoe depois S. Ex. por engano, adul· por ter reconhecdo a 1mproficui •ade de qual-
te~ou em um acto offi.cia.1. ' - quer reclamação; afinal ~reio .9.ªª fica ram guar-

(Protestos do Sr. Adriano Pi1nenteZ.J dados no .archtvo da pres1den~1 a.. do Parà. O g,ue 
. . é certo e que esse facto crlIDinoso ficou tm-

Proroga.da. a a~semblea J?Ot ~res dias, I?lo puoe até agora, e produzia o sen efFeito,o reap
pou~e, nesse curto _prazo •. discutll' novamente o J.>ªr~cimen:o das fal .jficaçõcs ebitora.ea por 
proJectocom as razo~s de _nãosa.ncção e resolver, essa. fórma acoroçoa.das pelo governo. · . 
pel~s do11s ter~a, s1 dev1am ou niio. ser ellaa FrauJe em Igara.pé-mirim .-Nesta P'roch1a 
ace1ll1:5, reenvundo--!Se de novo a lei para ser deu-ee ocna invengão qne re11.lmente merece) um 
sancciona~a. (Aparte~.) ~ ·b,·evet. Appnrecl!ram além do numero de lista~ 

O pre1udeot~ dev1a. co1:1ced~r a prorogaça.o correspondentes aos el.eitores inscriptos no 
por p~azo maior; de~de que tinha revelado o livro respectivo. mais 20 listas, mui pequeni
pr!Jpos1to da qi:ie a lei do orçame.nto fosse su- nas, de papel deitado e de pouco corpo ou 
Jeita. a.o con.hec1mento da a.~aomble_a •. pai;a esta espessura que facilmente 8a uniam corn as 
proceder nos termos do act'. addiciona •• Mas chapas e poiiam ser occultas pelo d~do p olle
tratava-s~ de ~me. assem?laa conservadora e gar. Esta invenção é do partido liberal como se 
S. Ex. dera motiyo para nao poder esp~rar da verificou pelo augmento de votos liberaes nessa 
me111J1a, qae mo.:11fica&se ª· le1 110. ee11t1:10 da.s ·el::ição. (Nt!.o apoiaifos.) 
razões de nio sancção, e lh a. reenv:11sse. S. E:r.. . 

· cl.ei:rou, pois, ãecorrar o pra:.:o de muitos me?.es, O ~a. ~EZI!~ DE MEN~zES =-:Essa ~nven-
para eó, já. em Deiewbro, convocar extra.ordi- ção e muito antiga. Ja .tive aqn1 ?cca.e1ão d~ 
nariamente a ·&Hembléa, i~to depois de ter-se protesl.llr contra facto ~gnal praticado pelo~ 
faito a · nova eleiçio provincial ; e, note ·a ca- conservadores. Foram oa mee1re11. 
:inara, não obstante a opportuna. recommenda- O Sll. MAc-Dowii:LL: - Mas nós estamo~ no 
olo do nobi:,e ministro do ~mp.erio, em vi;tude regimen da lei de 9 de la.neiro, e vós q~e 11~i! 
de reclamaçao que lhe foi fo1fll desta t.r1b11na os paladinos dsssa. nova. carta de emanc1p~o, 
pelo meu illustre amigo deputado pelo 2° dia- ui.o podeis invocar precedentes de ambos os 
tricto da. provinci&. part:doa em mn r 3gimen condemna.do pela 111-

0 S11.. ADnrANO PIMENTEL:- Era gastar o tuação liberal de 1879. 
dinheiro de. provincia em pure. perda. Fra.ude em Monte Alegre. - Ne~tll. parocbia 

O Sa. MAc-Dow:sLL: - Eu tocsrei neste foram admittidos a votar i3 eleitores com re
ponto, para moatra.r 'que o presidente não e cibos de pr.tições apraae11tada1 ao j~iiz muni
zeloso e solicito, como V. E:x:. aapplSa, pela. cipal para serem quali6ca.dos no alistamento, 
oconomia doe dinheiros pnblicos. a. que se enwa. procedendo. 

Em Setembro fizeram-se a1 eleiçlSee, ~então, Na freguezi l de Ma<Dpi a maga qua. na 
corno era lllltural, 11urgiu dEisde logo a discussão ·fórlll& da lei, devia ser a mesma para func
na .imprensa, sobre as occu~ranciae do .Pleito ciona.r em 2," escru~' nio, apreeento11:·se ~om 
11loitor~, ~reparando-se o ammo do prea1Jente · effeito org1.nizada pelos mesmoa funcc1o:tar1os, 
da provJ.Ucta, -- m11s eates mudaram de nome, sem que t .vesae 

Pedú-ei á camara permiasio para assignaiar, havido alteração &lguma na füta de j uizes de 
a~reviadamente, visto qua aou obriga.do a reaa- paz, quer por morte, quer por mu:iança. de do• 
m1r-me, os factos escanJa.losos occorridos nesn mfoilio ou por qu :ilquer motivo legll. 
ele~ç&o, e, a proposito d~l~es, irei desde logo Ora., 'senhores, não era portanto o par tido 
as91gnalanJo .ª respoo~.ab1hda.de do !l'ove~no. coneerv9for qu e tinh~ neC<?ssidade de r!'lcorrer 

Na· paroc.h1a do MoJú a. eleição foi ~ls1ficad~ a meioa 1nconfesuve1a para. obter um tr111mpho 
p·ela meu h~er.a.l: A ~rova desta fal~16.cii.ção e indevido no pleito eleitoral. . . 
um e:ume J11d1c1a.! feito em dous ed1taes, ~m- A imiwen_ea maoif ·stou- se unll.mm~me,nte 
bos lavrados pela mesma lettra do secretario e nest~ sentido, com exce 'Çiio cfo um un!co JOr'>

assign.a~os por todos os mesarios : um del!es, na!, s~m cór politica, gazeta meramente mer
verd~de1r~, e outro fal$o. Comm<>tte~am a 1m- ClLntil que, d·?stoando de tod~.s as out~ . ! olhas 
previdenca de co~r o falso sobre o verdade• ro, diarias, apresento u-ge a apoiar a opuuao de
e, arrau~a.do e:te da porta. da camara., trouxe ·o fendid a pelo orgão of!icial. 
v~rdadeiro grudado no verao. Tendo sido, pouco A p . ._Lo am dona 
dilacera.doa, nlo obstante ser nece•p.rio des- . O Sa. DIUAN:> IKRNTEL. go er . 
collal-oll nm do outro, pele exame judicial, pe- JOrunes, 
rante o Dr. chefe de policia, Vllrificou-1) po1i- O Sa.. MAc-Dowa:tt:-0 orgia official tem 
tivamente quo e. vot&çllo conservadora havi• contra.cto~ com a admin straçllo, eu nlo o con-
1ido t..l1' fica;la, Parece-me que eala ' é, em di- sidero no n11mero daq uelle~ jornaet, ci ue eiuit· 
reito, nma prova irrocuuvel. telll livremente a<i 111&1 opiniõea. 

Ma1 qual o illCl'ntivo dma crime! Ahi •Í que Mu qual a rulo por q ue aquelle jornal, o 
e1\A • reaponnbilidade do BOvtrno. Dia1·1o· ~o Gn!o-Pcsl'd1 de1toou da &precia910 
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unanime da imprensa. 1-E' ainda uma. immo· 
ralidade dG ~Gverno. 

O .. nno pas:1a-lo nesta. camara reclamei. a. 
proposito de um Tacto, de qne tratou na ca:mara. 
vitalicia o nobre seaador pe!G Amazona•, r<·fa
tivamente ao inquerito policial eobre um.grave 
cri:ne commettido ás portas da oi.la.de de Be
lém, ao qual se estava a!li procedendo peran
te o cbefo d~ policia Dr. Moraes Sarmento ; 
dizendo ett então qne era. preciso q110 o gover· 
no tomiS"Se tola a cautela no ca•o de fazer 
qualqner advertencia ãqoella autoridad3, para· 
que não vie-se a sllcceder com relação' a ease 
inquerito o que tem succedido a re -pei to de tan
tos outrol 5'1bre crime, spmelhante.s praticados 
naqaella província. isto e, ft~aret.n impu:ie3, 
p ··lo rec·:io de corupromMtimentos pessoa.os ou 
por mal cntend:das condescendencias. • 
. Poi..<1 sab6 a caman o que aconteeeu '?O chefe 
de policia foi d~mittido pcuoo d·~pois e o inque
rito dorwe ate hoje no pó dou1·chivos forenses ; 
o criminoso mandata.1·io teve ensejo e protecção 
para. fugir para. o alto Purti>, onl o se acha, e 
os indiciados mand!l.nte> tinham. por is3o, o 
dever de pagar e8sa divida ~ situação libe · 
-ral. 

Eis a razão por qn~ o Diari" elo Grllo-Parti 
defende e sustenta o grupo da :r.ssemblêa libiral. 
(Apartes.) 

O $11.. ÂNDRADI F1Gu11:mA : - No Amazonas 
e no Pará., ba muito tempo niio h:!. governo, ha 
desgoverno. · 

O Sa . M.i.c-Dow:a:LL :-U, só ha um codigo, 
e com um artigo unico : nós fazemos o qu·J 
podemos, e o governo faz o que quer. Não ha 
autoridade, nio hn. lei, não há couaa d
guma. 

Mas, o nobre ministro m~ permittird obje· 
etivar tres pontos eet'eciae~. relat voa â. eleição: 
dous dellea concei:nenLes d do districto de San
tarém, porque mais tarde riiconhecerá S. ~x. 
a itnportancia, q11~ os mesiooa têm n.1 ques
~o. 

O Liberal do Parei, orgll'.o official, dizia ciuQ 
dou1 c1"1 lidatoa do sot1 p1rtido, co!'onel Rol1as 
o ruajor Piranhas, havfam ai:lo ind9vidamente 
exclllidoa, ou mais claran11nte, que a. junta 
apundora do S;intarém lhes bnia indevida
mente recu1ado diplomas. dando a. dous conser
vadores, OI Sra. major I>a.vid Freire e oapiti.o 
João Victor •• • 

o sa: Ann.rAYO Pr~lENTll:l. dâ um a.pnrte. 
O Sa. ~lAc-DowELL :--V. Ex. cm parte tem 

r11zil:o e eu lhe ag:·aleço avivar-me a memoria.; 
havia negado indevidamente diplomas em i 0 

escrutinio, a. esses dous cand.datos libera0s, 
dando isso Jog ara. qu• sabissem eleitos ~m 2• os 
dous cundidatos con~erva:!ores nomeados. 

Por outro Li.do; o mesmo orgão l.beral· tarnb•m 
sustentava qne o Dr. Clemen tino José . Li .c<boa. 
ha.via eido diplomado l~giLimamAnte pela junta 
apuradrira do diatricto da capital. · · 

Pois bem, senhores, a qno"-tio á muito sim· 
ples e vou roluzil-a a. pouca<> palavra'\. 

Em Santarém, no ultimo dos 20 dias do 
io prazo mArca lo, não tinham ainda chegado 
iO acta•, ma..q pela. apuração dos votos constantes 
dai aetu prt1e11tes ·veriflcc11 a. j11nt.a que ha-

viam .:andidatos eleitos com quociente elei toral 
conheci.io. 

O Sa. ADRr.L'<o Pnrz.."iT1:L : - Contra o voto 
do seu presidente. 

O Sa. Z.\hlA:-Como podia. saber o quocienti, 
si não conhecia a totalidade ! ( Apoiados d4 
maioria.) 

O Sn. • . MAc-DowELL : - Perdôe-me vo u 
passar adiante. V. E:r.. teva a sua questão lá. 
na Bahia : o illustre juiz d'! direito da Feira de 
Sant'Anna ; o Dr. Jos9 Lustoza da Cunha Pa· 
ranaguã, escreveu aobre esta asmmpto; V. Ex. 
tem :t sua opinião insuspeita. e po.lerá consul
tai- a . 
· O Sa. Z.ni.i.:-Não ha· termo de parida.de en
tre umii. e 0<1 tra. cousa: na Bl\hia fil.l tava apenas 
uma p;i.rochia de 30 e tantos eleLoras. 

O SR. M.i.c-DJw.e:LL:-V. Ex. assim me in
terrompe; não me deixa continuar. 

O Sn.. ZA~!A. dá. um apar-te. 
O Sa. M.1.c-Dow&Li.:-Não ha. argumentaç!o 

JXJSSÍV<l, .desd'3 que ella é interrom?ida fóra de 
propo, ito; perdoe-mi V. Ex. diz~l-o. ( Apa.rtes_.) 

O Sn.. ANDRA.Dlli F1GOJHRA:-Ouçamos o 
orador. 

O Sa. lifAc-DoWELL:-V. Ex. nãoes~ in
formado, tenha p:iciencia; depois de ouvir, 
formarâ então seu juizo. A opinião do nobre 
deputudo é devidi& & um& interpretação erronea, 
que S. E:t. d:I. ao a.rt. i76, § 3' das inatrucções 
eleitorn.ea, o q'!lal dwe B9r combin 'do cum o 
art. f 83, pois, do contrario, o meu illuatre in
terlociltor terà. um absurdo como conse~uencia. 
dasun. int'!rprotação, o que não póde ter logar 
segundo a. hermeneutica. 

Na opillião de S. Ex.. não se ~oderá fazer 
nunca a apura.~I!> d.\ eleição provinehl sonão 
na. hypothese ou de estarem pre5entas todll~ a.s 
actss, ou enlão de s~ torem e$gota lo oa 40 dias 
dos dou$ prazM, E O'lde ira pa.rar S. E:t. ~ 
Ma1 é regra da dirt!ito que quando se da a 
mesma. cou~11. ao deve dar a ma<m'\ a.pplicacil.o 
do principio da lei ; por oona·-quenc:a., assim 
como na.s eloiçilea geraos :i. maioria abioluta no 
i • 01crutinio pod• s~r rec9nbodc:lo. 1e1n e. preaen
ça de todas aa e.ctu, tambam o qooci~nte eléi
onl na eli!ição proVlnci"l póde ser reconheci· 
do sem a pres•nC}<l de lodns as netas ; é pre~i
sa.men te esta hypothese previata. pa.ra ambas 
essas eletções no art. i76, § 3° das instruc.,OOs 
ji citadas (11po 'ados da >)1iM• ia), e só .no ee.zo 
de que' nenhum quociente se verifique, terá 
logar ·o adiammto até esgotlr os pra&as marca
dos. 

o SR. Ce.uz :-E nio e adiamento, é uma 
nova apunçã.o . . 

O SR. M.a.c-OowELL :- Sr. presidente, V. Ex. 
vê q ue o nobre deputado p ~l 1 Bahia forço11-me a 
entrar nesta apreciação de direito quando esta· 
va expondo f 1ct1n, aohre 03 quaes com toda a 
sincer;dsde e leald01de desejo informar ao no
bre mioistro . 

O Sn.. Aoau.~o Pt)O:NT:Et. da 11m aparte. 

O Sn.. MA.o--DowBt.t.:- Hei de c\\e~r 16. ; 
para. que V. Es, é tão soft'rego ! !lei de·m• 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 11:23+ Pág ina 26 de 37 

-H8-

trar q11e o juiz de direito nlo é quem. merece a. 
censurlL de V. E:s:., é o presidente da provin
cfa .. , 

O Sa. Aonu.No Pw::mNT!lt:-Veramos. 
O Sn.. l'ifac-Dow:mtL:-... e censura g-ravis

sima., porq 110 não sou.be coroprehender o seu 
dev~r... · 

O SR. Amw.No PIMENTEL: -Quocl restat 
pTobanctum. 

· O S11.. MAc-Dowl!:.LL:-••• e exorbito::i adver
tindo a uma autoridade, que não era. seu subal
terno, nem empregado de sua secretaria.. 

O Sn. ÁDRrANo PrMEN"l'EL:- Não :advertiu ; 
pedin informa~õe~, e elle negou-se a dar
lh'a.s. 

O SR. MA.e -DowELL:- :Mas o nobre depu
ta:lo me permitta continuar. Estou aqui cum
prindo um dever ; tratarei de tudo isto, mas 
cada cousa. o.a sua opportunidade. 

E'te; tres pont\ls que indiq11ei ao nobre mi
nistro são como que o pião em que gyra. toda a 
queotã:o rel&tiva aqu·elU< eleição. 

Jã expliquei em que con;i,te a questão roh
tivamente e.os dous c11.n.dtdRtos libaraes que não 
tiveram diploma ; acrescentarei de pall!l!\gem · 
que o illustrado e integro j11iz de direito da 
com9.rca de Santarém e presidente da junta. 
me11 diatincto ami:j'o Dr. Erne~to ChnP.s, assi
gnou-se vpncido na acta, a cujo reipeito esto11 
em des:i.ccórdo com sua opinião, e, sem fa-z;2r 
injnstiç'a aos seus conheciml)ntos juridico9, 
penso que dormitou como Homero, in luzido 
sem davida por nma equidada apparente, mas 
contraria. ao texto expre.81!0 da lei . (TrDca m·se 
apartes). · 

V. Ex. (par!! o Sr, Ad1iano Pimen!eZ) pô1e. 
procuro.r de3viar-me ; eu hei de el'plico.r o ne
gocio com todas as circum,ta.ncia.~. 

O SR. AoauNo P1MENTEL dá um aparte. 
O Sa. M.i.c-DowJ:LL :-Isto não póde V. Ex. 

dizei•. Os membros do. ,iunt& de Santarém eram 
cav11olheiros muito distinctos,incapazes de servir 
de instrumento contra qnem quer que forni. 

O Sn. CANTÃO ;-E de muita co1·ag~m paTa 
assumirem a. reaponse.bilidade de seus acto3. 

o Sa. Mac·Dowl!:t.t ; - Quanto ao candidato 
Dr. Clementina Lisboa a hypothese era esta : 

O juiz su bati tu!o da 2" vara. da capital do 
Pará. na jurisdiqão plena, preaidindo ájunta 
apuradora, expeliu exproprio martc contra o 
voto da maioria de seus membros, diploma d9 
deputa.do ao Dr. Cl>.mentiuo Lisboa, contan
do-lhe P"ra isso 4 votos em separa lo. 

Esfo acto, basta· enunciai-o, é manifesta
mente Ulegal. por toio; os lado'> que se o enco.
ra ; e o meu illnstú collaga o· Dr. Clemen
tino"Lisboa., d9 quem faço o melhor conc~ito 
quanto á ~ua boa fê o b.'l.bilit~ç?íes scientifica.e, 
ha de estar convencido de que níi'.o podia ter 
assento na aseemblea com e~mclhante diploma. 

O Sa. Ann.rANo Prn:s:NTin. E OUTRO> Sns. DE
PUTA.nos dão apartes. 

· O SR; MAc·DowELL ~-sr. presidiantQ, ha n(} 
·Pará. um dir~ctorio liberal chamado commiull'o 

refoJ"mada, füulo que é lhe da.d.o pelo~ libel'aes 
dissidentes. · 

Nãó entro nesta partícula.ri d ade econorniell. 
do .partido adverso; o que quero oon~i.:-nar á 
qne esta co:nmissão aa dr,s>1.veiu nntre si e 
por osta motivo ho11ve uma reunião, que foi 
conhocida e annunciada pelas gazetai;,. na qual 
o $ecretario do govorno Dr. Tbeotonio de 
Brito declarou, s1gundo ouvi geralm •nte, que 
o presidenLe da provincia garantia que, si os 
memoros d11. tal c:<>mmissl!o reformada s~ aco
modo.ssern para bem da. união do partido, 
S. Ex. em retribui~ão abriria a asaembléa, 
que elles já projectavam constituir com seu. 
grapo. 

O presidente d11. provincia havia convocado 
extraor•linarfa.mente a assemb1é:a para o dia 7 
de Jan"eiro do anno corrente, dando como moti
vos dessa convocação: 1•, a falta de lei de meios 
pll.ra governai•, vist1> que S. E:t. estava sem or
çamento desde o mez de Julho do auno antece
dent~; 20, a nece.•sidale de providenci~r-s~ a 
respeito da carenci~ 1lo genero quasi unieo de 
aliwenta.ção si daquel a cidafo, a. carn3 verde,. 
no sentido s)bretudo de attender ás condições 
da cla;se pobre, porque alli o -preço da carne 
elevava-se então a 1$ por kilo, ao me~mo temp? 
que a pop11fação achava-se a braços com a epi
demia. da variol11., que intensam~Dtl! grassa.v11. 
Pois bem, no dh 5 de Janeiro na. fórma. d0 seu 
regimento.a 3ssembléa. pr:>vincial reuDi'l•SO em 
sessão prop:u•atoria. Permitta-me V. E!:., Sr. 
p~eeideate,ob•erval' em ps.r•nthe~ia. que.de vea
pera j~ s~ fü.Hava em tumult.os na cidade,em pro· 
videnc1as tomoda.~ pelo pre.~1dents o cheíedB po
licia. no aentido de evitai-os, de p:u·te a parte fü.-
1:am-se rocriminaçõeil e aguardavam-se scenas 
escandalosas o attenta1os contra n &ssembléa, 
rcproducç1to d.as que so b.avia.ru de.do em 16 e 17 
de Oa tuoro de 188~. a ct1jo reipeito improft
cua.menta interpelhi o nobre ministro .da j ns
tiça, em uma da'I l!'e&aões do a.nno p11ssa.do , 

O SR. CANTÃO :- Prometteu tomar provi
doneis.s 0 não tomou nennume. 

O Sa. Parsco PARArzO (minist1'CJ da justiça): 
- Era ao pod&r j1.1dioiario que competia. 

o Sa. MAC-D0\1i"~LL :- V. Ex. ter! a. sua. 
p111•te. Eu hei d11 de novo mostrar como a auto~ 
ridale administrativa tinha. ta.moem cornpe
teMia. e como ella nib cumpriu. o i>eu devei· ; 
mas si V. Ex. entendia que só o podet" jadi
ciario ara o competente para tomar µrovidP.n
aias, então representou papel sério qua.ndo da
quelle. cadeira me declarou q11e iria tomar pro· 
videncias. 

O Sa. PRtsco P AnAtzo (11i.inis t1·0 da justiça) 
dá. um aparte. · 

O SR. Mw-DJWEL~·:-·o qu"e eu sai <i cp1e 
neste paiz o ministro da justiça oceupa-se prm
cipalmante em faier coroneis da gaarda na
cion11. 

O Sa. Parsco P.uu.rzo (minist7"o ela jiwi~a): 
- Isto á chapa. VJlba.. 

O Sa.. lthc-Dow11:LL :- O q110 ea •oi o niio ô 
eba})ao 1) qu~ do o~pBdicnte do ministerio do 
V. E:ii:. l1iO con1tra. outra oon•a. (Â{loiado1 o 
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a_partes). _D~i:i;emos nesta doce i~usâ'.o o Sr mi-' fava desde logo e.ssen~ndo, para aeei~o una.· 
mstro da J_Ust1ça talvez desva~ec1_d~ c~m a pas- nime, _qual o unioo presidente legitimo da as.:. 
sa.gem huJe de sua ~13formaJud1c1ar1a q11e. ~a se°?',blG:J. provincial. 
de ter as ~uss exequ1as no Senado p:i.ra felic1- _E o p~imGiro ponto que fr:ao para. manifostar 
da.de do pa.12;. a illeg_<•hdade, com que retiraram-se os liberaes 

O SR. PR1sco PARA1zo (ministro da justiça): do recinto, indo procurar outro presidente; não 
"'.""'As sybillas morrel'al.ll em. Roma. obstante terw1 reconhecido a competencia. /do 

Dr. Paea de Souza para dirigir provisori arne'nte 
o; trabalhos. (Trocam-se muitos apartes). 

Dizia. eu; propalou-sG o boa.to de tumultos, 
(l, o facto verdadeiro, é que um troço de indivi
duos da. cohnia BeneviJes, capitaoeados por 
um Sr. Veigo. Co.bral, liberal conhecido, veiu 
com direcção a c:da te, ))ela estrada de Bra
ganç), para. onde o chefe de "[lolicia já. tinb.a 
mandado uma força commandada por um official 
de linha. 

(Trocam-se apartes entre os Srs. Adriano 
Pimentel e Crui; .) 

' J?m narrativs de fact~s, Ó impossivel prose.:. 
gu1r com estas interrup'ções. 

o SR. PRESIDENTE reclama. a. attgnção. 

O Sa.. lliIAc-Dow:en:- Eu peço a attenção do 
nobre deput11.do, (dii"igindo-se ao Sr. Ad.-iaao . 

O SR. ÁDRIA..~o PIMENTEL dá um aparte. ~imentel) não por miw, porq=1e c11mpro um 
O S!l. }fac-DowELL:-Peço ao nobre dcpu- rigoroso dwer como . repres~ntante da.q_uella 

- tado que me deixe continuar, . · · provincia, mas porque não tenho o dire1to de 
o SR. ADRIANO PnrnNTEL: _ Is•o são demorar além da hora regimantal os illuatres 

mores das ruas. º ru- collegas que me ouvem. (Continuam os apaY· 
tes.) 

O Sa. IIL-1.c-DoWELL:-Rumores das ruas, um O Sr. Dr. Paes de Souza. sentou-se na cadei-
facto tão discutido na imprensa, e .até affirmarlo ra. presfdenciel e. de conformi-lade com o regi. 
por um. jornal de~apaixonado e estranho á menta, convidou para secretarias os dous de
lull., como o Diario de Betem ! Poi~, não sabe puta.dos que lhe pareceram ·mais moços. A mi-

. o nobre de.[lutado da parte do official que ~.om- noria liberal, que tinha ido com intenç[o "for
mandava. aq u ella força e que fizera retirar o ma da· . • 
grupo desordeiro commandado por Veiga. Ca.- o SR. ADRIANO PIMENTEL: - Não a.poido. 
bral, o qual vinha postar-se em frente ao edi-
íicio da assemblea, grupo que havia sido en· O SR. ·1'i1Ac-DowELL :-ALtenda; não m.e in
commendado pelo s"cretario do governo, te;rompa. Te'?- _campo vasto pa1•a .~o~tra.rtar as 
trahiudo assim a confiança do presidente da 1 minhas propos1çoes_; escolha opportumdade paru. 
provincia 1 provar que eu sou infiel á verdade. Emprazo-o 

O S A 
pa.r:i. entrar no debate. 

a. DRT.A.NO P111n::1:r:e:.L dá um aparte. 
O SR. AonIANO Prn&NTEL: - V. Ex. fa.1!011 

O SR. Il!Ac-Dow.e:LL:-0 nobre deputado lem- nas intenções dos liberaes e eu pro~esto. 
brD.-me em a.parte o boato que correu àos con-
ee1•vadores e11t •rem tamb1m a.quarteie.dos ou de O Sa. IlfAc.DowELL :-V. Ex. não me deix:a 
prompt dilo na cau. do pre$timoso cbefo con- completar o ponsamento. 
s 1rvndor conego Siqueil'a Mendes 0 na do no~so Eu dc~ill. quo o Dr. P11es de Souza tomou a. 
illustt"a correligiona.rio coaego Costa Aguitir; presidencia. e convilou para secretarias os dous 
mas que import~nci11 tem urn boato como esse, <i.UG lbe po.Nceram mais moços. Os El>eraes que 
que se diesipo11 pot• ai meamo, 80 pasao que 0 tu1ham de rGaliza~ um plano premeditado, qual 
facto da vinda do grupo doaordeii·o prova•IB o do organii11rem uma ·1uplica.ta. de assewbléa, 
cabalmente, não só polo precedente do t882, flier:i.m entraL' no recinto G 1.!Jmar a.ssent::i dous 
acoro~o11do pel11 indi.forença do governo, desor- individuas nito diplomados, com e. pretençito 
dens 01nna á cuja fronte eativernrn 011 mesmos exorbitante !lo lomarei:n parlA na discussão e 
indivíduos que ag.ira. occupam 011 logai·e~ dG perturbarem os tr11.b~lbos regularõs da verin
honra. nesta novo e.ttentado ; como tambem pela c11.çilo de poderes. 
posse direct1 da' ce>mmui1icnç:to ou parte dada E' o rogitll&ll da. anarebia, o desrespeito á lei 
pelo official, que commandouo piqneto de obser- e ao PL'incipio· da. autoridade. ( Apoiados e 
va:ção na e~t~ada. de Bragança., parts cuja. pu- aparte$). · 
bhcaçí'í.o fo1 rnstantemente pedida pelli impren- Si-as juntas ap11radoras, que têm o diL·eito de 
sa e que nunca a presidencill. da provinci11. dar diplomas, podem abusar, supposição que 
mandou publicar no Diario Offecia6 ! Pot" que admitto na hypotbesa par:i. poder argumentar 
motivo não se publicou essa parte L.. com o nobre deputa.do, o· correctivo porven-

tura é que ca.da um que se julgue prejud"cado, 
Sob u.ma atmosphera tal de receios e ápro· venha com. sua. presença. intervir illegàlment9 

hensões, a. assembléa provincial reuni a"se no na. verificação de poderes, sem possuir 0 unico 
paço de suas sessõis no· d'.a 5 ds Janeiro para,. tital!). legal com qu.e podia t~mar pa.rte na-
na. ·fórma·do regimento,'procedar á verificação quelles ti•ab*-hos 1 . 
dos poderes dos seus membros. O mais velb.o · · 
de entc·e 9s eleitos; o venerando Dr. João Lou- Não hav9rá na lei repressão para os abusos 
renço Pa~s de Souza, tomou a carleira da presi~ da.a juntas ~ . 
dencia, facto sobre o qual não houve contes- O remed!o legal está. em nm . individuo não 
ta91foda;- parte de n.enhum doB presentes, quer diploma.d.o invadir o raânto da. o.ssembléa, 
liberal, quer conservador, por conseq:uencia e:.- iomar p~tc na discussão, arvorar-se emjuiZ, 
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pràtGnder julg-àr em cauaa. propria ~ Seria r&- Mas, di~ia en, retiraram-se oe liberaes, fa-
gim~n da anarchh. zendo um protesto. 

A vingar esse precedent'!, · póde b3m $UC- Iiã> tenho tempo para ler ea~o protesto, mas 
ceier qu~ nest& camara, em se11•ão prepara- o nobre ministt'o deve estar iofürmalo delle · 
toria, apre.sente-se uon gr:upo com identicas é u1n corpo da deLcto, · é u:na. con61!1liO · a.bte~ 
pret oções e o confiicto terá de deci lir-se v~ada do que tenho expandido. 
pela forga, jà que a lei nã-> mais tem valor. Sr. _pre.si~ente, ainda mesmo computando os 
(Apa.-tes.). dous ind1nduos que se a~resentara.m sem di• 

O libera.es procuravam executar o _plano qu~ ploma, a votação seria· sempre a. favor do 
haviam annunciado com toda. a premllditaçào. partido conaervadot', por 18 volo3 contra. 14. 

A prova. ó qlle a.provei taram-se de-1se proteeto (Apartes.) 
fatil,Jirei me~mo infantil-da cireumstancia da. o ·Sa; ÂNDRADE FIGUEIRA :-On~~mos 0 ora~ escolha doa dous secretarios, par>. levantarem d E • 

1 .. or. stamos com a hor& proro0~a.1a, . 
uma ;:oeewmação, dizendoqne osdlu.; escolhidos 
nilo eram os mais moços, confortne determina. o O Sa. MAc-DowELL :-Fa.ço p'.li;isas forçadas, 
t•egim~nto. Ora. apropria. phrlise regiooenfa.l V. Ex . comprehende, porque os apntes· obri
-pt1reaerom- ·cstá i ndicando que não se exige .gam-me a. levantar muito a. voz. o que fatiga, 
uma idade ex.a.cta., como se fôra attestada em e porque n ão poderei narrar Cactos, que sã» de 
certidão de b,.ptismo. • . sua na.tureza. enfadonhos p11r a poderem prender 

Ma& o que fez o presidente, o venenndo a attençá "da maneir:i por que estou aenJo in
Dr. Paes de S<luza.1 Com a. prudencia que o t.errompido. A•sim ningaew os comprebende ; 
caracterisa observou a.o deouta.tlo libel'lll que é uma. narr.itiva toda intllrpellada. Entre~nto 
recla.wava, creio que o Sr. Dr. Felippe Lima : tenho int3resaa em· toda. clareza, porque quero 
« Chamei os que me parecenim mais moços; o que o governo, de.vida.mente infvrmado, to oe a. 
nobre deputa 'lo indicará outre>s, si não eã.o estea respons bil•d.ide que lhe cumpre, decida. como 
oa de mgnor idade . .,. entender ; desejo, em snmm:i , s1beP si elle quer 
· Ent!o o illuetre ch<iíe do p'lrtido coneervadol:' continuar 011 não a proteg~r es•e eysterna auar• 
e membro da as~emblé11. provincial levautou-se' chie, e revoluciona.rio na provincia. do Pará. 
e propoz out1·0 alvitre na conformidade da.> dis- {.4.partes.) 
posições regi.cnentaes; dir.endo que, des~e que C)mo eu dizia., retiraram-se libera.~s em nu
bavia. duvida. a. respeito da. idada dos que foram mero de 14 e foram.se para. um erlificio ou pro
cha.m"dos para secretaries, a~ recorresse n vo- p:·io provincial em construcçã::i, em cuja p~rte 
tação da cQ~a. para decidir·S0 si eraw com eft'eito concl11iJa. funccion la carnar' municipal ; alli 88 
elles 08 mais moços. re1mirarn em seseã:!l, e ninguem sabe o que 

. Aceito o alvitl"a, ia ser consulta.da. a. casa, . puticaram, parque f )i verd deiro mysteri9. O 
quandoo11 liberaee hvantaram uma. nova re- qu~ se 8&,be é que, depois dhllO,publicou-se qne 
clamação, . que devera ter sido cogitada com sa tinham co1Btituido em asse1ubléa.. 
moita anteced':!IÍc:a, e era. natural de prev1>r o Sa. ÂDRu.xo PrnEJST.BL dá um aparte. 
em pe&'!Oaa, que já vinham com a. intenção for-
mada de provocar q11estõea p llra al'ranjarem O Sa. M.i.o DowILL : - V. Ell:. contir.úa. a 
pretexto de saa l'etirada, Disseram ellea : interrumper-me, mas eetá mal infor.mado ; eu 
e Mas nlo é posaivel votar-se, porque eetão pre- presencioi os factos , porque Slltavana. ca.pital 
, -..ntoa 32, em vez de 30 mombros da. assem- e V. Ex. lá niio eslava. 
bltia. > Attenda o nobre ministro para este e.rgu-

Raspondeu-lhea ainda. o presidente da. m•p, mento, pelo qual voa mos trar que os liberaea, 
proviloria: Oquo ciuerois que eu faça 1 Ainda que as consti~ir~m em a.asembléa, nio ae po
nlo che~ou a occaeião de serem recoibidos 09 d1am ter con~t~tu1iio, segundo ~ua..pl'Opria coll· 
diplomu do!J m•mbroa eleil.08, para verificar-se fissão. Como d1s11e a V. Ex., a.a 11upug11sçll1J1 
oa que a9oi estilo sem di 11lor.r:ia ; não po>11o ex- do partido liberal em toda " dillcuas!o pela 
cluir a. ninguem antes GUe a. oowmiss~o veri- im?rens11. versavam ap9nu BObre tr"• candidato•: 
fica.dora dê nesae sentido s3u parecer. it o majur D.i.vid Fa·oire e o Sr. João Victor em 

Eia aqai o procedimento correcto e cordato competencfa eom o coronel Rola e ml\jor Pi-
do presid~nte da. mesa prov'soria . rnnhaa, e o Sr. Joai; Felicio, co1npetidor do Dr. 

Pois b~m; proced~u-l!e a votac;ão sobre 0 in- Clementino. Pois bem; retiraram-se oa liba
cidente0e imD..1edia.tameI1te depois os. libera~s :ae_s da assembléa. com i2 eleit.i1 dipl!lma.doa; 
levantaram-se e retiraram-se, fazendo um ·pro- lmpugnavarn a elei'}ito d~ tres conservadore111 testo . !\08 quaes deviam aab~tituir tres liberaes; aqu1 

Analysemos.. estão 15 ; mas ca.recia.m d-) 16 para. se constitui-
p . . rem legalmente em assembléa. Onde foram 

r1me1r:\rnente, os l'b~raes nãn negam que b · d 
estavam a.Ui dou<; co-NligioD..9.rio.'I seus, sem· u•car a unida e preciosa pau s upprÍI' esta. 
diploma, o coronel Rolla. e o majGr Piranha. falta. 1 

. O Sa. ADRH.NO Pou:NÍ'EL :-Mas muito le- . . Invent:o.ra.m pa.ra isso á ulti.mi hora. o tenente-
gitima.mec.te eleitOll. • coronel . Anton~o Jo-;é Antun~s e Souza, qu~ é 

. m eu !-migo; f~1 meu ?º~lega de estudos aqui 
O Sa. ~fac·DÓ-We:LL :-:-Não era occasião da no R1ode Ja.ne1ro, b"1li.-;suna pesso'l~ da quem 

18 trata.r de<ita questão. Esfvossem, embora te11ho aeotiul'nlo profanJo ter de f .llar ne~ta. 
muito bem· eleitos, elles olo tioh1m a f11eold•d~ occ.i•iiio o neste sentido; inventara.m-n•o, sim, 
de ªPNHentar--ae na &l'lembléa, nom podiam porque o liierain appatecer cocao ele:to pelo 
pretBllder votar nr. nriAC&Çlo de pode!ea, . 2o aisttü:to. obrigadOI pela fatalidade do nu• 
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mero, ·para completarem os 16 e constitti.irem·r fraqueza t!a'justiça e do "direifo da parte do 
a.ssembléa.. . mesmo, não se limitaram ellée a reconhecer os 

Durante toda a discussão não se Iembr~ra.m seus co-religionarios em numero de 16 para. 
de impugnar 11. eleiçiio do illuslre deputado 1 formareCl .maioria, mas, violando ainda UtJ!IL 
conservador, major Gama e Costa; nem ha vez o l'egunento, sem terem preseaLes os d1-
combinação poss1vel par& que se apresente plo~s do'3 18 d~putados conservadora~, que 
com vota.9iio suf!i~iente, afim de ser ~econhecido haVlam permane~ido no paço da aesemblea, re
deputado o candidato AnLunes e Souza. Eate conhecel'am _ offi.c1osamente a 14 dentro elle~. 
recoahecimento asrlim como os demais effe· os quaes na.o lhes encommendaram o sermã:o. 
ctuadoa ·pelo g/upo liberal, notem V. Ex. e a E. p~ra que·~ f'.ara inculcarem fingifa impar,:
camara, foram feitos B6m que estivessem pre· c1ahdade e a..~~1m. armarem a boa. fe elo pres1~ 
sentes as authanticas ·das mesas eleitoraes e dente da pravrncia, de quem esperavam obter 
juntas apuradoras... por ta.l ~odo a tt.p_Provação do acto escan_Ja~oso 

~ . que li.aviam praticado. Era por este meio ille· 
Os SR:!. CRuz E CAN1'AO :-Apoiado. gal e violento que os liberaes procuravã.m 
O sa; M.a.c-Dow:JILL ••• bem assim os diplo- apossar-se da maioria. da assembléa, tornarem• 

mas doa 18 deputados conservadores, que fica- s~ em. maioria, qaando eram realmente mino
ram nas mãos das commis:sões no oaço da as- ria, e poderem então, contra o voto popul11r, 
s~mblê:t. • dirigir os destinos da província, · 

o SR. ADRIA."!O PIMENTEL dá um aparte. As~im organizou-~e esse grupo sob a pres~-
denc1a d1) coronel V1ce11 te Chermont de Mi

o Sa. MAc-DoWELL :-V.Ex. n!o póde dizer randa.. Não é em vão qne cito este nome. 
que honve estratagema, porq11e nao e capaz <le ·O homem se caracterisa pelos eaus preceden-
o provar. · . . • tes e V. Ex., Sr. presidente, pelo chefe daqu~lle 

~inda que elles re~lmente. tI~essem sido grupo poderá. logo reconhecer quo.l teria aido 
eleit03, era e. assemblea prov1nc1al corope- o seu procedimento e quaes seriam sena in
tente para julgar e annullar os dons diplo. tuítoa. 

m~ig11., embora, v .Ex. que não podiamos con- O coronel Vicente Cbermont de Mii•anda, :. 
:fiar na. assembléa., porque a decislio seria no O Se.. AntuANO PurnNTEL :-E' um cidadão 
sentido partidario, vi11to ser a m111or1a conser- distinctiseimo. 
vadora, nem por isso deixa de ser um principio O Se.. MAc DowEtL :-Póde ser distincto 
anarch.ico o da poder erigir-se urn gr11po em para V, Ex. ; eu vou caractedsal-o como um 
asaambléa contra as formalidnde3 e•se11c:aes ciJa.dão turbulento que 0, como figura obri
pe]a lei ee~belecida.a 1 Dondll re9ultn a. pre- ga..la. em todos os aetos de a.narchia daquella 
1111mp9io da. eleição ante~ da verificação· defini- provinda e que não ·tem outro merecimento 
tiva quci reconhece os deputados ~ Resulta do politico, que o pudesse elevar a. nlturs. de 
diploma, qilor se trate dl\ eleiç!io geral, quer chefo senão a sua audacia desenfreada. 
da eleiç!o provincial ; do or.tra, maneira ó 
impassivel haver ordom no reconhecimento de O Sn. ADRIANO PJMENT.EL :-E' t11n caracter 
poderei~; então na.da se podera Mcidir eenlio reapeitavel. 
pela f.,rça.; cm "ez da. autoridade moral O Sn. 1fac Dowll:LL :-Sel-o.ha pnra V. Ex., 
preval9corlo unicamente a. co11.cção pbysica e a já. o disse; appello para oa factos. E' o autor 
aud,cia. do combate ntlval do Capim em 1878, quando, a 

Eisahi a. ·sem razia manifesta. dos apartes do pretexto de um mandato para iuai:;-natura. de 
nobrll deputado pelo 2~ districtD do ALlla• Larma da bam viver, armou soldados a e1cra
zonu. voa o cDm ellea em uma lancha. a. vapor foi 

A longanimidade qull attrtb11i ao juiz de di· dar comb.~te li outra lancha, itue ~onduzia elei• 
reito de Santarêm, foi remetter o.o pre1id<mle Lores pacificas do outro partido, Hobre 011 quaes 
da provillcía 12m11 cortidüo da. agencia do cor- mo.i:do11 dar deicarg111 de ba.la, causando mo.i
reio, provando a data em que lhe (orarn entre• Loi! ferimentos e alguns gravoa. Est'3 facto 
g11es as 10 authentioas vindaa do ditrerentes está. provado por documentos que existem no 
parochia~. pelas quaeue verifica que, quando archivo de. camara, 
se \lrooedou á ap11ra~o no ultimo dia do pri.;. o SR. AnnrANO PmENTEL :-V. Ex. falia 
meiro prazo, as ditas actas não estavam ainda com suspeição. 
em mão do honrado juir., a quem, aliás, fez-se , 
a injúria de suppôr qne as retivera~ occulr.ara. O Sa. M.a.o<-Dow11:~L:- Aqui no parlamento 
propoai talmente. eu não poaso ser afi"ecto de suapeição quando 

O Sr. Dr. Chaves, na minha: opinião, não me dirijo ã nação •. (Apoiados.) 
devia ter levado até este ponto a. sua longani· Fallo com a franqueza que me é propri:i., a 
midade; nada. o obrigava a ter plra com o pre- re~p•ito de factos que é impossivel serem con
siiente da provincia es~a demasiada conside- t~stadqs, é V. F;x .• ·comprehende que não era. o 
ração, pois este não tinha. o diraito de arreditar Sr. Vicente de Miranda quem me poderia causar 
em 11ma. injuria semelhante assacada contra um embaraços no meu caminho político. 
ma.gi~trado dag_uella ordem .sem pruva algi:Jma, 0 SR. AD'.UANO P~-rl!:L dà um aparte, 
por simples afti rmaç!Eo graciosa. ·de um aeu des-

. affeiçoado politico. O Sa. MA.c-DowELL: - Fallo, poi8, 'sem 

. ~ n.s~'al'te constituido o grupo liberal pelo despeito, porque eeto11 posauido de uma. jasta. 
modo mais tumultua.rio possivél, o que revela a indignação contra eslie cidadão,.turbulento'. 

A. 16 
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O Sa. ANDRADE F1oui:lRA: - Nem o n obre 

deputado póde attribuir ao se11 collega ira, co-
lera ou de~peito. · 

E' contra o regimento. 
O Sn. Acll.IANO PrnENTEL:- Não tive inten

ção de o1fendelªo. 
O S:a. MAc-Do:wELL:- Nem ea Tecebi como 

injuria ; mls a reclamação do meu nobre col
lega. de opposição tem todo fuadamen to no re
gimento da casa, porque V. Ex. devasaa as 
minllas int~nções. . ~ 

. Póde, porém, j11lgal-as como entender, e11 
irei continu11.ndo a fallar à camara e ao· paiz e 
a qulificar o chefe do grupo liberal a rvorado 
em assembléa no Parã. 
· Segundo facto publico e notorio. 

Ha. .no' a.rchivo3 da secretaria. da justiça uma 
representação do juiz ds dirello da 2• 
vara. e de orphãos · da capital do P ará, Ba.riio
ae Santa. Gaudida, qae declara que em 
uma diligenci& de sequestro relativa a: um1 
:causa particu~ar em q ae era. inter~ssado o 
meamo·Sr. Vicente Chermont de Mtra.nda., a 
qual na:o discuto por ser assumpto particula.r, 
·appa.receu aqu·'lle individuo impedindo directa
mente e por fac tos a diligencia judicia.!, com 
desr<>speito .ao juiz, e conseg11i11.do burlar a 
diligencia com protecção ou antes apoio da 
inercia. do chefe de poltcfo interino, seu core
ligioti:irio e hoje collega de che'ffa na commis· 
·ião ref'ormada.. Est~ facto grave foi trazido ao 
conhecimento do ministl'o da justiça., então o 
actual Sr. presidente do conselho, mas que 

·providencia.a tomou o governo~ Nunca de11 llm& 
· aol11çào ! O juiz de direito eateve coacto, até <\uo 
um dia a Relaçlfo do district.o fez pronunciar 
sobre o assumpto e jâ estando a policia em outra~ 
mil:o1 reata.belecea-•e emfim o imperio da. lei. 

Quer ainda a camara. eaber o terceiro facto 
que eu exhibo Cllmo caracteristicO desse Ze<Ukr 
turbúleoto dos liberaes do Pará 'I Ahi eslá a 
interpellaçiio qoe tive a honra. de d irigir o.o 
nobrJ ministro da. jnstiça. no anno passado, 
appresent&ndo o mesmo individuo, como fóra 
indicado pela imprens:i d:i. provincia, a com
mandllr os desordeiros, que assediaram o paç? 
provincial, destruíram ja11-illas e moveis, 
'lançaram sob~e oe membros da aseembléa. paral
'Jelipi pedas e outros projectis, e 11.crescenhodo 
·à perversidade..Jgaominia, até barricas de lho ! 

O Sn. Aoa:Al!!O P1Ml!ll!!UL :-Po.ra salvar o 
chefe da V. E::i:. 

arehivo e 01 annaes deeta cama.ra, e V. Ex. 
diz-me que sãG declamações! 

O Sn. ADnIA.No PIMENTEL dâ. um apute. · 
O Sn. MAc-OowzLL:-V. E:r.. está se com

promette11do. Si os se11s co-religiona.rioa nos 
pod:am garo.ntir contra os desordei ros, é por• 
que e~tOA os reconheciam como seus chefes. 
Dondo lb.ea viaba esra. autoridade sobre elles 1 

(Trocam-se muito.r apartes entro o:; S rs • . 
Cru.:, C:anlllo 6 Adriano Pimeiitei .) 

Peço' a.01 meus co-religiona:rioe:, que deixem 
o i!lu~tre deputado pelo Ama.zona.,; na. sua doce 
illu~ão, $. Ex. só encontrou na p1•ovincia. d.o 
Pard. um homew que lhe mereceu os rancores 
do O<fül, odio velho que não cansa. ; é o honrado . 
juiz do dir0ito de Santal'em. 

Ainda. ha ponco accusou & e15Se digno magis
trado como sondo culpado na decisão ·da junta 
eleitoral do ·3• diatrieto, quando elle, a.li!l.a, por 
erro de apreciação muito embora, votou contra 
a ôecidou.lludidi, o qae S. Ex. confessa ! 

Querei• aalier até que ponto cbego11 a inter
venção do presideole da província, animando 
os autorPa da assemlilêa. illegal 1 

O pro1id.ontG da província, mediante recla
ma9ilo que. !e"!e do_ S;. Vic~n~e Cb.errnont ~e 
Miranda, dirigiu ao JUlZ d) d1re1to de Santllrem 
11111 otlicio, q11 • tenho aqui po-r certidão e posso 
ofl'ar~cer ao nob:e m niatro, ordenando qnci 
maada.~ae fazer ou nzesse uma nova aparação 
com u iO actaa e lhe declarasse ó resulta.do. 
Exigiu do juiz de direito o qu ~ nenhu ma lei o 
obrigava a fazer, plra. que a resposta pnd!'ssse 
aervir do ~•uudo â. p1·etenção dns dou~ c.andida~ 
tod, que ja estavam de tenção formais. de 
comparei:"!' a assemblP.a, como em~ctivamente 
oomparecqram, sum l evar diploma. o juiz 
de <11reito respondeu a tã.o e:ttrava.gaote exigen
oia com to lir. a altivez e dignidade de q_uem 
tem consoiencia. doa seus deveres e das attr1bui· 
çl!P.1 que lhe conferem as leis do paiz. (Aj)oia
llod.) 

Ma11, tiat11emoe adiante. 
O presidente da. província, que ha.via. convo

c~do a auembléa para 7 de Janeiro, por dona 
motives pond~ro~i88imo11, a saber: porque ha 
cerca. do um anno eat&va sem lei de orçamento, 
e porque a população -la cidade achava-se a 
braços com a c:ireatia. da carne v-rd' em é••OCa 
de epidemia, a fome e a peste, todavfa no dia 6 
de Janeiro baixou uma portaria, adiando a. as• 

.sembléa, 1ob pretexto de se ter ella dividido em 
O S:a. M~c-DowELL:-Fiq11e V. E:s: . certo, de dous gr 11poi. · 

. uma vez para sempre, que os chefes do partido 
conservador nio ca.reeem daesa. gendar•Mrfo O secretado do governo, em nome da S.- EL, 
liberal. Temos a nosaá. garantia. na. eon.sciencia. dirigiu esta portaria li a.esembléa. conservadora, 
do dever, na obs2i:vancia. da lei e na força. que fü.nccion,tva no paço, a ao grupo librn•l 
milral. (Apoiados da minoria conser~ad.ora) . . iguahnente, dando assim as honras' de belli

. Nóe não nos arreceiamos daquellea que se ce- gerante áquelle grupo faccioso .Je verdade:ros 
lebrisam por actoe que eu, só pelo respeito ao reb:lde3. Adiada a. aeaemblea· para 8 de Março, 

·parlamento, não qualificarei de fe.ccinoroioa. pelo motivo que acima indiquei, atienda a ca-
• . mara para a contradicção deste procedimento da 

O Sa. ~l>RTANO PIMBNTll:L:- E a.ma simples pre!>ideocia, tendo em vista a diapoeição do acto 
declamllÇllO contra factos. a.ddiciona.I, que só admhte o adiamento quanlo 

· O .Sa. MA.c-OowELL :-Pois eu indico os 10-1 o exige o bem da provincia ; e os motivos impe
. gal'ell onde ~Ião os documentos doe faG\oll que riosos e urgtnlH que deteiminai:am a convo--
allego: o &rchivo do Miniaterio da J1U1tiça, o caçlo o que nlo haviam cessado. . · · 
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Si a província tinha neeeasidade de lei de 1 O Sa. MAc-DowELL :-O governo, na verda-

orçamento, si era ii:npres<lindivel providencias de, naquella provineia (eu. ehamo a attenção 
sobre a falta de viveres, que o pre~i tente eom do nobre ministro) estabeleceu assim lll'll 
razão ba.via considera.Jo uma calamida.'e pn• precedente terrivd na administração. Ha um 
blica, podia lançar mão do adiamento como meio ineidente em que vou tocar, o qual assaz ·re
regular, como expa iiente aconselhado de boa vela a senda er.rada que alli vai trilhando o 
adu:únhtração '! Et·a justamente o rewedio con- governo. . 
tra indicado para resolver a difficuldade pre- Os empi·Ggados da. secretaria da aeseml:llé~. de-
sente. pois da divisão qlla se deu 011 daorganizaç!ío do 

A assembléa tiuha de reunir-se extraordi- grupo rebelde, continuaram, como era de lei, a. 
na.riamente a 8 de Março, mas no dia. 6, os de- receber do füesouro provincial os seus venci
putaclos que se haviam conservado na capital rnentos com attestados passados pelo 1• sacre
por não teúm tempo de regre~aar a.os ~us tario da unica assembléa legal; mae, reconhe
damicilios, foram sorprendiJ.os de novo com ceudo o presidente da pro'lineia ou antes o ee
a revogação do acto que convocara extraorcli- creta1•io do governo, que o inspir~va nasto 
nariamente a m~sma aasembléa, --revog,.ção ba- assumpto, e sobra quem recabe a 11rincipa.l 
eeadil. em motivos eutre si contra.ditorfos e op- responsabilidade não sõ por isso eorno ta.mbBtn 
postos á• ra1.ões que fundamentaram ess3 acto, por estar prep,1rando a sua futura candidatura 
sendo as circumstancias da provincia as mes- a um loga1· nesta casa com abuio do emprego; 
mas. reconhecendo, üigo, que isso lhes era. inconve-

No dia. 25 devia ser a a.b0 rtul'a da sessão 01·- n_iente para attingirem a seus tine, man:!ott 
din!lria., mas a 17 do me~mo mez S. El:. adiou pelo thesouro propor aos referidos emprega ios 
mais urna vez a asaambléa provincial até 15 de que, si qaize<se-4 continuar a receber os venci
Outubre ! Notem V .Ex. e acamara, que o pre- mBnto1.- viesseru trocar o aL\Pstado, trazendo 
aidente 63tava e est!i. sem lei de meios, quaudo outro, passado pelo official-inaior da seeretll.l'ia 
reconheceu a urgencia dil couvocação e:s:t1·avr- da. assembléa ; e, como n~o se pre1:1ta.ssem a 
dinaria d:i. assetllbléJ provincfo.l em l>em da este accàrto, porquo o official-maior d~claro11 
província, G lodavfa adioll-a por mais sete me- ao secretario do governo que oio reconhecia 
zes para coutiuuar a goveru~r dest:1 fórma., ba• na. presidencia da. provincia competencia P.ara 
eeando-se no mesmo motivo da àu?licata ex.is- d:~scriminar qual a aesembléa legal o.i ille
tente. gal, e que era obrigado a. cumprir as ordens 

Não tenho tempo de aualysar estas peças do secretari,o da. mesa da uniC!l 11~~embl.\a, que 
officiaes do presidente da provinci~; 0 Dobre mi- na.. secret.iria C'onst11va. lla.ver·se inatalfado n? 
nistro as lerá. pa~o, fo1-lb.es suspenso o pagamento ate 

. . hoJe-
. 1?ra, depois d~ 15 de _outubro dmi S .Ex:. ~ue 1 Ora, desta maneira o governo não só acon
alvitra ~a.sta ao ~l'. Vise.onde de. MaracaJU. ~º l selhava um procedimento inqualificavel-o de 
acto add1c1o?~l na? perm1tte o adu,manto senao trocar por um documento falso o primhivo at
eo~ a cou_d1çao, si11e qua :non de que a a<sem- testa.do, c;mo aincla procurava induzir empre
blea fonc<:1one ao menos dous meze_s em c~da ~n- g1tdos inferiores a desreapeita.r ao ~hefa da sua 
no, que sao- os ~ous mezcs de s~ssao ord1naria. rel>al'tição, desa.utotando-o. hto està ern doeu
~· Ex_. tem,- p_ot~, apen~s i5 dtas para .º seu mantos offidaes, quo o nobre ministro já deve 
e~peduin~e trivial dP adiamento, que foi dou- ter li<lo. O governo estranhava e censurava. ao 
~nua. bebtda. nos :umores da rua; lembrança oflicial-waior da eecretaria da a~sembl6a, por-
1nfehz.que occorr1a a .toda~ as pessoas !11enos que respeitava e obedecia á~ ordens do i• seere
traqueJala.< no conhec1m~nto dos negocios de lario da assembléa., seu superior hierarchico i 
publica admiuistraç:i:o, não para resolver o pro· . . 
bfoma, mas para rewover as difficuldade~ e sa- O Sa. Ann.uxo PrnENTEL da um aparte. 
hir doa apuros. Foi este o expediente de que O Sa. MAc-DowELL:- Nilo ha doas aecre-
bnçou mão o pre<;idente da. provincia ! lJe- tarios, perdoe-m_e V. E:i:._; o governo n~o p?de 
pois do mez de Outubro o que resta a S. E:s:? faier causa commum com interesses part1dar1os. 
Qual a sahidi que terá ~ Entretanto o mal se Comecei a minha interp~lla.ção red ·~indo logo 
ach~1 rá aggravado ; S. Ex. não terá outro ás suas exactas proporções este sophiema. gros
remedio seniic ir de abysmo er:n abysmo, vio- seiro. 
l~ndo ma.i• ;ama. vez o acto P.:idicioniil, p~a con- · Não ha, nem póie haver dous secretarios 
tlnua~ o ad1anu111~0 por dous annos ate findar legitimas: ha um legitimo e outro íllegitimo. 
a legu1latura. • . · d · · Tenha a.o menos o governo a coragem o 
· O SR. ANC::UDE Fmtr:e:I!lA ~ - Oh ! mal: v:í o presidente abrir a assembléa illegi-

0. Sa. Mac-DowELL ... afim de 3er coherent~ tima, porqua fica.rã sob o peso da. respon~abili
com o seu modo tie entender. Esta Ei a solugão dade do seu acto. Tenha esta decisã.o, embora 
que pó<ie encontrar o honrado Visconde: a as- pessima., mas não seja. um governo tibio, um 
sembléa não fuuccicniu·á e a pi·ovincia será governo incapaz. · 
regida pelo syste:ua_ a.roitral'ÍO da dict1duri Srnhore~, eia porque, e o nobre ministro me 
durante o biennio, além de" um ann~ que já. pre- per Joará 0 ter-me d~morAdo ta.uto tempo nesta. 
cedeu do mesmo regiwen. demonstração; eis porqu.' pargunto a S. Ex. si 

O S1t. A~nAI>E FIGUEIRA:- E' o que se o g ·Veruo pretenie co!ltinuar impassivel diante 
que.r. Nunca vi governo ·liberal tão inimigo des110 facto anomalo e e>cl\lldaloso, sem pra.
das aMembléas provin.ciae1. ti.car acto alg11m, obsarl"&ndo simplesmente & 
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autorizando, com a sua indiíl'erença, os eifeitos 1 me ~~ lei· (apoiatJ~s. ~a mi~Dl"ia); são deputados 
coDsequentes de tão enorme attent~o. leg 1&1mos da provrncia, e Jâ nu ndaram. a eeta. 

o qao, o gcverno pretende fazer 1 Quererá a.ugusta~ma.ra umi repre11enbção, que foi lida 
quê o Pará continue a aer governa.do por um n o e .xpedient9, e remeLtida à commissão de . 
governador militar, sem lei al~uwa, pela a.uto- . constit11i~o li pocbrea. (~p:irt8s.) . . 
l'idade sórr.ente de sua. caprichosa. vontade 1 .O q11e digo ao governo e que s.&r1a ma.11 DO• 
Qu.1 aqMlfa população continuo a pagar im.· bre, mais digno o procedimento do presidente 
postos sel:ll 'ei que os decrete 1 Que contin11em da província. si elle, em boa. ou ma fé, t ivesse 
n fazer-se alli despeza.s sem lei que as auto-. a coragem de eompareeer p erante a a>sembléa, _ 
-rize 'I Que .o presidenta da província. continua qaa lhe paracesse legitima, e les~e a sua fa lia. 
a c~hbrar .contratos onerosos.para a. provin.cia. UM Sa. · D.lliPU'l'.1.Do'- Mas como póde o go • 
sem autor1z:i.<;ão lsgal para isso 1 Que p_ros1ga vernojulgnr na que$tão ~ 
cste".estado de cou~as, permanentemente impoi- · 
sibilita.:fa a. assembléa. de fünccionar e um O SR. !lfac-DowELL:- O govarno não póde 
gru)l<1 rel:dd~, como que de proposito, no edi- decí.ilr o q11~ $ le~l ou_ illegal; mas deye for· 
1icio fronteiro ao oitão do pa.lacio do governo, mar SGU.JU~Z<> para.· guiar-se no exerc1cio de 
esca.ndilizando a lel e a moral 1 suas attribu1ções. Sapponba. o nobre d·~putado 

. . que o governo reconhece que é legal a assGm-. 
O SR. Cauz.- Âpo1ado. Olóa. ill ·ge.l; esta confecciona lefo, o presidente 
O Sn. ?tfAc-Dowi:LL : - O governo ficara im- as sancciona ; e!Jtas leis devem ser remettiJu 

passiverdianle disto~ aqui á cllllara para e:s:amin~-as, e a cama.1·a. 
Virá o nobre mini•tro da.r-me unia resposúi. então tem. int~ira competencia para as revoga.r 

e;omo ·no anno passados. do. nobre minist!'O da por olfenderem o acto add.icional â_ eonstitni•_ 
j11siiça., para. que eu espere por providencia.a ção politica. do imperio. · 
·que nunca ma.ie serão tomad&s 'l Continua.ramos Sre., nã11 venho aqui r eclamar só para roubar 
com esta norma official de servirem apenas as tempo á camara, can •ando os meus illustres 
decla.raçõe11 do governo l>'~r:1. illmiir a opinião co1legas, para perturbar o nobre ministro do 
publica, emquan10 o parhooento está aberto, e imperio, na. sua afanosa. lida. contra as pobres 
depois o ministerio, no seu dolce farn.iente; 01•.:!ê.ns r~ligíosas ; n~o o faria. certamente si 
o.ccupar-ee em ressuscitar questões a.mortecidlloS, não íôra o estricto cumprimento de um dever, 
'Pa.ra empoeirar os oltios da 'opinião publica. e ao qual me obdgon S. Ex.... · 
levar a seus :fins 011 protrahir a . vida. ingloria, A~seguro aos honrados deputado' qu.e,'si o 
que seria mais patriotico renunciar para o .bem me\l pa.rtid~ ne~ta qnestão se achasse nas con
qa nação 'l · diçõ-3s do p:i.rtido liberal, talvez til'ess1 de re-

Eis porqae interrogo a() nobre ministro: trahir- me pa.m não aceusal-o, porém jámais 
4io.nte des<e ajil.»tameuto illicito, q•1e devia ousaria estabelecer a discussão neste terreno. 
ser até diBSl.llvido pela policia, ante um e.conte- Não; não póde fallar esta linguagem da sin~ . 
cimento tão escandaloso, o que é que pretende caridade e energia quem lliio tem consciencia. 
f~er o .govGrno do pa~z 'l Continua.~ tolerai-os, de lhe Msistir a. ju.!tiça e o direito . ( Apoiadol 
como tem tolerado a te agora, por s1 e pJlo seu da opposiçao.) . . · · 
delega.do f . · Dit:1-s, portanto, estas palavras em relação ai> 

O Sa. RuY BARBOS.\. : - Resta. saber qual primeiro quesito da iZ1;terpel~ação, quanto.aQ 
dos dows é o illicit.o. seis~ndo re.sumir-me-h~1, pergun_t:mdo ao nobre. 

O Sli. MAc-Dowi:LL:-E' j11.!ltamenta· o feito 
fóra rlo paço da asse1Dbléa.1 e o governo tem o 
criterio para sa.bel-.o. Quer V. ~x. que lhe di
ga qual é esse cr:te1-io 1 E' o art. 6• do acto 
addicional,é o regimento da a1311embléa. provin
cial, são as acta.s authenticas remettidas p elas 
mesae Gleitoraes e juntas apuradoras a.o preRi
dente da provincia., dispo~iç!o da lei qne não 
é" certamente, uma superfi11i.:ia.de band. 

Poia, o governo, com t.odos eetes meios, não sn· 
be qual é ·a. assembléa legitima ~ De dnae ama: 
ou não sabe, e á inepto, ou sa.ba e é covarle. 
Si ~abe, mas q·uer proteger os sous amigoe, · vâ 
abrir a assembltfa il!egal, pactue com a immo
ralidade e o esca.ndalo ; rasgue o acto addicio
na.l, complete a sua. mi.ssão destruidora ; nós 
esta~emo.~ à.qui na. estacada para defender a 
b:uideira que devera fazer a vossa gloria. (.Mui to 
b~7ll ! muito bum !) 
. Não posso, Sr. preaidenle, 1;er mais claro do 

que tenho BidJ, posto que· roubando tanto tempo 
â camara, j ã em bora adiantada. 

Não peço so governo favor em :nome da 11.8-

semblea, legitimawente -constitllida no Pará; 
jimais Q faria: os meus amigos estão alli em no-

m10.L!ltro s1 a.oba. que e cou-.a. Sim;>ks estar o 
pre.idonte da provincia fazendo contrátos para 
obras dispendiosas de calçam~nto e de canoa 
de esgoto e fornecimento de carne verde à. po
µulação da. ci !ade, em quantia total supDrior a 
500 ou 600:000$, sem ter para isso autorização 
de lei alg11ma 1 -PerguDto a V. E:x. onde eatá 
a garantia da r esponsabilidade do damno·, que â 
província possa provir, de·a~melha.ntes eontra,
tos1 Pois, V. E:<t. ignora q ue, até os jornaes 
liberae• da. provincia. deralll noticias de taes 
contratos, censurando-os ~ A P rovincia do 
Parà,que aqui tenho, apez9.r de imuspeita, qua
lificou-os de per niciosos à. provi ncia.. Senho~. 
res, até quando havemos de estar conit.a.nte~ 
mante nó parhmento a levantar reclamaoões 
destM, s~m a menor esperança de uma provi• 
dencia. 1 Acredita a camara que e.u me vou sen
tar espouilçado Olll que o nobre ministro irá 
toma.r, ir:i. .emprei;ar al\S'uma medida prudente, 
afim de que cesae este es~ado de eouslll! 1 De· 
cbro que estou desaniando,-nada esparo, tendo 
só a satisfação de cumprir o meu dever. 

Em todo o pa\z o caracieri-.tico da. sit11ação é o 
enfraquecim.en~o da. autoridade. (Apoiados .) A 
autoridade tem perdido o presugio. ·Em relação 
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8.a ·:IS.semblêe.s, os facto11 aqui demonstra.dos a 
respeito da11 da Bahia, de Sergipe e de outras 
provincias revelam que e esta o caracteristico 
da desgraçad'l. época. que atra.vessacnos. A lei 
é letra morh, n~ é mais, como outr'ora, a 
força viv~ da. sociedade. No Par<!. sobretudo, 
de um tempo a esta. p~rt~, as circurnstancias 
se aggravarn de dia para dia. Naàa se res
pel.ti:.. O bispo tem sido pu b licamenta desa.cata
do e com elle o juiz de capellas, com annuen
cia ou cumplicidade da primeira !lutoridade da 
província ; a religião official do pa.ii, ainja ha 
pouco, foi a.Ui lud.brirula por um ministro pro
testante. Isto palo que respeitll. ao sentimento 
religioso ou a crença da maioria. da nação ; 
quanto ãs condiçõea de segurança e p 1z pu
füica aa ciligencias policiaea só tem servido ate 
hoje para. encobrir os 01aio1•es criminosos. 

Não ha. delicto grave, que se dê na cidade ou 
nas circumvizinhanças que não termin~ podim 
em um rela.torio em que a autoriie.de, não reco
nhecendo a existencia do facto, descobre tola.via 
o seu autor. 

Ahi estão, ent1•e outros, 013 factos, gravíssimos 
praticados contra a assembléa. em 1882, e pro
vados por corpo de delicto. Sa'be a ~amara até 
hoje em que coWliste a uni:ca. providencia to-
m~? . 

No a.ato de corpo d() delio~o qae li perante 
ella em sessíl'.o do anno passado ! 

O Sll. Pa:sco PAR.uzo (min.isero da justiça): 
- E o que fazem os juízes do Pará t V. Ex. 
~stá denunciando a magistratura do Pari, que 
e conservadora. . 

O Sl\. MAc-rowELt.:-Qua.ndo V. Ex. voltar 
á calma eu lhe d irei a res poata: O juiz de di
reito. a quem incumbia o processo, é o dcsem
bsrgador José de Ara.ujo Rozo Danim, ex~depu
tado, co-religiona.rio de V. Ex. e chefe occulto 
do partido liberal da provincia. 

Agora ouçe. mais V. E". Alér:n das attribui
ções do poder judicia.rio, V. Ex. ª''Ve saber 
g_ue ·a. policia as tinha para. proce:ier a inq ue
r1to, e q_ne,quanio reclamei pTovidencias, re
feri-me JUst~mente a estas. V. Ex. prJmelt~u 
qlle as havia de tomar, mas não as tomou. E, 
na verdade,V.Ex., qno d~.mitti11 a um chefe de 
policia, por esti>r cttmprindo o seu dever, com 
proceder a inquerito sobre um crim~ grave, 
qual o da tenta.tiva. de morte contra· o Sr. 
Magalhães Casiro, n_ifo era ca. paz de provi-· 
denciar cousa. alguma. sobl"e aquelle enorme 
attenta. lo, de que foram autores seus co-reli
gion•\rios. 

Antes de concluir, direi á camara, que, si 
cnm tanta. severidada tratei, no correr da mi
nha interpellaçiio, o honrado 81•. Vi11conde de 
Maracaju, foi sómente com respeito a.os actos 
de sua adcninistr .. çã:o e eomo fonccionat•io p th 
blieo; prézo-o muito em particular como ca
valheiro distincto ; jul!tiça qne lhe devo ren· 
d!lr desta. tribuna. 

Mas S. E~. poderá dirigir perfeita.mente 
uma p~·ovincia., emquanto tolas as cousas des
lisa.rem em. mar de rosas e fóra de gran.des 
difficuUa.des ; em ta.es eme1·gencias. não sa po
derá haver, des ie qu~ 5Ó lb.e. occorrea, como 
remedio appellar para uma conferencia,. na. 

qns.I asoh1ção proposta por seus amigos im• 
portava t.ra.nncção entre os plll'titl.oa, que er& 
unpoe~ivel em virtude da lei. • 

CuI11pra·::ae. explicai- este incidonte, de que 
tratou o meu nobre collega quando a.presentou 
B9u requerimento. S. E:i. convidou-me em seu 
palacio para ter uma confarencia com os chefes 
libera.es, a. respeito da. occurrencia. das dali.$ 
a.ssemblóas, ao que respondi que tinha. o maior 
des~jo de· concorrer para. desapparecerem taes 
difficul.la.des, comtB.nto que tudo· se :fhesse no 
terreno-legal; accrescenta.ndo, porém, qus tinha 
necessidade de communfoar a proposta de S. Ex. 
aos meus companheiros na direcção do partido 
eonserv-.dor da provincia.. Com elfeito, os meu11 
collegas do gremio ou direc torio forain da. 
mesma. 11pin.ião que eu tinha de~de logo exter
nado. 

Não noe podiamas Tecnsar a nenhum a.ccórdo 
qúo tivesse por base o cumprimento da lei ; 
estava.mos promptos. a irá conferencia. e discu
tir os factos, porque tinha.moi conscieneia dos 
noosos direitos, e não podia.mos, portanto, fugir 
á discussão feita. com calma, particularmente, 
do as3umpto, em que a imprensa. se manifes" 
bva mais ou menos i.dlnenciaQa. pela pa.i:s;ão 
partidarfa •. 

Ouça agora. a camara qual foi a proposta. 
feita por tres chefes liberaee autorizado> : foi 
q u.e tufa se a.caba va e se dava por não feito, 
passando por cima de tudo uma eepo:c.ja, faze11do 
t.abo!l. raza, para come114r de novo a. vei-ilicação 
de poderes ! · 

Nós lbes retrucamos : mas com que garan
tias~ Pois9 quem tinha consciencia do seu di
reito podia. aceitar semelha.uh proposta? O pàr
tido liberal podia. achar vantagem em seme- · 
)bante proposta, porqt29 elle não qnP-rfa. mais 
do ·que en.endar a u;ão dl imprevidencia que 
havLa tido em reconhecer os deputa.dos cõnser
'i'adores, em numera de f4. Procedendo-11~ a. 
nova. vtirifica.ção, com certe:?.:a. os liberaes havia.ui 
de prtiparar as· cousas de modo que nãofi.casa •m 
na contingencb de ter só um voto de maioria ! 
Ers. isto proposta que nós pudes•emoa acoitar 't 
Pois, um. individuo CJ.Ue está. no gos~ de uR'.la 
propriedade, por titufo legitimo, porque um vi
zinho lh'a vam co)ltestar, ha. de concordar em 
ren.nnciri.r ao S(lu direüo, para voltar á occupa.· 
ção originaria do primi sapilmtis, como si a 
cousa fosse res m.1lliu s '! 

Tenllo por muito tempo cs.nsado a attenção 
da casa, mas não podia preacindir desta narra• 
ção minuciosa. ; 'esporo ouvir do nobre miniSli-o 
e.s inforlllil.çõê.s que o governo tem a respeito e 
as provida.ncias que pretenda tomar. · 

Já decla.rei, com franqueza, que n.ão confio al
cançai-as ; mas peço ao nobra m.iniatro quo me 
cause uma decepção agrada,·el. "Venha S. EJ:. 
com ea>a. energia, que o caracterisa e qne é tão 
apr,goad<J. pelos seus defênsores, influir, por 
OJeio a.~ providencias aàeq aaJas, para que ces
sem os escandalos que se e•tão dando na pro
vlncia do Pará, para que os factos anomalos e. 
escandalosos, a· que ma referi, não s~ reproda~ 
zam na.quella ou.em olltra. provincia ;_não se 
perpetuem na historii1 .. politios. d () nosso paiz; 
(,}fuiN bem, muito bem.) . 

~ 
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s~o em 16 de MWI de 1884 
V ido pag. 232 do Vol. I. 

O Sr. Be.ze;J;"1"a de Menezes: 
-Sr. presidente, eu tQmO a palavra neste de
bate por um dever . sagrado. Desejaria muito 
não tQmar parte nelle, mas, tendo sido cha
mado a subscrever um pal"ecer, contrario a.o 
voto em separado do meu digno co!lega depu
tado pelo Cearà, não }Jude deixar de fazei-o, 
viato ser de acc:õrdo·com o que emitti, desfo o 
momento em que se apresen10·11 esta. questão á. 
commiesão de poderes . 

Não posso, por tuna razão, dei:ur de e:tpot• à. 
camara e ao paiz oa motivos que tive pa.ra 
afastar-me da. opinião do nobre relator, do voto 
em separado e principalmente porque trata-se 
df' uma queatão de ver:ficação de )JOderes, em 
gue, embora Dilo haja, suppõe-se que ha sempre 
rnteresse politico. 

Especialmente a meu respeito, julgo dane
cessidade garantir á. camara que não vejo, 
nee~e pleito; ab!oluta.menta côr politica, vejo 
sõme11te um julgamento em que entro com a 
minha. eonsciencia. 

O SR. S:r;vElllllD RrnJ::Ul.O :-Ninguen. em· 
prestou esaa. intenção a V. Ex:. 

O S:e.. Bl!!:i:ERIU. n:m MEN11::i::m11:- Preciso de
feoder-me das arguições do nobre deputado 
pelo Ceará.. 

O SR, RA.TIBBONA :-Fallei em these. 
O Sa. BEzER!lA Dlll MENEZES :-Si eu tivesse 

liberdade de afastar-me dos dictames de minha 
consciencia,._ nesta. questão, declaro que a mi
m.ba vontade e o meu coração se pronunciariam 
por aquelle,cujos interesaes ad1oga o nobre de
puta.do pelo C·!ará. Tenho todas ns razões, si a. 
camara me. permitte dizer, pess.oaes, para con
correr com: o nobre deputudo no reconhecimento 
do illostre candidato l?do 6• districto de Mi
nas ; mas a minha opinião, a.que foi emiLtida. 

.. no parecer qu·• se discuta, a a minha conecien
ci&, nilo me permiLtem deixar-me arrastar pela 
s1mps.thia. · . 

O Se.. RATISBONA. :- Nem eu era capaz de 
dizer isso. · · 

O SR. B.1:nR.ll.t. DE ?lb1i.1:z.1:1 :- Vejo-me, 
]IOrtall.to, na contiugencia de discutir os fün· 
dar:nentos do parecer, afim de que todos fiquem 
conhecendo q tte n!o forllm iU1aginario1, q 11e 
não íoram effeito de uma imaginação brilhante, 
como disse o ora:lor que'me precedeu, maR o 
Iràcto de u~ convicção eincera, embora la.
bore em erro. 

O_Sa. RA.Tr&BONA. :- Eu deplore que V. Ex. 
eateJa eUl erro. 
. o Sa. BEZERRA. Dll: MENEZms:- Em todos os 
actos d.a. minha vida publica, sigo a doutrina de 
·contar com a minha razão e com a minha con
scieucia, de andar de aceôrdo com ai.las e 
nunca 1!'ª arrependi, porque embora tenha re
conb.~ci:do. al~nias vezes que andei mal, a 

· eonsciencia nao me remorde. 

º S1t. RA.TIÍBONA.:- Éu.não po!lSo deiur de 
fazer-lhe justiça. 

O SR •. BEzElUlA DE M:ENEZES : - A questão 
que se debate, t~m um duplo !ado por que deve 
ser considera· la. Deve 11er coosidera fa., não só
mente pelo lado juridico, em que coo.fe-so a 
minha inferioridade em relação aos nobre:: 
campeões da. idéa adversa.. Não sou forma.do 
em direito-, sciencia. que, me permittam de
clarar, dá o dom da posse de todos os conheci
mentos humanos. 

Sou medico, ignorante ew tudo, menos em 
medicina.. onde afola não represento_ papel 
conspicuo. (N ao apoiados.) 

A questão, a meu ver, deva ser considerada 
sob o çonto da vist1l. da ra~ão e do bom senso ; 
e si é verdade, como ja ouvi dizer a alguns 
j uristas, e guardei para meu uso, que a scien
cia do direito ê õaseada no bom senso e na 
razão ; portanto, posso, por este la.do, ter a 
pret.en<;io de approximar-me um pouco dos no. 
bres advogados da idêa i.dversa, porque, mercê 
de Deus, tenho bom sen~o. e wioha ra,.ão, não 
tão esclarecida. como a. dos nobres deputados, 
me permitt~ essa. a.puroximação. 

E:;ta cQmbin•çã.o do dire\to e da razão faz 
com que, quando tivermos de interpretar uma. 
lei, não despr•zembs a sua parte essencial, que 
é, como acabei de dizer, o sensc com,. 
mnm. 

E, pois, tratando-se da dnplicata ••. 
O S:a. RAnssoru :-A razão, só quando nã'.o 

houver texto. 
O Sa. B:mzERlU. DE MmNl!lZ:<:e :-Mas quando 

o texto encerrâ uma amb'gu:dade., .• 
O Sa. R ATISBONA: - Qne não ha. 
O Sa. Bs:zERIU. :OE MENEzE~: -T:i.nto ha, 

que eata.wos vendo a. divisão de opiniões, que 
exietem a respeito da. materia. 

EaLa divisão, respeita.ndo, como devo, e a.cre
dito que o nobre deputado tarnbern reapnita, a 
opinião de ca.da. um de nós, pt'Ova que não es
tamos de accórdo no modo da P.ntender o t~xto 
da !ai; e, si não estamos de a.ccól'do, a conse
quencia fol'11ada é que s. lei não á tão clara que 
não s:e pre.ste a interpret :ç1ili> div~rsa~. 

E', pois, no io.tuito de chegarmos a uma so.
luç!o, que não fóra. a jastiça e o direito .ios 
cand:datos, que nu, a.pezar de inapto em ma
terie. juridica, tive d~ dar parecer, procuran
do, para n~1e fim, entender & lei 11agu11do a 
minha razil:o e o meu bom senso, e da.binasceu 
a. convicçib q11r. serve de ba,e ao parecer sub
scrip to pela maioria da comwias<to de constitui· 
ção e podel'ea. 

A doutrina do voto em separado, conduz a. um 
absurdo. 

O S11.. RATISBONA:- Eu quizera que V. Ex. 
o demonstrasse. 

O SR, BEZERRA. nl!i fuNitz>:s!- Não tenha 
pressa; eu tomei nota.a e satisfarei ao nobre 
deputado. Si cou luz a um absurdo. não póie 
ser a base da. interpretação verda.reira do texto 
da. lei, que o nobre deputa.do invoca em seu 
fa.vor. 
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A lei de 9 de Janeío de 1881 estabelece, 
como já foi a.llega:io, os casos de incompatibi
lidade, e declara, fürmal e ca tegoricamen~e, 
que os votos dados aos individgoa que estive
rem. neste caso, são nullus e não podem ser 
cont1dos. 

O SR. Rl..TIBBONA. dá um aparte. 

. de estabelecer uma concurren eia,_ que deviriam 
entrar em 20 ese rl1tinio os dous me.is vota.dos 
do 1°, estava claro e terminantemente subeu
tendido que se refaria. áqueUes, que eram aptos 
em vista do> artigos antecedentes, caj'l eleição 
em 1° escrutínio estava. escoimada de todo o 
vicio. 

o SR. BEZERRA DE MENEZES:- A disposição 
formal ds lei é: que não podem ser contados. 

lst > é ulterior, V. Ex. ouviu o orador,que me 
precede11 n~. tribuna, ler o artigo. 
. -O S:a.. RA•psBoNA.:- O art. 11 di7- que nil'.o 
podem ser votados para. deputado ou senado1· ou 
membro das a~sem bléa.s prov inci ·e~ os de
clarado; ineompativ~is .A~ora qual é a sancção? 
A do art. 20:-São nnlloe os votos dados. 

_A SAncção abr1m~e o corpo eleitoral, quando 
elege, e não sómente o eleitor. 

ó Sa. B1u:-icaa.1. DE M11NEZES:- Não posso 
deixar de encontrar um abs11rdo nesta. com
binaç.iío qa:i V. Ex. faz do art. U com 
art. 20. 

O Sa.. RA.TlBllONA:- E' a lei punindo; e. 
qn~ndo ella pnn", não podemos erueiidel-a 
senão em sentido r<lstricto. 

O SR. Be:zEallA. DE Mi:ini:ns:- Ouvi com 
altençito ao nobre d •p ; lado. Peço que me deixe 
tambem manisfestal" e. minha opinião, que ê 
de conscienefa e não de conveniencill. 

A disposição d·o art, 1i traz em si mesma a 
sua sancção. 

O Sa. MAFRA.:- Não apoia:fo. 
O Sa. RATISB01u.:- Sancção que não é ex

pressa ~ ! 
OSa. Be:naaA DE MF.:NEZEq:-Não sei o que 

possa ma.is ·dizer o legislador, do que: não po
deu1 ser vota los os individuos q u.e estiverem 
nestas circumstancias. 

O SR. MAFRA.:-E' para declarar, depois, 
que é nulla. a. votação. 

OSR.. RATISBONA.:- Isto é que é jurispru
dencia. 

o Sa. BEZERRA. DE MENEZES:-E' uma inter
pretação que dot1, seguudo o me11 bom senso, 
-porque não trago outra medida para aferir as 
interpretações legislativas. 

V. Ex. comprehende que, si a lei não quer 
que seja vot01d J o incompatível, e si declara 
que não podem ser vota.do~. si declara. qne s!l:o 
nullo8 Q8 voto~ q11e ae lhes dão, perg11uto, como 
é q11c elles hão d~ só nente vir"" ter B'incção, 
quaodo forem eleitos 1 G mo é que só hão de 
ter a san!lçiio do a.rt. 20 da nos,a lei 1 

. Sr. president0 , é inaJmissivel que o indivi
duo ir.cornpativel, obtendo votos ern fo escru
tinio, vá ter urn loga.r no 2°, f.!rindo âquelle 
que é apto. Certamente a lei não fez clara e 
terminante a sua disp()siçih a este resp~it<1, por 
qoe S?ria dizer aqnillo q11e era oc:oso •. Si a. 
lei declara nullos os votos daios ao incompa.ti
vel, não podia estabelecer que no 2° escrutínio 
entrasse um incomp~tivel. 

E nem precisava JeclarJ.r que não podia. en
. tra.r, porque, dispondo, sob o ponto de vista. 

Seria absurdo· quo a lei não &dmitiase a. elei
ção do incompatível; mas a.dmittisse a sua in
clusão em 2° escrutinio. E, como entraria. em 
2° eacrntinio, o indivi luo 9.Ue não tivesse habi
litações para. ser eleito, o mdivi iuo que não ti
vesse-votos, porque oe votos, que recebeu, são 
nullos1 E porque razão, e para que, a lei deveria. 
declar:ir que es~es não p0Je1·i~m entrar em 20 
escrutidio, desde que é de simples bom senso 
e de rigorosa. logica que elles nil'.o poJem en· 
trar em 20 escrutínio, pois que os seus votos 

'são nullos ? · · 
O cida ;ão ineompa.tivel póde receber votos 

no i • e~crutinio, po~q ue o eleitor tem o direito 
<!e votar até em branc~; mas a corNcção está 
ahi mesmo, e consiste em que este voto contra· 
rio á lei,da.dG em i 0 escrutínio, não tenha o po
der de l;w.r a 2• o individno inc·>mpatibilis<1.do 
que o recebeu; no ca~o contrario, ficaria a.ppro
vada a. infl' tcçào da lei. 

Pois não é logico,que o individrto que reeeben 
votos no i• escrutinio, sem 03 poder receber em 
!Me da lei, s~ja eliminado, e entrem para. o 20 
escrutinio sómente aq uelles que não estão in
compatibilisados 7 

o·si;.. MAFP.A dà am aparte. 
O Sa. BJ1:zi;:aaA DE MENEZES :-Não é nullo 

o i 0 eserutinio, porque ne.>te, o eleitor tem a.tê 
o direito de vota.r em branco. 

Não é ra.cional, não é logieo, digo eu, que 
no to escrutinio se apurem aquelles que devem 
concort•P.r ao 20, de modo qu9 só entrem em 20 
escrutinio os que estiverem aptas, como q11er a 
l~i e os nobres deputados não po:iem con
testar I 

Parece-me 9.ue não se i;óde consid<irar a que~· 
tão, sinão asmn. 

A inclusão de um incompa.Uvel em 2° eacru
tinio deitroe &~vista.a do legi~lador, relativa• 
mente á competencia ou couc11rrencia que deve 
haver n~sse escrutinio. 

Digam os nobres deputados o que qnizerem, 
a minba. razão não os póde acompanhar nesse 
vôo de imaginação. 

O caso é muito simples. Não é, como disse 
o nobre deputado po~ Sergipe, só:nen.te o ca.n
di la.to que pódà jogar com essa. arma para se 
fazer forçosamente eleger. Isto é verdail.e. 

. Desde qns o incompativel entrar em 2• escru-
tinio, e qMm vai julgará o tribunal da caman 
dos deputados muito tempo depois, o candiiato 
f.tz disso uma arma para a sua eleição, obtendo 
votos q ae não teria si com outro concorresse. 
E' hy-pothese, não applico ao caso. 

Mas, Sr. presidente, ainda outra razã'.o que 
não t1m nn.da com o candidato, é que: o proprio 
elei~or, tendó sciencfa de que um dos dous que 
concarrcim a 2<> eacrntinio n:ilo está. apto para 
eer eleito, que, si o for, devera ser o·sell di
ploma. annullado pelo poder veriuçador, Bem 
duvida. não irà perder o seu vota e forçosamente 
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o darA áq11elle unico que se apresente s.pto pua 
represental-o. 

N!o ha, não póde haver no modo de entender 
do nobre deputa.do, autor do ·voto em separado, 
razão plausível que estabeleça, que firme o 
principio da lei, de que o 2° es~rutinio deve ser 
uma concurrencia.. 

Imaginem.como quherem, hão de chegar a 
esta. conclusão: no 2> escrutinio, em que entra 
um -incompativel, um inapto para. receber 
votos, não ha. concnt'rencia. ; e então sott eu 
quem pede aos nobres d~putados, tão adstrictos 
ao texto d& lei, que me digam a que fica redu
zido o espirHo dessa lei; 

Fica, Sr. presidente, com efl'eHo, uma lei 
maLeria.l, sem espírito, uma lei que nos leva. a 
absi:.rd~s de:;ta. ordem, o que não póde ter sido 
a. intenção do legiiilador. 

E, si não pôde tel' sido esta. a intenção do le
giB la.dor, os nobrea deputados que_ mil honram 
com os seus apartes hão de re~oD.hecer qne a 
ena. opinião vai de encontro a.o gue póde ter 
Bido racionalmente a intenção do legislador, ao 
que é racionalmente o espirito da lei. 

O Sa. FEL1c10 nos SANroa:- Noto que os 
apartes aão do5 miudos ; os gt·audos não dizem 

·nada. 
O SR. Bi:z~l\RA DE MENEZES:- Sr. presi• 

dente, ainda me corroborou nesta. convicção, 
levando-m~ a subscrever. o [>arecer que se dis
cute, uma consideração que não tem somenos 
peso: é a. relação que existe entre o artigo que 
se refere ao caso de que nós tratamos $ aqueUe 
·qu_e se refere ao reconb.ecimento de poderes no 
·senado, e que o voto em sevarado 1nterpret.a, 
com admiração minha.. Eu, que sei quanto é 
provecto e proficiente nestal! m<1terias o nol>re 
deputado que o B11bscreven, admirei-me de que 
S. Ex. interpretasse esse artigo num sentido, 
que, me parece, com a devida venia, não é o 
verdadeiro, nem é o eensato. 

O art. i6, § 20, n. iO da lei, diz (lê). 
O Sa. Lou11.11Nço ~B ÁLllUQU!ll\QtlE dá. wn 

aparte. 
O Sn. B11:zEnaA. · l)E M:a:NEn:s :-0 no'bre de

putado falla as$irn, porque ainda n!to ae deu 
ao trabalb.o de, com o seu espirita Incido, fazer 
a compar119ão devida entre os termos cá da 
nossa questão e os termos da. questão do 
senado; quando a tiver feito e tiver achado 
a rela9iio, verá. que o 2" escrutinio, a.qui, é a 
2• lista. do senado. 

O Sa. ANDlUDl!I Ftau:mnu.:-E o 3°ese?utinio 
á a escolha. 

O Sa .. BzzEnaA. I>E M:i:N11:zi:s·:-A escolha 

O SR. RATISBONA :~Continue a 
conclusão. 

O Sn. B.szEI\RA I>lil MitNEZEs 
le;-;: 

ler e veja a 

(ci·ntinua a 

· O 811.. RATISBONA :-Logo & concurrencia do 
incompa.tivel não anulla a. eleição: 

O SR. BEZERRA · DE Mx:s-EZl!S :.- Apoiado, 
diga eu ao nobre.deputado, mas isto é em meu 
f&vcir, porqae não quero anullar a eleição; o 
que quero, é completar, legalizar o 2•. escru
tini.o. Vou mostrar ao nobre deputado que 
chego a este resulta.do, mathematics e logica~ 
mente, po1· esi.: artigo da lei, _que s. E:s.. invo
cou a seu favor. 

O SR. FELicro :oos SAznos:- E' clarissimo. 
O Sa. BEZEElllA DE ME~EZES:- Senhores, o 

q_ue é que dispõe este artigo 1 · Dispõe que na 
e1áção de senalores, que só tem um escrutinio, 
para subir ao segundo, qua e o reconhecimento, 
o s ·nado retire os incompati veis, para. serem 
apresentados a Su,. Magestade o Imperador eó~ 
mente aquelles que estiverem no caso de ser 
escolhidos; isto porque n11. eleição senatorial 
só ha. um ascrutinio . Pois é o aaso em relação 
á. eleição dos deputados provincia.es e geraes. 

O Sn. FEL1c10 DOS S.i.NTOS :-A foi·tiori-
0 SR. BEZEaR.A. ll:& ME:m:zEs:- A fortiori. 

Não 11e annulla. aqui a. eleição, não se quer 
essa nullidad'!; o que se que!' é que se de~ 
pul'Bm as faltas do i~ escrutinio, como alli ee 
depuram, para ·chegarem ao 2° escrutinio 
aquelles que podem ser escolhidos pelo sob~~ 
rano popnlar. (Jlfuíto liem.) 

Jâ. vê o nobre deputado, que xne hon\'Ou com 
o seu aparte, que este artigo é a demonstra~i!o 
rigorosa. de que não pódem entrar em 2o escru
tinio, como não pódem ~er aprea~nfados á es
colha, que corresponde a ess·e 2° eecrutinio, 
sinão oa que· estiverem aptos. Tudo o mais é 
um absurdo que não posso· admittir, e admiro· 
me me!mo de como haj11. intelligenci11.s,e intelli
gGncia.s su perioree, que o poHam abraçar a se
guir por norma. 

Este artigo é positivo, Sr. presiJente; n!o 
póde haver duvida. que, á. escolha, não se pócie 
a.presentar senl!o aquelle que esteja apto para 
ello.; o mais é ma.is do que ab~nrJo. (Apaiados.) 
Alli, como a escolha dQ.ve VPraar sobre troe, 
são os t•e~ ascoimadoe primeira.mente dos in~ 
compativeis; aqui, como a escolha ha d~ versar 
sobre doi.5, é preciso que estes dois sejam es• 
coiroados do vicio da incompatibilida:le. 

O Sa. PMoo P:u.rENTEL: - Ap~iado. 
·corresponde ã verificação, aqui. Não vejo, pois, como o nobre deputado por 

Si o ni>bre deputado tizer a devida reflexão' Afagô11s, que me honrou com o seu aparte, ·aes~ 
sobre este,_ ponto, ha de reconheeel' a exatidão cobre nesta. di6posição legislativa, que não e 
mathematiéa, com que o texto deste artigo se sómente clat'a, que1fpositiva, que é term.inan.te, 
liga. ao texto do a.rt. 11; ha de ver e vou moa- uma destruição do ediíicio que tenho construido 
trar-lb.'o, (lé). . e. respeito da questão de ineompatibilidade. 

Serão declara'loa, como aqui, no i 0 escruti • · o Sa. SEVl!RINO Rrnno dã um aparte.- · 
n[o ; lá, só ha um. O Sa. BEZERRA DE ME:NEzEs:-0 nobre depu-

·o S11.. RATISBONA. :-Esse argumento é con- ta.do me ~ermitiirà que repita, accentuando a. 
traproduceilte, compa.raçao. 

O .S:a.. BKZERRA. DE MENEZES :- O nobre de- _ Si a lei não permitte que ae faça a escolha. 
putado 011911.•me, 1 definitiva pv.ra o aenad.o senão d' entre tres cida. 
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dlos que obtivel'a.m votoa e estão escoimados de 
incompatibilidade, a lei não quer, não póde per
mittir que ~ejam trazidos para ser reconhe
cidos, quer p:i.ra. deputados gora.~s, quer para 
deputa.dos pi-ovincia.es, senão doos cidalãos 
que e ;tejam ;j.ptos para. sei- escolhidos. 

Senhores, deixemos-nos de tilagranns de 
dire ito, e tr:i.t9moa da. questão; ea a apresento :i 
·camara como a o:<tudei e a e~ponho :sob o pon
to de .vi ,ta racio!;lal-que não ó possivel haver 
con:!arrcncb, quando não ha dous individllOs 
conc111rente~. . 

O Sn.. PRADO PurE".'<TEL :-Apoiado. 
O Sa. BE:tlU\R...\. DE MENEZES :-E não ha 

dous indivíduos concurrent~s, desde qlle um, 
tendo m?.ioria, é a.nnulhdo por outro, que pód'l 
arrasiar para si voto~ que não tinha.. 

Ora, perganto a. V. Ex., que tem conhe
cimento. prati"co do qlle são os nossos homens 
e as infiuencins de que gosam, si á inditfe
rente, em uma eleição, que o individuo A con
corra com o b;dividuo B ou C? Niio ho. quem 
conheça desta mataria que não seja obrigado 
a declarar que, si o ind vifao é forte em uw 
districto pela sua infinencia em r elação a seu 
con.ten.dor, póde tornar-se fraco e ser derrota. :o, 
si tiver por contendor outro individuo. 

!-Ia uma. varbnte immcnsl\ em ru:i teria elei
toral, conformo os candid~tos da.s duns fs.c~es 
poli ticas. · 

Em um dislriclo, po1· exemplo, v enceu hoje 
um libe1•al, porqtle o conscrvado1· que se lhe 
oppoz nilo era homem da sywpalbia. popular ; 
nmnnhã, sorà o liberal dcrro!ado, si o partido 
consorv!!dor npresonta1• uni candi~:ito que seja 
nlli coosidcir~do e estimado ( Apoiado:r .) 

Nós temos dl•to um o:ocemplo muito frisante 
aqui nn província do Rio de faneiro. O 7• dis
tricto elciltoral da província do Rio dei hneiro, 
h11. t r ea anno1, deu triumpho a um C\.luscrvndor; 
distincto pOL' todos os titules (muitos apoia-tos) 
infelizmcuta pa.ra. nós, aeus coHtlgas, compa
nheiro de trabalho, e para o paiz, a quem tão 
bem aer"iu, este illustre deputado desnP.par~
ceu dB aceua dn vid;i.; pois o pai:ti lo hberal, 
mudando de candidato, teve tl'iumpbo n11. elei-
9ll'.o que se seguiu. 

E" uma queatllo pratica quç não preciso per
der tempo em desenvolver, porque l!&tá na con
B'Ci enc ia de todos. 

Si assim e, m~ permittii'ã o no 1.>re a.utor do 
voto e!'.D. ssparado que lh~ diga : não ó indetfe
rente que concorresse com o Sr. Dr. · !ifourão 
·este ou nquelle individuo; póde mniLo_ bcim ser 
'lue S. Ex., que teve votação superior em re
lllção a Cb.agas, coa.hecido e reconhacido coroo 
"in.compativel, não contasse o me~mo triumpho 
si se tratasse do que pleiteou o logar de Cha
gas, do que devia entrar :no 2° escrutin.i'.l. 

o SR. SE\"ERINO fuBE[l\O d:!. um aparte. 
O SR. B112ziuu n:s · M•:l!EzEs:-Quer V. Ex. 

mi:1.11 prov.'I. de que este meu conceitó não é 
filho de imagina~ão i.rdente,como oovi dizer ao 
nobre deputado pelo Rio Gr!\nde dD Sul 1 

Vejamos a elei_ção do 1° escrntinio, a que o 
nobre relator do vcito em separado habilmente 
procllt'Ou tirar toda. a expressão, dizendo que o 
~r. Dr. Chaga.e tinha. obtido40~ e_ tanlos votos, 

A. 17 

que o Dr. Mou1•ão se The seguira, e que os 
mais votos se tinham dividido . pelos outros, 
parecen:lo à camara, e foi esta. a impressão que 
recebi, · tanto q_ue recorri ao parecGr, porque 
jli estava esquecído,-que o 3• candidato era. um 
homem que ~e io. procural' entre nquelfos a. 
quem o povo der.i. ulguns YOto$ por consideração 
mais pessoal do que politica.. 

Entretanto, o facto é que o Dr. Mourão no 
_1• escruunio tave 276 voto~, ao passo quti o 
Sr. Dr. Galdiao E. das Neves teve 2õL 

O mea collega de commissão j :i decla~oa da 
tribuna q 11al a dift'erença e qual a eignifica9ão 
desta. votnção. 

Voltando a este · ponto, qu~ro sómente fazer 
sentir que os elementos, do que dispoein eeses 
doo.s candidatos, são iga:ies ; de 276 para 261 
vão apenas 15 votos ; ha uruã dilferença insi
gnificante. 

Ora., veja. a cama.ra, qua.·n10 póde indufr a de• 
c isão neste ou naquellG sentido. 

Entram em coocurrencia doas candidatos, 
dos qua.~s um nlio pôde ter voto~, o eleitorado o 
s11be; o seu contendor, teD. .lo po1· si esta arma, 
ó necessarianien.te eleito : mas, entr11ndo com 
outro, igualmente apto para. ser votado, e que 
no i• oscrulinfo j á. t inlia tido votação · igual á 
-dclle, devemos pensar que a. bal:1nça, com esse 
novo peso, póde pender para um ou outro. Por 
03te modo sómenté á que se póde consultar a. 
opinião rea.l do oleitorado do 6° disti-icfo da pro· 
vincia de Minas. (Apoiados .) . 

Na eleição :i. ciue 10 procedeu, poz-se faei 
sos peitos do eleitorado. S:sta eleição póde ser, 
acredito que seja, a expressão do voto do 6> dis
lricto, porque o candidato . que se nos apresenta. 
com diplom<\ é digno de estima e considerzção, 
e deve merecei.a da parte de eeus co-religio-
na.rios <lo clistric to. (Apoiados.) . 

Mas esta não é a queatão; a quesliio ó qu&, 
approvada. ostn eleição, nós sulfocamos o direito 
sagr,\dO de escolha, que a lei conferiu ao 6° 
districto de Minas. (Apoiados e o.pal'tes.) 

Eu acaho de moetrar que fraudo nlio houve, 
!l.ue a eleiçiio corre11 rega.larmente. (Apartes.) 
Estas questões uiío si'io daquellas que sa discu
tem com documentos, com provas testeinunhaes, 
mas com o bom senso e a :razão. 

Eu digo ao nobre depnta.do que a eua opi
nião leva. n este ponto. 

O Sa. SEVElltNo Run:mo: - V. Ex. estâ no 
direito de dizor o que qui;;er. 

O Sa. Bi:zBIUU DE Mi<N!Zl:I: - V. E:i:., que 
me honra com o seu a.parte, tem o direito de 
pensar diversament~ de mim; mas eu tenho o 
direito de dizer que , approvada. a eleição, pro
vavelmente o 60 districto de Minaa fica satistei~ 
to, porque eu presumo qae o Sr. Mourão vem 
aqui representando o 6° distrioto ; mas em nome 
da logica, da razão e do bom senso, eu digo -
e:tercestes pressão sol>re o direito de .escolha do 
6• districto, dando-lhe por contendores a.penas 
um, pois que elle bem sabi:l que, si votasse no 
outro, os seus votos seriam annullados, sagundo 
o art. 20. Entretanto que, o nobt•e deputado, 
refieetindo bem, verà que a nossa. doutrina. 
ó doutrina sã: dà ~o 5° districto <>direito de re
forçar o seu verediclum, de demo11Strar quem 
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quer que seja. o m11stre diplomado se11 rep~e
sentante 011 .q11e niio era elle o homem: da s11a 
confiança naquella. occa.sião. 

Eu estou convencido de que, mandando-se 
completar a el~ição, que é o caso do art. f6 da. 
nossa lei, .em relação ao senado, o illll8tre di

·plomado será o escolhido ; mas, senhores, o 
que eu q11ero é que oase cidadão distincto, entre 
aqui como repreaentaute da n~ção e não r~pre
sentando a coa.cçã:o, em que porventura ~e Vlram 
os eleitores, de dar o seu voto a UlD, não 
tendo o direito de escolher outro, porque. sa.· 
biam que este não os r.odia representar. 

O nobre deputado autor do voto em separddo 
decla.rou-nos que, uma vez preencb.ilas as for· 
malidades lega.es do proc~sso elei tol'al, nós não 
tinhamas senão que confirmar o diploma. do 
eleito pelo6• districLo. M~e, senhores, fato é a 
questão peh questão. Este ponto é pracisa-· 
m~nte o que é impugnado. Nós, autores do 
parecer, entendemos que não é ~ócnente a. nul
lid.ade do proeeaso o que determina a nullidade 
do 2• .. escrutinio. Mas nóe usamos da expressão 
-nullidade do 2• eacmtinio-, porque os nos30.s 
usoa i;srlamentares, o. nossa. lingua ·ainda não 
noa deu uma pbra.se que eymbolise este facto 
intellec\o.al. Nós queremos que o vicio do 
2• escrutinio seja removido e, como alle foi 
consiàerado elemento essencial da eleição veri
ficada, nós queremos que se retire esse vicio e 
que se füça o 2• escrutínio como a lei, como a 
razão e o direito exigem. 

Já. se vê, portanto, que aqui nli'.o se d~ o caso 
do nobre deputado a.ppellar para a r egnbridade 
ou irregulnridade da eleição, e, si formos a apu
rar esta. q11astão, debaixo do ponto de v ista das 
formulas, eu direi que s eleição foi regular; 
ma.a, na s11a essencia, ns.quiJlo que entende 
com o espirita da nossa legislação, a eleição não 
foi perfGib. Eu digo, repelindo o que jà disse, 
as formulas e:drinsecaa não são que determinam, 
no juizo do -verificador, e. validade ou invali
dade da eleição; ao contrario, o verificador póde 
desprezar as formula" e::i:trinsec!lll, desde que 
ellas indicam a. liberd&de do eleitor. Aq_ui, 
p~rém, a qaeetão é substnncial, porq1111 é 211-

trinseca a C>\111111. do vicio. 
.A eleiçlto corre11 com todas as formalid1dca 

da foi. com toda. a moralidade ; não ha. nom 
póde haver cousa q ll<} a . iuquiao ; mas, que 
importa., si na sua substancia foi viciada, e-xa· 
ctamante · porqu~ o eleitor não teve a liber
dada, que lhe e conferida., para escolher o seu 
representante 1 

O Sa. C.t.NT:Í:o:-Si elle do sabia. que o outro 
estava incompativel. · 

O Sa. BEZERaA. l>S- MEN:&ZEs:- O nobre de
putado me d0sculp3 ; 'r esj>8ito muito a sua opi
nifü1, mas o eleito~ do 6° districto não é u m 
homem tiío dasconb.ecedor das cousas de sea 
paiz que não aoubesse qno ·o D~. Chagas, como 
concess;ona.rio de uma estrada de ferro, n iio 
e 1tava habilitado par& ser seu repres~ntante . 
Eu ostou aqui advog.ando a autonomia. do eleito
rado do 6° di.atricto_ e, em nome delle, declaro 
que não aceito o aparte do nobre depute.do. 

~11.hor preaidente, eu concluo e.e considera.
çüea iiue tinba • f:azer 11obre es~ questão, re-

petindo o "qne disse, ao entrar no debate : Si nA'o 
fosse a obrig~ã:o moral de p1·ova.r A cama.ra qúe 
·si1'e bene sfoe mafo eu aub>crevia aquelle pa. 
recer conforme os dictames da minha eon~cien
cia e aa lazcs da minha razão, eu nã'.> tomaria a 
palavra. . . · . 

Tomei-a porque, tratando-Je d'11m adversar10 
politico, eu q11iz de.r-lb.e uma prova. da minha 
eonsiàet·ação, e:s:plica.n lo á camara os moti'l"os 
que tive para dara minha assigna.tura áquelle 
pJrecer. 

Tenho concluído. 

Vido pag. 2õ2 do V.oi . r. 

O Sr. Severino Ribeiro : -
Sr. presidente, n ão é sem pezar que occupo 
hoje a tribuna., e a. razão é simples. Por m 11iore11 
que fossem as injuJ>tiçail vraticadas contra o 
grande partido a.bolicioniste., a q ue honro-me de 
periencer, eu quuera. defende i-o corajosamente 
sem ter occasião de accu113.r por winb.a. vez os 
nossos adversarias, cujo procedimento . incorre 
em gr.ive cens111•a publica, 

Estes q11a se intHulam verdadeiros patriotas, 
sustentando por · to.tos os meios o direito do 
homem sobra o homem. não nos fornecem bailo~ 
exemplos, ao cont.rario em sua. dedicação pala 
proprieJade escravo., qua1i fanatismo, s11lta.m 
por cima. de tolae conveniencias sooiaes, ferem 
de frente a lei, pe rtur bam a ordem p11\Jlica, e 
forçam o poder a a9sistir frio e inditrarente ao 
desmoronamento completo do principio de auto· 
rida:le. 

Não ha muitos dias, Sr. presidente, dons 
dignos membros do pe.rlamento ao levantaram 
pe.r.i chamar a a.ttenção do poder publicO sobre 
o plrtido 11bolieionista, que, nos termos de um 
telegramma vindo de Campos, fazia cor rerias 
por aquella cida.le, agitando o eapirido p ublico 
pondo em sobrosalto a ordem publicfl. Por 011.a 
oceas'ão eu padi a. um dos illustre1 membros do 
pnrlo.montll, o nobro depat:i.do paio 60 dietricto 
dn provin·;ia. do Rio d0 Janeiro, quo decline.ase 
file tos ; e s. Ex., longe de fuel-o, vah1 no 
di11. eeguinta congratular-ao com o gove1•no .o 
com a pop11lação de Oampo1, porqu.e tudo tinha. 
sido pacificado na melhor ordem. 

E' prGciJSo, Sr. presidente, qu~ o paiz 1iqne 
sabendo perfeit1mente tocos os acontecimentos 
que se vão desenrol11ndo ãs vistas do obser
vador, e que nmjuizosevero se fa.ça. sobre nós, 
que, abraçados ã bandeira abolicionista, promo
vemos en tre nossos concidadãôs o desenvolvi
mento desta. idéa brilhante, como sobre aq uelles 
que ~e levantam em opposição, c reando uma. 
b arreira enorme a este movimento invenc.i\oel e 
procurAndo por todos os modos e meios , não só 
empanar o brilho da ilêa, como ao mesmo 
tempo desmerecer os actos dos que, com· o 
maior civismo e d~dicaçãe>, seg uem. o s eu ca
minho, sempre no terreno _da. legalidade. 

O Sa. ANTONIO P urro J: oUTB.011 S:as. D11:Pu
T.AlliJS :-Apoiado. 
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O Sn.. SEVEIUNO R:rnElRO :-Sr. presidente, 
oa fuctos que se deram na cidade·. de Campos 
foram em realidade scrios e gra.vos, mas.a res
p:>nsabilidade inteira delles eae, não sobre o_ 
partido abolicionista, e sir:n sobre os 6eus oppo
si.tores ou,' aote!I, sobre aquellos que entendem 
que ainda é nece~sario euste1üar o direito · de 
propried~do de homem sobre o homem, a to<.lo o 
custo, a todo o transe, ainda. quando caia.m hu
milhado3 a seus pés o que ha de mais nobre no 
coração da humanidade e o q uo ha de m!l.ie no
bre para a manutenção do3 governos morn.li-
zàdos. · 

O Sn.. J. P 1:NcDO :- Por ora ó lei; reforme-se 
a lei. 

O SR. SEVERrno· RieEIRO:-Sr. presidente, ha 
na eidade de Cll.mpos um orgão abolicionista, 
que, ã. imitação de tantos ou~ros creados no Im
perio todo, tomou a si a defesa da propaganda 
abolicion' st9, e nesse empenho teve necessida
de, mais de uma. "ei, de denunciar factos hor
rorosos; que por alli se da.va.m . Nill iD.dividua
liso à ac~casação e, portanto. não a tiro aos pro
prietarios a responsa.bilida.de plena. de todos os 
factos, de todos os crimes, mesmo, que se vão 
daodo . O facto, porém, é que nilo eslá mais n1!3 
trevas a. r eacção projectada. peloa adversa.rios 
<la' abolição, a quem p~odui sempre um choque 
elec trico qualquer triumpho, qualquer artigo 
de· jornal, mesmo,cjue lhes demonstre não estar 
o escravo mais entregue puramente aos capri
chos diicriciona.rios do senhor, até, ha b~m 
pouco tempo, entregue a. si e aem fiscalisa.ção 
de ordem alguma. 

A Ga;sta, de <i ue é redactor o Sr. Carlos de 
Lacerda, dénunciou um facto gravis,imo : é o 
caso. Cous<ava que havia u.m 9u:l6mbo no mu~ 
nicipio de Campos, e a a utorulade, dormindo, 
como sarapre dorme diante de aemelbantes acon
tecimentos, p errnilti11 assim que se fizesse sen
tir :i acção particular, q ue o desforço pessoal 
viClsse na garantia do d:reito individual. 

O SR. J\.NDR.\PE: Fmur.m.<1. : - Nlío apoiado. 
O Sa. SJ:VJ:P.lNO RlBJ:Iao : - Houve fa.zen

deiro Oll fazendeiroa que providenciaram de 
modo u. que d~eappa.racesae o ehofG dasse qni~ 
lombo. De f:t.eto, José Branco, escra"Vo de um 

• Sr. Arêu, íoi encs.r2gado da misüo de ir ató o 
mesmo quilombo, prevnleeido da nmizade qne 
entretinha com o 'lhefo delle, e com promessa 
de liberdade conseguir o d e1apparecimento de.11se 
chefe por meio do punbal ou do bacamarte . 

O SR. RoD!lIGUES PEI:J:OTO: - ·Não apoiado. 
O SR. S1tVERtNO Rum1ao : - Depois de 20 

dias· de conyivencia intim·a nesse quilombo, 
consegain ·às dul)S horas _mais ou· men~s, da 
madl'llga.da, di$parar ucn tiro sobre o peito do 
tal chefe, que se chamava Viegas. Não lhe 
teu.do prodazido a morte e havendo feito o 
aTiso neces.sario, a policia, de 'accôrdo com oe 
p roprietirios, lomoa a ai a tarefa. de acablr 
com o quilombo e trs.zer prisioneiros para a 
cidade Viega• e m~is alguns ·de seus compa
nheiros.Conseguiram seu intento, e, o qqe mai'l 
é, Viegas depois de fra.nca conva.leceoça falb
ceo, aem haver ra.zol\vel oxplioação para. osso 
bcro. · 

A Gazeta' deu noticia. minuciosa. dest.es factos, 
baseada. na confissão do José Brani:o, feita em 
presença de muitas teatemunhaa. · · 

Fez mnis o redactor desl'a fülba : en tregou- a 
ao delegado de policia, par9. que se procedesso 
a. todos os inq ueritos nece:iaarios para ee 
descobrir a verdade, deacobl'imcnto que ficou 
abafado, porque, infelizmente, neste pa.iz ainda. 
o ouro póde ruuito, e nem sempre as autoridades 
tem a coragem necessaria para cumprir o 
sell deve!.' quando enfrentam Oll topam JIO• 
tentados e in!luenciaa elei toraes das locali
dades. 

Não :fieou nisto só, Sr. presidente: a Ga:eta, 
seguindo o seu rumo, denunciou fac~ digno 
da maior nota, qual foe110 o appa.recimento 
de um rapa::: da cõr preta nas r uas da cidade, 
de f erro a.o pescoço, mendigando o obulo da 
c.1ridade pii.ra a sua alforria.. 

Dous autos de corpo ·de delicto foram feitos 
pelo mescno medico : no primeiro se declarava 
que 03 ferimentos eram gravis~imos, e uo so
gundo, leves ; sendo elle de côr preta, a fronte 
pre ta era, mas as costas eram brancas ou clar&l!, 
produzido isto pelo vergalho. · 

O jornal do Sr. Carlos de Lacerda denunciou 
este f&eto da.do com essa creatura., cuja certidão 
de b1ptiamo não foi encontrada. para poder- s e 
precisar si era. ingenua on na. realidad~ captiva 
de D. Maria de Souz11. Arêas. 

Outro facto sobre o qual depuzera,m duas tes
temunhas é o que se deu com uma. ing enua, 
cujo corpo foi des~nterrado do foa.do do cer
ca.do d11. f1 zenda do Morro Velho, e a respeito 
do qual houve denancia a.saignada, mas que 
fi!ou ab ,fa.dn . (Apartes.) 
Aceit~ndo as doutrinas de direit!> que os de

fenaoros dn propriedad~ escrava tanto encare
cem, e muiros du ouaes são inadmissiveis, eu 
renderia sinceras bÔmenagens aos noesos ad
versarios , ei porventura em apoio de duaa opi
niões, de 11ell interesse, e de seus presumidos 
direi tos esgotauem todos os recursos, até mes
mo o nltimo alento, uma vez que des~em tes
temú!Uo inequivoco de um respeito a lei. Pôr 
sobre es~a considera.ção teriam dado \lm bello 
exemplo ao partido abolicionista., .si é que este, 
comn tão injust!imente iliz)m seu!! adversari08, 
é verdadeiro perturbRdor da ordem publica e 
fa tal ao p rogreeao deste grandioso paii. 

Infelizmente assim não -vai acont@cendo. 
Não ha maito, uma not;cia entristeceu o cora
ção de todos os bons brazileiros. Tres escravos, 
offoscados pelo brilho da liberdade 011 em sa
tisfação a feroze3 instincto~ iissassina.ra ·n em 
Rezende um fazendeiro , seu senhor ! . 

A sociedade, por meio de seus agentes, asse
nhoreou-se dos dalinquen tes sobre quem deTia. . 
ca.hir infiexivel o castigo legal. Pois bom,
am grupo de homens se reuniu e Rezende foi o 
scenario de ama tra:gedia. vand:ilica ! · 
. A cadeia publica foi a.tacada e assassina.doa e 

esquartejados os tres crimin0t0s ! · 
A !IOciehde sotfreu um insulto tremendo ;. o 

principio da autoridade rolou completamente 
desmoralisado, e o desforço o mais brutal foi 
elevado a altara de um direito ! Perigosa e 
fatal rea.cçlo ! (Muitos apa1·tc1 .) 
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· E atê hoje morno ~ilencio se faz em torno 
desse facto, que impõe sérias appreh"e!lllões o. 
espiritos pens1 d0l'es e patriotas, como morna 
tem sido a acção do governo ! 

Não da :i. responsabilidads do facto a este ou 
áquelle; elfa VC/n em abono de mi.nb& proposi
ç:io do que a reacção lemntada pelos nossos 
adversa.rios não é melhor inspirada·, n1!o po
dendo por i.>110 o partido abolicionista, até hoje 
respeitador da lei, s2gnir ta.e& exemplos! 

0;; nobres deputados que aqui se têm occupa
do deste s~sumpto dcfendend:> a propriedade 
escrava, e parecendo qnorer fazer monopolio 
desse s~nLimento nobre que ao cliama patrio
tismo, especialmente o .nobre deputacio por 
Minas Gera os, declararam 11ernosso intnito des.:. 
ma.ntalar a propriedade, e, portanto, fazei· ro
trogadar este pniz enorm~mente. 

E', porém, engano manifesto. de VV. Eh.: 
queremos o engrandecimento d:i. pai.ria por to
dos os meios possiveis, a nobilit1ção e desen
volvimento da propriedade pelo trabalho livre. 

E si porventura ao lado de VV. E Ex. esti
vesse a razão, ou_tros deveriain ser os exemplos, 
que não a. rea.cção iniq ua. encota.cla.. 

O Sa. Fa.1.?(Ct&:o BELIS.lt.l\tO! - Mas V, E1'.. 
acredita que estas explosõeii partam dos fazen-
deiros~ . 

o SR. SEVERINO R rs11:1ao:-Estimo muito o 
aplrte de V. Ex. · 
_O SR. F.aANc.rsco Bims:.u1.ro:-Est&s explosões 

sao filhas da colera popular. (Apoiados.)· 
O Sa. Sl!lvEJtl'No Ri:m11mo:- Eu principiei o 

meu discurso dizendo que não ati:ra.va. a respon
sa.bilidade inteira de taes acontecimentos a. 
determina-las pessoas. 

o" S11.. F.tuNc1sco BEL1s.1.1uo:-O numero de 
possoaa reunid11s nessa· occasião bem mostra. 
que o não eram. 
. O Sa. SEv:e:lilINO Rrs..:mo:- Esta proposição 
da V. Ex. qne lh~ salta esponla.nea.mente dos 
labios é & justificação do p!lrtido alloliéionista ; 
este não pó:ta em paso assumir a respons11.bili
d11.de de wn ou out1•0 erro que pelo cnthusiasmo 
pol'.' uma idéa s11blime possa a\!r pra.ticado; e 
nem o nobre ciepntado por Minaa-Geraes, nem 
nenhsm outro póda sobre um partido em peso, 
que quer ac:i.bar com eSlla. macula secular, 
e;:.irar a pécha de pel'tnrb:i.dores da ordem pu
blica, d3 homens sem crença, sem convicções, 
aos abolicionistas, porque o s eu unico intento 6 
desmantelar a propriedade! (Apartes.) 

Pela na rração que :fiz destes acontecimentos 
dados na cidade"de Campos , V. Ex., Sr. pre;:i
dente, como a "'camara em pe~o. comprehende
rão que rião era o n obre representante do 6° 
districto da provincia do Rio de Janeiro a quem 
cabia a tarefa de vir reclamar a: bem da ordem 
publica ; era, sim:, um destes poucos e isolados 
membros do partido ;i.b.,licioniata que têm a~
sento nesta càsa que d evia·, em nome de · todos 
o~ principio$, _pedir ao honrado minis_tro d11 jus-
t1ça prov1denc1M pelo procedimento que lá. ti
v eram as :iutorid:i.des, inclo.sive o Sr. chefe de 
P?licia, que aC3ba. de chegar bontem ou hoje ·á 
cumile. 

.. s; Ex. chegando a. Campos tra.nquillisou 
completamente o espirito do n obre deputado 
como o de todos ~ pois em realidade taes cor
rel"ias eram sonho .• . • 

O SR. Ro1>tnGUES PztxoTo :-Felizmente. 
o SR- SEv:e:an-10 Rm1:mo :-Não obstante, in: 

timou para retirar-se, dontro de 24 horas, aos 
Srs. Ga.rlos do Lacerda e Leopoldo Figueira; 
pelo crime horroroso de pert-m ·cerem ao nu
mero da.quelles que, embora· eni pequeno nu
mero, têm a coragem de suas opiniões e de do• 
nunciarem aos po:leres publicos os "factos cri
minosos que se têm dado. 

O SR. RonRIGUE~ P11:1x0To E oU'l'!\OS Sn.s. :ôJJ
PUTADOs dão ap:\rtes. 

O SR. SEV.En.I;:,io RrsEIRO : - Os nobres. 
iieputa.dJs deviam . cib.r os factos criminosos 
praticados por Carlos de Lacerda e Leopoldo 
Figueira ; e quando . elles se tivessem . dado; 
eu não encontro na. nossa. legislação cl'i
minal uma. disposição siquer que au_torizasse o 
Sr. chefa" de policia n, sem formula de processo, 
intimar dous cidadãl)s a retirarem· se, dentro da 
24 horas, nem no. menos permittindo que elles 
se entendessem i:om su:1.s familias. . . 

UM Sa. DEPUTADO :- o Sr. chefe de policia 
aconselho11-os. • . 

o SR. S:z:v:&nINO Rlllli:IRO :-Não aconselhou
()$. Iwpoi:, rendendo assim uma h ome.nagem ao 
grande proprietar io, e rasga.ndo desa.piadada
mente a lei _contra cidadãos is1_ntos comple
tamente de culpa, e que desafiam seus perse~ 
gaidores a accueal-os com provas. 

Um delle~ :i.t ó ~elo governo imperial foi COli• 
decorado por serviços presta.dos como delegado 
de -policia de Campos o pertence :i. uma familia 
distiJ.lcta. · 

O SR. FRrncrsco BELISARID :- E' ti.lho de 
um homem distincto. 

o Sn. SEVE!lINO RIBEIRO :-Si elle commetteu 
na iroprensi excessos e abusos classiti.cados na 
nossa legislação, ahi estava o poder judiciaria 
para tomar-lha conL:lll, e não era o Sr, chefe de 
polícia o competente para, depois de nnnuncinr 
qua tudo estava tranquillo, a ponto do nobro 
deputa.do nos vir trazer essa noticia., impôr. 
a cidadãos que . tinham fümilia e filho• n. sllA 
ratiraa. em 24 horas sob pellll. de prido. 

O Sn. Fu1<crsco BEus.uuo :-V. Ex. nlo sabe 
q11e nae conferencia.s se a.conselhava ato o in
cendio dos canuaviaes 1 
· O Sa. SEVERINO RrsErao :-De sorte que os 
apolicionist:i.s de~te pafa siio verdlldeiros pariás 
para quem a legislação de nada. valo; são verda· 
dei:ros convul'lionis !as deste paiz, e n este càso 
acredito que 0 3 no\lres deputados faziam um 
perfeito · S!!rviço á causn. po.blica, si trouxessem 
ao pa.rhmento uma denuncia contra a.q uelle que 
ora vos dirige a p:i.la.vra, porque em ·rea.lidada 
eu commetto, e, garanto aos nobres depntado:; 
que com o maior .prazer, esse crime de suaten• 
tnr C01'.!ljOsa.mente a idea abolicionista . · 

O Sn. FJUNctsco B.Eus.i..ruo : -Isso. não· é 
crirue, o crimo 9 aer desordeiro, como aquelle 
qu.e V. E:s:. defende. 
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O Sa. SEVERINO Rm:zIRo : .-:. VV, Eu . têm 

accugado o partido abolicionista. Eu vi o meú 
nob~e amigo deputa.do pelo H• distdcto da pt'O
vincia do Rio de Janeiro formular accusaçõe5 
tNmendas contra o partido abolicionista da 
côrte. Já. o disse um11. vez e repito, foi o pro
prio governo que,procura.ndo info·rmações_, evi
denciou pelo officio do Sr. chefe de policw. qu<i 
!lS festas abolicionistas tinham corrido no meio 
d~ flores e do regozijo popalar, e o nobre mi
nistro da justiça aqui declarou que não tinha 
havido um só facto que autorizasse as proposi
çõe5 do nobre deputado. 

O Sa. ANt>l\A!'l:E FrGUElRA. : - Para. o go
verno não ha nada. 

O Sa. SEvllllINO Rmn:m.o : - Pois é pos
sível que se atirem a.ecusações sobre um par
tido inteiro sem que imrnedia.tamente venham 

• a.s provas~ 
O Sn. -ANDRADE FrGUEIRA:-A provn está 

D a conscienci.a publica. 
O Sn. SEvE'll.!No RrsEmo:-V. Ex. me ha de 

permitlir, com o respeito e consideração que 
lhe devo, qua lhe diga que em assnmpto destes, 
allegar sem provar é o mesmo que não al-
legar. · · 

Si os cl"imea que o governo do Sr. Lafayette 
tem commettido são estes, quanto ao partido 
abolicionista, en mesmo duvidaria da. minha. po
·sição de opposicionista enragé, porque confesso 
a V. Ex. que nesta. quei;tão não tenho partido e 
applaudirei todo o governo que, porventura., to
m:i.r a sét•io as circtlIIlstancias especiaes em que 
.e~ta questã:o traz o paiz, e der uma solução 
.prompta. que sn'tisfaça llS espiritos mais exi
gentes; a vós que defendeis o direito de pra
pl"iedade do homem sobre o homem, como :i; nós 
outros que queremos pôr termo a esta macula. 

O Sn. F. BE1,1sAn10:-Nós defendemos a or
dem social. 

O Sn. SEVERINO Riairno:-Nós defendemos 
a dignidade da humanid~de sem querermos a 
pGrtarbação da. ordem social. · 

O. q ne mais g,uerem dos abolicioniatas 1 Eu 
não posso assumir absoluta.mente n re~ponea
bi!ida.de das proposições que se enunciam por 
ahi. Si eu tivesse de revella.r á camara as pro
posições que tenho ouvido enunciadas por 
muitos cidadãos alias distinctissimos, que se 
collocaro ao lado do direito de propriedade, eu· 
estou porsuadido de que VV. EEx .. se horro
risariam. Quem sabe mesmo si até algum::s 
ameaÇtls não têm apparecido. Aqui mesmo no 
padumento não t~mos sido dolorosam~nle irn· 
prçssionados com os desabafos rnmnentaneos da 
púxão 1 Una e ou·ros não lemos lamentado que 
iilguns d!stinctos collega.s so choquem qu:mdo 
são os primeiros dentro em pouco tempo a re· 
conhecei- a precipita.çiio con1 que pracodor11m Y 
Como exigem de u111 partido qu3 10 levnnlou 
das massas popnlar~s tonh.a rm todas oe 110 u1 
actoa a mais correcta impal"cia.lido.:l& T Eu sou UQI 
daquelles que se collocam debaixo da llCQ!to 
valente d,o poder do ouro, porque, força o con
fessar, a lavour::i. ninfa intervem poderoBIL• 
·menta nos destino.~ politicos deste paiz. Ao 

lado della e11ti ó dinheiro, esf.á a _força e ~ po
der. (Apartes.) 

Eu n:io censuro ·O facto. Como ou dizi:i, 
eu sei bem que o p~der, a. força e o dinheiro 
estão ao la 10 dessa classa importante que 
justamente intervem nos. d~stinos deste paiz. 
Vê V. Ex. que sendo este pafa um paiz de 
habites e cJstumcs, onde ha preguiça. ou in
dolenciu, para querer pensar e obrar é preciso 
um pouco de coragem. para arcar com esses 
preconceitos, habi tos e coatum~a, e SU$ tentar a 
idéa. abolicionista. . 

,;Eu não ~enho interesse de orlem algum 
senão o amor- da miuha patria, em cujo 
sentimento eu desafio os nobres deputados a 
que me contestem a sinceridade·. 

Si fõr preciso abjurar das minhas convicções 
neste terreno, para occupar um logar neste 
parlamento eu faço · presente delle áquel
les qae me querem contrariar. Si os nobres de
puta.doe; com razifo, porque sou o.primeiro a 
respeitar tcdas as opiniões, entendem que é ser 
patriota querer a conservação do ele!llento 
servil n~ste paiz, eu entendo que esta conser· 
vação é uma. humilhação, e a humilhação 0 
f8l·ro em braza que queima. a face dos verda
deiros patl"ioias t 

Respeitem as minhas opiuiõescomo en l"es
peito as dos nobres deplltados. 

Sr. presidente, eu não desejo que esta ques-. 
tão venha. ao parlamento trazendo como cortejo 
todos os.sGntimentos da. paixão. Eu desejo que 
ella pcnolre ne>te recinto tomando a . todos os 
meml;>ros do parlamento da maior serie:lade e 
prudencia para a solação dest(3 grande pro
blema. En, com uns poucos companheir.:is que 
tenho_ no pa.rla.mento, não poderemos .sem du
vida fo•1ar de vencida. a maioria, que parece 
enorme quanJo se trata d<!3ta questão. Nó> 
cumpriramos o .nosso devei" de accôrdo com as 
noi!Sas convieções ; vós out!"as cumprireis o 
vosso de accô rda oom as vossas ; e ·a nós res
tará. apenas um dever de l"espeita.r a opinião 
'/encedora, deixando lavrado o nosso (lroteeto. 

Que mais qnerás dos abolicionistas ~ Não 
ha muitos dias, quando infelizmente tive ne
cessidade de vir a. esta tribo n11., eu tive oc
casião de dfaer que a situação .que o pa.iz 
atravessava era. horrorosa; a duvida sugava 
todas a~ fol"ças, quer .do commerdo, quer da 
induatria, e que haviii. urge11te 11ecessidade de 
que esta questão foss~ atirada á tela do parla· 
mento. Cheguei a pedir até ao honrado pl"e~i.:.. 
dente da camara. que puzesse em ordem d) dia 
o manco projecto do gabinete actt1a.l. 

O SR. RoDRIGUES PEixoTo:- lia outras ques
tões tão importantes como esta. 

o Sa. SEVERDIO R1i1Erno:- Não ha nenhuma 
maig impo1•tante do que e'b, e a prova dá-á. 
V. Ex. e dão-n'a t<>dos os roembros da cama.ra·, 
qu.'lndo em nome do direito de propriedade, 
Javantlm 11. sua voz pedindo ao governo provi.;. 
donci411 pao conler o. onJn do movimento 
11bolioi,inltta. Por outro fado nós tambem 
tomo• a !amontar 11 ronc~ito que ·sovai ope
r11.ndo no1 oont1·o~íl11'rlcofom, ontre os 111.vradorefi', 
PlliS nl'Ml 111ri\ urgento •abir deita situação, 
do1prendor.no1 da. pru1nllo hor~ro!& em que 
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todos eslamóe, eaperando Q. eada ·momento que , desta illasérada. oorp~ra.ção, G não cheias de 
am facoo extraordinario· venha. a dar-ee, con- inperfeiQões como são; em geral, as que aqui 
trislando o coração de todos nós Y Pois ha votamos. 
nada. mais importante e urgente do que isto ~ o Sn.. R.~TCSDONA.:~ Ist.o ·ó constante. E e.al 

O SR. J . PENIDO dá um aparte. nosso paiz o mal é ainda maior. 
O SR. SEVERINO RrnBiao:-V. Ex. ha. de per· O $11.. AlUSTiol'JB SPINOLA:....;..Os quese .insur-

mittil'-me qne . cite um .dito espirituoso d'um geín contra est~ eeta.do de cousas convencem
escriptor qae li ha poacos dias: .iTanto querem se·afi.nal da inutilidade de seus esfor9os. 
sal" esperados que hão de fazer o papel de San- Sr. presidente, o pensamento cardeal deste 
cho P:insa : hão de fic:i.r enta.llados, sem ao projecto-a. abolição da a:djudicaçl!o força.da.
menos poderem. da.r noticia do modo 11or que o tem, segundo. cr?io,. o apoio quasi unanime 
governo lhe ss.h1u dentre as mãos. -. da camara.. ( .d.po1adqs .) . 

E' preci110, pois, que qua.ndo ua:a opinião se A adjudicação forçada que nos legou.a ve-
to?'na. vencedora no paiz, o góverno e os que lha legiala.ção da metropole ... 
rep!~sentt.m a direcção . moral, intellectual . e o Sa. RATIBSONA:- Legislação j á. roformada 
politíca da nação, venham em concurrenc1a em Porta"'al · 
prepara~lbe o caminho, desbravar-lhe as "' • 
agruras que porventura. encontrem para que 8 O SR. ARisTroxs SPINOLA. • • • só en·con• 
cansa. triumpbe legal e convenientemente, por. trou defeza por parte do meu illustr J cotnpl"o
qne 0 emp~rramento em ta.as casos e·geral- vinciano que actualmente dirige os negocios· 
mente a mort.e das aspiraç11es as mais nobres e da justiça. Nenhum:i. outra voz s9 levantoll para 
a. ca11sa especial das convulsões que se dã:o em sustentar o velho systema ela. legíslaçiio porta· 
todos 08 paizes. . gueza. Entrando nova.ruente o projecto em diii-

Sr. preaideute~- não me quero estender mais cussão, qua.ndo o meu nobre amigo já occupa.va 
longamente. Peço apena.s aos nobres deputados um logar nos conselhos da corôa, proçurou--se 
que, qoando me virem ·na t ribuna \ratando um meio termo entre as duas opiniõe8 eneon
desta qaestão, não me tomem como um espe- tradas,-a do projecto, consagrando a extincção 

· cula.dor, nem ao menos como um da.qnelles que da adjudicaçio violenta, e a do illnetre depu
deeejam fazer effeito nas ruas, e me tom.em. como ta.do pelo 2° districto da Bahia, advogando-a. 
um patriota convicto, que se dedicou a essa O nDbra d eputado por Minas o Sr. Candilo de 
idéa. e que ha de trabalhar por ena com ames- Oliveira. aprosentou uma emenda intermedia, 
ma dediõação com qne, a clêsp!)ÍIO de tudo, tem que, si fosse a:doptada, inutifüaria a. medida 
trabalhado pela caasa conservadora; e peço a que se pretendia. decreta.r: · 
V. E:i:., Sr. presidente, que, por inte.rmeàio do o Sa. Ru1seo:sA:-Apoiado. 
nobre miniatro da j11stiça, nos dê informações O-SR. ARISTJDEa SPINOLA. :-0 honrado de-
aobre o facto,a que me referi, de haver o chefe potado pelo 11• districto do Rio de Ja
de policia intimado esses dous c idad!o> para. neiro combaten, com muita _vanlA!t&m, a me'.l 
deinrem a cida.de de Campo!l dentro de 24 -
horas, sem que houvl!l!se precedido um inqnarito ver, as razões exhibidas pelo Sr. ministro 

li · l, dajastiça. em favor do vigente syatema de exc-
po eia um processo, cuja..comiequeucin. fosse cuções. Não preciso dizer que o m utuante vi!ia 
inevitavelmente &.quella.. . pagamento em moeda.. Com que direito ae ha de 

Tenho concluido. fürçal-o a rec~b3r llens que nito encontra.m lici
tante, qno não encontram preço 1 

O devlldor, desde que nito tem moeda, que é o 

s~ em 26 àe Maio de 188~ 

Vldo pig. llli do Vol. J, 

O Sr, Arhnides filpinola.: 
Reconheço, Sr. pre>idente, quanto é diílicil 
prender a attenção da ca.ma.1·a em asBumptos 
como· oa de que se occupa o projecto, pr:nci· 
palinente depois . do incidonto do começo da 
sessão. 

Um dos signat&rios do parecer lamentou, 
em uma daa sessões pasaadas, ·a ·nossa. deca
dencia legislati'l!a. Project.<H como este, que 
ee referem a. interesses roaes e serioe, p11.s11am 
desapercebidos neste recinto • . ( Apoiados.) 
T!lmos tendencia muito pronuncia.dr. para. a'! 
discUISÕes de personalidades •. • 

O SR. J. P11:11100:.·- Apoiado. 

O Sll.. ARISTIDES SPIN•lLA:- Entrando em 
jogo pri».cipios e interesses de ordem mais ele
vada., alo encontramos a atten.ção da camara, 
co~o convinha·para 11.ue iizeasemoa l~is dign.u 

representunte dos valores, para oumprir a obl'i. 
gação do pagamento, tem de submetter·se ás 
leis do valor. d~ sujeitar-se ás oscillações· do 
preço. {Apoiados.) Infringe M regras ecoiio
micas o legislador que dá á propriedade um 
-ralor absoluto, e força. o credor a. recebel·a, 
qnando nlo ha quem queira. a1Te111ata.1-a. O 
molde em que foi vasadaa lei do aaculo 18°, q ue, 
nesta parte, rege a.e nossas exeeuçõ~!, está hoje 
inutilizAdo. 

Os interesses economicos e as circumata.ncia.s 
actuaos da sociedade reclamam novas provi
dencias. 

Em iB77 projecto11-se abolir a · adjudicaçio 
forçada na; execuções J>romovidss pelas soei~ 
dade;i de credito real. Já era um progresso. A 
commia~ão de justiça civil dessa tempo, com· 
po•ta doe Sra. A. M. Perdigão Malheiros, 
Duque-Estrada Tei:i:eira e Paulino Nogueil"a 
B. da Fonseca, apresentou 011 segnintea motiTos 
para justificar a medida proposta : < Conside
J"arido que as sociedades de cradito real, pela 
!JW\ nato.reza e 1ina, pelo seu mecanismo, em.is· 
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sâ'.o de letra.e hypotheee.r ias e san sêrviço, n'ão 1 b11te. note.!' que essM Mciedá.ies empr11stam sob 
devem immobilizar os seus ca pitaGs ; conllide- ) hypotheca, e que a. lei bypothecaria. vigente 
ra.ndo que a adjudicação forçada de bens ca1.1ea.· já acabou com o privilegio de integridade dos 
lhes embaraço, e póle mesmo crear diffieulda.- cstabeleeimentas ruraes e fabris de modo a. 
des sérias ~ marcha _dos esta~elecimentos, poderem ser desmembrados e a te~logar a ar
segnndo as circumstanc1as; cons1dera.ndo que rema.tação por partes, o que muito contribua 
não é justo que sejam ellas coagidas a receber para fa.cilit·1r o concur5o de Iicita.nt~s, pois, 
em pagamento bona em vez de dinheiro, oud~ quant.o maior o va.lor do bem a alienar, tanto 
sn_a.s. proprfo.a ~etrae, si isto fó1• ajuata.~o 01_1 per- menor o circulo dos pretendentes, etc, > 
Dlltt1do.; consulerao.do a alta. con.vemenc1a pa- Essas ra.zões são manifestamente ímproce
blica. de se firmar neste paiz o credito real, ap~- dentes. ~i a propriedade penhorada. não encon-
128.S • em ensaio, par~ bem ~a in.du_stria, e mais t~a valor e~ praça. ou encontra. um preço quasi 
particularmente aa. llldnstna agr1cola: tem a nullo, o leg1slador não tem que CNlal' um "preço 
honra de submetter á deliberação dest.a a.u- artificial, e, ainda mais, obrigar o credor a 
gusta camara o seguinte projecto. ( Segut? ficar com essa propriedade, forçando-o a geril-a, 
se o projecto n. :125.) '» Retrogradamos em 1879. e.bandonal-a ou a vendel-a por esse pre(}O in-
A commis~ão de justiça civil, dando parecer füno, offei·tado pelos pretendentes. -
~obre o substitutivo ao projecto n. 125 de !Sn, Falia-se muito entre nós em credito an-1· 
a.presentado pelo Sr. conselheiro LafayeUe, cola.. Sabem os· nobres deputados que o ~)e. 
disse o seguinte: mento prindpa.l do credito 6 a confiança. 

<1. A razão unica da pretendida i.o.novação é (Apoiaclo_s.) Certo, nâ'.o podemos creal-o a gol
que ta.es sociedades não podem ter s~us capi- pes de lei; mas pode~os decretàr medidas q1.1e 
taes immobiliza:los; é q,ue, chegada. a época da deso?struam, por 9;SSlm dizer, o caminbo .ao 
amortização do llmpresltmo, esta deve ser uma credito. Uma ~ellas e a_de qll:e se trata. (Apoia,. 
realida<ie. Na. verdade, aos intuitos de taes 80- dos.) Em pa1zes ma.1s ad1a.ntados, como a. 
ciedades, não convém que :fiquem seus ca.pitaea França., onde a terra tem muito maior valor e 
immobilizados; entretanto, por mais va.lioea e facilmente encont~a Jlreç.o, o cre~ito a.gricols, 
procedente que essa razã? -pareça., nã'.o é menos na Jlhrase de um d1at1~cto _econom1sta., e pesado 
certo que, dada a necessidade de procedimento co.mo? a~l~- O qu~ n~o d~remos entre nós com 
judicial para. realizar-se >l amortização ou o pa.- a mst1tu1çao da. 1d3a.:hcaçao força.fa ~ 
gamento da divida, tal proeedimento, por mais Se.nhores, não se trata. de fa~ore~~r credore~ 
celer~ e privilegiado que o queiram tornar, não despiedados~ cnntra deyedores. infelizes. Não e 
póde sacrifi.car de todo os direitos e os interes- l1ma que~ta.o de sentimentalismo. A phra.se 
ses do dem:i.ndado. seria facilmente invertida si eu fallasse dos 

< Segundo a legislação e[I) vigor, á arrema- deved?res dolosos qne arruinam os credores d~ 
tação precede a avaliação determina.da por 'oaa fe _e honest?~. Trata-se _de votar u.~ª le1 
avaliadores escolhidos a aprazimento das pa.r- que y~ em aux1l10 do cred1to, que fae1hte a 
tes - tem estas a direito de reclamar contra. a. mobilização dos Vlllores, que attenda ás novas 
avaiiação, no ca.o;o de erro ou dólo; assi1n ga,. exigencias da. civilis!Lçio, á1 ciroumstancias 
rantido que o immovel ser:i levado á ~raça por economicas do pai.z, 9~e exprima. de modo me~ 
seu justo preço, não apparecendo lançador, o lhor a C?ncepçito 3ur1d1ce. sobre.os contr~toa de 
credor não recebe o bem senão mediante o aba.te .empresLimo e suas eon3equenc1as. (Apoiados.) 
de 20 °/0 on 5"' parte de aeu valor, em compen- O j~riscon1ulto não 8e a.tém,_como o legista, á 
sação ·de ser-lhe forçada a compra. . • roLln~, ne~ pro~ure., como o ideo_log-o, 11 betr~c· 

« Si, apezar de tod.a.s essas circumsta.nc1as, o çõis i•e~hzave1s ; a.tlende ás e1renm11t&nc1a.B 
credor póde julgar-so prejudicado, porque antes o i~ cond19õea que concorrem par~ modiAcar a 
desejaria ser reernbol,ado a dioheiro de eon- leg1elaçã:o ••• 
tado,, tal p_rejuizo ,provém da natureza. das cou- O Sa. FRANcrsco SonRi:- Apoiado ; mas o 
sas, e mal irremed111.val •. Com prehend!'l-sa que tempo o.ão está para se fazerem extorsões â pro-
nm bem qualquer, especialmente um immovel, priedade.. · 
possa ser leva.elo á praça por preço inferior ao · . · · · 
seu justo valor e não encontre licitante; póde O SR. Aa~srm;:s SPINoLA. =:-V· E;t. _Iabora em 
deb:ar de enconl!'al-o por mais qne lhe reduzam engano. Na.o chame e::i::torsao ao ~irei to do em
a aVllliação, efl'eita de uma circumstancia d e pr~ab:lor de Nceber, nlto propr1edades, m.as o 
occasi.ão; a lei é que não póde abandonar de valor das mesmas, representado em moeda.. 
todo a devedor, ao ponto de permittir gu~ se O SR. RATISBONA.:- Verdadeira ex:torsão llÍ 
force 11. 13.licinaçlio pelos3crificio dapropr1edade, obrigar algu~m a comvrar o que não quer. 
pela. aua rcducçilo n. um preço quasi nullo. O Sa. Fa.1.Ncrsco Somi.lii:-Quando D.zeramos 

e Si 111 socied11des de erodita real não podem contratos, sabiam da lei existente. Não têm, 
tor seu• oapito.01 imml)biliza'las, disto n:to se portanto, o direito de queixar-se. 
1eguo unlo que, oo .conet.ituirem-ao, devem, ~m o SR. Amsrrol!:s SPrnOLA:-Mndifiquemos a 
1011s eq~atuto1, prov11lonc1~r p11rR o C•m _om que, lsi, que não traduz a.s verdadeii·a.s noções juri
por Coroa da• c1rc111!1~~~nc1111, a.lgum 2111a1ovel. dice.s, nem consulta os -verdadeiros interesses 
vanh:i. a ser-lhe• ndJnd1cndo. sociaes. 

·e Não pensa a commis•ão que eHae 1ociedad~• . Sr .. presidente, s doi;tri_n~ da. ~djucli~açã~ . 
tenham .deixado de estabelecer-se entrê nó1 forç.nda prend~se ao 1>r1nc1p10 da integ_r1da.de 
pelo supposto ineonven1en~e que se procura. das l'.abrieu de assucal' a minerll.çâCI, Cl qual pro
obviar por disposiçio tão pouco equitativa. ; eurou•se ~stender;~como < um I>rineipio de or-
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dem e interesse . pu blieo, • a. todos os estabele;. 
cfa1entos r11raes ou fabris. . 

Nio duvido que esee privilegio, denominado 
doa senhores de engenho, ti veese razão de s3r 
e.m oiitros temeo•. Póde ser que o·, l cgislad?r 

. tivesse -attend1do, decretand0-<>, as .necess1-
da.jes d:i. época.. Tantas modificações -tem 
tido· a propriedade depois de~ee tempo ! 
A organização do trabalho, · com· os modernbs 
processo& scien.tiíicos, com os progressos indus-
triaes, com as modificações dos nossos costu~ 
mes e idéas, ·está. sendo profundamente n.lterada. 

Vejamos a. marcha evolutiva. do 'pr inc ·pio de 
inte;:ri~ade das fabrica5 em · n011sa leg islação. 
Os alvarás de 6 de-Julho de 1807 e de 21 de 
J:meiro de 1809 haviam prohibido a penhora 
·nas fabric~e de aseucar e lavoura de cannas, 
11âl.vo algumas e:s.cepções. Não ea conhecia o 
credito real. Dava-se aos grandes proprieta
rioB ruraes. o pr ivilegio de não .serem i ncJm
modarloa, pela justiça, em suas lavouras. A loi 
da 30 de Agosto de ~833 explicou esse privile
.gio e modiíicou-o. A penhora. foi autorizada, 
comtanto que a propriedade ficasse inteiriça, 
com todos os seus moveis e semovente~. os qna.es 
'são· considerados, na. phraseologia jnridica, 
immoveis por destino. · 

As nossas condições economicaa pouco diffe
":am ·aa11. do tempo co!onfal. Entendia.--Be que 
a nossa. riqueza. de pendia desses grandes esta
belecimentos, alimenta.dos pelo braço escravo : 
.o. privilegio d& lei de 30 de Agosto· foi dero
gado, nas execuções por dividas hypothecarias, 
pela. lei de 1864. Oa mesmos principios qae 
guiaram o l egislador de 1864 nos lavam hoje 
a pedir a e:nincção desse privilegio, em todas 
aa execuções (apoiados) ; não em beneficio 
·sómente do credor chirographario, mas do pto- . 
prio devedor e da sociedade. A.a machina.s, 
bois, ca.vallos, escrallos e todos os moveis, 
effecti.va e immefüi.tamente empl'egados .nas 
ía.br-ic:i.s referida.s, aio considerados partes in
tegrantes d~s meBma,, pata não serem dos
·membradoa nas exccnçêSes, Ha. con;oniencia. 
em manter-se esse principio de integit-id:ide 
'principalmente si for extinet11 a adjudicaçã~ 
força.ela. ~ lnão ' praça um desses estabeleci
mentos, a. separação das pretendidas p!l.rtes in
tegrante_s pó:le facilitar a venda por melhor 
preço. _ 

. O. Sa. F1Wic1sco SoDBÉ ·:- Não é dis3o que 
se está tratando. · • . 

O Sa. Al\ISTIDES SsPINOLA:- O arrematante 
deseja. co?iPrlÍ.r • o. estabelecimento para inau
g_urar'. a.Ih o reg1men do trabalho livre, n:iais 
lucrativo: por que forçal-o a C(.)mprar conjunta
mente os escra11os '! 

Si elle não precisa doa boia, por e:i:emplo 
qu~ .do alil1a ne~eaarioa em outro eatabeleci~ 
menlo, por que· nilo permitli• ·a cada licitante 
_ arreal&tar o quo lhe convém f 

A arrematação feita. com estll lib3rdndG da.ri11 
melliorea resultados. 

· . Senbores,_ q~ando s~ l~bn a creaç!o do 
. 1m~~to territorial, como meio de conseguir-se 
_ a~1vi•ão .. das t~rras, e se inToca continua.nente 
. º· cel~re dito de Plínio - latif~Tldia ItoJ,fam 
~idere, - .P?l" que contiiluar esse privilegio 

·da integridade 7 Convinha,· em certos casos, 
dividir o sólo penhorado em l otes, para serem 
bem vendidos e favorecer·se aos pequenos pro
prietarioe. . · . · 

Na11 vizinhanças dos engenhos centraes, por 
exemplo, que conveniencia. ha em querer que 
permaneçam inteiriços esses velhos estabel~ 
cimentos dos tempos colonia.es, com seus ma
chinismos imp.restaveis, sua escravatura ro
t:neira , sua grande e:s.tensão territorial 1 
Extincta a. adjudicação forçada; 9 uma eonea: 
q 11encia a abolição do privilegio de in tegri
da,de, coino acontece nas execuções por.divida 
hypothecaria . Respondo assim. ao· aparte .do 
nobre deputado pela -Bahia.; quando extranhol.i. 
que eu me oceup&sse, discutindo ·este projecto, 
de semelhante nssumpto. Neste sentido, fo r
mulei a seguinte emen9a. sobre a. qual desejo 
ouvir o parecer da commisslio : ' · · 

e: Fica derogado, om todns as· execuções, o pri
vilegio· das fabricas de a'1!uca.r e min;?raceão, dê 
que trata a lei de 30 de Agosto de i883, salvo 
a preferencia a que se refere o art . 3° do pro
j ecto. » 

O Sa. F11A1'1CI&co SonRÊ :-Vamos mandar 
o projecto com a emenda â eommisslio, 

O SR. Bwo oo Go&aY :-Demora. muito . 
O SR. ARisT1DZ11 SPiNou :- Vê, pois, o mea . 

nobre amigo que. as minhas obser vações nió 
são alheias A ma.teria em discussão ; são, ao 
contra.rio, muito pertinentes. · 

O art. i•, § i • do prôjecto contém as expre.s
sões-moveis com '1Jato1· i?itrinseco, moveis 
sem valol' intrinseco, - a.a qoaes se enoon.:. 
tram ta.mbem no regulamento n. · 7~ de 
1850. Os movei~ de ualor intrinseco são ie
\•a.dos á segunda praça. com o a.batimento da 
terça parte. Si não têm 1'aloi· intrinseco , o 
abatimento sera de motade. Acho in.corractas 
eseas expressõe1. 

O Sn. ALVARO CàllllNHA_:-Apoiado. 
. o Sn. ARtvrII>ES SPINOL.. ... :- 0 quB óº valor 

intrínseco 1 · -
Sendo a idéa de valor essencialmente re

lativa, não comprehendo o que seja valor abso
luto 011 intrin;:;~co. Es ;;as expressões viciosas 
dão logar a d.ifficuldades praticas. Não h avendo 
definição .legal, o juiT. dll.9 execuções t erà o ar
bitrio de classificar os bens moveis para o al.la
tiin~nto da segunda praça.. · . . · 

Sobmetto á deÜberaÇão da casa. esta emendt : 
«Substitua-se o§ 1° do ar i . . i•· p ~lo seguinte : 

-Si os bens penhorados não encontrarem lan
çador que ca.bra . o preço da aval\açã:o, s~rão 
levados a nova praça, com o aba.timento : 1° da 
t' rça parte, ai forem movei3 ou .semoventes ; 
2o d:i quarta parto, si forem immoveia, > 

-Houva um engano do r ed1cçii'.o no art. :1.0 , .A 
parte 2• do r:1gulamento n. 737 ó dividida. em 
titules e ê1te1 em capitulas. Coroo Htava no 
projecto primitivo, o quo se quer é que vigorem 
.no civel oscapitulos do titulo 3•, qu~ r.~gem - os 
seguint9s :iet.os do · processo do execnçii'.o : no• 
me• ção de bana, penhora, avaliação, editaes e 
prégoos, &rr~01ataçã1> e adja.dica.ção. . 
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Si reconheci a Jl!'OCedencia das ra.zõe~ apre

sentadas p~lo i!lustre. deputa do do 11 • d is
tricto do Rio de Janeiro, para como.ter a adju
dicação forç~da,não direi o me.mo em ret'o1-encÍ:L 
aos motivos p<>r S. ~.:i: el;hi bidos, para não ad
mi tfü que fossem applicadas ás execuções civeis 
a.a i•eferida.s dsipoeições do regul.i.menin com
mercial de i850. O nobro deputado foi infeli<1 
neste ponto, como já notou 1) Sr. Mac·Duwell. 
S. EL d~ que o prcce9>o cmnmercia.l e1·a 
mais rapido, que era um proce ·ao d! e:scopção 
ina.pplicavel ao c:vel. Os interesses comm •rciaes 
e:r.igem "'archs. Dl>lis rapida., incoropntcvel com 
a naLureza dos intei-ess~s civi•. Não cónte«to 

·que seja. verdad ·ira a 1hese do nobre de uta.d<i; 
mas nego a. sua applie"çlio ao caso. Os aetus 
d1 processo commerci· I. regula.doa pelr>s ·"ªPi
tulo~ in ifoajos do re·gulamen'o de 1850. a.com· 
mo [am-se perfeitamente M proces o cil•el, do 
qual forar:n ~xtr~hidos. O regulamento està 
concebido com miis clareza, m~is pre'.ieiio e 
mais me.hodo. A sua adopção no ciYel evita 
algumas questões, que prutelam as execuções 
de· senten1;as civís. Hfl algumas disposições 
secundarias que só podem sei· a~plicadas ás 
execuções commercia.es. Taes eíio, por •:xemplo, 
as relativas aos avaliadores commercíaes. t:ra 
para. desejat' que a cornmissão as meocir>na~s~. 
Póde, entretanto, fazei-o o governo, no r~gu
la.mento que expe !ir para a boa execução da lei. 

Enumerando os bens que não po~em. so:ffrer 
penhora, o regalamente de f850 r.onsagra e:s:
cep.;ões que podi~m ser modificadas, 
· Por que rezão ex~e?luar abeohitàmente da 

penhora todos os vencimentos e orden11Joe de 
:ma.gistrados e em pr .. g~d~s pu bfüo~, to :os os 
lioldos e vencimentos dos militares, como dis-
põe o art. 5·~91 . 

Alguns dess9s vencimantoa são elevo.dos. Al
lega-so o dacot'O desses íun ciouario·~. Quer-se 
juatitiear o e.ilote com o decoro? 

S"nborea, ei & lei 6 \ão rigoros11. com os 'Par
ticulares, que jlOdem ficar redui idos á misorfo. 
e quasi á. n.udez, não encontro r;•zilo par11 i<ea
tar absol11temeatq da penhora eas'B vencimen
tos. Essa; e:tc~11çõ·•s aâo fonded·1• om pl'iv.le
gioe antigos (Ord.L. i", tit. i•, § 40.Lois<le i7 
de Janeiro e de 21 dq Outubro do 1766 o de 17 
re Março do t778J, in11xplicaveis hoj-i.Fs.ça-~e, 
s.o ir.anos, uma alteração sujo,tando part~ 
desses veocimentos á. penhnl'a. 

Si o devPdor esl:\. ineolvavel, si lhe são 
peoborado~alé o vest1.úrio, para qne ~xceptnar 
os ma'eria:•s nec·~-•sarios p11ra Dbr~s (a1·t, 529 
§ i•) q •ld elle não pód~ "m prehender ~ 

Continúa ou !liio em vigor a lei d~ i5 de No
. vembro de 1827 ,que prohibe a. p~nbora e o em
·bargo sobre as 3poli•es d.a divida publica? 
Seria conveniente q11e a. illu~trada commi•são, 
aproveitando o ense,jo, revis'e es!lll fogi~b.ção 

.anti'ga; cheia de privilegias incompativeis com 
·o eatado a<:toal da sociel.t1de. {Apoiados•) 

Sr. presidente, o nobre deputado 1>or Minas 
-o SI'. Oand~ilo do Oliv~ira aprcsentoa um·a 
em~nda, publicada ~ob n. 2, con:endo matl'l'io. 

. inteiramente estranha ao prqjecto. s. Ex. j:is
tifi<JDn a apre,entação desse additivo Côin a diffi
.culdade que h" em conseguir-se a pFs ·gem de 
uma lei em a.mbaa as caeas do parlamento. O 

A. 18 

pt'ccesso legislativo é muito moroso e inçàdo da 
ob~tac11los. 

Si nssim é, pol' que nã:o sproveitou a COill• 
rníssiío a opportuni !ade p·•ra mandar vigorar, 
no cível, o .tras di~pnsíções do régulo'.Ilell.to de 
1~U. cowo scj>m as raJativaa ao~ incidan,es da: 
ex0euçãe1 1 
· Nas J' quidações ile sent~nç1,nos emhargoa do 

execut:do 'e, nos embargos de 3o senhor e pos
suidor, vai c1.mlin"ar a mesrua a:narcl:.ia. que 
l'eina. no pr.:i~,e8SO civil. CJnvc.irn estabelecer 
ordem no !)l'Oc~sso desses inci.iectes, que tanto 
demoram e dífficul1:1<u a~ e:r.ecuqões no civel,:a 
pen to d~ pi.asarem ..te umas a outra~ geraçõa;. 
Ha sentPnç s obtidas em at•ções summarias e 
decc111dfa.ri ,s, cuja e:i:ecução s~ t•.·m prolongado 
por muitos annos, gravas aos recLll'SÓs de. 
chicana. · 

Sr. presidente, ha uma di sposiçio cm nos•o 
procrsso civil e commercial que e11 destij .ria. 
ver suppr mida, em nome dos principias li
beraes. Refiro-me a det·•nção pessoal. SabCJmos 
que, pelo Rntigodireüoromano, o devedor fiàva 
em uma. es:1ec:e de escrnvidão V. b;1r. conhece 
a 1na111.es in.iecti,1 da lei''ªª 12 Taboas. A orde
nugão au turfaou-a ·con trn o execu tnd<> q ne es
conde ben..,, ou os aliena com dolo, ou protela 
rn:1l:cios::.mente, por müs de tres mezes, a 
lll:eco~ão. · 

O re.~t lamento commei'cial fixa o p•azo de 
um a.nno, cocno o roaximo para a. prisão. Ora, 
sendo a prisão uma pena criminal, devia ier 
im posl!.a por se~ tença p~oferida. pe.lo com peten
t~ jui?.o, s~gundo as regras d() proces;o. Esta 
p~oa tão grave impo~ta no fóro civil, s~m· · fór
uia. regul;sr, não se cocidun:i com a iodole das 
in~titu1çü~s que no~ t'egern. Si ha crime, re
me te-se o Pll:'cutado pal'J. o juiio criminal, 
afim d& se lhe fo~mar a. culpa. Si é a.pe11as uma 
m~Ji la preventiva, como justitica.r prisão ]lsh 
espaço do um anno ~ 

O Sl\. FaANCI~co Som1:E:-Noa pniz~a maia 
civili~a.dos, vigora e•ea. d.aposição. 

O Sa. Aar•no:ES SP1~n1.A :-0 codigo do pro• 
ceaso civil francez: consagra·&. 

o Sa. FnANcnco Soimll:-E o da halia .. 
O Sn. ARISTIDES SPINOLA.:-Ni!. Fra.nça. ella. 

foi 11oolida. no tempo ila ra volu~ilo, rnaJ:J t'oi rea• 
taurarla peln lei de :15 giJrmin:•l, anno VI, de 
onde p:1ss·m para. o eotligo do proce;iso civil, 
eomo um temor ~a!ut~r contra os e:t••cutados do· 
los·1e. Um annot&dur d<!ss~ coligo di~e q(:e a. 
suppre,~ão <I • d~t~nção pes'oal. em logar de fa.
vo;·ecer o iofortunio, auxilio11 a.oa velhacos. 

Póde ba.v~r um processo criminal summario,-., 
não •Ó cilntr:i. o e:i::ecuti<do, como contra os arre~ " 
matantes e depositarias, com o qu:il se conse
guirá r~sulta lo welllor. M~ndo â mesa a. se;.. 
gu:nte emenda : · 

« Fica ah ilida a detenção P"SSOal, tanto nas 
e:i::ecuções civeis, como nas commerciaes.> 

o Sa. FRANCISCO SOORÉ: - As emenda.a de 
V. Ex. São tão importantes que dévem ir â. 
cor:nmissão. 

O SR. AlnsrrDEs S?INOLA:- Trnta.ndo-se daa 
avaliações dos bens p8nhorados, 1) 3• arbhro, o 
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desempatador, é obrigado a coiicordár eom um 
dos laudos divergente3, por mais e:i:orbitante 
que seja •. 

Parece-me · razoavel conceder li.O d&11empa
tador o direito de apresentar um laudo inter
. med1ario. Seria uw meio de evitar os dous 
e:stremos:-o que concorreria tamb?.·m para que 
os arbitradorlls rias pal'tes chegM•em a um ac
córJo. Em geral, cada louva.dn da ;i.os bens ·ll~O 
o valor que elles realmsnte têm, maa o qiie mais 
convém aos iDteresses doe litigantes,. e esperam 
que a sor~e os favoreça no d98empatc. 

As avaliaçõ"')I bem feitas facilitam as. arra
ma\ações e evitam .as delongas dg. rs~gunda e 

· terceoira praça, cogitadas no projecto. Na. 2ª 
diseu~são deste projeeto, o nobre dl!pnta..lo pelo 
municipio da côrte o Sr. Fernandes de Oliveira 
alludiu ao caso de 11ma. avsl1açl10 em que o 
louvade> do e:técutado d eu aos l!ens o valor de 
150::iüJ$ & o do exequeote pouco nui.h de 
?0:000$, concordando o 3• arbitro com este 
ultimo ls.udo . 

ReGligi, emcoa.se1uencia, a seguinte emenda.: 
: 11:Divergindo os louvados nomeados p1ra a ava
liação doi; bens penhorados, o des~mpab.dor não 
é obrigado a conformar-se com um doe laudos 
divergentes ; pôde apresentar um laudo inter-
mediario . > . 

O ~dditivo do Sr. Can lido de Oliveira, a que 
quBjá me refari, é concebido nestes termos: 

e A provit do~ contra~os civeis de emprestimo 
e penhor será feita por e1cripto parlfoul&r, 
quaesquer que aejam a. impor tancia da dividii. e 
o valor dos bens dados em penhor, derogada a 
.Ord. liv . 3° tit. 59. > · 

Por que razio restringir esta disposição aos 
contratos ae penhor e emprell timo ~Por que 

. nlto estendal-a a outros cootratoa, ao manda
to, por exemplo 1 As proéura~ões 1ó podem ser 
consdtuidas por escriptura publ 'ca, quando não 
são pessoas i riTilegisdrui, entre as qnaes estão 

·~que têm. pr.te11ws da gunrda nacional, do~ 
postos de cap' tão a coronel. Todos OI! cida.Ulos 
alisbilos eleitores podiam passar procurações 
do se11 propri() punh<). 

O SR. J. PENU)O:-Apoiado. Jã apresen
tei UQl prqj ecto neste aen tido. 

O SR. AIUSTIDEs SPmou.:-0 projecto de 
V. Ex . 'podia ser apresen tado como emenda 
_ao que se discute. 

Sr. presidente, concordo com as olls~rvações 
do ilfo~trado collega, que acabou de fallar. so
'bre o art. 6° do proj'lcto. Elle contém urna ap
plicação indevida do principio da não retro
aet1 \•ida.de d!ls leis. L eges ee cons!M!tudines, 
'diz o L. 7 C.Od. d,e Legibus, ce.·tiim est dare 
· forma.m negotiis, non ad prreteri!a facta re
oocari. Eate preceito, porém, de summaju1ti
ça, quando 11e t rata d'e direitos ad•iuiridos, não 
pó .e estender:-se às regras proc~s~u11es. (Apoia.~ 
dos-) ~s leis que detercnin,.m tB fórmas do pro
cesso v1gor»m d \Sde o tempo . cm que são pro
mulgAdas. Não é curial que se abra e:rcepção 
para oa contratei feitos anteriormente álei. As 

· e1~c11çõea oriundu de98as ~onvençÕes devem· 

ser regicha P<!la tiov,a. lei. Em logal' de sel' fa
voravel ·ao devedor, é um presente de ~egoa a 
dispo_11ição do art . 6°. (Apo_iados ; ) 

Si approvnr-mos este artigo ••• 
O Sa. RA.TlSBONA :-0 credor ficará colloea.do 

em posir;ão veutoria • 
O Sa. Aa1sT1o~s SPINOLA • • • collocaremos, 

como diz o nobre deputa.do, o credor em po<i.
Ção wixatorfa, porque o deve1ior, .[>ara acautelar 
seus dii-eitos. snjeital-ci-ha_ a. liq indação forçi<da., 
qu ;•rerá. que e lle Tenove o · contrato, afün de ter 
para s11a . garantii. a.s dísposiçõea do direito 
novo. (Apoia4ot .) Aqui se díBSe que o d~vedor, 
quo.ndo ~ontro.bill. o empreslimo, coniava naa 
dís;:>osiçifss sob:·e as ex'lcuções de sentença. 
Póde~se, d1 boa fó, sustentar este argnmemo 'l 
Póde-so invocar o. intenção do deved· 1r, para ae 
diier que, quando elle fo( ·a. um banco obter 
dinheiro par• as desp;>zg 11 do s~u eslabeJecí
m·,nto agricola, visava não . pagar em moeda, 
ven cido o tempo do empreatimo, mas en' regar 
bens, valendo-ae da adjudicação violenta! 

C devedor que aesim procedesse ain:tsavà da.. 
confiança. do creJor, maquinava o seu pre
juizo •.• 

O &. RATISBONA.:- E' conjectara que não 
se d~ve a.ttribuir ao d<wedor, principalmente 
ao devedor honesto. 

O Sa. ÂRIST1ó111s S PINOLA: - Sr. presidente, 
embora o p rojecto abra espaço a muitas outras 
con~idP.raç<>ee, eu vau concluir,.p:irque .B0 l que 
estou abusando da paciencia da. c11.ina.ra.. (N(lo 
apoiados. ) 
~sta.mos condemnados a fazer leia mancas e in· 

comple.;a.S, como ha dd sahir daqui esta.. (.Apoia
d os.) Nãoha muito~ di"ª• votamos a ~eform& j udi
ciaria, que, ai introduziu algun11 m~lllora
mentos, não póde ser .con~iderada B larga e 
profun<ta. reforwa. qne o partido liberal medi
tava. 

Ha. uma consideraç!o decisiva, que justifica o 
nosso procedimentQ. Uma reforma mais prcr 
funda. dependia de outra sobre organiie.ção pro
Tincial e municipal e, principdmeate, de 
mais prosperas circumstanciu financeiraa. 
Fazemos o qo.e nos permit tem as condições 
actuaes do paiz, sentindo que ellas não ri.os 
permitiam metter hombros á maiores em
prezas. 

Lamento q11e o pr.ojecto empregue a palavra. 
escra~os, em um doa seos a rtÍiroa. Podia omit
til-a.. O noeao eminente jnri1con1ulto Tei- · 
xeira de Freitas, · consolidando a legialação 
civil, omittiu todas as disposiçõ~s rotativas ao 
estado se-rviL .A commissão. presidida p~lo fi• 
nado eonselhe1ro Nabnco, que· teve de da.r pa
recer a - respeito do t rab .. Iho do . insigoe juriS
-consult'J, noton a om.isaão. Teixeira de Freitas 
respondeu qn(! quiz.occuhar, no monon:rento le· 
gi$lativo,<>esa vergonha, podendo as disposições 
eobre o estado eervil con~tituir um.-Cod igo M • 
gro.-0 Sr. coo~elheirq Laf•y ette, no aub&titu
tivo de i879, Dlio quiz empregar tambem a. pa~ 
lavra-escrallo, redigindo auim o a.rt. i • do 

· ssu projecto : 
• • .Art. Lo .As maehinas, bois, cavallOll e 
todos e quaesqller outros moveilf e semove11te1 
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que foram· efi'ectivà e immediatamente empre
gados DO'> est>tbelecimeutos ruraes. 011 fabris, 
Dão l>i>derão ser penhorados, nem. Uo po1100 
arremàt>i.doa, sen.~o conju.nctamente com os mes-
mos estabelecimentos. · 

.• ............... . ...... . 
. § 2. • Nas ·execuções dos estabelecimentos 

de que fizerem: p~rta itit~grante os.aentpventes 
de qu<,i trata. a lei n. :1.,695 de i5 de Set 1pibro 
de t869, a alienaçãoju1.icial, tanto. do~ estabe~ 
lecimento~ em si como dos ditos semoventes, se 
realizará p~la. ÍórmA estabelecida· na. citada lei, 
mMtidQ o principio da integrida, .e'. ·· 
Sabemo~ -que entre os- semoventes estão· os 

escravos equipara.doo s.os irracion ·.es, para oa. 
fins d.a l ei. ~· uma especie de pudor legialativo, 
permitiam-me o term'l, para. 'lµcobrir essa ver
gonha. porque, infeliimente, no declinio do 
secnlo XIX, ·ainda mantemos o estafo s~rvil, 
incluindo a nos:ia legisb.ç!to os esor11voe entre 
Ofl sewove°'tes, considerados p ·rtes int~g-rantes 
dos estabelecimentos rurjl~S. Tenho conclaido. 
(Muito bem! muito bem!) 

Sd em 10 de 18.llho de 188! 
Vido pag, 39 do Vol . 11. 

O Sr. Moraes Ja.rdhn (signaes 
ãe attenção) :- SL', presidente. eu me ha.via 
inscripto pa.ra. o presante deba.te 11.ntea dos 
a.<'.ontecimentos, que derain logu á. retiro•da 
do gabinete 24 de Maio e a sua substituição 
pelo de 6 deite mez. Comquanto· en me achas· 
se então em. oppoeição. âqaelle g.:il>íoete, não 
tenho neceuidade de alterll!' o programma do 
diacur<o, qae propnz-me pronuncia.r sobre a 
materia do deba.te, (l<Jrqne, não qaeren•Jo pre
valecer--me da JatLitude que nós permfüe o re
gímen to para fali ar de poliLica. geral na. 2• 
dtsicuasli:o das fürças de terra, a11"ora, como 
ent!o o :f ria, me limitarei a diecatir al!l'uDs 
do!' multipulos a.ssumpt~e, qlle fazem objecto 
da. adminislrsçio da guerra, o a cujo respeito 
por dever de profi,~io, tenho ·&ido oorigado 
• fazer mais detidos estudos. 

O SR. E!CRAG1'0LLE T.a.UNJ.Y :-Então V. Ex. 
vê que eu tinha. razão. · 

O. Sa. MoR.AJ:S JARDIM :- Eu não pretendia. 
discutir p c>lítica, e o meu discurso o provará. 

O 811.. E11c11.AGNOLLE T..1.mu .. v: - Mas essa 
_Illl:O e boll prat.ic&. 
· O SR. MoRA.Es JA.RDIM: - Conrprimenta.ndo 
ao illuatrado ex-leader da. maioria pela sua ele
vação a.o alto posto que ora occupa, seja-me 
permittido dirigir á. S. Ex. uma. exhortação 
antes de entrar em mataria. 

Sr. mini;itro, a cla•se, á testa de cnja ad· 
ministnçio fostes collocado, é ~igna do res
peit.o e da cons '.deração do p&iz (apoiados) pelo; 
serviços q:1e presta., pelos BaCrL6cios de 'J_ue 
jàrna.is e 'cuzou~se pa.ra. bem 1ervir a patria. 

O SR BEZERRA DE MENEZES-: ~Nenhuma 
m&rec e mais do que ella os apphi.u101 e o re-
conhecimento do paiz~ .. · 

O Sa. RoDlU<JUES Jumon:-Apoiado. 

O Sa. Moa.u:s J.A.ru>IM : - Essa clua~, a 
quem caba a nobre missão de gBr&ntir a. ordem 
no interior do paiz e. defender a pwia contra 
os a.tuqae;i de seu..~ inimigos externos, bem 
pouco e::ii!.('e em troca de seus· Hcriftcios : aos 
seus coneidadãas pede apenas consideração e 
eslim·i; á nação p1Lrcog meios de subsistencia. ; 
e do gove1·no requer justiça e úel eumpri.inento 
da lei na consag"l'ação de seus direitos. · 

O Sa. Esc1u.GNOL\.E TAu1u.Y: .,..âpoia.·!o, 
Pois bem, Sr. min.istro ; entre os mgrados 

dir.iitos que compete.m a. ess!\ classe, sobre
,~eva . o do succeuivo acces>o na carreira, o qual 
.i!i'rv~rifica pelas promoções. Tão delicado ella 
considera P.Ste direito, que nunca. s erá demaia 
toda escrupt1lo por pnrte do governo em gar . n• 
til-o, porque vos atfümo que urna. preteriç;l:o 
para u1n wilitar importa muitas vezes a ·perda 
completa. de estimulos para. o desempenho d11. 
san. ardua tarefa. 

E11 voe exhorto, pois, St•. ministre>, a ser ri
goroso no cumprimento desta. que ·é um& da11 
mais eleva.faa da.s v(\ssas attribui~d. . Garanti 
ao militar, qualquer que seja aull. g-erarcb.ia, a 
sua promoção de inteira <!"Oníonnidaie com oe 
prec iit.os da lei, que a regula, e bem merécereis 
do exercito. -

Sobre este motivo ren:l.o hollieua.gem ao hon-
1·ado ex-ministro.da guerra. ... 

O Sa. i50All.l!i9 :-Qual delles 1 
O SR. MonAES J.o1.11Dr1111 .. .' c1:1jos a.ctos, 

posso affirma.r, foram sempre caractel'iaa.dos 
pel .. ma.ia rigoro~a justiça no que diz respeito 

·a pr"moções ; e a prova está ·que nem uma só 
das que fez despertou a menor q11ei.xa por 
parte de qualquer ollicia.l ou praça do exer
cito . 

O 811.. GONÇALVES Fi:Ramnu. dá um a.parte. 
O S11.. MoRu:s JARDIM : - Não, senhor ; 

refiro-me a.o Sr. conselheiro Rodrigues Ju
nior ••• 

VozEs DA ?.IINonu:- Ah ! 
O SR. MoRAEa .JARDIM • • • cuja adminis

tra.ção acompanhei de perto. 
O Sa. Vuma. VA.z:- No tempo do conse

lheiro Franco de Sâ tambem não houve . recla
mações. 

O Sa.. MoRA.ES hRut;ii:-0 Sr. conselheiro 
Franco de Sã esteve na pasta. da gael'ra por 
pouco tenpo ; e não se p óde julgar de su& 
administr;i.ção, sob aquelle ponto de .vista, por
que raras occasiões t·:ve dCl exercer a me llndro~a 
a.Ltribuição, .a. que alh:idi. Não me referi, . por 
isso, a S. Ex., mas ao seu an tecesaor. 

o Sa. VIANIU. VAZ:- o que digo é que nas 
tre• promoçOes que elle fez não 9ppueceram 
reclamações ; por isso póde comprehendel•o 
tambem. 

O SR. MoR.AES J..1.aD1M:.:...sr . presidente; o 
honrado ex-ministro da guerra, aetua.l ministro 
rio imperio, no discurso que aqui pronunciou, 
ha di.s, a.ffirmou que a. nnica. reforma urgente 
naquella pu\a ~r11 a. roorga.ni.zaç&o dos_q_üa~~ 
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do ueréito. S. Ex., na· póüeo t<lm.po que per
cianecea á testa da$ negociolS · da guerra, sem 
duYida., não' podia. ter toma.do conhechoe:ito do 
es1ado dos multi1,los o impor~otee serviçoa que 
correm por essa p:lSU; si as$icn não fõ ra, não 
teria'S. Ex. affirmado uma tal proposição.;. 

. O Sa. DuQOE·E~Tn..ui.1. Ti:uu1aRA:-Apoiado. 
O Sn.. Moa.1.11:s. J.utnillf ••• por.quanto, em 

muiws dos diversos ramos daquella iiô.ministra· 
çã:> ha w·g~nc:a de reformall que melhoraru o 
serviço e removacn graves iucónvenientee. Es
p~ro demonstrar esta proposição , oo correr 
do.meu dis·urso. . . 
· Não ba. coniestat-o, Sr. pr~sideote. que uma 
das priln ·iras neees.~id~dea do exercito é a sun 
reorganiza.ção e;ibre .bases taas que permittam 
nco'mmolal-o ã:i es:igencii"s da. tactica mo-
derna. · . · 

O h~nrad\' e~-min:stro ifo. guerra. o Sr. con
seheiro Hodrigues JuniQr, tão convencido es
ta.ve. deste. verdade que nam~ou u'ma commi~são 
.com o fun de obter os elementos precisos para 
el!M. reorg:i.nização ; donrle resultou o trab~lho 

. que ac~·se annexo· ao relatorio da· guerra, e 
·que, cornqu~ nto não me pareça u~ trabalho 
inteil'amente ·perfeito e . tal que possa aer im
m~diatamente fd •p~tlo t·Omo se ac.hn, ofierece. 
todavia, base softicien1e çan uma reforma. no 
11eotiJo que se f.z preci3o. 

Não é occasíllo opportuna para diseotir essa 
refor1011., q ·•a ·1·spero seri tra1ida ao d·.•bato em 
pr•1ecto especial, conforme pron:ietteu aqui ern 
ap:irte Qlll dos mu~tralos membros d;i.commis-
slio de marinha. e guerl'a. · 

O Sa. FR~lttlN Donu :- Obrigdu-se a apre
sentar eaa reforma da accôrdo eom o go
ven10. 

O Sa. Moa.1.zs J.\aoi>r :-Pois bem. ai ella 
vier â tél& d1' diacusaão,ter~i occa'!ido de emitLir 
o meu . pa.recar & raspa:to, h .. lic:.nlo 11.lguns 
pontos em qaa, a mau· ver, pecca o plano p1•0-
. po1to. 

En~re· outra& retorrnsa que consid ~ro indis
P~IllllL reia e urgentes para que o exerci to se 
ache em· eon d~õ ·• de b3m aatisf lZ1r a. 11ua. no
bre missão, assigoala.r.,i, (Iro pd m ·iro Jogar, a 

· que ae re .. e re "11ua ÍD9tr11cção pratica a par da 
. inatrucção theôriea, que já se lhe dietrib11~ . 

À instrocç.io pl'atica. do noeso exel"cito é 
actua.lmen.le delici ente a todos os rP.spei tas, <\uer 
quanto ás arm·as C;)tnbatente3, quer , prfocipa l
ment~, com relação ãs ar.m11s chamadas acien-
tüicas. · · 
.Em relaé;io ás armas combat~nt~s a. instrnc

ção pratica só pó lê sei· eftie iente:ucnte Ja.da 
em c:ixnpoa de. manob•a, como se faz em outr~s 
psizes. · ; · · 

E'!'tre nós ees.3 moi?de instrucQão é ,qnasi im
-~,1vel pel~ d188ewmação em qu~ se acha o 
exercito por todo o paiz ; entreta.nto, ·.a.lgnma 
coosa ae poderia conseguir dan·lo-se ao e~talia
cimen.to . já cre1do pelo goyP.rno, a Eacola de 
'I:iro, uma organizac?-o apropriada .. 

O honrado oi-ministro da e;n~rra. (r'ofiro-me 
B!!rnpre ~o . · Sr: ~ons · lb.eiro Rodrigues) tomo11 

. ~e~ ço_ns1daraçi0 essa. necesaidade, e 'cbegoa a. 
·organu;ar_um'· noVo regulamei:ltO pt.rà liqneUa. 

escoh, no qual se teve em vista proporcionar e. 
pratic~ indi11pe1111avel aoa alumuos q u~ concluis· 
se1n o aeu cur.iO theo~ico nas escolãs militares. 
Não vejo, poréw, esse reguhtmento entre ?s an-
Íle~os do relatorio Ja guerra. . 

o sn:. Ro1?1t1GC1ll:
0

S JcNIOR: - Ffooo prepa· 
rado. ~ · · · · · · 

O Sa. Mou11:s hRom:-Tendo f •ito p~rte da 
commisaão incumb:da d~ org1nizal-o, posso 
dar teste1n11nho de que fôra a.Ili co :i.ven'e.nte
m0nte atten:iida , ao menos quanto parmittiam 
as ÍOl"ÇM daqnelle eetabeleciwento, •ssa. que 
con:;;iiero um•s da> primeira' necessidades da 
i.netruc,.ã:.:i do &!tereito. · · 

O SR: RoDRIGUES JuN1oa:·-Apobdo. 
o Sll.. MoRA.Es JAan1:1e- Charno, portanto, 

a altençlio do nob••e roioi~tro da guúra. pua. 
~s$e regulamento, e estou ·convencido de qne 
S. Ex , &$tudando.:0, reconhecerá. a convenien
cia de d«T·lhe !mme liata e~Muç>\"o . . 

A instrucção pratica das armae scientificas 
não pó !e d•lisar d3 ~er acommodada a.os fins a 
que ellas são destina.da~ • 

Ccnstituem a parte acieoti!i.ca do exerr.ito-
o corpo de engenheiros mil ta?'es, o corpo de 
esta.do-maior .Je ta. classe, o corpo de estsdo 
maior de e.rtilharfa e a. propria arma de arti-
lhada..· . 

E1n rehç'to a esta ultima, posso assegurar i 
camara q·1ii Jtl muito su tem f~ito relativamente 
b. instruc~íto pratica. · . 

O Sa. CANTÃO:- Mas não qua.nto aoa. ba· 
ta.lhõ~s que e~tão nas provincbs. 

O Sa. MoRAZJ JARDIM:- Pelo menos oo cor
pos, qu0 se acham S.'.J.Ui na. côrt.e, jà têm a pra• 
ti~a. pl'eciaa. . .• 

O SI\. C.1.mio:-Os du provinclas olo têm 
nenhuma. 

O Sa. MotlA!lS JAlumr ... ba!ltando qna 
se estendam ao1 qlle si acham nas provinoia.s 
as mertidas ja odopLadas em rel:i.çlo âquelles ••• 

O Sa. C.1.NTlo:-Apohdo. 
O SR. Monua J.U\Dll\J ••• nlo só dotando·os 

com U?aiamento moderno, d J que BCI acham 
ainJa. p1·iv~doe alguna dell~s .•• 

O Sa. CANTlo:- Sim, aenhor. E' ex:icto • 
·o· SR. Mouzs JArunM ... coDJo tambem 

im~ed111do que conLinuem dfapersos em desta
cameo to' , o oue constit11e um obstaculo a.os 
respectivos exercicios '!)tatico~ . (ÂptJ iados.) 

O corpo de esta.do-maior de 1ª clasee tem por 
rnissiio, tanto na gaarra., como durantG a paz, a 
pa.rtG administra~iva do e:;r.ercito,. aerviço que 
pouco difie~e nM duas circ!lmstancía.s, de sor te 
q11e, !';i foss~m co:ivenientemen.to . applicados os 
offi .. iRIH J ess e corpo a.o respectivo 11 ·rviço; se 
alcançaria. . d ar-lhes a precin pratica. 

lnfeEzruante·nem s~rupre tem isio acontecido, . 
porque, em vez . de nomearem-se ofiiciaes do 
col'pil d3 esta .o-maior de 1• classe para os 
cargos aiwinistrabvo•, muitas veze; · tem- se 
raconido pa.ra taes empreros aos corpos·arTe· 
giwent·•doa, res11lta.ndo dabi dous gn.n.iea in· 
convenie!lt~a: i•, privar o eorpo ds . ,utado
maior ã.e i• clálsso do respeotiTo .o~ercicio; 
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e o 2•, privar os corpos ·r.l'l'egimentado1 doa 1 N"ao sei que motivos teve o . nobre éx-mi· 
seus ófficii:es , fai_en~o, .~im, pesar sobre pou- nistro da _agriculllll'& pa.r!I- ob9~r que · essa . 
co~, o· aerviço que, d1stnbo1do por todos, tornar- med1<ia., de 1mmeoao alcance e de mcontestavel 
Be-his. menOS pCOOSO. O.tilidade '(>Rra. 0 paÍ7., tiVeS96 e:r.eCU~io aendO 

AillJa a este re~p~ito o illustre Sr. conse- cert~ q,ue até ª'l pres,;::O.te, não tiveram de1tino . 
lheiro Ro :rigué~ tomriu acertad1s providenciu, os oflic1aes que ae lbe apreseniaram para. tal fim. 
tendo em vi11t:1 cohibir semelhante abuso, . que Rspero, entre~nto, q_u., .o nobre ministro, 
importa. verdadeir~ anomalfa no serviço do t 'lmando n l\ maior conSiders.~.ão o que 1ca bo 
exercito. . de expender, promova a ex~cução dessa me-

Agor.>, Sr. pNsilente, rest.A-me fall~r do . di1a que e, repito, de ·absoluta necessidade 
corpo de engenheiros, cnj ~ m'ssào na gaerra. é , paPa. l:i~ bilitar,. .o corpo .de engenheiros a cum
h oje das mais arduas e difticeis; depois que na. ·· prir com seus dever~, emqup.esquer. circum.-
soiencia. d' guP.rra for.im introduzidós os ·ul-1 stancias. , · .. 
thnos melhoramentos nos mei~s de transporte e Qu'.\nJo o goveT"no do paiz emprehendeu os . 
trati' missâo do p ·naamento e da. pal•vra: refi- primeiros trab~lhog ds estradas de fel'ro, foi 
ro·mt as estradas d·1 fürro e ao telegrapbo. no cor po de engenheiros militares qu~ encon-

Senh· rea, o engenheiro mfüta.r, para bem de- trou os . seus primeiros aoxilfo.res. lfo podP.rilt 
aem')anbar sue. missão na gu~rra., carece hoje d~ citar os nomes da maior parte dell.es, muitos 
'lõnheaar perfoitamente ·estas dnas esp0ciali· dos quaes con~e;uil'acn elevar-se á altura de 
dades da engenh~ria. , . e para con >es-uil-o com- noaso1 primeiro~ especialistas nesse ramo da 
pra, durante a pnz, que se prepar e com a rea- engenharia. 
pectiva pratica.. Mas, Sr. presidente, 110 Iler- Isto p rova, senhores, que nã11 falta aoa en
viço elo Miniateri" d.i. GuP.rra, não dispõe o go. genheiroa militares a instrucção theorica pre
verno dos múos pa.1•a faz'er adquirir 80S offi.ciaea ·cisa, e que fucilmente podorão adquirir n pra.
desse corpo essa. pratica., cuja umidade se recD· tica,de modO' que, em um momento dado. po:.aa 
llhoce. . o governo dis!JOr de u·m corpo de eagenbeiroa 

O honrado ex·minist:co da guerra, o· sr. con- ca.p'IZ de bem preencher os fins a que édes. 
selheir) Ro:irigues, providen~iou a re~peito tina.10. E quii.ndo meamo se qtiize3sé encarar a. 
enten lendo-se com seu collega da agricultura, que3tâo pelo lado economico, a apµlicaoão do 
.no seatido de fazer admíttir naa estradas de corpo de engeaheiroe ao s•rviço das eetr~fa.a 
· f ·rro ('Onstruid :a e custe~das pelo E •tlldo e na úe r~rro e telegraphos do Elita.do seria. medida 
repartição dos t•legrapbos uw. c ~rto numero de · recocnm'!11davel, como vou de1I1onatrar. 
oíliciae~, oue haviam concluido o curso de en- Sr. prHidente, o governo !lilo póde dispen
genharia lla. Esoola Militar, afun de ahi pra- 1ar-~e de mante1• um .. corpo ·.ie engenhe•roa 
tiearelll. militares, porque seria ·imposeivel creal-o de 

1.nfelfarnente, porém, Sr . presidente, talvGz momento, qual\do o exijam aa neceuidades 
po~ não ter sido bem com_erehendido o pensa- de uma. cam1•anha . 
mento de S. Ex., tão ot1l medila não teve E' iodispens11vel t11mb~m que esse corpo 
seguimento, porque e sabido que até hoje Dilo teúha organização e capaciJade parn deaempe
tiveMrn deatioo ot ofllcillea que p·• ra isso !oro.in nbar o.s euua obrigaçõea om qualquer bypo-
desiinadoa, com excepçlo de tres que fal'llm tbe~e. Durante a r.z o 1erviço do enge11heiro 
mandados para a esLrada de fürro do Mar!. •ir11. e militar, na reputu~ilo de gucirr:i., limita-se, a.a 
Mamor~. 1ob o pretexto de ad11ui.rirem pratica mai1 da1 ve~e•, a con~trucçlhs de pouco vulto 
de exploração ; se o do diirno do nota qao n4o e à coo1erv~ de obra.s militaras, no que nilo 
era essa eatra .a a mais propria p&ra o fim qu11 póde adquirir l\lf!lciente pratica de sua pro--
se tiuha em vi1ta, nl~ 'ó porque a ezploraçlto flHlo. · 
d11 mel!lma estrarla appro:dm:1va.-at1 de ae11 taL•mo, Poia bem, Sr. !)reaidente, apl;)Ueando alter. 
como porqu'l nlo podiam aq11elle1 of4ci1:1e~ ad· nadam~nte os olllciaea aesae corpo . nos tr&• 
q11irir elli pratica de oouatrucç!o e trafogo. bilboJ que correm por outro\ zniniaterioa du· 

Entreta.o t,, o governo tom sob aua ia:u:ne- r~nte a. paz, alc&oçar-se-bia dupla vantagem.
dia ta. 'direcção não só a eetrads. de ferro D. a. de h11obilital0 oa com a pratica da. profiHllo, de 
Pedro 11 como as eatrad!ls estrategicas em modo a serem de grande utilidade nas operações 
construcçà'.o li.'> Rio Grande do.S11l, n.' s qu11ea da guerra, e tirar maior proveito. eh de;pezg 
poJer ·am ser admittidos 11o ptat'ear com muito que custa a manuteuçãodesae corpo, porquanto, 
mais p~oficuidade os aUudidos officiaee. com pequenas gra tilicaçõea a .. dicionaes ·80!5 

E' aobretu ,fo notava\, Sr. pl'esif!ente, que . respectivos vsnciroentas, preench"rao· .cargos 
tendo o governo ernprehendid:> aquellas estradas que são mais largamente remuo.era.dos a. fünc
com fim estrate;ico, ial.O é, em proveito da c'ooarios civis, .Priv&di>a das regalias de que 
defeza do paiz, e na. ern<1rgeucia de urna guerra 1 aquelles gozam, e aos quaea, entre1anto, . não . 
tendo · de presttr-11e á operações m 'lita.res, não farão ooncurrencia. da.mnosa, visto o seu pe
tenba alli um só official de en!l'enheiros pare. queno numero. 
acompanba.l' a. coiistrueção e preaidir as obr .is N~o seri~ idéa nova com a.pplica.ção egpecial 
~peciaes do trafego, que, da.da a1uel!a. eTen.., ao nosso paiz, porque em ·outros paizes proce
tualifa:ie. tem .. d~ submetter-se a condições de-se por igual modo. · · · ·. ·. · 
especiaes; além de que terão es~as estradas, A Proseia. por e.:s:emplo, intenta a. eonstrac
em t.a.l CaS01 oie ftcar a11j~ita.e· à a.dminis· ção de estradRS d~ fer;.'O por COnl& do B:atado, 
traç!o milib.r. e porta;nto, sob a d~recção 

1 
com o un~co fim de dar prati~a aos o~ciae1. e a 

ao. of1lciaes de engenheiros o respectivo· 1er-. •eus .rag:unentoa de e~ge11heu01, a ~rar. !!ellea 
,'fiço, _ . _ · . · utilidade- durante a .paz. Na Au•tria ·OI ~ii-_ 
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mentol do engeb.heiro1 applicam-19 algumas O Sa·. Mollils J;uúm1:- O fim que se teve 
vaies na qec11çio de obras purament., civis, em vi•ta 11:1tisfazer era, Mmo jlldiaae, preparar 

_com 0 .me.mu fim. ; a pute mais difficihdaa o terreno p&ra a execução iio novo regul • meoto, 
obru dG abaatecimento eh. cidade de Vienna execução que creio de,1en:ier de disposição l&
foi execntada ~lo::i regimentos de engenheiros, gisb.tiva ; entretanto, emquant.o não era obüda 
que neas~ serviço se revezavam, 11ab a ..iirecçio easa aatorizaçli:J, i.r--se-h .á. desde logo adqui
doa respectivos officiaes. . . rindo os precisos da:los para organização den· 

No• Estados·Unidoe meemo, onda ha um nhi'l7a daquelle Aerviço. 
pequeno exercito, existe um corpo de enge- O corp' ~o estado-maior d~ i• claine, cujos 
ub.eiros inilitaras, que tem. a. seu ca.rgo eer'l7i- of!icíaes recebem tambem na.1 ea~las militares · 
çOs que en~re nós estão a ca.rgo de outros in~truc9ll:o theoric& concernente :i.os trabalhos 
ministerios, como aej:11D~melhoramenti>s __ de geodesicoa, . podia ser ig!1álmente apronitado 
rio• e portos de m.ar, trabalhos topograph1cos nesse serviço . . · . 
e geodoaicos, ·.prestando assim relevantes ser:.. Ha uma con1ideraç1io sobre que devo in
viçoa âq_uelle paiz, entre oa1ro11, }>O!" exemplo, sistir. Tao to e ' te corpo_ como · o da engenhei
a organiz&Ção da·reapectiva carta. . rõs não podem deiur de ser organizado!>, ten-

.Auinl ta.mbem, Sr. presidente, podia ser ap· do-se em vista o pé de guern, porque, como 
plicado o UOB&> corpo de engenheiros militarss, j~ llisse, não se podem formar ofliciues ecien
com .gran'de vantagem para o paíz, no levanta- tiücos no -momento em que eUes são necea
mento e or~o.nização lia n <>1111a carta: V. E:s:. aarios. 
sabe que este elemento. é indispeI1s11.vel à ad- E', pois, indispensavel que om tampo de 
admiaiatração, isto é, uma· ~rta. anct& do· pa.z a ... organização desses dou1 corpos. seja 
paiz, · .. · ta.l que, no momento p reciso. d lea s e achem 

Os offici11.ea do corpo de engenheiros, a.ppli- em numero de poder satisfazer as necessi
cadoa a ease serviço, mediante o abono do gra- dad.es do serviço. R.ee1.tlta dab.i que a· numero 
tidc.çõea addioionaes aos reapactivoa venci- de offi.eiaM de~112s dous corpos não pôde deixar 
mantos, por serern estM muito parcos, p:>de- de ser e:a:ceS11ivo em rels.~o ao 11erviço de paz; 
r iam levar & elfeito o len.nta.mento d& carta. do e si é &!!Sim, era de rigor05a. necesaidade da.r
Império em alguns annos e com despem com- lhes uma outra applicaoão. de modo qua a · 
parativamente diminuta pa.ra. o Estado. de•peza que com elles se · faz seja utilmente 

Há quatro aunos, lembrei eal.& medidi. desta aproveita.-1a.; o c;io.a fornece ainda. um. a.rgc.
mesma tribuna, di1eati11·:lo o ol."çamento da mento para justificar & l)eeessidad& de ap
agricaltura. lnteli1meut&, como quali 1empre plicar oa officiae1 do11 corpos, a que me t enho 
acontece, a minha voz perdeu"'9a no deaer_to. · ref~rido, a aerviços que não podem ser eonei-

S!' . preai.deu\e, tratando 0 hon!'&do ex-mini&- deradoa rigorosamenLe militares, a. exemplo, 
tro da ~aet"I'&, 0 Sr. con.1elhair'O Rodriguea, de corno já disse, do que •e pratica. em ontros 

dar app icatlo ~m ao col'pO de ongenbeiroe pai&ie:hores, P'.ira. auxiliar· o corpo de enge
miíit&Ne, proonrou ao meamo tempo aatisfdzer nheiroa noa:d1fi'•rentea aeNiçoa qne lbe cabom, 
a e11& neeeelidade de noaa &dmioiatniçlo-o le- quer na paz n11er na guer~, ewte no exercito 
vantameuto de uma carta do paia.-0 l10VO l'e· b lh"'-"" · d h · E 
r ula.mtMO qae S. E:1. fes. oroa.niia.r "lor& aa um a.ta. ,,., proprio, 0 e ugeo e1rQs. s.e 

., r batalhão. er a.Mio em 1855 com _,uatro compa
obra1 milil&re1, oqaal dei1'0U concluido 1111 ae- nbiM, foi ,por aeto legi~tivo de 2t de Setembro 
erataria da 8'uerra, satiifazia e11e filn, do t880, "lendo 11 oito companhias. O honrado 

O lmperio aerla did "lido em di1triotos e1n e:a:-ministro da gu"rra eraton de completar ene 
relaçlo ao 1111•,iço do• eo.genbairoe · milit.ara1. qal\dro, com o fün de applicar as re1»ectiva1 
Em oad1 di1tricto uma camaliHlo de 1ngenbei· praçu em ~rto1 traballio1 que, e:a:ec11tados até 
ro1, além do1 trabalbOI propriot do 11rriço mi· agora por outro mo;lo, custam avultada!! som· 
litar, teri\ a 'ªªcargo o lennt&mento d~ car ta lllll! ao Estado. · 
da re1peotiva oiroulDICripçlo. Au:s:ihadoa •~tas Os solJados do engenheil'OS, familiari1'\11do-
111genhelr01 com praom- do batalhão de enge- _se por esta fórma cocn os trabalhos que terlo 
nb.eirog, pouco a· pouco iriam adquirindo dados · a. desempenhar na. gueln, "p restarão ao mea
com OI qaaes, no :ftm. de alguns. annos, seria pos- ~tempo importa.nte serviço ao pai z, pela eco
livel orgaoizar-s3 uma carta do paiz, si não ri· DOlllia qne, de eua applicação re.;;ultará. na exe
gorosa!1Jente exaela, polo meno~ tantQ quanto euçã:o d s obras mili~a:res. A conservação das 
fosae nec11•1ario pa.ra gufar o goveruo na so- fortalezas, dos quarteis e outras obras mili
luç3o da1questõea que dependeasem desae ele- tares, po.:ier-~e-ha. fazer. com gr,,nde economia 
mento . . ·. . por este meio. Já nesta corte a.lg11m:i. .cousa se 
· Em nstil ·de preparar a ex~cu91G desse rega· -ha. feito ne~ee sentido, e ã para desejar que a. 

_lamento, S. Ex. tratou de"Cie logo de distribui;.. medida. se estenda a algumas da.a províncias 
os_ ol!iciaes do corpo de eng.enheiroa, que sê do Imperio. · · , 
achavam neata córte em gr&nde numero, pela.a .O nobre ministro- da gnel'l'& encontÍ'lll'á na · 
província~ do Impario; · sua. puta trabalhoe preparatorios concer·tentes 

Não sei, ·sr. presidente, si 05 odicÍJlea que a. este objecto e que f atio bem em aproniw. 
!)~guiram a · esse destino r.inda la coitJarvam Sr. presidente, :&a wn outro ramo da admi• 

nislraçio do. guerra q11e chawa a attençlo do 
DO• •eua poatoi. honrado mini1~ro : refiro-mil ás coloniaa e preM 
.-o· ~ - Ron!UG'OP J11~oa:-A.lgllllueguira111 · 111idio1 militares. V.· Ex. sabe que o governo 
~ Ji '10lm&1Dr Dlo aei -por que moâvo. · creou e 11u1 tenta, em diverso• ponto• do Iniperio, 
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um cel'to número ct. coloniaa aob o regimen 
milita,, já com o fim de garantir a. integrid1tde 
do territol'io na.cional, jà. com o de proteger o 
interior do paiz. a.inda pouco povoado, do,;; a.ta-
ques d~a hordas a. lngens. · 

Esses est•belecimeotos, porém, não prospe
ram, e m ·iita.11 vezes constituem uma fonte da 
deepeza. improductiva. para o Estado. Dar-lhes 
um outro regímen, em coadiç!les de poderem 
preencher os fi.ua que se tein cm vist.a, é da 
ma.ior urgen ·ia e incontesta.vel convàniencia. 
H~ alguns 8 nnos que a. que~tãO foi 11.ôjeita. ao 
eatudo de uma c.ommiado, que oruan1zv11 um 
r rg 1lamento especial para esse fim, o g_ua.l, 
p<>rém, não teve, até agora, eucação. Na re
organiza~ão do serviço de obras militar:?s pro
curo11-<1e tambem atteoder a esta neci?ssidsde, 
cre indo-se uma. intendencia de colonias milíta
ree, ann·1xa li repartição de obras militares, 
prevenindo-se assim os inconvenientes, que ora 
se observam na. marcha do alludido serviço, pm.· 
falta de um centro de direcção. 

Só uaiin as coloniaa mifüa.res poderão ser 
realmente uteie, segundo os1ins pura. que foram 
creadaa. 

V. Ex sabe, Sr. preaideote, qae no ·tempo 
colonial um:i. parte do p:1iz con."6goia povoar-se 
por esse syetEima. Em minha provin•·ia existem 
algumae de -aas colmias, creadas com o fim de 
proteger a navegaçi:'> doa rios Ara.gaaya e To-. 
cantina ; nenhuma dellae. porém, até hoje tem 
prosperado, não obstante ter consamido avulta
das aornmas ao Esl~ lo. Ab111don"l-a.e seria um 
erro,. porque seria entregar a. 1orta da. na.vegaçlo 
daqnelles rios ao ahque doe selvagea1, <iºe 
a t>undam nas saa.s margens; mag, cons'lrval•al! 
no pó em que ae acham, nlo é mooor erro, 
porque, nlo preenchendo eftlc1zmente o fim 
principal que 1e tem em vista, d«o lopr muitas 
veses a. desvios doa dinheil'OI publico• para fills 
a.bueiTOS. 

O S11.. ANDnAllll Frao1:uu. : -Como a na.ve
gaçlo do Aragaa;ya. 

O Sa.. Mon.u:s JAn.nnr :-A navegaçlo do 
.Aragu&ya é muito importante, e di1to V. B:c. 
soconvoocetá, qtJ.ando me Cór dado diacu\il.a. 

o S11.. ÂNl>aA.1>11 FIG!arllA. :-Como é feita, e 
o maior esc11.nd&lo que ha no lmperio. 

O S:a. Motu.Es JARDIM:- Coai o fim de obter 
inform;1çõea precisas em relaçilo a esses esta
belecimentos, de n.odo a tomar providencias 
11ue obstem . os inconvenientes aponta.,los, o 
lionrado ex-ministro nomeou differentes officiaes 
para inspeccion•l-os. Par-. ae colonias d~ Ma.to 
GroHo foi nomeado úm oflic~l distitictissimo, 
.cup1 trabalho• já devem ter sido remettido~ á 
Secretaria. da. Guerra, o Sr. major Graça. 
Para aa colonias de Goyu foi nome11.do outro, 
o m.ajor d11 engenheiros reforma.do o Sr. Paes 
Leme, perfeitamente conhecedor dtiquellas pa
ragens e iguPlmente diF:no de coafir.nça, e sei 
~ue já remetteu um primeiro relatorio. do sua 
mspecçilo. 

·O Sa. Escll.A.GNOLLE. TA.UNA. Y:- Do Sr. major 
Graça ·ha tudo a. eaperar. 

O Sa. MotU.1:1 JAll.01M:- Por iga.e.l Urma. 
procedeu-se em relação '8 colouiu existentes 
na provincia. do Paraná. · · 
. Com o fim de proteger as DOllSSll fronteiru 
com a Republica Argentina. fora m creadaa aa 
colonia' de Chap~có e Chopin._ qne devem me
recer particala.r attenção do governo.(Apoiado1.J 

O Sa. FR.A.NKLIN Doa1..1.:- Foram m&ndsd.as 
crear na min.h!l. administração. 

O Sa. Moru.:r.s JAl\Oill:- E' verdade, !oi na 
administraçio de V. Ex. 

E' pa.ra. des~jar que outl'aJ;j fos~em eetabeleci
das, naa meemu condições, em varioa outro1 
pontos da fton.t •ira; mas pa.ra. isto era indi.
psnrn:vel colher ~ados~ e. deqa. .. miasl~ foi i~
ctimb1do um o:flic1al d1st1ncto,- que aind11. nao 
havia voltado da sua mi~são, quando o Sr. con• 
ª'lhei·o Rojrigues Junior r~tirou~eda a4-mi-:
nistração d·t pasta. d:i guerra. · 

R 1colhendo todos ess '• dado~, oreio que o 
honrado ministro se ach •rli ha.bili ta.do para to• 
mar providencias acertadas a tal respeito. 

O S11.. lvfAc-DowEt.L: -A colonia D. Pédro U 
deve tamb?.m merecer toda a. a.ttenção. 

O Sa. Mo:aABs JA.lU>IM:-B' verd&de, Alguma 
cotllla tambem ae fez ern relação a ena colouia~ 
a cujo respeito, porém, plll"ece conveniente ve
rificar ei ni>o 111ria vantajoso tr:i.n&fel'il·• para 
outro Jogar. 

O Sa. CANTÃO:- Q11al a razio 1 
O Sa. Monilll JAaorx:- Dizem que é ID1a

lubre a sóde de1na colonia. 
o Sa. ?.ao-Dow:r.LL:- A formaolo do ,.,. 

reno é a mtemR. em todo• OI logaro1. 
o Sn. ESOl\AGNOLLi T.Lutu.t:- A pron. eatA 

em Ma.ca.p'-
0 Sn. Monu:1 JÃaDtH 1- Ou aeja ooaaor

vada ou tra111rerida p•ra outro loirar, o q11e e 
~erto â q U'I e11& colo11!a mereao toda a a.ttençlo, 
porque aorvo-no• de apolo pelo lado da tron• 
teira do Oyi.pook. Aab11-1~ l te•to. della um 
o!Rcia.l di<tinoto e trabalhador, que, coU\'8• 
nientemunte auiliado, poder& preatar boua 
11m·ioo•. o Sr. major Fr&llciaoo Joa.qulm. do Al· 
maida. Cutro. 

Oot!'O nino de aervieo cb&ma 1. attenQlo do 
governo, a con1titae ama necenidade cuja' IA• 
tiefaç!o é inadiave!-a creaçlo do uma coad~ 
lsria milit'1 na prorlncia do .Rio Grande do 
Sul. . 

Desde muitos anuos intenta o governo crear 
alli uwa: condel9.ria mili ta.r, serviço indis
pensavel si quizermos estar preparo.0.'oa pa.ra. 
o c~s.1 de guerra. com oa noHos vizinhos do R io 
da Pra.ta ; porque, como V. Ex sab~ , o e.iter, 
cito. brazileiro, _par& montar a aua. cavallaria, _ 
tem slnda necessidade de recorrer ao Ri!i· da -
Prata, de sórte . qne sem aqoelle recnr~o, em· 
eaí!o de g uerra, a n08llS cavallaria aa achara 
a -pé, 011 não sei de que meio se servirá o go
verno pars montal-a. couvenientemente. · 

A jn.du~tria particular não aatisfa~ ao füa 
que se tem · em vista, e a prova tionmoa por 
occ.a.aiãll da guerra do Pararaay, ·durante a 
qu~, apeza.r de ter. o general am · che!e, por 
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'nriàs vez••,_ ~d~nirido grande11 cavalhadl!'a poderá pt'Odozir o desej'Ulo fror.to ; e dnvido 
dentro ·ao pa1z,ío1 forçado a recorrer ao Rio qu~. alguns ~os rein9dios j& lembrados n~ata. 
da Prata, só então conseguindo montar regu- ca!ia pos•au1 conduzir a. e11te desôdtw<>.tum, isto 
larmente a nossa excellente ava.lia.ria, á custa é, compl tar-se ·o alista.rnento para que possa 
dos maiorea saerifieios .de dinheiro. ter logar o aort!io. . 

. A 1dé~, p.,rtanto, da cre>ição de uma co11de- A meu ver, Sr. presi<lente, sem a introducção 
à.ria militar ê de imprescindivel ·necessidade . do elernento milita.r na composição das juntas, 
pa.ra.-o ex9rcito. Já com e.te . fim o gover110 a.d- s ; rã. impo1sivd conseguir g_u.e ellas preencham 
quiriu no Rio Grande do Sul oe campos do o devi:lo fün. -
Saican, onde, a !!:ta.lo d~ ensaio, tentou. montar o Sa. MA.e DôwE:L:t. : _ M,,.~ a i.ntrolncçlfo 
um eaiab~lellimento desse genero ;·porém, i~- do elemento militar na oomposiça:o da.,; juntas 
felizmente, ou por falta. d~ conveniente direc- faz .desapparecer. 11 difficuldade prov~niente da 
çio ou por qualqu"r outro motivo, o resultado diasiminação da. -popula~ão em um vasto 

· u'<i tezn correspondido áa despezas 'foitas. territorio 1 . 
O honr;tdo ministro d:J. guerra pa.ra li m·andoa · 

um olliciàl d°i!;tiocto, o major Lagos, com 0 fün O Sa.·. :r.IORllES JAR.DIM : .:_ Ahi é que esta a 
de colher d •dos· e de propor os meios para. se r maio: difficuld~de, e vou provai-;<>; . 
montar o ser,.iço no pé _eo11veniente. . . A mtroducçao d? el.emento militar é ii:i~s-
. E~toa informado de qus j t se acha. de volta. s1vel, qua1uo o p11.1z ~ v~~ c~m? o nosso, e · 
a e.ta capital o allndido official, qne nece~sa.- quando o nosao exqi:cito ~ t.w lim1La~o e. o q~
riamente ha. de fornecer ao nobre ministro es- dro d03 n06S08 offic1aes e tão reatr1ct.o. Silr1t1 
elarecimeÍltos preciosos, 9ue lhe permitlirão pr_ecieo occupar toda a nosea ofticialidade_ nesae 
tomar.acertadas pro:rideneias a tal resµeito ml ter, ~tendendo ao grande nu.mero de par> 

· . · . chias do lUlperio. 
O SR. -E$CRAGNOLLE Tà.UNA:Y: - O Sr. m1- _ • 

:aistro póle· confulr c9gamenLe .nas ioform~ções O Sa. J. ~.11NIJ)O:- Nao ~a olfto1aes qll~ cbe-
delle; E' Ulll do11 officiaes maia nots.veis do iuem; só s1 recorressemo.s a guarda n ac10:i!ll. 
nol!l&O exercito, e não ha ninguem melhor para · O Sa. Moru.Es J.4.RDIM : - Portanto, Sr. pre-
m~tar sa.ngaesugaa. aidente, esse mei.o unico que me parece que 

O Sa. MoRA11s J.1.aom ; _;. Passando ae~im poderia dJr áejuntaa uma. orga.ni~aç~~ cap~z ~a 
rapidamente ·em revista os dift'erenteiil Hr- pr~encber oa sena fin~, esse 117e10 e inexequ1-
viços, sobre os quae11 entendo ser urgente qu1vel, ab~olutamente lneuqu1vel.. . 
providenciar, não posso demorar-me na apre- Talvez sa pudeno adiantar algumaccius~ com 
ciaçilo de cada um •Mias, porque nlo de ,ejo a guarda nacional ( n.!o apoiados); sel, 
e.b111ar da. altenção da ca.aa. (1\1%:1 a.poiarlo8); o porcim, q110 isto levan\aria ela111or, porqne'Yol• 
meu fim, porém, eeril preenchido ai eonaegufr ta.riamos ao tempo em que a guarda n acional 
desperta.r a 11.neoçllo do governo sobro cada um con • .itufa poderosa arma de elsições. 
clesaea objeclo1, a que me referi. · Nlo V•'jo qualquer outra providencja que 

Sr. prasid·111te, h:I. uma quoatão que aa dM'Q p:i.1a a•r ad()pt8.da com ~elnBlhante fi.m ; 
conaiddrar primordb.l em 1-e!a>l :1 ao aervi90 do pcrta11to, po110 coocln'r qus o ay•t~ma. d' lei 
exercito: rellro-me ao modo de proporcion~r-lhe de ullat~monto nlo pi.i'l ter applic.1çil 1 en~re 
peasoal, o que t·•va em Yi•ta a l'li n. 2,SB de nós, o ao rã prPCi10 pen1~1' em oatro ayat.ema 
2õ de Se.lembro de 1874. reguhmnnLada. por para. preenchimooto do1 quadros do exercito. 
decreto n. ~l de 27 do 11'.ev~rairo da lli~S. Sr. preaidente, o•ta. qu35tilo é mornentoaa 

Como '/. Ex. ve, . eaa. . lei Jtl. conls ~u ~e nu noua• oi?C11m1bnc1aa aetnuea. Dado o cuo 
~ove annos. de e:1:11tenc1a, ll!!m que Me ~o;e da uma guerra, quando terillmos neeesiid, da 
~ve.•~o pocbdo '8t ne~uta.d:i, plLl'ecando 111\-:i de olonr a. quadros do exerciLo ao dobro, pelo 
in<hcar q110 1ua. e:irM ução tem deparado obth- menos, eu nlo aei a que meio ae recorrerii. pa.r a. 
culo5, que até agors nlo puder.im ser supe- isan. 
rado~. • . • • Durante a g11~rra do Parag11,y, o governo 

Tem:•e altr1bu.1 lo a organazai;lo dM Jtln~aa recorreu a? vol11ntuiado, e o ap;iello feito ao 
. pa:och1.ae1 o motivo p~lo qus:l n!!o tem pod1clo patrioii1mo dos brazileil."os até c ·rlo ponto pre
a~e ho3e •~r eHert~da a le1; mas, Sr. pre- enehe.:i as necehid~dea daquella. guerra. 
a1de11le, acho qu1, alem de•se Dl·?tivo, ha. outros - · . . 
que não 1!4o de menor importa.ncia e que Mo O Sa. R.1:rzasoN! : - FJ1 corr~epond,do. 
~e impedir sempre a e:i:: -.cução ·da meama lei. · , O Sa. MôRAEs JARorM : - Mas, dado actúal-

·Não entrar\)i em Jongoe d e talhes a est ~ meo.~e o ca<a d~ uma nova. !l'll8l'ra., receio bem 
resp_~ito; far~i apen<is obsen-ar que num paiz que o mesmo meio profaza iguaes resnlta~os. 
C?mO . o. noa~o~ em que a população se acha E' põrta.nto io.dispcneavel e urgente. Sr.pre
d1a~aminad;;. por um neto territorio, o sya- sidente, prover o _o::tercito' de uma reserva , 
tema· adoptado para o preenchimentJ doa qua- onde se· p ossa recrutar o augmento da força. 
droa do e:i:ercito talvez não _!~Pja exeqniveL para o naso de uma guerra.. ·o meio de conati-
0 syst~ma.de IJ<>rteio, precedendo o afühmenl.o, tuir-ae eata r eserva a.presenta, porém, unia dil
pódei t~r e tem tido applicaçãa ex:cellente em fi.culdade muito 119ria. 
Outros paiiea em·condiçõea divers&a do noaao ; A lei do alistamento preenchill a.tiafatoria
entre nós, porém, parece-me qu~ dilficilmea.te monte é11te flm. cl'e&nde, nlo ir.ó a i•, como a 

· eUe poderá. dar o resultado que se espera. 2• ronrva: m ''• 1i olla é in~xequivel em. aua 
A Ol'~niza.~ ~ajuntas par51chiaea,qualquer parte principal, lllo póde aer t1unbem a11plicad1 

· que · &eJ& • ~caçllo que se a-iopt,e, li.lo uesta pane, qH ó auborabnb à. 011U&. Por· 
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tanto, este recurso deixa, igualmente, de exis-
tir. · 

Ha um meio, entretanto, q ae, até certo pónto, 
podi<l. 1.razer alguma vautage'u; não digo que 
resolvAese o pr.;blema, mas concorrei-ia para 
att ·naar este deploravel estado de cousas: seria 
a creaçà:o Je escolas militares em algumas pro
vincia.e do Imparia. 

o SR. RODRIGUES JUJ\"IOR:-Apoiado. 
O Sa. Moaus JA'amlll:-Ae escolas ·mm-

-tares constituiriam nuoleoa, verd~deiros cha
marizes de praças para o exerchn, do mesmo 
modo quP. a. Escol 1 Milit)ll' da côrte e a do Rio 
Grande do Sul j:i. constituem hoje grande re
curso pa.ra. o preenchimento dos claros do exer
cito. 

A mór parte da• no•sas protineia.s estio 
boje privadas de qual't.eis pan aeoommofaç!o 
das .respectivas gua.rniçõea. Os qne existem 
sãG ainda pela. ma.ior parte do tempo cobuial, 

-e estes m»l con~erv~dos e de modo a. não po
d •rem satisfazer ás indispensaveis condições da. 
hygiene e da oommodidade. · 

No Parà., por exemplo, em que temos dous 
corpos de gua.rniç&o, existem dous quarteia e 
um delles, s ~gundo informações que tenho, 
em pesai mo estado de conservação. 

O Sa. M.l.c-DowBr.t.:-Apoiado, muito a.pai.ado. 
·o Sa. Mou.:e:s J.l.RDIM:- O que existia na 

provincia da P11ra.hyba do Norte, creio que já. 
cahiu em ruina, por falta. de coneervação. 
E nâ:o se· pódc inculpar o governo por este 

O SR. RoDRIGUES JuNioR:-Apoiado. facto, porque, infelizmente, o credito vota.do 
o Sa. MoaAES JA.aom:-M1ts esLe maio es- 1iara. a.s ob-ras militares,desde alguns annos, mal 

barra diante do estado das nossas finan~-as, ahega para os concertos ma.is indispenoveis 
.,. nesta côrte e no Riu Granie do Sal. porque elle importa , necessariamente, au-

gmento de deapeza. Em minha província., onde tambem mantem-se 
Entretanto, Sr. presidente, si tudo não é ~ous co1·pos, só eidstia um quart~l e nPlle 

mconven1entemente se accommodavam esses 
passivei fazer, creio que "lguma coasa se devfa 
tentar. Eu não duvidaria de olferecer uma dous corpos, ~ontecen:lo at4 qu~ as praças de 
emenda á. lei de forças, si 0 nobre ·ministro um delles se acbassr•m acampadas nos corre
me decbrasse disposto a aceital-a para a crea- dores e até em barraca.e d·mLro da. p-raça do 

·1 quartel por falta de accommodação. 
ção de dilas ou tres escolas m1 itares prepara.- Algum.i. providencia tomou 0 honrado ex-
torias na provinci.a de Mato Grosso.·• · ministro da 1<11erra com o fim de minorar este 

O Sa. ANDRE FL11URY:-Apoiado. mal, mandando preparar uma eaRa do governo, 
O SR. MolUES JAB.tHM • , • no extremo norte que servia de enfermaria. militar, para. nslla 

do imperio e ern uma da~ nossas províncias .110r aqua.rtella to um dos corpos, o eaqua.dra:o de 
·interiores. Creio que o a.uno passado fora.m cavallaria.. Estes lr~b:tlhoe. porém. não estão 
aqui a.presentad~s emendas neste sentido, as completos, e ein t.odo o caso 1Hn~i1p~nea.vel 
quaes ca.bi1·am logo na 2• discussão; nem sei . prover 9: enferm1ma de um outr~ ed!fic10, por. 
mesmo si chegaram a ser discutida!!. 1 que creio que como solução provisor1a. se man• 

_ . dou alugar nma. caia particular para e>1e fim. 
_A ma.nutença.o de u~a. e~c~la desta~ podia ser Com uma despeza talvez de fO a. ~5:000$ por 

feita com pequeno d1S~endio, por!lue para o anuo, em dous 011 tres a.nnos eataria aatiafeita 
P!"°fessorado po_der-~a-b~am a.pr<lve1tar os offi- eata nece•si.l-ide. 
cme~. dos corpo' sc1eat1fl,·os com oi_ mes!"ºª Peço ao honra.do milli~tro que. na diatribl\içlo 
vencimentos que percebem. 11:os .re-pectivos do credito para o pro3:imo exercício, contempl~ 
corpn~. Toda.~ despeza. se hm:tar~a antão ao a minha provinr•ia. com alguma verba para 1al 
custe~o do .serv19D e a. al$"umas grat1Jicaçõas ao fim; ba.stam iO a. t5 conto•. · 
füncmonalumo nacea~r10. No Rio Grande do Sul, é certo. algum& co1111& 

Creio que com uma de1peza inferior a 10:060$ jil. ee tflm feito de1de que con~tituiu-1~ &Ili uma 
por anno se podeda custear cada. um!l. destas eom111i!!:!!lo de engenh·1ria militar, IOb cuja. di• 
escolas. recção tÔID•se despendido 11nnuala:ieah cerea 

o Sa. RODRIGUES JUNIOR:- Valle 11 pen& 0 de 200 contos. n11. eo111tr~~ito de quarteis e 011• 
ºfi · troe esta.belec1mento~ militares, tanto na. fron.• 

saeri cio. teira, como na. capital da. prorineia. e nas oida• 
O SR. MoRAES ~ARDIM:-Tres ou quatro es- des onde ha. guarnição milhar. 

cohs destas custariam port~nto ao Eatado 30 ou A verba destina.d& a obras militares. qne 011• 
4:0:000$ .por ani;io no ~ax in.o. e o resulta.do t tr"ora era de cerca de 1.000:000$ e que já. eD\ 
qne dah1 pode-ria proVll' deria e::rtrema.mente 1875 se conaiders.va insufficiente .••• 
vantajoso. (Apoiarlos.) 0 S Ro · J . A • d 
Pe~o ao n_obro ministro que est11de estaques- R.. DRIGUES UNIOR • -. po1~ o. .. • 

tão, a qu~l e digna de aer tomada em conside- . O Sa. MoRAES JA:Ml.111:, •• foi depois redun-
ração. (Apoiados.) da a 500 ou 6~0 C?ntos. 

o SR. · CANDTDO DE OLIVlliIRA (mini.•tro da Des~a q?-ant~hra.ndo-se os~ contes p11rra. 
gu~rra):-Tomei nota.. a provmc1a. do lfto Gra.nle, e qU$81 outro tanto 

. para a cõrte, apenas restam cP.nto e tantos 
O SR_. MoRA.K!l JAtll)IM:-Sr. pros1de~te, en• a 200 contos para a.s dama~ provincfas. 

tre mut to• as1umpt119 d.i q11e me quel'la ceou· . . 
par e p11.ra. 0 ~ qua.ea, porém, nllo me reatará O Sa. Rooa1su1:s Jl!Nma~ -A cõrte e o R10 
tempo. voo toca.r em om que tamb~tn merece Grande abaorvem quas1 ~ndo. . .. 
a especial attençllo do governo: reflro·me a1 O Sn. Moaua J.uu>IM: - Sl' .. preaidente, 
obras militares. V. Ex. comprebeude quo com tio in1i,.11ii• 

A. 19 
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eante q~&n~~ ,,-imposSivel àttendê~ mesmo ás 
repuações maia urgeotes cios e:li.ticios milita.-
res em todas esaas provineias. . . 

Foi com o fim.de prover até certo pont.o a esea 
neceasidade que o honrado e.1.-oiiniatro d;i. 
guerra tratou de completa.r o quadrl? do bat:i.
lhà!> de engenheiros com praça.a de diff'erentes 
officios tiradas de outros C• rpos, de modo que 
se· pres.tasee, sob a direcção dos engenheiros. 
eomniLosiQnados nas diíferentes provincins, a. 
conservo.r os Eidifü:ios militares nellas existen
tes;· ma.s o batalhão de eugenbeiros composto 
·apen\).a _ae 800 praçaa, no ~<lll ~ata ·io ~Om\lbto, 
estando uma. das alas destacada. no Rio Gr:1nde 
do Sol, Dilo têm peaaoal bastanta para. ser dis
tribuido por tOdo o restó do lm e io. 
.. ·r u, portsnto,não posso deixa.r de perguntar ao 
honrado ministro si não acha conveniente um 
aagmento .de credito para. as obras militar~s. 

Si o nobre ministro examinar no 11~u gabinete. 
os or91me11tos já feitas e accurnuhdo~ desda ba. 
a.lguns annoa relativa.mente a · concertos de edi-
ficios militares.. . · 

O Sa. RoDamu:u JuN1oa : - Concer:os nr-
gente3. · -

O SR. MoRA.:ES JJ.RDUI .•• ·concerto!i que 
em geral ~ão considerados urgentes, not.orá. que 
já aob~m a quantia muito suparior á verba con-
sigoada a obras militares. · · · 

O Sa. Ronrueuxs JoNtoa:-Algumas estilo se 
d.ete~ora.ndo seneivelme11te," e pode,m p ~rder-ee. 

O Sa. Moa.u:s 1ARD1.M:-Um augmenlo de 
verbr.,que .fos~e applicacio a e•ae mister, impor• 
taria econoinia, porque si nã:o f.;rem·atcen<lidos 

'com a. necea~ria. urgencia os concerto~ eonsi
derJ.do3 i11diape11Saveis, em· poucos e.nnos dei
xarão de existir e~~e.s maus quart!ÍS mesmo 
que temos nas pt'ovincias: -
· Citarei um e'xemplo do que· se deu· com' o 
quartel da Parabyba do Norte. · · · 

· E1se·quut0 l, edificado DO' t&mpo1 coloniacs, 
era de con1trac~ão rela.tivamente solida e 
p.oa~aia as nec•aaarias acommodações tiara um 
b:italhlo; mas, dPade que a. ver ba du obras mi
·ntares foi reduzida., não pode o governo appti
cat' aoi concertos, que nelle se iberam nec~saa
rios, assim como 11e tem daio com outro!, v~rl>a 
s.ifficiente. 

Reaultoo dahi.que tendo deindo de se proce
der nelle opportunamente a certos reparos or
c;adoa em tros ou quatro contos.um anuo dep1.1is 

.nQ_vo orçamento foi feito; no qual a desper.a ·com 
as repiiracões elevaram· se ao dobro ou ao triplo 
e em mn t&rceirci orçamento a muito mais, tor
nando-se áiisim de anno a anno mais. onel'os~s 
as obrll8°de reparação, e por isso impossíveis de 
ser ·autorizada~~ attenta a insufficiencia do ere-
. dito · geral. . _ 

·O Sã. RoI>Rtauiis JuNioa: .... ' qnasi sempre 
o que acon1~ce. · 
:. o Sa. ~ORAES J.utoni:-Afinal, ee; undo me 
- ~onllta, e~se quartel veiu alia~~o. porque o go
Yenlo nã:o· TÓ ,e attender a nenhum dos concer
wa ri!cl11mado11. 
. _; QÚaU:~() o bo"nradó' ex~miniitr0 dr. guerra., o 
Sr: oo.11.SQlheilo Franco de Sà;falava Jiesta casa, 

ha dias, dei um aparte em r 11lsçio aos opera..; 
rios desp~dilos d~ A~enal de Guerra. da cõrte, 
o q u;il devo explkllr. . 

O Sn. Ro1>RIGUES JusroR : - Sim~ li bom ex-
plicar i~to. · 

O Sa • . Mol!.AES JARD!l! : - V. Ei. sabe, 
sr-. presidente, que o hunl'"do ex-ministro da 
gnerra, o Si·. conselheiro Rodr;gues J unior, ti
oha. se visto força io a. d•ispelir daquelle eita
belecimeu t6 cerc~ da 300 oparnrios por defi.
cieocia. de verba para -pagar-lh1õs • . 

Gra.nde 1,arte desses operarios e ram extra- · 
nnme; arios . . . · 

O Sa. RoonIGU'l':S .lomoR:-Canto e cic.coonta, 
mais ou menos. 

O Sn. Mon.uts J_ .... nmM.,. não p~rtenciam 
.aos quadros do arsenal, e alli t~nham ~!do.nd
mittidos a prete:s:lo de obraa m cumb1das ao 
me~mo arsenal. . 

Mas, S1·. presidente, da.va-s~ nisto um verJa~ 
deiro ah·uso, porque o Ars,;nal tle Gu,.rra uão ó 
r ·partição prop;ia para. e:s:• cução lie obras mi
litares, have:c.d..i nestl côrta ncna r eputoçã.o 
espacial pa;a esse fi111; ignorando eu as r azõos 
que molivnram aquelle procedimento irregular, 
q_ue vem de l onge, o. de se incumbir o Arsenal 
de Guerra d:1 e:tecução «e obras, o que deu Jo
gar a. admissão desse pessoal extranumerario, 
afi:ial dispenso.do. · · 

Entiio disse em ~parte ;i.o honrado ex-mi
nistro da gu erra, o Sr. cons)lbeil'o ·Fra.nco de 
Sà, qne era um abuso ~ncar1•egar·M o Arseua.l 
da Gu~rra da obras militares, e que este abu ~o 
importava até em :1c,:r~cimo de despeia. para o 
E;;tado, o que n:lo é diflicil provar, porqunoto. 
não po>8U1Ildo o Arsenal d~ Guerra o pe~!!Oal 
pror1rio para. a dirGcçào d ·sw ob~as, acontecia 
que as mais das vazes erãO <'lias executadas 
sem l\ conveniente fiscal izaç1o, import11ndo 
a"sim em despeia mais avultnd~ do que cus
t'l.riacn, si fossem con \•eniontemen ta fi :ca
liziuias. 

E' verdade que alguma. cousa •e poderia. iil
crepar à repartição destlna:.la às obra 1 mili
tar i•, e que até carta ponto j1stiftca a r •so
lução tomada · pelo governo, de mandar exe
cutar por wna. · repartição estranha. serviços 
que lh:i não CO!npetem •.•• 

A rop~rt'ç.ão especiul d11 obras militara; est6. 
hoje ann"u ao arcbivo militar. Exitstin antiga
mente nesta côrte uma dirt.>cçào e;·:>~cial de 
obras milite.res, P, em cons<>q uencia de abu~os 
que ··p:u·ece terem-se dado n o 8P.rviço desta. re
pa.rt:ção; o governo ~cbou ·acer tado ex tin '<llll-a., 
incumbia. lo · o l).rchivo militar do s·Jr vic;o que 
lho competi\ . . · 

A meu ver foi um e~ro, porque o arcbivo 
militar não tinha. organização apropriad:i"pua 
esse serviço. · · 

!l:m verJa.de. o archivo militar.· propriamente 
dilo, nüo tum n acessidade de conatituir uma 
repartição es pecial. 

Pa.ra o serviço.especial · d·i arcbivo baet•ria 
uma sacção anne:i:a a qualquer on•ra rep~rti<;ão 
da guerra.· . _ . .. . 

Foi sob e·ss&. .base que fez organizar o nobre 
ex-111inistro da guerra .o novo· regulaDlento de 
obras mililare11. A · 11.etaa.l. rep&rtiç!o ·do Ar-
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chivo Militar passaria ã cons tituir-ee centro da.s 1 Algnmae providencias foram adopte.das pelo 
obr~11 wilitare~ de tod:> o lmperio, ce11tro a. que ex-ministro da. gaorra. pal'a eohibir esse a.btl• 
sortam su.bordm<d~s ~· direcções esp,~cia.es de so; m s e~ não a~i a.tê qu; ponto ellas fo· 
cada urna. d><S pl'ov1nc1as, e d versss outras re-\ racn respeitadas ale agora. . · 
p~rtiçõ·a~, incluei~e a do proprfo Ar~hivo,sendo Em todo o caso, aio.da qua.o.do foss3 indis
c~nside~ad~s c_omo s~cçõ_es di!. nnw. repu·ti~ão, p~usav7l recorr~r a rn~ios ~xti:aord~narlos pa.ra 
como s Jam a 1nt~r..d•:n ·:1a Geral d-<s cole>nia~, o serviç o med1co das p1·ovlneus 1 . e de conve
a biblioth~ea. militar e outras repartições dis· nieucia que se dê preferanci!l. a. medieos-que 
tin~tM,jâ crea1fas ou por cre:i.r. Assim, oi·g.•ui- ja pr1ista.ram o~ seus serviços no exercito e 
zatl.o o serviço proprto dos offic aes de <mgA· sa reformar,un PQr qualquer motivo·. Na. minha. 
nheiros e estado-mai ir de 1• clas;;e, no q11e e .n- provincia, por e:s.emplo, existem dous de &Ses 
cerne ás alludidas repartições, lornar-.,e·hia d!l roedicos, a q'ue o govei'D.O tem recorrido mais 
gran.le utilid<>ie plra o paiz. de uma· ve~ , .e que· tem pMst:ido nessas 

Sr. preeid1nte, h'l aiud:J. um- ootl"o r;imo de occ~siões muito· bons serviços. Ct·eio que ul
sarviç:1 mil.tat• que reclama. a attençã.o do nobre timatUente ful'arn ·di6penulos ; mas, eustin :o 
ministro: ó o do fa\J;·ic:1 d... polvora pira o exer· a ·tualmente só um medico na. provincJa., onde 
cito. S. Ex. s.'l.b! que a f.obi·ica dJ polvo1·a. da existem dous corpos, e seado es~e uo.ioo me
Estrelb esteve mo11tada. de mo lo a podiH Batis· dico insufficicnte para. to !o o serviço, seri& 
.fazer ás nec ,s<idades do exercito du1·ante a cowenieate que alguma providencia fos5e ado
carnpanb.a do Paraguity. AindJ.a pret1xto de pta!a, ou maa:dando-se ma.iscomplebr ô qua
e<:Qn~a.tia. foí de;cur~.Ja t\ ronscrvnção das res- dro de saude qne l:i de\l'e existi1·, ou autori
pe1·tiv:<s o1ras e ~pparelhos, a ponto tal qua z::.ndo-se o p~esidente da. província a c~ntratar 
ultima.mente a fabr1ci niio podia sequer ernpre- os dou5 r eforma:los, a que a.Iludi, atê qu.e 
gar~se em traus:·ormal" o. polvora exist ~ nto nos outri'I provilencia poss'.1. ser adapta.ia.. . 
deposites em q· 1alidade apropriachl rio se~v ço O meriico que preencliia. o carga de delegado 
das actu aôe bocas de fogo; oe ap,1a.relhos fica- do cirurgiiio-mór, distinc to a todos os respeitos, 
rarn co·npletimente eeti·agalos; o pas30 •l, q:tc o que . j~ pr?sta :i.o corpo do. saude hona ,se~
com g~anle ~:\Crifici.o tinha-se con~e~uido ades- áços disde mais do 40 a.nnos, a.cba-sa em Yia
trar no serviço, foi dispen.g1do, e a fabrica po1• gem para esta côrte por ter pedido düp~nsa 
algum tempo .eixou de prestar o m~nor se1•viço_, _ dag,uelle cargo. 
ac<>rreti;o.:lo, não obatante, despoz.1s para. o paiz. E~se illustre meJlco deve aqui ehegar bre-

Ultim .. mente tratou-se ~e m:rn~al-~. p~~o ,·emente, e tar:I necesuriamente d) occuper 
meno3, d~ modo a pJder aah,fazer as nece'Sl- um do; log.uas que competecn 11.os cirurgiões
da~es. ma;1~ urgeo.~es, ~ u~ ot•çamento das _obras mõres de divisão, por ear o mais graduado do 

. ma·e md1speosav•11a foi fllt:> P'~ra. esse mister. corpo depoig do eirurgiã'.l·mõr do oxercito. 
Eo creio que füriL bem o nobre minis:ro si • 

mand!t.!se exeeutar essas obras. . O .SR. EscRAGXOLr..ll: T,WlilAY da. um ap:i.rte. 
Chama.rei aind:i. a attenção do nobre ministro O Si'... MORJ.ESJ,rnn11>1:-Em todo caso é ur-

da guen:i. pa.rl\ o Ml'viço d~ s&n:le d~ exercito. gente i:m:i. providencia: ou o h~nrado ~i~istro 
O corpo de ~:i.ude do ex~rc1to, organ1zado como deter;mue que um ou dous inedicoe mina s1g&m 
se nch!!, está. no· caso do pNenell~r completa• ps.ra a provrncia de Goyo.z, porque não é po3-
ment~ os s~rvil)lB que <lelle aa deve oxigir. sivel qu~ o s~rviQO .seja :tlh feito só com t1m 
Nii'.o só o qua Iro e sllffidente. corno contém cm mudit,o, ou autorize o pregide11te <la provincir. 
ai officiaes hs.')ilitados M~ differeot~s especia- o. chamar os dous reforma.d·• qu~ l:i. existem, 
lidarle'I dr. respecl.iva 1irofissilo. até quo po'sam sor suostitui:los. 

M •B, SL•. pre~iiiente, infelizmente, nfi:o ob- Eu estima.Tio.· siber ae a hon-ada coinmis-
st~nte ser o quad1•0, como acabo dl :iffirm~r, .sil:o de marinha o gcrerra. ainda. e~tli disposta a 
s:dR ·iente para attenl ·r 11 t1das n~ n!!cessida.des apr lsentar a emenda, autorizando o govarno ti 
do aerviço, a rna distribulção deHe faz com que reo1•"'anizar o ex.Jreito. · 
o govP.rno Lenha. sido obriga lo, por mais de "' . H d 

..,6. 11. re ·ori'et· ao eno- 11·a.mento de medico• O Sn.. CAY~G~.- avemoa e nos sntend·:r 
"Uma.• z, . o · com o nobre ministro. 
part1cn1"res pa.1•11 supprtr faltas que nrn nlgu-
n:as provin,:ias se .6.~eram sentir em dade.s cir· . O Sa. MonAzs J.1no~M :-E' ~s.ta.·um11; nec:es-
comst, nc:ias. s1daJe urgente. (,1po,,,dos .) E l.1Ilposa1vel _que 
_ Estou conv~ncido q11e, si :i. distribuição do o c~ercito pose.a a.ctualmente satisfazer 11eus 
corpo de s:i.ude fossCl regula_rcnen!o feit:i. polas fins com a orgamzaçilo que tem •. A;; armas mo~ 
provinci3S, e~">e corpo po:let'ia sat1~fazer com· dernns de grande nlc:u:'.M troo~~ram a .neces· 
pleta.rn •nte a todo o <erviço, e neste ca~o po- sida.de <le grandes_ ~edificações ~a .tactica. de 
<leria o gover;io cconomisa?' com a despez~ q•10 combate, e ess:l'tact1ca to;no1! i~1hapensavel 

: faz com os contractos de me iieos particulare~; ~~r aos corpos ucn:i. o:gHuzaça.o inte1ra~eo.!e 
o q"e, além do accrescimo ele despez~, olfürcce alV•!l'3ll. d~quella que tinham ~te agora.. A u!ll
o inconynniEl!ltc de não atleudai> :is nceessi- dade·tadici, que era o batalha.o, passo·~ a ser a 
dn.Jes d:i. 11iscinlina. com ianhia; por ser actualin'nte indispensavel 

O serviço ele ~nude, foito por med'co1 p~i~ o desenvolvimenLo das ·forças em comb~te 
amos, anarreto. se~·pre os~e inconveniente, dian·e d,J mortifer_o fogo das arlll:as _modernas. 
p~rque, e,;ndÀ, 11111>1uo quando em tratame \to, O tmb•lho offerectdo ~ela. comm1ssa.o, ·o qual 
ci in·ti~p •nsavot que o solda.do est~fa. s11jeito .11. apon!l!I_ pune 111~ ra.p1da.men~~. tanto, quanto 
um re~men d'sciplinar, quo !Ó pó:l.o se1• dado pude JUlgÀl-o, e um trabalho e,;:cellente 011, 
por aquelle1 qus tem a proftsslo militar, p~lo me11011 otrere~e baae 1egurs, pe.ra.. um\\ boa 
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organização. Ea já disse que ha nelle·alguns O Si\. CA.M..UtGo dá um aparte. 
enões, nem podia deixar de aer assim. Eu O Sa. :f4oRAxs JARDIM: - E' indispenaavel 
nlo estou de aecôrdo, por exemplo, em dons a elevação a 15.000 praças, ainda mQ.~mo no 
ponto•· A meu ver não eilo justifieaveis ª reduc- , estado aetual, e a prova eslà em que foi pre
çio rio corpo do · eatado-maior e a creação de ciso reduzir 135 officis.es na. orga:iiz~ ção pro~ 
um. e11tado-maio:r de infantaria e cavallaria ; a posta~ 
cre11 ção da maia am .corpo eapecial acarreta 
inconvenientes, que !ticilmente se reconhe- Acho que é um erro a reduoçio do quadro 
eerão : nollSO pequeno exercito não comporta de offi,,ia.es (apoiados),_ e o pbno de reorgani
ests melboramonto, aliá.o jà. introduzido em ou- zação dBve ter em vista cons.erva.r, ~ua.udo 
troa exercitos mais numerosos. menos, o que se acha es~belee1do. (Apotr.;do.s.) 

Si ha. necearida.de par11. 0 _80rdço adminis- Não se formam 011 ofüc1a.es ~ ,me>ma m~ne1ra 
trativo dr. exercito desse eor[l!) especial, tirado que se for;oam o~ solda~os. '" necesaa.no que 
as armu de infantaria. e cavallaria, serial o quaJro doa oflic1aes. ~ªJª tal que poa•a, no 
prefecivel uma a.mpli~ão do corpo de .e9tado- caso de guerra, satisfazer a um quadro _duplo 
maior d.e i& classe. A. commissã.o propõe a do que actua!mente temos •. A reorganização 
nppresaiio dos tenentos de estade>-maior 1 deve ter em Vl$ta esta ne. e3so1dade. 
i• classe que passam plLl'a o esta.io-maior de O SR.- EsGJUGNOLLE TAUNA.Y ! -E ha direi-
infunta.ria e cavallaria. tos adquiridos. E' um pon~o muito para atten-· 

Or.11.', é no. i" posto que o officia.l se habilita der. 
para ~umprir .dep~ii! º' seu11 deveres nos postos O SB.. Moaus JAttDll\I : _ Deixo de parte 
1uper:iores. Ja. foi um grande erro a. euppres- esta questãD de direitos. 
são do posto de 1° tenente do corpo de enge-
nheiros. O Sa. ESGRAGKOLLE Tt..UNAY: - E' grave. 

Quando o official e~ega. a occi;ipar o posto de O SR. MoRAES JARDtM :-Este ponto póde 
capitão, como que se JUiga reb:iu:~do em oc~u- ser ddendido com vantagem, mt>smo em r la
pa~-ae de .si:rv1ços d~. somenos l.ID.po~tanma., ção ás nee•'Bsida les do se1·viço actual ;-a reduc
CllJO exerc1cio o hab1hte.rá :na pratica dos ção é inconveniente a todo• os respeitos. 
detalh~s da respectiva profissão: os ineonve· . . 
nientes que dahi resultam Biio já muito senei· O. Sa. EsGRAGNOLLB T.AJJN~Y • - ~ cada. 
veis no corpo de engenheiros, a que tenho a of!ic1al torna-se um centro de instrucçao para 
honra dq pertencer. 01 solda.dos. 

Entendo, pois, que seria. de grande conve- · O Sa. Moaus JAllDIM : - Durante a guerr9. 
niencfa o resta.be!ecimente> do posto de i'' te- do Paraguay, vimos muitas vezes b>italhões 
nente no corpo dD en~eubeiros, e a. conserva· commandad 18 pur o11iciaas subalternos por 
çlo dos tenentes no estado-maior de 1• classe, falta de offi~iaes de patente ~uperior, sendo 

· Ha, além desses, outros vícios na organiz:içíio ac:i.uelles subslituidos por of!l.ciaea de com
propoat11.; mam, como necessariamente ~e ha. de m11sllo. 
levantar diacus1íro a reapeito, reservo-me para. I 'to prova 11. nesgss.idll.de de con ~erva.rmos, 
1omar parte no debala, e entil:o apreciarem auaa mesmo em tempo da paz, um quadro extra.
clilferenfes partes a. mesma. organizaçA:o, para numPrario, embora. com algum excesso em re
indicar aa modificaçlSes qne me parece indiapon· lB.ção iís necG&•idades do serviço ordinario. 
Hvel nella. int~od11zir, Sr. preaid~nte, a hora está avança.da e eu 

Segundo este pla.no, a. organização do exer- tenho abusa io por dama.ia da. attençlo com que 
cito terã de aer elevada a. iS.000 praça~, e nin- me honram o nobre ministro da. guerra e os il
g11em dirá que 1toja maito. lastras col!ega1 qua me ou.vem. (Muitos n<to 

O Sa. P'R4NIUill' DoRI.1. : -Já tivemos 16.000 apoíadoa.) 
pra.ça1. O Sa. T AtlNA. Y: - Tem fzdlado como prolls• 

O Sa. Moa.u:s J..uiDtM:- Como bem observa aional. 
o nobre d~putaJo pelo Pia.uby, que por àu.:.s O Sa. CAMARGO: - E muito bem. 
vezee occupou " pa.ata da guerra, o eurcito já o sa. MoRAll:! JARDIM :-Peço, iiort~nto, des-
le co111poz de iõ.000 praça.e. Por motivo de culpa ao nobre ministro e â ca.ma.ra. por ter abtt
eeonomia foi reduzido" l3.50D praças, e ainda sado de sua atlsnção. (Nao a:p"iados; muito 
se conaerva com lio liinit!Mlo quadro. , . bem. o· orador ê compr1'mentad" pelo Sr. mi-

o Sa. FAAN1tLlN DoRIA.:- Foi descendo gra- nistro da guerra e por muitos Srs .. deputados.) 
dua.lmente. 

~ 

s~o em 17 de Junbo de 18M 
O Sa. Moa!JllB lARDIM!- E' um quadro evi~ 

dentemente insufficiente pa.ra. attender aoa ser
viços mais impreecindive'a a carg:> do exercito. 
Eleval·o a l5.000. praças n:io serâ um pesado Vida pag. !07 do Vol. Il 
onus para. o Este.do, e nem poderâ ser c msi- 0 Sr.Dan. tas ("'residente do conselho): 
dera.do um luxo de força, quando este numero • 
ainda. não serà bastante para tolo 0 serviço. -Venho, Sr. presidente, desempenhar-me do 

compromisso por mim eontrahido com os hon~ 
O Sa. Fru.NXtIN DoRU dá um aparte. rado> deputado> peh prol'incia do Rio de Ja-
0 Sll., EBClU.GNOLn TAtrNAY: - E ha um' ·neiro, discutindo com SS. EExs. o orç&mento 

deaaccllr:a.i> gra~o em rel~iG ao plr.uo da da. fa.7.enda, uo terreno onde lhes a.prouve col-
reorPJúll.9IO. , locar o deh1t. 
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Acostumada à ouvir os dons honrados depn• 

fados na~ di~cassões de finanças, a. ca.mara. lhes 
tem conf0rilo com justiça o titulo de muirn 
competentes nesta ma.teria, em cuja di~cnq,ão 
:figuram sempl'e como os dous ma.is extl'enuos 
campeõe~, os dous mais esforça.Jos ba.talhadorei 
da opposição con~ervaJora, (Apoiados.) 

Cabe-me, portanto, uma tarefa ·bem dif'
ficil ; e tanto mah díflicil, Sr. presidente, 
quando passei por uma decepção amarga.. 

Parecia-me que eu devia encontral' da 
parte d~ m~uB adversa.rios naturaes um MO· 
lhimento igual áquelle eomque foram recebidos. 
03 meus- antecessores. 

0 SR. ANDRADE FtGUElll.~:- Eu reee"hi sem
pre a todos cnm modo igc1al ; nunca fiz ditte
renças : sua11itcr in rn.oda fortíter in rB. 

O Sn. DA.NTA.S (presidente do conseiho):
V. E:t. ·e a canura, Sr, presideoto, i'âo toste
munhas de que foi recebido com certa pre
venção sing-ular pela opposição conserv:i.dora.. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Nao apoiado; 
V. Ex. foi recebido a.té com muita. benevo
lencia. 

O Sn. D.ANTAS (presidente do conselho):-
Qual a ra.zão disto, Sr. pre>id~nte 1 . 

Os dous nobhis campeões a quem me refiro, 
desde e primeiro momento em que penetrei 
neste redn to, colloci.ram-se á mi nba frente, 
para. me tomar severas contas, não dos actos 
praticados pelo minist0rio actua.l, mM de actos 
praticados p11r miniaterio~ que me pi-eaP.dera.m, 
c-0mprehenJelll:io nestes não sómente os da. si
tuação liheral, como ato da. situação con~erva
dora. Para. receber-me SS. EBx. prepo.rara.m 
as sua~ melhores armaduras, inv~~tiram para o 
combate. com o impeto mai!l violento. 

Assim foi que o primeiro do~ nobre3 depu
ta.d.os atligurou-se-me o cavalleiro de. :Malta. 
com a. fó do extremado christão, batendo-se 
pel11s suas c1•ençaB, bom que, em tudo o caso, 
honra lhe s~j11. feita, snm essa cegueira que 
não deixa ab•olut.mente fazP.r ju~tiça ao adver
sario, ante~ à> vezes eom i <ençiio de animo, 
não deiundo pazl\res, uniciamente sobre elle 
culpas, que si exi.•tem-e nilo estou longa de 
dizer que existem-por muito> devem ser re· 
partidas. 

O o:itro, nio menos d~nodado, com a intre
pidez de Ulll Bayard, o cavalhil'O sans peu1• et 
sans reproche, atirou-se implae :• vel sobre o 
presidente do conselho, de :figurn.ndo-o ante 09 
olhos .ia camara e do paiz,- como um homem 
captivo do grandes p~i:i:ões. 

Ainda mai5 : na. atthude do presidente do 
conselho qiianto &11 du~s grandes que~tões cpe 
dominam a actualidade, impondo-se á opinião 
inteira do paiz, e reclamau lo do governo que 
dêve encaminhar-Ih•$ o movimento, acudin
do-lhes com providencias vigoro'ª~ e . previ
dentes, S. Ex., longe de ver o resultado d~ uma. 
con~ciencia. franca, de um animo dedicado a.o 
publico serviço, q. uer antes &eh 1 r--lhe explicação 
em uma subservwncia, que, decidida.mente, a 
ca.maro. e o pa.iz f&riio justiç~. não se coa.duna. 
com o caractiir, com o;i precedentes e com a 
vidt. dn actua.l prosid.e~o d.o conselho, (Apoiaáo• 
da maioria.) 

QM quereis 1 QQé o ministeriO actnal lieje. 
considerado um minieterio de combate ~ Pro
t'.lsto imruedia.tarnenLe : não o é. Ma.s que será 
elle 1 Um ministerio de d~bate, um minísterio 
de discusslio, um min:últerio de idéas. 

Que quereis r Que seja um ministerio rea.c-· 
cionariu 1 Proteito que não. Mas que será 
.ille 1 Um inini~terio d~ acção, um mmisterio 
de opiniões, um ministerio de convieções. 

O Sa.. ANDRADE Fx<.YUELRA. :-Eis a.hi o com-
bale, eis ahi a reacçã<1. · 

·o Sa. D.1.Nus (pro~idente do oonseiho)) :
Não; é muito dilferente. O combate, a reacção 
per.>onificá.r-sa-hiam na governo, si, nas cir
cum sta ncias presentes, transtornando-se o cur
so regular da·; cou~as. o poder, em vez de per-. 
ma.necer;nas mã.os do partido liber al, f0$se tra.ns• 
ferido á parcialidade 11·wosta. 

Porque, porem, eu haja contribuido para evi
tar essa hypothese, uão era licito ao nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro recebe1'-m9 com 
esse azedume, chega11Jo a tal ponto, Sr. pre
sidente, que, homem de espirito elevado, como 
é, e n.isto não lhe faço favo!' algnm ••. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA.:- E' bonde.de. 
O Sa. D.AN'U.s (presidente do conseUio):

S. Ex. desvirtua. a cortazia que tenho pro• 
curado m:i.nter para. l.lorn elle e seus 11.migos ... 

QuaoJo, com a am•bilid~de, que tem sido 
motivo de 1011vor e dLtincção nas ma.neiras de 
outros homens de e>bdo, roe <lirijo aos roeus 
adversarios, po•so querer angariar-lhes a es• .
tima; n11nca outra cousa qne não essa. (Apoia
dos da 111aioria.) 

As nossas posições estão dciinidas : nito lhes 
peço finezas, exijo justiça.. (Apoiados da, 
maioria.) 

Tratando, pois, os meus antagonisfaa com 
essa ama.vel delic~deza que sempre recommen
don ó. estima da bo!l sociedade as pessoas de· 
ti.na educação (apoiados da maio1·ia), limito. 
me a. seguir um:i disposição natural ao meu: 
t~mperamento e dos meus habito~ de urbani
dadG, sem. siquer lembra.I"-me do 11.J'embrasse 
mon ri'lt(ti pour ne ;pa8 t'dtcv.ff~ >. 

O Sa. ANDP.A.DJ: 8'1Gu11:rai..:- lato mottra as 
disp~aições em qne esLá. V. Ex. 

O Sa.. DANTA& (pre.rirlente do co~selho):
NIIo ha tal. D<•alarei, pelo contra1·io, que eate 
nilo ó o aentimento, q11e me nnim&,- maa sim
plesmente os habito' de nm11 educação e de 
uwa inilo!e que me inclinam á benevolencia. e á. 
urbanidade pa.ra. cow oa meus a1lversario1. E 
onde ac:hou o honrado deputado nas antece
d·~ncias de minbac vida. inteira, cou0 a. a.l• 
gnma que o a11torize a desmentir -a. mi

. nha palavra, quando, â face do paiz, asseguro, 
e continuo a a.ss ·gnrar, que, si o actual go
vern<I presidir às eleiQõas vindouras, ha · de 
manto.r-se no terreno da :mais completa neutra
lidade~ 

Si eu nã<> correspondesse a este dever e a ~ate 
compromisea tão solemnemante eontra.hldo, 
quem perderia~ O honrado deputado~~ ~ppo
siçilo conservadora~ Os mens co-rellgiona.
rios 1 Não ; aeria unicamente o meu nome~ 
(Apoiados, muito bom da m11ioria.J ·· · 
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Esta patrimonio ineatimavel, qne me tem 

caatado o suor do roalo, hei de eu m~lbal'a-
_teal-o, e desprezal-o assim ~ . 

o· SR. 0LY31Pl0 V.u:.LADÃO: -Ma• a m:i.china 
eleitoral e;tà montada.. 

VO'tES D.~ u.uoau.:- Oh! oh! 
O Sa. PEREIRA oA SILVA: - Eu sô digo

palD.vr s cão adubam sôp:!.s-; verem03. (Elu 
outros apartes.) 
· O SE.. D.1.NTAS (presidente dú conselho) : -
Não têm ral'.ão o> nobresdoputado-;. Eu não me 
a.p:Uxon:i.roi; quantO _ma.is SS. EEx .• se mo;
trarem prevenidos contra o actual pre<::1dente do 
conselho, ma.is este redobrará. cm calma e prn
dencia., vara confundil-os. . 

Não trouxe commigo agora, porque, nest~s 
ilia•, como e fa.cíl de ver, materialmente me _tem 
faltaJo t •m1,lO p!!ra ler qualquer cou•a, ma' hei 
de tr11.zer um>i circular que e~pedi, logo depoi~ 
da dissolução da camara. tran<acta., quando se 
ia procederá. primeira. eleiçâ:) p ~10 novo sy>
tem~ eleitoral. As idéas que então ex:•ondi nesse 
documento, e ã-. quea<; cootin\to a. cingir-me, 
são as que hei de mrnter no governo. Hei de · 
lêl-as aqui. E os meus a.-iver;;arios, muito> dos 
quaes me e3tarão agol"8. ouvindo, qu.~nJo, 
naquolla occasião, me procuraram, no3 mome n
to-; mai> ardente> da luta, dirão si me encon
tráram _surdo ás $U3.':l reclamações. 0~ que me 
e3creveram das diver~as provincias, a.lgun~ do3 
quaes s~nadores do lmperio, meus ~ollega> 
ne. outra c11-mo.ra, poderão dar testemunho ~olml 
si fai moro.>o nu provid·mcie.-s que me pediam, 
e que·so· tornava.m nece~;ari.l.s p11·11. gar-"ntir a 
lioerda.de do voto. · 

Nada, portanto, justifica esta celeuma, esta. 
tempeatada de bolha, de sabão, que SS. BKx.· 
levantam, cocjecturando que o :i.ctual ~bineta 
proc!ld'3rà partidariau1ente no pleito elei· 
tornl. · 

Não o digo para habil"blr-rne a. presid.il-o. 
Importa que a. camara. saiba: p1ra is~o não om
prégo o minimo esforço. Esloll aqui pela coa.
sciencio. do dever. Si a caroara. enten ler quo 
outro me:hor póde ocoupm· e~te posto d~ ~a::ri
fi.cio•, readquirirei a minhl\ l.b"•rd.tdil, rna.i~ do 
que isto, a uii nhr. folicidade, e ltle 1lc1Lrei pro
íuodamente penhorado. 

E' verJade qll"• i;i a camar;i me honrar com o 
seu apo o, ss.berei corr35ponder-lhe com <i re· 
conbecimento que ao> homens de estado deve 
ia.~pir:i.r uma. in~•ituição desta ordem. M is não 
tenho nenhum apego a este c:irgo. (.-!po1'at:lus 
da.maioria.) · · 

Nunca p9nsei, s9nhores (esta é a. verdade} 
achar-me hoje neste lo~ar. ·Antes, to:lo o me;1 
procedimento, de certo tempo a e ;ta, p1rte, 
tem silo animado pekdntuito do fugir :testa 
posição. Sabeai-n'o to:.lo< os que eo~nmígo con
viviam na maior "intimidade (apoi.1aoy da maio
ria}, todos, sem excepçã~ d~ ninguem. 

Mai;, diiia: eu; fui n:ovido pelo Jev~r. Bom 
claro via que a minha rec.1sa, dep'lis do que 
notoriamente occorrera, poderia craar uma. si
tuação muito inconveniente, porquanto, sendo 
lill"ral a m, ioria. ne,ta. casa, não Gra licito, 

· ~onstituciona.lme.nta, íormnr um tnini,;terio da 
minorie., (Aporacios .) 

Um ministerio de colligação, nas circumsta.n
cia:c; de agora, soria u01 .erro. 

Vivam o> dou e; partido', cada. um com a 
sua ~ndaira, cada urn com a.~ s i;a; divisas 
(apoiados, minto bem), l idanlo n;J terr.ano 
da liberJad ~. p1las SU"-'> c renç is , p el.is suas 
idé1''>. (r1poíaéus; muitn bem.) Ei~ o que os 
h:i. da no'bilirnr, a pr,parar para $ervire 01 pa
trio:icamente a. cau~a p~blic:i. (Apoiãdos .) 

O Sa. PRtsco P.&.a,uzo :- O In!.\h é mysti
fics.çiio. · 

O Sa. LoUl\l!i:>ÇO Dl!l AtiBtrQUTl\Qt1E:- .Ma; 
nunca houve idéa. de ininis:erio de coali>ifo. 

o Sa. o ... NTA.5 (presiclenú do conselho) :
Ac; collig >\çõe'l politicac; sempr~ dsram ma.us 
re~ultadoc;. Constituem ag,·upam.into~ de iodivi
duo; entre 03 q::~e; reina m C1tl1a desco11fia.nça, 
~ que se reunem no ma>mo ga.b'.11e;e pa··a fisca• 
liza.1' uiis aos outr~~ . sem P'.!erem :t1ltant:1r um 
pa; ·o n~m se en ·: end ·rem com a frun~neza es· 
seacial nas :rebçõt?> di vida mini~terfa;. . 

Unt S11. D EPUTADO: - São situaç~es anor
mae.i. 

O SR. D AZ..""TAS (presidente.d.o eonseU10):
São i;ituaçlhs artifi.!iaec; (apoiados) sem fu- · 
turo. con'>ulta.nd:> apenas interesses de occa;ião 
e sac~ificando gund3s intere-;ses publico3. 
(Apoio.dos.) · 

H!lja vi 1ta o o:s:ern!"lo ri~ J.\fol6 em Fro.nç:i, e o 
.lc North e ·Fo:s: n i lngla.terra. · 

O SR. AND'.\AD1l: FrG:JEIRA;-M:is q\1em teve 
a i.Jéa de co11lis!io ? ! 

O SR. DA:>TA> (p!·csirlente dC> cC>1i sell10):
Nem ea digo q•.10 alg•1ema tivesse. Conü.iero 
ap1na.~ &'>varia.'< soluçlhs pelas quae' se Lermi
nam a.o; cri-se•, afim d ~ demonltt' ·r, por excl usão 
d- ~ parte3, a impo~<>ibilidade p 1rlam mtar de ou
tra que n:l•.-> aq•;ella p:i.ra. a qu&l concorri; acei.-
tando o goverao. . 

o Sa. A::i"Dll.ADil F1:.uEIRA.:-A~;im V. Ex. 
estê. c~nsurudo o ~ea '['.miced'men ·o do anno 
pa~sadJ, não queren·:lo aMitar o minist~rio . 

O Sa. DANTA~ (prcsi..tcnte do conseila.o):
Ni!o, senhor. 

O Sa. A :>ORADE F1GuEra.1.:-Ac; razõe3 >!ão a :< 
me~mo.,, 

O Sa. DANTA'l (prcside1it_e do co1uelho);.,... 
Ne,te deba~o observo q1;e o bonrado deputado a 
9.uem agora me e •trm d:rigindoa :;sum~ uma. at
tituàe wais aggre,siva, cm cer'.o ponto, do que 
e IDe~ praclaro amigo {risó} , amigo e prscl i ro, 
titul.• q u.e lhe ca~"• o todos lhe reconhecem, o 
S1·. Ferrei ra. Vianna. 

O SR.. AMAM Bez1rn1u:- Apoiado. 
O Sa. DANTAS (prosi..Ieii!e do consel!to):-

S. Ex. foi mai; do que :\"-;paro: S. ~~X- di<Se 
que o ac~ual pM•idciLe ào ccn~enlho nceiton 
um progr:i.mma qu~ lhe fui impo>to; qu e o; -pa
pei> e-;tih inveI"ti:iin ; e que essa imposição 
par;fo da corôa. 

Ma; ontte_ a prova d 'Ste :nsc~fo Y 
O Sn. ANDi\ADE F1GuEm&.:-Niio digo que 

<1 f,.ctG sojn. e::uct.G. Parece \)219. 1 explica~ 
çl5es. 
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O SR. IÜNTAs (pr11sidentl! d~ conselho):

Nó3 estamo; ·em busca. dr. v~rdade. 
O Sa. F. B11:us.1.R10:-E' m·.iito dLlicil d.is· 

cutir-se i;so aqui. 
O Sn. D.1.NTAS (presi4cnto do coti.scZh1) : -

M:i.s cumpro di;cuiil-o; o nos;o system.a 
impõe-no> esto devQr. 

Donde inferiu, 'POróm, S. E:s:. ~mo juízo 1 
Ô Sa. A:l'.!AUO fü:1.11a1u.: - B' um deva

neio, 
O Sa. DANTAS (presidente rio conselhü) : -

E' um Jevanaio cer:lilllonte, pJ,1to S. E:t. não 
seja poe;a, co.no uuµba.u não o sou eu, que 
n unca. eicr•evi uma qua.lra, 

O Sa. A:sDRA.DE F1Gu&1a.\ : -:Ma:; todos 03 
bahia.nos soi.o po3.as. 

O Sa. DAITTA.s (p;·e$!clenie do co1iselho) : -
Pois eu não. 

Ma; dG que ciroumstancia~ doiui S. E:i:.. 
esse concaito 1 Do me\l pr03'L"amJl:la ~ Nito põde 
ser. Das decbraçõe~ doi Sr~. Sa.raiva, Si
nlUnbú e Alfon;;o Cel o 1 Não. 

O Sa. ANDRADE F1Gtll!!IR.\:-D3 fo.fo bto. 

. O SR. D,\NTAS (presi<lente do cons~lho) : -
De_ tudo i~to, como 'I O :::r. con~elheiro Sara.iV'a. 
1·ecusou·;G a. organizar noyo 111ini;Ler10; e, ex
pendendo o~ seui motivo>. fol-o com a clareza. 
e. lealdade do seu nobro ca.t'<1.cter. (Apoiados ) 

S. Ex. di "ª :-Julgo níio poder di 'tJOr de 
elementos,·parl\ con~tHuii• um u1inisterío bo
mo<eneo, que enctJ.r3 a que3tão do elemento 
sei-vil. (Apoiodo$.) 

O Sr. con~elli~iro Sinimb~ decbrou que con-. 
sidere. hoje esta quo3hlu como o. consideravii. ha 
algu11~ anno~. 

O Sr. con;ielheiro Aíl'on--io Ceho pronanciou
se, fazendo sui~ &l decla.1•açue ·.da St·. S nhnbü; 
e a.cr~scentou quo, 011. que>t.io d.1 elemento 
servil, era preci~o acceler~r o movimento ; ma~ 
que, consid~rando nu. magnitude ll çrgencia. do 
problema 1ina.uceiro, ó 1rnu. opinião dever e M 
pri:ced !r ãquella. 

Creio que, em subs~ancin, foi o que SS. E~~. 
di5seram. (Ap .i~dos.) 

Mas qae disse ~u 1 Oiue qu,., sendo a. prinoi
pio cha.mado, niio par11. orgnniza1• ministerio, 
mn.s pa.ra raceb ,1• de ::iu:i. .Mag~~t!l.de o I1npe-rl).
dor a honra :le urna a11Jioncia. n qne se &eU"ui
ram M tlo• s~s. Sinimbil e Aft".nso Celso, d i" 
Sua Magest-\de o meu h11milo:I.~ p'l.reéer ~obre 
questõ.:s a cujo respeito se dignou de ouvir-me. 

o SR. ANDRAI>~ FIGUEIRA: -As me~mas 
queatõ ·a do pr<:gr.unma. 

O Sa. F. BmLtsAa10:-Eu tenho medo que 
isto fique cla!"a dernali. 
. O Sa. D.o!.:'.>'TAS (presid1mte do co1iselho):-E 
eu o estimo. . . 

o S11.. F. fü:LlSA:E\IO:-NãÓ sei si convirá. 
O Sa. ANoRAIIE FiGuE1u.:-Quanto mais 

claro, melhor. 
O Sa. DANTAS (presitl11nt11 do conser o):

Ahi" bil. divergen.cia, cheguem a accõrdo. 
(Riso.) 

Enunciado o meu humilde pareeer coino en • 
tendi, retirei-me ptra a minha cll.!a, e, devo 
dizei-o,· creiam ou não os nobres deputados, do 
q11 ! se psssou ·com os outtos con3alh••iro1, 16 
tive conhecimento pelos jor.o.aes, como os boc-
rndos deputalos. . 

Sou, depois, cbam~do pal'll. organizar m; niste· 
rio; re~uso-me uma e mais vezes; Sua Mage~
tade uma. e mais vezes insiste commigo. 

O 81'. C.i.RNEmon.>.. CuN11A:-Violeut1m-o. 
O S11. DANTA.S (presidente do conselho) ; 

-Correspoadendo ·a e11s~ alta confiança com 
que me honrava o chefe do Estndo, desáe 
que os meus servi~os e ·arn considet•arlos como 
nec~ssnl'ios, d•clarei·m~ pr.impto para. o sacri· 
ficio, prestando ao soberano a. homenagem do 
respeito Jl. que elle tem direito. Obedeci-! sssim 
a um dever evidente. M:>s, res;gnando-me ao 
grave encargo, não o aceitei senão nos termos,, 
que tive a honra de formular, e fo.•am aceitos. 

O Sa. F. Bii;r.rsrnro: - Este final é que estli 
um pouco obscuro pau mim. 

O Sa. D.A.N-r.~s (presidente d~ conselho) : -
Mas, que m:i.ior el,.re:i:a q ~erem 1 

O SR. F. BELYSA1uo:-V. Ex. deve ficar ahi 
me.smo, nós t:i.m bew. 

O Sn. D ... NTAS (arosidente do conselho) : -
Não tenha Sl1$tu ; eu na tribuna não digo •~nllo 
o q>.ie ent~n la: póJe s •r de menos, mae· nem 
uma pa.hl. vra de mai!I. (Riso.) 

O SR. F_ BELts.rnro:- Ahi, e~ta.roos de nc· 
côrdo. 

O Sa. DA~TAS (pr-eârlente dQ conselho): 
- Seabarás, onde existe novid. tde ~ E:.:age
t•arei eu os direito~ do Chefa do E>tado em 
prJporçõei: incouciliaveig com os princípios 
do rJgim'?ll constitucional representativo, d;i. 
mon:\rctlia parlamentar 1 
· rifas, senhores, longe de ser em autori

dades aulic"s• e na.' autoridada> mais libe
raes que "º" be'ie-r a minha opiniiio. Aqui 
têm SS. EE:x. uma au:oridada radical : a 
de Sco~t. no se\1 r.icente livro, que se inti
t•ll:i. :-England, its people, polity, arict piir
suits. 

Diz elle {l8) ; 

, Ao Sol:lerano oab9 pre.scratar a politioa exe
cuh•d~ oa adopta.da, pelos mitiistros. e:s:er• 
c·ndo, sempre qu~ llie aprouver. o direito Jo 
o.corJçoar, acon;elhar etc .... Ainda que elle 
não po:;sue ou não exerce activ:lme11te a. fa
culdacb de direct:.. ini.cia,tiva política, immensa 
é a sua inftuenoia e grave> 03 deverei p:>li
ticoo; que o ouera.r.ii. Temo> nq1ii n1a.is um 
caso em apolo da ob,erva.ção, que nos oo.sina 
que onde e~tli. o_ conlle,,irnento, ahi ?e3ide o 
poder, -0 Soberano, cujo -e:>pirito ?uw repo
sita.rio da. historia po!Lica e prece.lente> na.
cionaes, forçosamente acti'tla, e freq"'entes 
1'CZ~s num grau mui importante, s_obre a 
direcção de succe3sivas geraçõe3 do minis
tros. 

Eu qniz ir adiant~ ; e; como a.per.Ai:' d!!. mi
nha idade, j:i. cam.:nhando par.l os 61), embora 
muito perto dos 5G, a.inda. sou.·cap&Z do onthu.. 
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sia.smo pelas grandes idéas e pelos grandes 
homens, e o sinto no mais alto grau por Glad
st.one, que, para mim. é o grande chefa do par
tido liberal no mundo eivilisado, submetto á 
camara a opiniJio desse mestre dos mestres, 
sobre o assumpto (U): 

._ Pelo que toca à preroga.tiva ou poder que · 
assegura ao mona.rcha. um incontestado locus 
standi em todas as deltberaç!i~s do governo, 
.essa subsiste tal qual era, crescendo a sua. im
portancia exaotamenb na. proporção do talen :o, 
do ca.ra.cter, d:t. experiencia, da attenção, sobre
tudo, com que o soberano precede no desempe
nhai-a.. • 

Addnzo estas antoridades, não cit:>nd::i ou
tras por não li!ª alo_ngar, para ponderar o se
gainte: aupponha S. Ex., qaenessa. conferencia 
particubr, com qne me honron a corôa, o Im
perador, de sua pa.rte,manifüstass? opinião co_n
cernente á::i queatõ• s qne se ag itam n:i socie
dade bra.zileira. Supponha S. Ex. que, poste
riormente, chamado e11 a organizar mi nis ti rio, 
e expondo francamente a Sua Magestade o 
meu modo tle ver as cons~s·, t&mbern o Im
.perador me offerecesse idàae suas. Pergunto 
eu: ai essas id<ias me calassem no animo, e 
fo~eem, na. minha. apreciação isenta e leal, 
digne.e de acolhimento, ncar-me-hfa mal acei
tal-as ? 

O Sa . FE1n111:111.A. Vr.1.NN..i: - Devia aceital-as. 
O Sa. F. BELlSAl!.m:-E ningaem duvido:u. 

que V. Ex. as aceitasse. 

O Sa. DANT.As (presidente do conselho) : -
Ma.e supponha que, ao envei: disso, as idéa.s 
q ue o Impera lor me oft'erecesse não eram, na 
minha. estit!lativa., aceita.veis ; faria e li bem
aceitando-u 1 Oertamente não. Si as acei
tasse, que pt.pel rHpre~entaria eu perante mim 
e perante o Imperador.1 Um papel q 1;e me tor
naria, aos olhos da corôa, mn individuo menos 
digno do seu apreço, 

Mas, po3SO eu querer tanto mal - a . mim 
mesmo, q"e me pre>tasae a semelb:i.nte papel, 
indigno de um homem de caracter altivo ~ 

Todo mundo sabe: não costumo fatiar de mim, 
Os Annaes do parla.meato o a.tte$~m. Vo.i para 
3annos que lab ito nesta vida, sómente. Nin· 
g11~m me procura para ter negocio;; comrnigo, 
nem eu os tenho ab;:ohita.,nente com peinoa al
guma. Oceupo-me exclusivamente oom os ne
gocios publicos, com os interessed do paiz. 

O SR. FERREIIU VuNN..i..: - Occupa-se al· 
goma cousa com Deus. 

· O SR- DANTAS (presidente do conselho ) : -
Está. visto. 

Mas, em ues condiç!Ses, qual era o meu 
deved ~eita.r o poder, com as minhas pro
priàs idéa.s ~ recusai-o, si o Imperador não es
tivesse por ena, 'l Sem duvida. Mas, si elle as 
a~lheu; si as achou bôa.s ; si a'! preferiu : não 
disse eu a pura ·verda.fo a.o paiz, a.~everan-· 
do-lhe que, sdmente dei><>is úis;o, obedeci à 
ordem de Sua. Magestade ~ Onde, pois, a impo
~ção 'l Onde o constr!lngimento 1 Onde a neces
.si~a<le de hakas-c01l>US ? (.Apoiados. ) 

Supponha o honra:io deputado pelo Rio de 
JaMiro, por hypothe'>e apenas, que a corôa o 
convidava. a formal· gabinete, e que S. Ex. 
r ·spondia recusando (pois eu acredito que S. Ex. 
não deseja.ria · es· e logar ; isto vai-se ioroando 
um posto de se.crificios e q uasi sem a esperança 
da. a.nica reoompensa a. que um l:aome<n de e~
piritó um pouco elevado póde aspirar). l\fas, 
insistindo a corôa, supponbamo~, o nobre de
puta.ia acabav:i. por annuir, dizendo: «Bem; 
ac~ito, ma.s com a.s minhas Héas, com as que 
tenho prégaio n« tribuna, e que caracterisam a 
minha entidade política.>. Figure agora, que os 
seus serviços eram aceitos n.essas condições; nã:o 
e~taria S. E:i: . na obrjggção de tomar aos hot11.~ 
bros o encargo 1 ... Poi; fui o que :me aconteceu. 

O Sa . AisDll..\DE F1GuJ1tRJ1.:-A questão é que 
V . Ex., recusando-sa, ·não podia o.fl'~recer ter
mos; quem se colloca na posição de. recusa 
!orm·al, n1o póde ofl'eracer condições. 

O Sa . D ANTAS (presidente do conselno):
Ao contrario; V. E:z:. está illogico. E' e:xacta· 
mente quem recusa, quando entende no seu 
espirita niio poder ac•átar senão com certaa 
coniições, que está no caso de offerecer 
termos. 

O S11.. Â.MARo Bn1m.RA: .;...Q grande peecado 
de V. Ex., é ter aceitaJo. · 

O S11.. DANTAS (presidente do conseiho) ;-
Mas desse peeeado não posso eu lavar-me. _ 

Sr. pre~ident.e, para methodisar o debate no 
terreno cm que vou collocaf,o, resumirei 05 pon
t03 principaes dos discursos do~ dous honrados 
deputados pela provincia do Rio de Janeiro, de
clal."ando desJe já. que a alguns doases pontos não 
darei, par a.;-ora, largo d~senvolvimento, pois 
se 11cco:nmodam melhor á discussão que vem 
proxima., a da receit:.i.. 

A este 1'espeito, recordarei que, ha poue-08 
dias, dizia o ministro Tirard : e Em deb:ltes 
da;ts. <irdem, não precipitemos as cousas, dêmos 
& cada: uma o seu Jogar e a discussão propria, 
porque, as.'>im, os res ultados serão m~lhores, 
mais com plet.oe. Si confandirmos os asswnptos 
da. r eceita com os da despeza, e vice-versa, 
nunca chegaremos a discutir bem, nem uma 
nem outra cousa. 'l> 

O Sa . . PEREIRA DA. SILv..1. :-Mas uma. cousa 
joga com a outra. 

O Sa ; D,lNTA.S (presidente do co•uelho :
De a.ccôrdo; mas, "' alguns pontos não dt1.rei 
grande desenvolvolvimeo.to, porque hei de satis
fazer ·o compromisso da discutir longamente a. 
r eceila, do me~o mo lo que estou procura.:11do 
desempenhar-me da promessa., q ue fiz, <le dis
cutir a d81lpeza., não sendo aliás obl."igado 
a. tal. · 

O honrado, deputado, o Sr.Ferreira. .Vianna, 
entre outros pontos, figuro11 o de havermos a tra
vessa.do 40 :tnnos de decadencia. Notou com 
c~rto vigor a inconveniencia d o siug ula.r go
verno, isto é, do « Governo eu;., reclamando, 
com energia, o restabelecimento do « Gover-
n<Wlos nó;; >. 

Allucliu â questão dos direit<Js provinciaes, 
questão que Ilio disclltirei já, deixando-a para 
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a. receifa, e então lerei ã camarii. um parecer, 
um pouco desenvolvido, quo, como conselheil'o 
de Estado, om ses~ão · pl.irrn, submotti ã sa
bed,ria. d.t corôa sobre tal assl:mpto, e o qual 
os nobres depu a.dos talve~ já tenham lido, 

Em certo ponto, e:tclamou o honrado depu· 
tado, com a força d~ st'a palavra. vigorosa:
nem impost03 n'm emprcstimos. A situação, 
accrescentou, niio pótle contentar-se com e3ses 
cortes pequenos, mesquinhas snµpressõe> de 
despeza. Notou qne o o;J.Jllbío com a ascenção 
dos conservi1dore3, no governo liaboraby, S\:
bisse, e que depois, na situação lib<iral, tenha. 
revelado conlin::a. tendencia para a baixa. 
· Deplorou a dimin· i;iio da renda pela deprc
.ciaç.'\o da mo,~da: 11.lludi\l á lei de 1846, que 
füou o padr.io maneta.rio de 4.$ por oitava de 
ouro c;>tz 27 dinheiros por mil réis. 

Estes foram O> poato5 principa.es que l!otei, 
e que dariam materin para tratados, sendo im
possivel l'efuta.1-os cabalmente em um dis
curso. 

Depois, o honr:do deputado o Sr. Andrade 
Figueira, tratou de varias the>e~,sobresahin lo, 
entre ella.s, o agserto de que o pNsidente 
do conselho veiu brandir o facllo da propagan
da, forçado pelo eleitor dos ministro~, promet· 
tendo apre~entar melida.s sobre o elemento 
servil. 

Referiu-se ·aos 60 annos de qne se occupa o 
programma. ministerial, idade que, si passar o 
projecto que tenho de apre•entar em poucos 
dia~, sera·· para o; escravo3, qne os completarem, 
o limib da. escravidão ; e accreseen tou: « Si 
fixa.e~ t\O a.nnos hoje, amao.h.ã de.;;ceremos a 50, 
a 40, a. 20. > 

Recllsa. todo> os impostos; nem orçamento 
diml.. 

O Sa. ANDRAllE FrnumaA:- Foi isto, que 
eauwu admiração a V. Ex:.. ~ 

O SR. DANTAS (Presid~nte do conselho):
Depois, fallott S. Ex:.. nas responsabilidades do 
E;;tado, na ce~sa~ão do1 trabalhos das e~trada' 
de ferrp por adwini •tração, co.mprehendidas na 
tabella O; tratou dos creditos SU'[lplem~nt3res 
e extraordins.l"io~. cuja suppressão pediu, pre
ferindo os abertos sob a. i:e3pollsabil idade pee
soal do mini.iro ; • a>;;eguro11 a io.utili<la te dos 
alvitres legaes exist"nles qaauto aos creditos, 
e dis•e que e~ss.s providencias nada valem; que 
vale muito roais a re3ponsabilidade pessoal do 
ministro. 

Admirou-se de que o actual mini~trCJ àa fa
zenda não qurira manter a loi de 1881 no to
cante a exerciciCJs finclos, e acP.ite a emP.nda 
.a:present:1da na. camara, Não contente com tudo 
isto, o honrado deputado fez.viagem ate à Bahia., 
e attribuiu-m.e a má situação "financeira da
quelh. provincia. Fechou com esta chave de 
ouro o seu famo;;o libello, si me permittG, sem 
intenção de olfendel-o, este qualificativo. 

O Sa. ANDR-~DE FrGUXIRA: - Não é libello e 
m~nos, famoso. · 

O Sa. D.4.NTA.S (presidente dt> conselho).:
Sr. presidente, o honrado deputado pelo Rio de 
Janeiro, que em primeiro logar oceupou a :tri· 
buna, foi injusto, dizendo que na'politica deate 

A.~ . 

paiz é preciso snbsfünir o singular pelo plural, 
isto é, o governo de um só pelo governo do 
muitos, ou de todos, o governo da nação pela. 
nação : o self gavernment. 

O paiz, Sr:. pre8idente, sabe qual o regim.en, 
sob que vive; e, posto que novo Dil. Slza educação 
pofüica, ji tem, entretanto, praticas parla~ 
mentares, algumas das quaes ainda agora· 6 
que a propI'ia Inglaterra estú introdu2indCJ. 

Nio ha inuito, na camara dos co=uns, Gla.d
stone, cujo nome sinto sempNl satisfação em 
pronunciar, quebt"ou lanças p ara implantar, no 
regimento daquelh camara, alterações ten
dentes a garantir â maioria o dir··ito de di
rigir as negocios publicas. Algumas dessas, 
ha muito> annos, estão acclimadas no nosso 
parlamento; e elle dizia que, sem essas meilidag, 
cahiria por terra o systema p3rlamentu. 

.Afóra, poh, essa incompleta educação poli
tica, o certo é que os brazileiros se têm go
vernado a ~í mes1n os·, e, si algnma cousa ha 
que desejar ainda, na pratica do regimen par
lamentar, são cl!es proprios os culpados.· Os 
dous partidos têm-se reve~ado no poder; e os 
seus homens mais notaveis têm occupado as 
altas posições da administraç!!o ; tijmos tido a 
amplitude do governo. 

A eleição, a té c~rto tempo, el"a cousa hones
ta; fazia-se no terreno legal. Depois, tor:nou-se 
cousa hedionda, repugaante. 

Os dous partidos levantaram-se; entonderam 
que era preciso acabJu• com o escandalo ; a 
eleição directa realizou as aspit-ações de todDs, 
e a primeira prova da lei que reformou o -pro
ce3so eleitol:'al trouxe 8. esta. ca.nura o que os 
dous partidos tinham de ma.is nota.vel nos ser
viços, na. intellígencfa, ua illustração. 

Que vezo 0 este de nos malsinarmos a nós 
mesmos~ 

O Sa. ANDRADE FmuElRA :-V. Ex. julga-se 
no melhor mundo possivel. 

O Su.. DAm:As (presidente do cor.seiho ;)
Estou argument~ndo com. os fac tos. 

Qne queria V. Ex. que eu tizessG 1 No meu 
logar, o que fari~ 'l 

o SR. ANDRADE FIGUEIR • .\ :-Si fos~e liberal, 
proc"rava desenvolver o elemento àemocratico 
das i astituições. 

O SR. DANTAS (pi·esidente do conselho):
E' o que estamos fazendo. 

Possúe, em summa, o paiz, systema,. parla
mentar,. em que tudo depende dos reprasent~.n· 
tes da. nação, sem 011jo apoio, o governo não vive 
uma hora.Os gabinetes sahem realmente do seio 
ào parlamento, e t ,>m nos votos do parlamento 
a condição da sua e:i;istencia, ou da sua q ltéda. 

Entretanto, na. maior das republicas, nos 
Estados-Unidos, os roini~tros não têm contacto 
com a legislatura. O governo vai seu caminho; 
o congresso segue o seu ; nã:o se encontram. Os 
rPpresentantes do p~iz, alli, são absolutamente 
alheios á organ1zagão dGs minist<>rios. Estes 
são nomeados, á livre Jiscri~ão, pelo presidente 
da republica, qne, a seu, arbítrio, os. conserva 
ou de~pede, nos 4 annos do seu governo. . . 
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o Sa. Pllll:ml DA. SILVA. : - Mas é respon-
savel. -

O Sa. DA.NTA.s (presidente do conselho) :
Pois bem; a.Ili, o respon~avel é o chefe do 

Estado; aqui, os rGspoi:.sa.vcis são os ministro3; 
eis a grande diB'ere.nça entre os dous systellla.s: 
é ao que eu queria chegar. . 

V. Ex. o que acha melhor: a responsabili
dade de um ind.ividu~, q, ue," na. phTaae de Ale
nii.dre da I~ussia, ê um aceidante feliz ou in
feliz, ou ·e. ·responsabilidade, isto é, o governo 
da nação na. pessoa. de seus escolhidos ~ 

O Sa. PERJ:nu. DA. S1Lv..t..:- Não estou dis-. 
cutindo o que é melhor; sou monarchista.. 

O Sa. DAITTAS {presidente do conselho) :
Pois eu não sei discutir ~inão assim: é pre
ciso lér franco • 

Eu, si conseguisse tirar n polilica, do terreno 
·estreito des mexericos o das iz!trigns, das ques
tõJs peC)_ueninas, que nos matam {apoiados) ; si 
consegu.tBSe l evantai-a á. altura dos grande; 
principios, recolher--me-hia satisfeito,& certo de 
ha.ver aleançado muito, porque o segredo do 
noSl!O ii.tra.zo está precisamente nessa.s questões 
mesquinhas, ridicula.s, que, apuradas, não dão 
cousa alguma.. 

Não temos, pois, dizia eu e insisto, o gover
no de um só ; mas política em que toda a nação 
participa., essa especie de governo, o mais li
vre de todos, em que, na phrase de Bri!l'llt, 
a grande maioria dos cidadã<B é inte1·essada. 

Quanto ã : vide. municipal, a lei de i • de 
011tubro, lei notlwelmente sabia, consagra 
pTincipios de uma. excellem::ia superior. O 
acto addicional foi a carta de liberdade das 
provincia.s. . 

Nlío conheço or g>liúzação . ma.is liberal: 
nem os Estados-Unido.3 possuem, a. meo. ver, 
cousa melhor. 

Si as provinciB.!! e -os munieipios. ha longo 
tempo, estão cm posse dessas ' grandes leis es· 
criptas e llio se tem tido corte>pondenle desen
volvimento, a. causa estii. na falta de r ecursos 
financeiros. Qa~nta.s r&formas innovarmos, si 
não tiverem por ponto de p&rtida o proporciona
Tem ao município e li. provinci:i o~ recur.~os que 
lhes minguam, nilo nos adiantará, uma linlia. 

O Sn . MA.o-DowELL ·:- Sio as mesmas idéas 
do ministerio Martinho Campos. 

O Sl\.DANTAS (presidente'rlo conselho)!-Mas 
o Sr. MartinhC' Campos é um dos brazileiros 
DJRh competentGt ; é um dos estadistas que 
mais est11doa têm. doe nossos negooios ; ê um 
liberal legendario, cuja eminente autoridade 
nlíopóde ser contesta.da.. (Apoiados.) 

O SR.:MAc-DowELL :- V. Ex. ditij&-Se aos 
qu,~ agora o estilo apoiando. · 

O Sa. DANTAS (presidente do comelhoJ:-
Â qae vem iato ! . . . 

o. Sa. P.1usco PARfIZO:-Os qne agora estilo 
a.po1ando o Sr. pres1dP-nte do conselhD nãD vo~ 
taram contra.· o Sr. Martinho Ca.mpo3. (Tro
cam-se aparte&.) 

_ . · O Sa. PusroEllTE :-Attenção ! Quein t em 
a palavra é o Sr. presidente do conselho. 

O SR. DANTAS (presidente elo conselho) . ....,. 
Eu hoje penso, 11.estea _!issumptos, corno .pên. 
sava a ti de Julho de"i866. Referindo-me en
tlto a.os m unicipios e provinciae, dizia eu, em 
um parecer. 

_o S:s. ANDRADE F1Gtrl!:ru:-V. Ex., então, es
tàva no governo ; em. oppo$ição 'Prégou mui~s 
reformas provincia.es e municipaes. 

O_ Sr. DANTAS (presidente do 001uelhoj:
Houve quem proc11ra.sse este parecer de q11e 
eu já me não l embrava. ' 

Engana-se o no,bre deputa~o ; e~trei para o 
gover~o em ~ de Agosto i. foi companheiro de 
Zac.~nas, o eminente estadista., da gloriosa me- · 
mona. 

O Sa. ANDRADE FIGUEmA:-V. Ex. era mem• 
bro da commissão. 

O Sa. DANTAS (presidente ào con:elMJ :
Rehtor della. ; os meus com1>anheiros eram os 
. Srs. !J..ragãu .e Mello e Jus tiniano Ba.ptista. Ma.· 
d11rc1ra, boJe desemb_argador. .Eu apoiava o 
governo. M11os, queiram ou vir. 

Dizia eu q:ue os municipios e as províncias. 
do que carecem principalment e é de recursos 
pecuniarios. Estn. é, ern relnção a este assnm· 
p~, a primeira ~a.s reformas ;_o que não q tier 
dtzer que eu reJ eite outras, circumscrevendo.;. 
me e-r.clusiva.mente áquella. .-

. O Sa. MAc-DoWll:LL :-Deveria.-querer dizer• 
sem o que não é logfoo. ' 

O Sa.. DANTAS (liresidente do conselho) :
Eu heide dizer o qae entendo, e .niQ o que 
V. Ex. desejar. O nobre. deputado ha.de per~ 
mittir-me que defende. a. minha opiniií:o, não 
as suas . -· 

O nobre deputado, a quem ora esteu ·respolÍ~ 
dendo, ouve-me üe um modo qae me penhora. 
Quantas vezes me acompanh3. S. Ex. com si
gna.es de adhesão, sanccionando com a sua au
toridade as -proposições q 11e emitto, e· ani· 
manlo-me a sus tental-as . 
. F~rm111ava eu a t he>e de que munieipio e pro

vinc1a carece.m actualmente de uma. esphera. 
íinanceira mais ampla. O a.perto das suas cir
cumstancias é hoje tão grave (e11 pOderi& entrar 
a este re~peito em tim trabalho ~e comparação) 
como na epoca emqueeu escreviae3t0 parecer, 
quando no3 acha.vamos a b raço3 com a guerra. 
do Paraguay, tendo acaba.do a campanha de 
Monte \'idéo, contra Agnirre . 

O Sa. ANDRADE FmuEIRA : - A. guerra do 
Paraguay fa.zia-noe menos mal do que a que 
V. Ex: nos faz com a. soa pr,opaga.nda, 

O Sa. DANTAS (,pre3idents rlo conse:lho):
V. Ex. diz: Maior mal é o que o presidente do 
conselho está fazendo eoin a sua propaganda 
do que o que solfremos com a. guerra. do P~ 
raguay. 

O S11.. ÀNDl!.A.DE Froo:&riu~--0 paiz solrte 
muito mais com essa. guerra do que com a do 
Paraguay. 

Lopei estava longe e agorà o inimigo está. 
em c llsu.. 

O SR. DANTAS (preside"te rlii co"se!ho):....;;.. 
Realmente, como os grandes talentos são·arris-
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cados a gra.ndes quedas ! Eis a.hi um e'!'.emplo, 
Sou eu, pois, que brande o facho incendiario V 

Que erro o do nobre deputado. Nada, pelo con
tral"io, concorrerá-ma.is para apagal-o do <J.U0 o 
procedimento q ne inicio. (Apoiados.) 

Esta Cel'teza e o que me enche de forças para 
prosegoir. Si cahir, será .com satisfação d11 
minha consciencia. 

O Sa. S:i:vEtUNo RrnEraoi-Eu estou na. cs
pectativa. 

O Sa. DANTAS (pi·esidt:nte do conselho):
Obr_igado. Jã é uma concessão: os seus cmigos 
nem esper:l.m e V. E:s:. honra·me esperando al
guma cousa. 

O Sa. ANDB.AllE FrGUEmA:-Ha. aspectativa 
sympathica. e e~pectativa antipatb.ica. 

O Sn.. DANTAS (presitlente do canselli.o) : -
A de V. Ek. <i antipathica, e eu não contava 
oom isso. 

O Sa. Ar-.J>ll.l..DE F!GulllmA : - A minha não 
e nenhuma j para mim não póde haver espe
ctativa : é a triste realidade. V. E:s:. viu que 
não me demorei em pronunciar-me. Demais, 
o meu voto era. previamente sa.bi_do. 

O SR. DANTAS (presidente do conselho) : -
Dspois lerei outros trechos _do. parecer ; agora 
limito-me a este, relativo á questão municipal 
e provincial. 

O Sa. ANDunE FrGuErR.t: - Melhor seria 
ler o discurso de 1877, em que V. Ex. préga.va. 
aqui a necessidade de reformas municipaes e 
provinciaes, 

O Sa. DANTAS (presidente do conseZha) : -
Nâ:o h11. dnvida. ; nem sou contrario a es~a.s re
formas. O que estou é consignando um facto, 
tocando uma realidade palpavel, da qual de
corre a nece>sidllde e, pormnto, o dever para 
nós tod3s, desde que a causa é commum, de 
mutna.mente nos auxiliarmos até que tenha
mos transposto esto Estero Bellaco , por· 
quanto, vencido esta arduo passo, os horizontes 
se hão de aclarar, graças ao patriotismo do 
todos ; e este pa.iz, liidado a grandes destinos, 
ha de seguir a. sua lal'ga. senda. de prosperi
dades e grandezas, 

Em situação, a meu ver não mais critica., 
mas tlo critica quanto a presante, dizia. eu, 
tomando por exemple> a província do Pará. 

O Sa. CANTÃO dá Ulll apa.rte. 
O SR. DANTAS (presidente do conselho): -

Não por mim, ~empre que estive llD governo 
procurei servil-a.; muito; de seus grande> rios. 
tivere.m vapores, gr~ças aos meus eeforços,
e e;tavamos em guerra. 

O SI!.. AimtU.DE FIGUEIRA ·:-Algans. 
O Sn.. DANTAS (presidente do consellio): -

Qua'i toda,. Está aqui o documento. Eu dis
cuti. o assumpto. 

Esse facto ó o que e:s:plica (adianto desde jâ 
uma idéa) a alta. da receita com a ascensão do 
partido consel.'vador ao poier. Não posso .fixat· 
algarismos, porque não tive tempo d2 esmiuçar 
pa.rt_icularidades, mas direi que os impo~tos, 
qae alvitrei e foram logo adoptados, pioduzi~ 

rnm na receit:i. um accreseentamento não inCe
l'ior a :10.000:000$ ou f2,000;000$000. (N4o 
apoiados). 

(O 8-,.. Moreim. de Barros passa a ~re$i· 
dencia ao S't. Íº vice presidenta). 
. O calculo que faço aqui é de 9.870:000$, 

não incluindo neste computo varios impostos 
(fui interrompido, mas voltarei ao Pará) (lê): 

«Cumpre :í commissão indicar.vos qual o 
algarismo provavel dos racursoe que podem 
trazer ao Thesouro as reformas e medidas que 
acaba de propor-vos. 

cBalda. de dados estatísticos Buflicientes, a 
cornmissão não póda senão apresentar-vos .um 
caleulo approximado desse augmento. 

«0 calculo feito da os seguintes resultados : 
Expedient~ dos ~eneros es-

trangeiros na,·egados por 
· cabotagem ..........•.. ,. 
Dito de gen&ros livre3 ...• ,. 
Imposto pessoal. .•...•..... 
Dito sobre ás industrias e 

profissões ......•....••••. 
s~no ................ ; .... . 
Decima ur!nna .•.....•..... 
Ta::s:a. de escravos .......... . 
Loterias .................. : 
Imposto sobre vencimentos .. 

334:000$000 
76;000$000 

i.000:000$000 

2.700:000$000 
300:000$000 
500:000$000 

. 3.700:000$000 
760:000$00() 
500: 000$000 

9.870:000$000 

«E releva notar que alii nao 11ai contemplado 
o proclucto cfas porcentagens e emol1.1mentos 
dos funccionarios, bem como nao figuram o 
imposto da transmisst.ro, os dfreitos de im· 
portaçao, as ·mu&tas por infracçao de lei oi' 
regulamento e outi·as impostos de nature.:a 
e1'entual . .,, 

Ora, si eu ea.lculei com os meus collegas de 
commi>slio em 9.870:000$, exclusive estes, 
não esta.J"ei, provavelmente, longe ·da verde.de, 
affirmando q uG elles produziram, logo da pri
meira vez, 10.000:000$, ma.is ou monos. 

O Sa. P111um.u. D-<1. Srr.v,1.: - Nã'o produzi
ram, não. (Outi·os apart6s.) 

O Sa. DANTAS (presidente do conselhr>):
Os rrofissione.c::i, os financeiros, os economistas: 
os homens que lidiun com este especie de inte
resses, sabem que ao imposto tambem está 
reservado um certo tirocínio, u:tna certa infan
cia., na pbrase de Laon Sa.y, um pru•iodo de 
indecisão e debilida.de, que tem de atravessar até 
que se consolide, cresça e fructifique. 

E' por isto 9.ue nos primeiros tempos não 
.manifestam os impostos todo o elasterio de que 
são capazes. Mas, s~ nessa phase inicial, o seu 
producto é logo de i0.000:000$, como no caao 
a.que alludo, não ha ~cesso na avaliação a que 
chego, asseg-urando que os impostos por mim e 
por mell-B coilegas proposto11 e adop te.dos na 
lei de 26 de Setembro de i867, deram 110 partido 
conservador immediatamente uma renda nota
vel. (Apoia~~"' da maioria.) 

O Sa.A1;DB..l.DE Frsull:mA:- lmmediatamente 
não, paula.ti!l.amente. 
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O SR. DANTAS (presidente tlo conselho):
lato é de conser1·ador ; V. Ex:. está no seu 
papel. 

O SR. ANDRADE FrGU!lIRA:-Es1e projrcto 
era da secção de fazenda do Conselho de E'tado, 
do qual e~a. relator o finado Visconde de Ita-
borahy. · 

· O Sn.. D.ANTAS (pt'esidente do consellto):
Este pr<>jecto foi men; V. Ex:, e.>tã enga.nado, 
estâ enganadissimo. 

O Sn.. ANORADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sa. DANTAS (presidente do conselho):

V~lha-me Deus! Esse trabalho foi feito por 
mim. 

O Sn.. Armrt.~DE FIGUEIRA : - E•se trabalho 
foi formulado no Con~elho de Estado pelo 
Sr. Viscon:!e de Itaborahy e trazido ao par la· 
mento pelo Sr. Zacarias. . 

O SR. DANTAS (p1·esidente do conselho):
Engs.na-se V. Ex. Refiro-me a factos quormn. 
niagnaparsfui. V. Ex. est:iem erro. 

Era ministro da fazenda o Sr. Carrão. (A.par
tes.) 

Senhores, nâ'.o reclamo gloria alguma, a não · 
ser a ~e que fallava o po~ta : 
4 que a minha terra amei e co minha genté, » 
Outra não quero; mas dasts, decididameate, 
não prescindo. qi1eiram ou não queiram dar-m 'a: 
tomo-a por minha conta, por conta. da minha 
consciencia. 

O SR. ANriunE FIGU:EIRÀ : - O imposto não 
é tam\Jem gloria que se pos~a desejar. (Apar
tes.) 

O SR. DANTAS (presidente dll conselho) : -
:Ma~ querem SS. F.:Ex. ouvir1 E~te traba.lho 
é de 1866. O nob!'e deputado niio estaya nqui, 
então, porque S. Ex. é mais moço do que eu· 
na. vida poli tica. 

O Sa. A:rntUDE FrGUEinA: - Ma1 acompa
nhava esse3 trabalhoq. 

O Sn. DANTAa (p1•esidcnte do eonsellLo) : -
V. Ex. acomp~nhava-o~, mas eu estava envol
vido nelle> e ainda. nllo pordi a memoria. 

O Sa. A:rnaAnm Frc:n;:ri:ra.-1. : - Pois bem ; cu 
po:iia ter mai 3 imparcfa lidado. · 

o SR • .AmmADE FIGU.EIR.I. :-Não quàro in
terrompel-o, nem impedir que se manifeste: 

O SR. DANTAS (pi·esidente do conselho) :
Dizia eu com os meus collegas (lê) : "A com
m issão a.inda nos farâ uma. consideração. As 
proYincias e o~ munic'pios do Imperio, tendo 
uma receita propria, não deixarão de concorrer 
para. a causa commum com uma parte propor.:. 
tional da~ suas r.m:ias, attento o patriotismo e 
a dedicação de que tem dado provas ... " 

Era. o qne eu estava dizendo ha. pouco : j:i. o 
dizfa. em i86ô. Nã.o estou dizendo nada de novo 
por estar no governo. 

O Sn.. ANDtlADE F1.:;l]EtttA: dá um aparte. 

O SR. fü.:-.·us (presidente do cimselho):
Hei de tirar a minha dcsf.>rra, quando V. Ex. 
esfü·er no governo. Deus ha de dar-me este 
pr.,zer .... 
· O SR. ANoRADE FJGUE1ll:- Deus o ouça e 

O SR. DANTAli (president~ do .co1iseZho) :
.•.• h'ei de tiral-:l com lingua da palmo. (Hi. 
laridade). Deixe e>tar ! (Continúa a iêr) : 

11.A coro.missão f>crP-dita que o exemplo que 
deu n província do Pará, votando a somma de 
100:000$ paril. a.s d 'spezas ext!"aordinarias do 
Estaio, ha de ser s~m d11yido\ $Cguido p3las de· 
mais provincias e tarubem pe1os munfo.pios.> 

Reproduzo inteneionalmenfo. este trecho 
para relembrar, em honra do Parã, esse pro
C.edcmento S'eneroso, qué não se deye apagar 
da nossa memoria agradecida. 

O SR. MAc-riow:E:LL:-Alem de ter fardado 
11111 batalhão ã sua custa. 

O Sn. DANT,t• (presidente do conseihD): -
As no,sas circnmstancias eram tão criticas que 
e·1, rêferindo-me a lib~ralidade do Parâ, &C· 

cre~ceo.tava: <i: e é de esper.ir que este pro
cedimento seja segLtido por todos os muni· 
cipios do Imperio. > 

O Sa. CA'.NTlo:-0 Pará tão e'quccido e tão 
maltratado. 

O Sn. Duns (p1·esidcmte do conselho):-
0 P~rá e~tá riquíssimo: oxalà. estivessem as 
outra~ provincia.~ em condiçõos pro>perns como 
a.s delle ! 

O Sn. CANTÃo:-:Mas tem o\1ira.s necessi
dades urgente~, que 1êm sido esquecidas ; 
V. Es:. agora póde satisfaiel-9.s. 

(Ha · oiti1·os apartes.) 

O Sa. DANTAS (ptcsidente. do conse.llio) :
Isto é outra questão; V. Ex:. dispõe sempre de 
ma.is imparcialidade do que eu, não tem duvida. 
(Apartes.) 

Vol~o ao Parã. O. Sa. D.1.:iTAS (p»esidente do co~seZlio):
O Sa. ANDRADB FrGUEIRA :-No Pa.rã as Eu preciso ~pressar-me, porque ainda. me falta 

municipalidades têm gra.nde renda. mui:o q"e dizer. Nem acabei de r~sponder .;ao 
honra.do depi~ta.da pelo Rio de Janeiro, que eu-

0 SR. DANTAS (presidente do conselho) :- cetou o debate. 
Deste modc"> não me cion.~entem discutir ; mas . . . . _ _ . 
hei de fazel·o, agrade ou não a V. E-x. Agora Si as nossas con~1çoes sao .e~ta.s ; Bl o h?nr~· 
tambem serei teimo~o : hei de discutir por do deput~do pelo. Rro de J:me1ro, aom a. mest:ia 
força.. (IU$o·.) · · ' que lhe o propri~, traçou o quadro verdad~1ro 

. de nos~as necess1dad ;s, dos apuros financeiros 
O ~R •• ANDRADE FtGUEHIA: - Estou ouvindo em que nos achamos, <les compromissos que 

com mU1to prazer. sobrecarreg,m o governo e o obrigam a fazer, 
O Sa. DANTAS (presiden~e do·conselho) :- não sirophs córtPe, não reducções de pes

E~tou respoudendo-Lha, e não me privo desta so.'1, não mesquinhas economhs, mas talvez 
honra ; ten.ha paciencia, ) grandes e profundos golpes nas despezas pa-
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hliaas, como comprehendel' que o espirito ln- [ O Sa. ANt>UDE FtGUErru.: - V. E:z:. está. 
cido de S. Eii:. lbe tive911edictado este conse- enganado. Quando se tnnc;poz o Humayti; 
lho ao actu:i\ ministro da fazenda : cNem im- V. Ex. jà não e~tava no governo. . 
postos, nem empi·estiwos ,, 1 . ·: . o Sa D ANTAS (r-r11sidon.te do consclho);-

Ma·a então como operaremos o milagre t Des- Já. e>perava este aparte, e 11ogora apanhei-o em 
prezem-se as pequenas economiai... tlagrante. (Riso .) O honr11do deputado con• 

O Sa. A:11DIUDB FlGUEUl4:-Mas. não aa funde a passagem do H!lmaytà pela.. esq~dra 
grandes. com a tomada do Humaytâ pelo exercito. 

O Sa. DANTAS (presidente do coiiselho) :- O Sa. RATISBON:'-: -: Jó. estot1 aqui rocti1i'." 
. •. p-;rdão; de~X~·me dar um pouco de de•en- cando este ponto hi~torico. · · . 
volvunento ás idelL.~ • •• a> gra!lde;, <J_uem. a~ O Sa. DANTAS (presidente do conselho): 
poderá. praticar na escala indispen ~vel para .Mezas· depcia, o exercito bra.zileiro atacou a 
e~tabelacer o equilíbrio entre a receifa e a .fortaleia. 
despna ? Quem con~eguirá prodigio tal 1 · 0 Sa. A:ND!.UD:C Fiao11:m.-1.: _A · esquadra só 

Argumentemo> foaJm·ente: sem fazer taboa. 
ra~a de tudo; sem susp~nc!er o movim~nto da passou qua.ndo o exercito âta.cou. . 
vida no paiz (nao apoiado -lo Sr·. Andi·ade Fi- O SR. DANTJ.e (presidente do conselho) :
gueira}; sem fechar a. porta a.oprogres ·o e cor- Queira V. Ex. ler. (Mostra um pa~t.) 
tar por .t.odos os melhoramentos, não futuros, o SR. R.-1.TtSBONA :-o nobre ministro tem 
mas já em execução, já iniciados ; sem mandar toda a raião. 
arrancar o~ trilho,, e apagar o fogo :is loco-
niotivas (11.ão apoiado! da ~ninaria}; sem aca- UM Sit . DEPUTADO :-Todo o mundo se lembra 
bai: com os engenhos centrncs, sem destruir ou disto. (Apoiados· ) (Trocam-se di-oersos 
im:iiobilisar esse< monumentos a. que esfa 1i- apartes·) 
gada a. pro!<peridade do trabalho braziIPiro em o Sa. DANl'AS (prendente dG conselho) :
um do'I ri1mo3 capitae ~ da no'.'!sa. · industria ; F.sse brilhante feito da armas en.cheu de exa.1-
aem desmontar os vapores, cerrando os rios e tação a. todos os que ama.m esta terra (apoia.°"os) ; 
os mares á navegação nacional, que se desen- mas a. e;;se tempo o ministerio de que tive a for
volve a11xiliado. por subsídios do Esta.rio; M m iuna de fazer parteja se achava. lu tando com 
essa reacção violenta, iaconcebivel, será pos- formidaveis embaraços 
sivel lograr o que deseja o nobre deputado, Não quero, não devo, nem vem a. ponto dizer 
para. con~eguir o·restabeleciJnento do equilibrio quMs elle ; fo~sem; mas cumpre declarar que o 
financeiro ? mínísterio 3 de Agosto nunca dobrou a eerviz a 

Senhores. cabe aqui 1.1ma aprecfaçã'.o ligeira. quaesquer intrigas, e ~empre se manteTO na. 
Sem pcoposito de retali4r, póde-sa inquirir a altura do dever. (Apoíados.) 
origem d&Sta. situação. O meu papel no governo 0 S!l. RATISBONA :- Um dog mai8 dignosqu~ 
é do cumprimento estricto do dever , sem olhar · d 
p1 ra um lado ou -para outro; 9 aceituei par:J este paiz tem tido. (Apoia os.) 
este fim o concurso do meus honrados a<lve1·11a- O Sn.. DANTAS (prct idente do cniuelho) : 
rios. Nunca recriminarei. - O praprio Duque de Ca::i:i11, commandanto 

Fa.çamo•, porém, uma. confrontação ell.tre o das forças de ma1• e terra, 11peza.r do ínju•tiça.s 
nosso procedimento apó~ a gaerra do Paraguay que depoi• teve de repara\', Dão pôde esquivat'
com o que teve uma. grande nação americana se :i confe>•a1• publicumente que sempre GD<'On• 
em seg\Lida à guerra civil <J.Ue ensangueutou, trou no• mini1lro~ de 3 de Ago•to tod~g as pro. 
ha annos, a. parte aep~nti-1onal deste conti. va§ da mais illimitida confiança.para o dosem
nent.e. penho da 11rdua tarefa de que f6ra incumbido 

Por um acaso feliz, para mim, Sr. presidente, muito expontano~mente por es<e gabinelG. 
deparei entre Oll meu~ papeis velhOtl corn este (Apoiados .) 
(most1·c1), que paqsaroi aoa honrDcl.oa depuU.dos. MM, ll.S nossas difficuldade, eram grandoa, e 
E' am telegram1n1i da cuja data mo recordo com nlto co,saram ntcl a cr\.~e decisiva. Reliro-n10 
jubilo profundo: 1• de Março de 1868 (11inda hll &à de 16do Julho de 1863. 
outro t• de Março glorioso, o do Aquidnhan). 
Era elle expedido ~o ent!:J min istro da. agricul
tura, o mesmo cida.dlto que ne~te momento vos 
falia. Di:r. oste papel preciosoá minha memorfa: 
e Communico a V. Ex·. que ae acha. ao e11l o 
transporte na.ciooal S. lvsê. Vem embandei
rado. ,, Com a minha letrs. 11eho escripto um 
seguimento : Este o primeiro annoneio dllo pae
·sagero do Humayt!i. pela no>sa esquadra; .1• de 
Março, lts 8 horas da manhã. 

Logo d. :•pois,esta cidade alvor~ava-se, incen
dida. em alegria. e fe~ta. Uma divi •ão da. es
quadra bra.zileira tinha vencido as diffi.cul:ll\des 
da passag em do Humaytã , transpondo as 
correntes que vedavam o rio e hasteando além, 

.fóra do alca.nco dtJ.~ baterias J?ara.gnayas, a 
nossa b3ndeira gloriosa. 

UM Sn. DEPUTA.Do:- E jâ se tinha toma.do o 
Huma.ytá. nes :a. occasiii:o. 

O S11. DA~TAs (presidente do conselho) :
Era o que eu ia dizer. 

Veia a. cri1e, que · dea em resultado a nona 
retirada do poder. E ao tempo em que o mi
nis te rio · da 3 de Agosto se retirara do podor, o 
exercito brazileiro entrava em Hurnayt:I.. 
(A.partes e Ctintes!ações ) 

A' toma.da de Humaytá e á queda do gabine~e 
Zacarias succedeu um ministerio conser-
vador. . 

O Diario do Rio acolhia esse facto eom as 
expanaões .que a camara vai ouvir (lê) : 

<1: A noticia da queda do gabinete Zacarias· 
reanimou a confiança, porque o paiz tiuha ra,~ 
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zlies de aobra para contar com a sabedoria. da. 
corôa no àesempsnM da au11. elevada e soberana 
Illissão. O commercio deab importante cidade 
logo exhibiu. prova irrefutavel de> seu conten
tamento: o cambio melhorou um quarto ••• > 

A folha conseI."Vadora pllllha aqui uma e"X
clalllAÇão. 

O SR. RoY BA.RBOsA.: - Phenomeno, com 
e-ífeito, prodigioBD ! Essa mesma alta de um 
quarto no cambio aeaba de dar-se agora, sem 
mudança de eitoação, pela simples solução de 
uma crise ministerial. 

O SR. DAN:rAs (presidente do coiiselho) :
Â ei:plicaçli'.o da. folha consenadora. nil:o se in
spirava. na. ·verdade. O motivo da. ele va~ão do 
cambio era a victoria de Huroaytá. (Apoiados e 
tllfo apoiados.) 

O movim3nto ascendente do cambio, de que 
-tanto alarde se fez, explica-se na.turalmec.te 
assim ; sempre que se dá uma crise ministe
rial,o cambio oscilla, treme como a. luz e~posta 
a um.ambiente agita.de>; pois uma administração, 
boa ou má, um bom ou mau governo actua no 
cambio immedia.tamente. O cambio não e outra 
cousa sinão o resultado da. confiac.ça· na ad
ministração, na paz, na justiça, na ordem, na 
moeda., nas instituições, na. moralidade do 
paiz. Digam-me os nobres deputados: li.avia eu 
de imbecilmente attribuir esta alta que o cam
bio agora acaba. de te!." ao infi.uxo da. minha pre· 
:sença no governo 1 Certo que não •. A crisa do 
mfoisterio L&fayette operou e~sa consequencfa 
commum a todas aii crises : a oscillaçilo do 
e&mbio ; a praça ficou em uma. espeetação, 
Restituida. a. vida. politica ao estado normal,de'!de 
que se organizou um governo, 81llbora incuri!O 
no desagrado do nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro ••• 

O Se.. ÁNDlWIB Fisrnmu.:-0 desagrado foi 
em todo o paiz, 

O Se.. DANTA!! (presidente do eonseZhoJ:
•.. desappareceu a oscillaolo, elenndo-se le· 
nmente a columna. do cambio. Vé. S. E"X. 
ouvir a praça.; tenho raz~s pari crer qua ella 
confia no governo. . 

Ainda quando, portanto, as noticia.e anima· 
doras da. guerrii por si sós não ba~tassem pa.ra. 
explicar a ligeira alta de Julho de i B6S, lias• 
faria o simples remate da crise e a reorgani
zação do governo para dar oabal raz!io deose 
movimento, sem relaçlo alguma com as qua
lidades especiaes ao ministerio do Visconde de 
ltabo'1'.1h.y, brazileiro honesto, um homem de 
bem, digno de toda a confiança publica, ms.s 
Dão mais digno do que Zacarias. 

O SR. Amiv.n:i:: FcGUEIRA.:-Il!uito mais en
tendido em finanças do qu.e· Zacarias. 

O SR. RuY BAaeou:-Ahi temos o tio rico. 
O Sa. DANTAS (presidente elo conselho):

Está V. Ex. enganado. De modo que, porque 
Zacarias ouvia. o Visconde de Ita.borahy se
gue-se que este sabia mais do que elle' 

O Sa. ANDzun:i:: FIGUEIRA.:- Aproveitava-se 
dos seus trabalhos, como aconteceu 00111 a lei 
dos impostos o outras. 

O Sa. D.tNTAll (presidente do eonselho) :
Tambem o Visconde de ltaborahy havfa de ou
vir a Zacarias. 

E agora, a. proposito, reclamo o testemu~ 
nho do honrado deputado, que não terá es
quecido de ama circnmstancia, cuja. m'moria. 
lhe vou avivar, occorrida. commigo, perante 
S. E :t. e o Sr. cons!llheiro Carrão, em -casa do 
Visconde de Jequitinhoc.ha. Eu posso dizer 
que aprendi cam Zacarias e coro o Vi>con.de 
de Jequitinhonha, e disso muito me honro. 

Tratava-se 4a celebre questão bancaria. •. Eu 
divergi dos m<:>us collegas da. commissão -e dei 
voto em separado, que estã no3 annaes. Ela
borado, porém, o meu trabalho, não confiando 
em mim, tendo mesmo ·medo de apresentai-o, 
antes que a.lguem o visse, dirigi-me á ca.sa. do 
Visconde de Jequitinbonba., onda tambem se 
achavam o nobre deputado pelo Rio de Janei
ro, então promotor na. côr1e, e o Sr. cónse
lheiro Carrão, deputado a esse tempo. 

A' vista. delles li, submetti o me11 trabalho á 
.critica e censura. do Visconde de JequHinho~ 
nha. Do que elle disse, talvez se recorJe o no• 
bJ."e deputado. 

Posso, pois, ter a satisfação de ufanar.me 
de q u.e tive por um dos meus m.eetres o 
Visconde de Jiquitinhonha. Na. occa.sião a que 
a.Iludo, disse-lhe eu, até: Si não .Presta, ras· 
gue: não me fica mal. Mae Zacarl!i.s, naquel
le tempo, não ; jB. era. Zacarias. 

O Su.. ANDB.A.Dlll Fmumnu. : - Em fina.nças 
el!e começou os seus estados depois de mi
nistro. 

O Sn. DA.NTAS (presidente do conselho) :
Bem: a.dmittiado mesmo, porêm, gue o cambio 
subi~se , n~o pelas circum8tanc11111 em (! UG 
toquei, mas pelo1 merito1 tio Visconde de lta,.. 
bor&.hf. quià indeY Que foi o seu governo fi
nance1ramonte fullando 1 Papel moeda e em· 
prestimo~. Quanto ~os imposto• para 11.ugmentar 
a. renda, já a.ehou esse trabalho convertido em 
lei. 

O Sa. ANDRA.Dll FIGUEIRA.:- Achou o tra· 
balho que ollo proprio formulara. como eonse• 
lho iro àe e3tado; e foi ello quem regulamentou 
a. lei, quem p'>z ew execu9ilo os imposto•· 

O Sa. DA.'f't.A.8 (p,.8side11t8 do conselho):
N«o nego este ultimo ponto. Mas, senhores, si 
ella entrou pars. o g11verno em i868, e e. lei é de 
lll67, tendo sido o projecto feito em !866, coroo 
8 que essa lei e obra daq uella estadista 1 

O SR. ANDlUD!ll FIGUEIRA. : - Era conse
lheiro de esta lo, e como tal a presentou o tra
balho que foi convertido em lei. 

O Sa. D.tNUS (presidente do con.selho) :
Senhores, sejCl-me licito, em resposta a.o hon
rado deputado, rememora.ruma circumstancia. 

O boa.rajo Viscoc.je de ltaborahy dis•e desta 
cadeira. (veja-se o seu programm21, que nunca 
n.ai.a li) que, se soubes ' ª o estado do Thesouro, 
quac.do tomou conta do goTerno, corno passou a 
aaber depois, não teria. aaaumido easa re1poasa
bilidad0. Visitando-o eu, porque me honrava 
com as suas relações, fiz-lhe este reparo : Pois 
V. E::i;., conselheiro de- Estado, IJeJLador do 1111· 
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perfo, 1llll dos proceres do seu partido, o pri· 
meir-0 financeiro do Brazil na sua. escola., a res
&rictiva, diz no seu programma que, si conhe• 
cêsse a situaçã~ das nossas :finanças, antes de 
tomar conta tio governo, como veia a conh&
cel-a. dflp-Ois~ não assumiria essa responsabilida
de 1 Póde V. Ex. allegar em seu favor essa. 
ignouncia 1 Niío tem esse direito. 

Digo. pois, o mini.sterio Itaborahy não f~z 
sinão ~ontrab.ir emprestimo> e emhtir papel. 
fazendo aliás uma administração mnHo digna e 
muito honest:o.. Achou os impostos decre
tados ..• 

O Sa. AmnunE F~GUEIRA :-Fez os regu-
lamentos. -

O SR. DANTAS (presidente do conselho):
N!o fez mais elo que o seu dBVel' ordinario : o 
que a constituição manda, os regulamentos para 
a. boa. B:!:P.cnção de. lei ; mas yrosigamos. Em 
~867-1868.a renda foi de 6:>.000:000$. Logo 
d1;1poi~ aubiu a cerca de 70.000:000$, graça.s 
principalmente aos novos impostos. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-A safra tambem 
foi extr.aordinllria. 

O SR. DANTAS (pY'esidente do conselho):
Como se sabe, o ministerio i6 de Julho não teve 
maia que mandar ao theatro da guerra· um 
navio, um encouraçado, um batalhão .•. 

O 8.tt. ANDRADE F1ool!1lU :- Nã'.o apoiado ; 
teve de mandar ainda. muitos recrutas. 

O SR. DMiTAB (presidente do conselho):-
0 nobre deputado diz que continuou a recrn
tar-ae; mH a victorja, o termo da guerra es
tava preparado. (Ap!liados.) Logo, por este 
lado, diminuiram immensamente os encargos 
do Thesouro. O governo conservador achou-se 
mais desafogado, mais deaemba-r~çndo que 
aquelle de que fiz parte. (Apoiados.) Este re
cebera em Cbeio, no peito, todos os sacrificios 
de g11e1·ra. Por que não hs. de o nobre depu
tado. confessal·o 1 Seja. &o meilos justo neste 
ponto. 

Quem n.!l:o conheceu o tra.ba.lho hel"euleo, a. 
activida.de admiravel e pasmosa. do minfatro 
da mlirinha. do gabinete 3 de Asrosto, o Sr. 
Affonso Celso dG Assis Figueiredo1 (Apoiados. l 
Elle repro tuzia-~o por toda. a pa.rte ; cron va. 
recuraos ; inventava-os com seu talento, com 
sua energia. e com um 2elo inexcadivel. Tndo 
estava. pr6$tes, porta.nto, para. o ultimo trium
pho. O ar•en·1l dilo côrte converteu-se e~ uma 
enorme officina de trabalho, dia e noite. 

O SR. C.!RLOS MFONSO: - V. Ex. esquece 
que loiro no principio CI~ situação conservadora 
ca.ntou-se Te-Deum em Asaumpção. 

(Ha outros apartes.) 
·o Sa. PRESIDENTE :-Peço a.os nobràB d~pu

tados que não interrompam o ora.dor. 
O SR. DANUs (presidente do conselho):

Tudo, portanto, foi tomsndo nova face, uma 
face de ma.is esperanças, de reanirnaçã:o, de 
eoragem, de nova. confiança, e o m;nisterio foi 
subin~o naa uas desta.s ckcttmsta.neias f~lize3. 
Voiu, depois, o minieterio do Sr, ·Marque:; de 

S. Vicente, o de 29 de Setembl'O. Este, pouco 
durou. 

Seguiu-se o gabinete Rio Branco, que pe~ 
correu largo estadio; e nio o cenau-ro aqui 
pelo deaenvolvimen.~o que deu às dei;peza.s pu· 
blicas, acudindo ao reclamo de melhoramentos, 
que partiam de todos os angulos do lmperio •.• 

O SR ANDRADE FrGul!iuu. : - E' a politica. 
de V. Ex. 

O Sa. D.A.NTA:s (presidente do conselho) : -
Eu ainda não a fiz. 

O S:a. ANtlIUDE F1GUEt!lA :-E' do seu pro
gramma. 

O S11.. DA.NTAs (presidente do conselho): -
O meu program.ma. é a execução do orça.manto, 

O Sa. ANnru.DE FrGuEnu. :-V. Ex:. disse. 
Sa. DANTAS (presidente do . conselho): -

Não disse tal. 
O Sa. ANoru.nl! FIGUEIRA. :-Póde ser esque

cimento ; e defeito de velho. 
O SR, D.ANTAa (presidente do conselho) ;

Eu tambem sou velho. 
o S:a. AND'll.ADE FIGUEIRA :-Mas está ma.is 

bem conservado do que eu. 
O Sa. DANTA~ (presidente do conselho): -

E' felicidade minha 011. con~equencia do meu 
procedim.en to exemplar. (Riso,) 

o SR. Am>R.A.Dlll FlGUll:UtA. :...;.E' &. sua boa 
vida da Bahia. 

O Sa. DA::.TAs (presidente do conselJio) : -
Mas, Sr. presidente, veiu o 7 de Março, qu.e 
teve largo periodo de governo, e, dando ampla 
lafüude Á de>peza publica, annunciava, ao 
mesmo tempo, saldos a favor do Estado. 

Preciso de assignals.r estas circuma ta.ncias 
para. o seguimento de minhas ideas e para. reir· 
ponder ao nobre deputado. 

Depois do 7 de Março tivemos o ministerio 
do Sr. Duque ele Caxias, de que fa.~ía parte o 
illustre BBril:o de Cotegipe, uma das intelligen
oias mais íulguran tes deste ].la.li, ssb1dist& de 
merito notavel. (Apoiados.) 

Ella dizia o soS"uinte, no aau relatorio do 
i877. Mostrando ocreacimentoque tivera a.du· 
pe1.a publicn., origern do def!cft e das difficul
dades :finanoeiras, escreveu élle est11.s memora.
veis pa.la vra.s, que me dispenso de commenti&r 
(lendo): 

«0 crescimento rapido da. receita. acoroc;oou 
demais a decretação das despezas, muitas das 
quaes, embora productivss no futuro, não dei· 
:xai:1r de contribuir para o deseq uilibrio do or
çamento, agora a receita diminua, ainda 
que tran.sitoriamente, ja p_or causas n~tur~es, 
já pela .reducção e abolição de va.r1os im
postos. » 

. Portanto, sem ir ma.is longe, mesmo porque 
terei de sacrificar alguns pon toe da minha. ar
gumentação (e Deus permitta. que eu tenha occ:w.-
sião, como creio, de ajuntai-os para confirmai
º que estou dizendo), fica. provado que a pofüica. 
seguida. após a. guerra. do Paraguay, foi de um 
desenvolvimento enorme nas despe.a:as pnblicu, 
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ô Sa. ANnRAnll! Fmu:mm.1. :-V. Ex. vs.i se- ninguem maia protestou do que o nobre depu

t~do pelo Rio de Janeiro. guir e1ss política. 
O Sa. DA~.U fp'tesidente do conselho):

Como já. póde dizer is3o ~ Poil! não hei de se
O 8a. ANDRADE FrGUElRA :-Sem duvida. 
o· Sa. DA~·us (prssid6nte do conselho):~ 

S. Ex. disse:- Não ha tal, não é verdade. guir. 
o SR. ANDRADE FrGlJEIBA: - EsLimo w.uite. Ma.s outros conservadores (e eu· daqui os est~u. 

vendo) diziam, do lado contrario : os sa.ldos siío 
incont0s!Aveis. A ra.7.!l'.o, porém, estava com o 
noure depute.do pelo Rio de Janeiro. 

O SR. DAl\.'TAS (presidente do conselho) : -
Acredite : aflianço-lhe qua o não faço por gosto. 

O Sa. DUQUJil ESTRADA. TEIXEIU. : "- E' por 
que està impossibilitado. 

O 811.. DANTAS (presidente do conselho) : -
Impossibilitado. 

O Sa. ·ANDRADE FmoEIR.A. :-Ha de :recorrer 
a. emprestimos. 

O SR. DANT..1.S (presidente do co1~seUla):
Para fazer despezas novas, não. 

O Sa. ANI>RAD:El FIGUEIRA: - A estrada da 
Bahia. 

O S11.. DANTAS (preside1i.tc do conselho):
A estrada da Bahia, que tem um q11arto de 
seculo, e a de Pernambuco, serão despezas 
novas~ 

O Sa. A?iíDRADE FrGUEIR.A : - O pl.'olonga

mento ê. 
O Sa. DANTAS (preside11-te do conselho):

Está deéreta.do para a·té ao Joazeiro ha muito 
tem'[IO· 

Emqua.nto os Eeta.dos-Unidos fuzia.m tres ou 
quatro mil Jeguas de estra.das àe ferro, não 
construiamos 80 leguas para dar ao S. Fran. 
cisco um porto no littoral, -vencendo a menor 
distancia. que o l)lll.ppa geographico nos offe-
rece. 

O SR. EscRAGNOLLE TAUNAY: - Ha d~ es
barrar com uma diffiouldade: a falta de im.mi .. 
gr~ça:o. 

O Sa. DANTAB (presidente do conseZho):
VV. EEx. não conhecem a 11uestâ'.o; fallam 
d'outiva.. 

o sa: ÂNlllUDE FIG'O'EIRA. : - C-011hecemos. 

o Sa.. ANDRADE FIGUEIRA :- Aillda hoje 
digo, e o futuro mostrará. 

O Sa. DANTAS (presidente do conselhoJ
Sem ir adiante, creio ter dito ba.stante para. 
deixar a caro.ara conv ·ncida. do· seguinte : a. 
norma de pracediml!llto do governo do Bra.zil, 
depois de uma g11erra que nos cust_ou tanto 
cabeda.l e tantas vida.s, não foi a. reducçã:o, mas 
o angmento em larga esc:ala, das despezas pu• 
blica.s. (Apoiados.) 

E::taminando-o corno precederam .os Estados• 
Unidos, chegaremo>, pelo confronto, á prova 
de que, ~i tivessemos procediil.o como a.quelle 
pa.iz, esta.riamos em melhores condições. 

O 811.. A!iDRADE Fmu.EtRA : - Nio seria 
propriamente a me'1:D.a causa, porque não con· 
ta.mos com os mesmo> recursos. 

O 811.. DAsTAs (presidente rlo conselho) :
Tenh.o aqui um trabalho, a respeito da guerra 
doa l:i:stados-U.aidos ou antes do que occorreu. 
depois della, com ref~rencia ao assumpto ele 
qu.e me occQpo, trabalho curioso ex:trahido de 
um.a obra que muita.s vezes consulto. Não é 
novidade, DUS serve-nos para o caso (lê) : 

« Esta.das-Unidos.-Ao nodll-r a. guerra, a 
djvida publica. dos Estados·Unidos subia. ap-:
prox.imadamente a. dou~ milb.s.re~ e sete centos 
mill:lões de dolls.rs (2. 700.000.000). 

Uma parte de3ta divida tinha. ~ido consoli
dada por emissões de bonds (inseri JlÇÕe<i de 
a.ss;ent:u:nento ou e.o port1dor), vancendo diffe
rentes juros; e oatra parte proc-~dfa ~o papel
moeda, emittido com a denominação de our
rency e a qa.e o povo chamava g;·een·bac"!ts 
{costas verdes), por ter no verso figuraa e em· 

· O Sa. D.L'frAS tpresidente do conselho, di· blemns dessa cõr. · 
riginito-se ao SY'. Esc'l'agnolle Taunay):- Depois desta guerra fratricida., que custou á 
V, E.ic. quer que pare com a iBtra~a de ferro humanidade cet·ca de um nulhllo de homens 
D. Peirol 1 entre mortos <1 feridos, o maior ob<itaculo á 
· O Sa. EecRAGNOLLE TAUNAY:-Eu não faço reorganização do pa.iz era o que provinha d11. 
politica provindal; não sacrifico os alto3 ?n- eno!'me, dMda creada pela.s necessidades da 
teresses do Estado ; mas essa estrada é util. guerra, e cujos juros absorvi ·m uma. im.por-

(Ha outros apartes.) ta.o.te parte dos rendimentos publicas. 
O juro da divida, quasi todo pago em ouro, 

O SR. DANTAS (presidente rlo conselho) : - importava em 133.0UO.OOO. 
Eu quero pro;eguir, .porque tenho muito O gabinete de então e o presidente .Tohn-
9.':-ª dizer, e estou. ainda com o Sr. Ferreira son, porém, .não desanimaram .no penoso. e 
Vianna. difficil encargo, que se apreseutava em. todo3 

Não por mim, mas por essa. autoridade, que, os !"amos da publica admiiüstra.ção, reduzindo 
sem fazer favor, classifico como competente, as de.spezas do orca.manto ·e augznentanlo os 
tão com.-petente quanto nenhuma outra o é mais impostos, até que as receitas chegassem parasa
no pa.rlido conserva.dor, está e11:posta, na.s pa· ti~fa.zer as de;:pezas publicas e que, ao mesmo 
lavras_, que acabo de ler, do Sr. Bal"iio de tempo, uma parte, e não "!)equena, foi desti
Co eg1pe. a _causa dos deficits, ~o desequilibrio nada. á amortização da divida cousoliJada. 
eutre a. receita. e a. de•peza. publica. O governo comprehendeu a necé11sidade de 
Co~eçou o ma.l, todo~ f!e recordarão, po.uco 1 ~~segurar o pontoal pagam. ento dos juros da 

dep1>is de . serelll. annunctados saldos. E' ver- divida publica e de obter a confiança dos -pe1~ 
dade que, contra. a exaotidão desse &nnunçio, suidores dos tituloa, roforçando-se para i~o 
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com a resolução da came.ra dos representantes, ' O Sa. ANDRADE F1GUEIRA:-Entã.o agora nâ'.o 
de 5 de Dezembro de :1865, pela. qnal a. nação estou? 
se compromettia ~ manter, na ~elhor boa fEi, o Sa. D.&.NTA.S rjlresidetlte do conselho:) -
os seus compromissos, pagando mtegralmente Não agora estou ach.ando-o mais dodl. 
a divida nacional. . ' . 

1 Esta 1·eaol11çiio foi adoptada por todos os O Sa. ANDRA.Dl: FtG-O"Eia.1. · - Ah · Ainda 
membros -presentes, com excepção de um uni- bem! 
co 1'-0to ! Todos os partidos ·~ uniram em asse- o Sa. DANTAS (J_Jresidente do .oonseU;o :)
gurar ao mundo, que a Republica dos Estados- Pas.semos a outro ponto. O honrado deputado 
Unidos pJsauia os meios necessarios, para s3tis- referiu-se a diinin.ui1:ão da renda pela· depre
fazer 03 seus immensos encargos, e que 01 ho- cia~o da moeda e sentiu, Sr. presiden te, qLte o 
mens que 1·epreaenta.v~m o paiz tinha.m a peito padrão fixa.do na lei de 1846 não fosse uma. 
mostrar que a honra nMíonal é o primeiro verdale. 
dever dos governos saríos .·· Mas, de quem e a culpa disto~ Temo> a. moeda. 

« Impostos crea.los pelo congresso, para oc· fiduciaria e não podemos a.inda meta.llizal-a. 
correr a. tod11.s as despezas exLraordinaria.s: A lei de 1846, a meu ver, est:i em vigor: 

e: 1. • Direitos addiaionaes nos artigos de esta foi a minha opin\ão como con,elheiro de 
importação. Esta.rlo . Quando convidauo pelo eit-ministro da. 

< 2. 0 Taxas, tanto nos objectos mauufa- fuzenda , o Sr. conselheiro Lafaye tte, para com 
ctLtrados na paiz, como no~ rendimentos indi- · os meus collegas de secção consultar sobre a 
vidnaes. ma.teria, disse então o que hoje repiLo: entendo 

~ O povo eubwetteu-se promptamente ao quea lei ele i84fi constit~e um syst.em:i, foi 
pag}\mento, e mais de 300.0TIO.OOO de dollars feita po.ra um íim deteruunado, esp~cial; que, 
entra.ram para os cofres. publicos, não só para pois, era impossivel de~tacar mu dos paragra
li&tisfazer os j uros da divida e as despezas pu- pho3 p:i.ra. d:J-o como revogafo, considerando 
blícas, como para amortizar a. mesma divida, tudo ma.is da lei em vigor; que não é revoga
º que se fez, diminuindo-se no anno seguinte çiio c1a lei o terem vindo leis posteriores como a 
mais de 31.000 .OOD de dollars. do Banco do Brazil, e algumas autorizações do 

O SR. ANDB.A.DE FtGUEIRA:- V. Ex. dâ li- orçamento, impondo a obrigaçãodo re~gate do 
se111;a para um a.parte~ (0 orador fa~ signai papel-maeJa; são attribuições que se combi-
de a.ssentime>ito_) nam, que se e.uxiliam para mais depressa che-

. gar-::e a.o mesmo result~do. Mas, si o Banco do 
· Os nossos imposto; de guerra deveriam ter Brazil, si as sobras sonhadas do orçamento 

sido 11-pplicados e.o pagamento das despeza.s da. nllnca deram 0 resgate ele um real, siquer, de 
campanha.. papel-moeda, não porlemo> clahi conclui~ que 

O Sa. DANTAB (presiderite do conselho) : - a lei de 1846 foi revogada.; uma lei especial, 
Ma~ a. quem vai esta. censura~ uma lei organic.a, nãO póde ser revogada por 

O SR. AND!lADE F1GUEIB.A.:- Aos govet'nos. uma lei q,ue trata de outi>os objectos . 

. O SR. DJ.NTAS (presidente do conselho):..- O SR. ANDRAl>E FIGUEIRA dá um ap~rte. 
Liberaes e con~en• rlores 1 Ah r Mas ê o q,ue o Sa. DANTAS (presidente do cons~Uw) :-
eu c1uero. Não venho aqui derramar agua E$tes aillumptos não supportam aparte~. Sou 
benta. sobre os governos liberaeg ; mas disto, muito tolerante no debate, mas realmente eetão 
tiremo~ todos nós uma lição. demais. 

O SR. ANDRA.DE FrGUEIRA:- A primeira li- O que fez a lei do ~anca do Brazil, n lei de 
9ão que eu quero que V. Ex. tire é est:i.: que i853 f Creon um br1nco de emissão, deu-lh~ esse 
os nossos governos não síl:o iguaes aos dos Es· privilegio e em compensação pretondeu en
tados-Unidos. aainr por meio do mesmo banco aquillo que o 

O Sn. Pnssro11NTE:-Attenção ! Pondero ao E~tado niio podia f.·zer-o reco1himent_o do 
nobre dep1.1tauo a in'onveniencia desta dia· p'•peJ.moed11 - ; m:is isto não altera em narla 
cussão em fórma de dia.logo. o plano da lei de 1846 para um fim especial. 

o sa. AXDIUDE FrGOEIR4:-E' um a.parta. Si o Banco da Brazil. tivesse conseguido reco--
lher o papel-moeda, a lei de f846 não terfa 

O S:n.. PrutsrnENTE : - Oa tachygraphos re- razão de ser, isto é, nilo teria necessidade, para 
clamam qu01iot' esse modo .não poilem tomar os trazer 0 papel ao nível do padrão monetario, 
debates. · de resgatar ou recolher papel, porque este 

O Sa. ANDRADE FIGUEIBA:-Eu queria. apenas trabálho esta.va feito por outro. 
9.ue o Sr. presidente do cons~lho tomasse esta 0 Sa. ANDIU.DE FrGuErRA:- E racolhe17, lição : quê o nosso governo não é igual a.o doa · 
Estaios· Unidos. 

O Sa. DANTAS (pl"esidentc do conselho) : -
Agora V. Ex. está fitando outro. 

O SR.. ÁNDR.A.DE Fmull:I.RA:- V. Ex. dizia. ha 
pouco que eu era. o meBlllo howam da media. 
ida.de. 

O Sa. DANTAS (presidente dQ conselho): -
Eu o dizia. no sentido de um certo emperra
mento, e não com outra inten9ão. 

A. 21 

pai> não. 
O SR. D.&.NrA.S (presidente do con-seiho) :

Recolheu até eerto tempo·~ em uma escab. 
muito menor; depois foi dispensa.do. 

O Sn. ANDRADll: FmO":ii:nu. dá um apat'te. 
O SR. D.1.NrA.S (preside;ite do conselho):

Esta é a minha opinião e folgo de ter commig.o 
a do eminente jurisconsulto o muito illustrado 
Sr. con.Relhei~o Lafayette. 
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O Sll.. Fi:ucro nos SANTOS: - Demonstrou 
isso perfeitamente. 

o SR. ANDIU.Dl!l FrGtTEIRA.:-Na. parte das 
opem~ões de crooit,,, n1io demonstron taL (Ha 
outros ~parles .) 

O Sa. DANTAS (p.,esid1mte do conselho}:
E is por'!snto, em_resumo, porque, tenho ou_tros 
a.rgu.meoto;;, a. lei . de 1846, embora. em Vlgor 
desde es$e tempo, até hoje não foi posta. em 
pratica por nenhum_ govérno. 

-0·sa. A NORA.DlC F1GUltIRA :-Nem pôde 11er; 
·na parte rela.tiva. a. operaçõas de credito, não 
póde ser. 

O Sa. D .H1'tAS. (presidente do conseiho) :
Estou de ac.côi'do ~om V. Ex;, mas tenho uma. 
opinião ; '(>Olia ou não possa., devo dizer que eu, 
como ministro da fazenda, me opporia à revoga· 
ção deSBa lei . 

O SR. FBLrcro nos SUITOS :-Apoiado. 
O SR. DA.NUS (presidente do conselho) :

Em_bora não consegnissemoso que ella teve e.w. 
mente, é praciso que ella exillta . 

·O Sa • . At:iotu.nJS F1Gi:>l!llRA. dâ urn aparte. 
O SR. DANTAS (preside?lte do corueZho) : -

O nobre deputado me comprehende : digo que, 
como minietro ds. fazenda, me opporia · á r evo
gação desas. l~ ; querv que subsista. Isso é uma. 
garantia ; tem um tanto de morali:sador. para. 
um paiz onde o m~io circulante é fiduciario. 

OSR. ANDllADl: FrGOEUU :-Todas as leis 
posteriores mandam fa.z er a mesma <:ousa-re
tirar ; a. q ueatão não é e8ta1 é a de 01eios para. 
:retirar. 

O Sa. DANTAS (,presidente do conselho) : -
Mas, senhores, si chegassemoa a um cataclis
m·o, em que fo rçosa e fatalmente devessemos 
fazer isto, não tenho duvida de que o Brazil 
poderia üzel·o. 

O SR. FJ:uc10 nos SA.i-.--roe :-Apoiado. 
O Sa. D ANTAS (presidente <lo conselho) : -

O nobre deputado força.o-me e. ir aonde não quero 
chega.r. Eis a. razão por q_ ue ha. po11co disse que 
me opporia a que a referid1 lei fosse_ rev~gada 
nGssa parti:l. 

E é t!\mbem a rai:lo por qM a. considero em 
vigor nesta parte. . 

Entro ag ora, Sr. pl'esidente, na aprecie.çlo 
do discurs' do honrado deputado o Sr. Andrade 
-Figueira, a quem ali.ás já· tenho r01pondido em 
algun; pontos. 

O honrado depatado dillse que esto~ bran
dindo o facho da. propaganda, 

Ma.s nli.o estou brandindo o facho de pl'opa~ · 
ga.nda alguma ; a verdade é qne o governo 
actua.l, r econhecendo que a qn~stito do elemento 
11ervil estava em toda a par te ·e preoccupava 
todos 06 eapiritos, julgou de seu dever tomar 
no assumpto a posição que lhe pareceu os in-
teresses publicos reclamarem. . 

Nã.o e, porém occasiio de adie.ntal' deba.te 
10bre a ma~eria.1 discutiodo a justiça ou 
injustiea da liberta{lão a.os 6() annos (apoiados) 
e, a oouvenieneit. do impoat.o nacional (apoia-
dos) pr.ra augmenta.r poderosa.menta o furido de 
emaJlcip&çGo. (Apoi~os;) 

·Como o projecto tem de.ser apresentado, re
servo-me para essa oecasiã'.o. 

O honró\do deputado declarou que não vota;
ria impo5tos e recuaaria o or~aID.ento. 

Não aei como combater o honrado deputado, 
mas lembl'afei a s: E:z: . que o seu. procedi· 
mento -<lestóa do de 1882. En~·o honrado de
putado -votou nomi12&lmente, não um orça
mento só, para. um. exercício, mas um orça
mento bienna.l. (Apoiados e apartes.) 

Perguntou-me o im11tre deputado que dimi
nuições de respoMa.bilidade são as que o go
verno poderá realizar sem:pre que pudermos, 
res 1eitando os direitos adquiridos, e os contra
ctos preexistentes, - cortar nas despezas com a.e 
estra.da'3 de ferro e outros serviços. (Apoiados.) 

Para chegar a. semelhante resulta.do, não 
tenho outro eamioho. 

Ba contracto! bilateraes, e como poderia, sem 
accôrdo da outra parte, obter este restiltado f 

o Sa. A NDR.!.DE FIGUEIRA dá amaparte. 
O SR. D.1.NUB (p1·esiàente d o conselha): -

Mas V. Ex. póde acabar com tudo ist.o ; pôde 
dizer, ni.io se construa esta. ou aquella. estrada.. 

En é que não o posso fazer, e pol" esta. razão, 
querendo esclarecer-me bem do estado daa cou· 
saa a este respeito, parn. de.ruma reaposta, como 
prometti, sem t ergiversações, exigi da secreta.
ria. da. agricultora. por intermedio do meu ilia.a-. 
tre collega daqu.olle r:oinisterio, informa.çõea 
que foram colligidas pelo distincto e brioso em
prega.do o Sr. engenheiro Parreir!l.B Hort11.. 
estas informações affiguraram-se-ma tão com· 
pletas que esu l evado a fazer daqui esta men· 
~ão honrosa ao distincto empregado que as col
l eccionou. 

Por esias informações que são· irreeusaveis 
V. Ex. vai vel' qual devia. ser o meu procedi· 
m.ento e como devo consultar as convenieaeiaa 
pu.blica2 nesta materia (lê) : 

<ProZongamento da estrada de ferro do Re~ 
cife ao S. Francisco.-A lei n. 1953 de 17 
de Julho de i87:i, referindo-se as estradas de 
ferro do Rocifo ao S. Fra.nci~, da. Bahl!\ a.o 
Joazeixo e de S . Paulo, e:q>~e o seguinte : 

< Art. 2.0 O governo fica tambem auto• 
rizruio para. : 

§ i.• . . .• 
§ 2.• Prolongar por secções &s egtradas de 

fel'ro mencionadas no paragrapho antecedente, 
segundo o traço que fôr julgado mais conve
niente por estudos a. que s& procederâ desde já, 
podendo despender aiinualmente em ctlda uma 
deilas a guantia d~ S.000:0005000. > 

Em virtude deste. autorfaação. o governo, de
pois de feitos os es tudos do prolongamento da 
estrada. de ferro do Reciíe a.o S. Fra.ncisco pelo 
engenheiro J. M. da Silva. Coutio.ho, contractou 
em data de i9 de Junho de i876 e 'COm Fra.n
cisco Justiniano de ~stro Rebailo a construc
ção do tre~ho compreheodido entre a. esta~ 
terminal da astra.da. de ferro ingleza (Une.) e 
Aguas Bella.s, com a e:s:tensll:o de 250 kilo-
metros. . .. · 

Posteriormente, por motivos de co11.venienéia. 
que o Exi:n. Sr. ·colll!elheiro -Sinirnbú expoz no 
seu rela.torio apresentado ao corpo le~tivo 
em i879, foi cele'brade> com o refendo em-
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11reiteiro o accôrdo de :l.4 de Maio de 1880, em que :ficarão em communici;.çiío com a capital da 
·virtude do qual ficou alterado o e:inctrato, sendo província.. 
suhstituidosos servi~o~ e obra.s que· elle tinha. Para g. conclusão de toda> as obras, pre
de e'.lecut!U" na parte comprehendida entce Ga- cisa-se, ses-undo informação recente do res
ranhuns e Âguas Bellas paios serviço3 e obras · pectivo engenheiro Gm chefe, da somma. de 
e executar em igual e:1:tensão (cercn. d.e iOO ô.000:000$, sendo i.800:000$ parJ o prolon
kilometi:os), na. estrada de ferro do Recife a gamento até Garanb.uns e 4.200:000$ para a. es-
Carua.ro. tra.da do Recife a Caruarü. 

SemelhAnte alteração foi igualmente a.uto- E, entretanto, no orçamento em discu~são, 
rizada. pelo poder legbla.tivo, porquanto o pGde-se apenas a quantia ele 2.510:000$000. 
paragrapho unico do art. 7• da lei n. 2940 Longe, pois, de ae dever. reduzir esta ver.ba.f 
de 31 ds 01.ltubro de f879 a\ltorizou o go- parece. que só ha conveniellcia. Bm elevJl-a pelo 
verno: menos a 3.000:000$, somma proximamente 

< 2. o A alterar o contracto das obras do pro- igual.~ que tem sido despendida nos ultimos 
longam~nto da estrada de íeM'<l dtl" Pernam- exerc1c1os. 
buco, de ;i.ccôrdo com o empreiteito, afim de Por outra lado, não convém impedir a. cele
que parte da. dita estrada. fosse substitui da. na. bração de novos contractos pelo governo, a não 
conformidade Jo decreto n. 7055 da 26 de se limitar e.ssa medida ao prolongamento pro
Outubro do i878, sem a.ugmento da das- pria.mente dilo d11. estrala. de Pernambuco, 
peza. > pol"qne na linha de Caruimi não se con-

Com. a. construcçib de•fo pi•olongamento tem trr.ctott ainda a construcção do ultimo trecho 
o Estado despendido mais de 7 .20:):000$ até ao na e:1:tensão de cerca de 35 kilometros a lliio 
e:x:ercici.o de i880-i8Bl inclusive, segundo a pal"ece de fórma alguma ac·3rtado deix3r· de 
demonstração organizala pelo Sr. 1• official levar a estrada até ãquelle importante ponto,. 
José Pinto Serqueira, e da.hi pa1·a cá até á que é o centro do eommercio da provineia. 
pre3ente da.ta, cerca. de 8.300.000.$ sGgnndo as Não haveria por cedo explicação razoavel 
notas da Dfrectoria Contra!. para. esta. insignificante economia., que redun-

Estes calculas são apenas appro:s:imados, por ru:ria em graves prajuizos doa interesses do 
não com})rehenderem os augmentos prove· E.;tado e da.ria Jogar ás mai~ justas l"<lclarna-
nientes das differença.s de cambio. ções. 

Têm-se, pois~ despendido COlll estas obras 2. o PROLGNGA)IENTO DA ESTr.AD!. DE FERRO 
mais de 15.500:000$, e, entretanto, a.charn-se DA BAHr.i..-A construcção deste prolon·gamento 
apenas abe!"to~ ao t.rafego 39 kilometros de pI"ovêm igualmente da lei n. 1953 d~ 17 tis J u· 
linha. ferroa. · lha da i87i. 

· O corpo legislativo votou para esta prolon.- Feitos 01 estudos da estrada até o Rio 
ga.mento as :seguintes ve!"bas nos tres ultimos S. Francisco pelo engenheiro A. M. da Oli· 
eiercioios : veira Bnlhões, o governo em data. de 9 de Março 

de 1876 contractou a con~trueçio do trecho oom
preheadido eutre Alagoinhas e Villa. Nova da 
Rainha com o bacharel Raphael Archanjo Gál~ 
vão Filho, José Marcellino Per.,ira de MorMs, 
Jo~é Augusto de Ara.ujo e o. bacharel Manoel 
Igno.cio Gon~aga.. 

i831-iS82 ........ . 
iB82~i883 •........ 
1883-1884· ..•..•.. 

2.001):000$000 
3.000:000$000 
3.000:000$0)0 

O pequeno trecho aberto ao trafego não tem 
produzido renda sufficicnte para o custeio, tendo 
havido durante o anno passado um clcficit de 
68: 000$ no trafego dos prirn.eil'os i 7 kilo
metros. 

Póde-se verificar, entret.anto, pelo relatorio 
dQ ministerio da agricultura que a. receita 
augmentou consideravelmente noõ ultimas 
mezes do anno, dev.endo-se e~perar resultado 
muito mllis.favoravcl á. mediua que.forem sendo 
inaugurados maiores trechos do profo4garnento. 

Convém not:i.r que o Estado lucral"â com isso 
duplamente, porquanto os transportes effe
ctuados no prolongamento concorrerão para a 
reducção dos onus resultantes da garantia de 
juros conce.iida à companhia ingleza, a:lêrn aa.s 
mais vanfagens indirectas. 

Desta ligeira exposição, se con~lue que o Es
tado• tem o maior interesse em termina.r o mais 
hnTe !>OSSivel as obras do prolongamento·. 

D:1. mesma sol'te, ro ha. vantagem em :i~ti· 
iw--se a conslrueçio- da. linbl!. ferres do-Recife 
a Caruarú, uma ve:z que foi elh. contr.aetada. 
com a.utorii:ação do poder competente, e tudo 
leva a crer l{U& e5ta; estrada,. pelo menos, pouco 
tampo del)G1s de ina.ugmada, produzir.á. resul
·tados vantaj<>ao-'l• s.ttentas as <JOndições da re
gião interessada e a importanci-a; dM po!vea~e> 

Segundo a demonstro.çâ'.o do Sr. Serqueira 
despendeu-se com este prolongamento até o 
fim do exercicio de 1880-1881. a quantia de 
cerca de 5.800:000$, além de outras que nii'.o 
est.ão discriminadas· nos balancetes do The
sauro. 

A esta importancfa deve-se addicfomr a. de 
cerca de 7.000:000$, que, eeg,indo as notas da 
directol'ia. central, tem-se d·espendido nos tres 
ultirnos exercícios. 

Pódc-se, pois, computar approxima.damente 
em t3 .000:000$ a despeza total realizada. 

Os creditos votados nestea ultimos exercicioa 
foram igua.es a.os d(I prolongamento da. estrada. 
de Pern&mbu«>. 

Pal."a a co11clusão das obl"&ll oontramd~<> pre
cisa-se de 3.200:000$ conforme o calculo· do 
respectivo eng'enhei?O chefé, e de 3 .40(}:000$ 
pa.ra. a construcção do trecho do Villa Nova da 
Rainha. ao Joa;ieiro, cujos estudo11 estio lendo 
revi1to1, devand(} ficar brevamente conclui.doa. 

O trecho co11.tl>aetado tem a extanslo do cetoa 
de 322 kilometros,. doa quae11 foram abertos IO 
trafego 146 1<,. 800. 

De Villa N<>~· ao Rio de S. Franciaco have:à 
a distallcia. de cerca da 142 kilametros. 
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Adiantada como se acha a. construcção deste "de minas; tambem estas se communieario o 
prolongamento, seria sem duvida muito conve- ~ ponto mai1 proxim.o do S. Francisco no litto
nien~e que no proximo ~x~rc~cio fosse ella ral é_ e?ctamente S. Salvador, a capital da 
terminada, para o que seria rnd1speusavel ele- provinc1a, porto franco, nm dos maiores do 
var-se a verba de 2.060:586$, consigna.da no mundo. 
orçamento em discussão, a quantia. acima. in- O s A F 
dic11da (3.200:00D$000). R. NDRADJI. HlOJlntAdil.ume.parle. 

Qnanto a probi'Lição de contractar ncvos tre- ? Sl\. DANTAS (presidente do conselho): -
chos devo dizer que não parece mister muita Pois o nobre d~putado quer comparar o grande 
reflexão pj,ra se reconhece?' a. impossibilidade porto da Bahza com a foz perigosis.sima do 
de nicar em Villa Nova o ponto terminal. deste S. Francisco~ 
prolongament~ _sem prej_uizo dos mais graves . Eu j~ atra;vess~i :t>ºr veze~ ~foz do ~· Fran-
1nteresses pohticos, soe1aes e economioos do cisco ; e arriscait.SslDla e suJsita. a muitas bal
paiz. deações ;,·as mercadorias·· que desce>sem o 

A estrada. de ferro da Bahia destina-se essen- S. Frs.ncisco teriam de ~ereorrer um caminho 
cialm.ente a estabelecei· communicação entre a ao lado de cachoeire.s ate Piranhas. Depois a 
parte Mvegavel do Rio S. Francisco e o es:Ml- foz do S. Francisco tem uma navegação muito 
lente porto donde parte; a esse respeito nem incel'ta. Fui eu quem afez.navegar pellL pri· 
uma outra estra.d·~ do Esta.do poderâ com ella meira vez, mandando para alli o vapor Pirajd, 
coinpetir, e a.bsolutamente não se poderia jus- de calado muit.o pequeno, e ainda assim, á 
tifi.car o acto que a privasse de satisfazer a eete noite, para vamos. · 
gr_a.n~ioso fi.a:i, maximé depois dos enormes sa- o SR. ANDRAX>E F rGUEll\A. dá. um aparte. 
erificios fe1tos pelo Estado e que só poderão . 
cesea.r com o prolongamento. O SR. D.urrAs (presidente ~o conselho) : -:-

Luta. este. estrada, a. principio, com a ooncur· O vapor Dantas esta recomitrmdo e em perfeito 
rencia que lhe faz s. navegação e, depois, com estado. 
a esterilidade e pouco desenvolvimento da re- O Sa. ANDRADE FrGUJ:IRA :-Noticias re-
giã:o que percorre, de sorte que o:;; resultados cantes. 
eiio manife11tados pela. despeza annual de ma.is o SR. DANrAe ·(iiresid~nte do conselho):-
de i. 000 : 000$ com o pagamento dos juros ga- Já navegou 0 s. Fl'ancisco de alto a baixo. 
rantidos á companhia. ingleza. e pela. do consi- A commissão que foi executar 0 plano Ro
deravel deficit que offerece o trafego do pro- berts, niio teria conseguido 0 seu fim si não 
longamento; levado, porém, ao rioS. Francis- tivesse lâ esse vapur, que me desvaneço de 
co, para. o que se terá de construir apena.~ um haver mandado construir a custa da provincia. 
trecho de cei·ea de 142 kilometros em terreno na Ponta da Arêa, e transportt.r pa.ra. a mar
facil, pude-ae imaginar e. importancia qae gem do s. Francisco. 
adq11irirã, sabendo-se qne o Joazeiro é o ponto Este vapor teve 0 nome de Presidente 
commer:eial mais importante do valle d0 sse rio, Dantas á. minha revelia: já estava aqui; alias 
havendo a.cima d01uella localidade ligeiros tra- não vejo que grande mal houve nisto. Fõra eu 
balhos a executa.r na caclloeira. do Sobradinho, quem 0 mandara construir, e vejo hoje da,r 
para se obter franca navegação, na. extensão nome a tanta cousa..,. 
de alguns milhares de kilom9tros. 

Parece, pois, que o mau estado das :6.nanQB.S O SR. R"A.TISBONA :-Tinha todo o direito .• 
do paiz consLi.tue ante• motivo para. não se de- O SR. At'lDlU.DE F1GUEIRA :-Não ha. critica. 
morar a ?'ealização deste melhoramento. 

(Interrompendo a leitura.) · 
O SR. DANTAS (presidente do cot'lselho):

Nunca fiz cabe lal iiisso, maa esta v11.por prestou 
muito bons serviços; o lo-rnuJ do Commercio 
tem pablicado e os nobres deputados devem ter 
lido .. i 

0 Sa. JuVENCio ALVEB: - Eu .viajei nelle. 
·O SR. DANTA.!I (presidente .do conselho):

Será, portanto, um erro parar com esse melho
ramento. Carecemos en t?"ar nas regiões do 
S. Francisco. 

Como a camara comprehende, o principal 
fim desta estrada de :ferro é chamar ao Rio 
S. Fre.ncisco urna enorme população de muitos 
milhares de !Limas, talvez .600 ou 700.000 habi
tantes, que aproveitarão desde logo deste be
neficio. De modo que nós, qne e11tamos a dese
ja?' a immigração & a colonis11.ção para dift'eren
tes I!ontos do Imperio, fazendo com .\sto muitoa 
sacr1ticioe, deveI"iamoe deixar sequestrada da 
civilis3ção, do commereio ·e do trabalho uma E' preciso levar-lhe esse alimento de vida, 
população brazUeira situada nas margens de de civilieação e de oommercio : aquella popa· 
um ·grande rio, que, chega.ndo a estra.da a.Ui, lação t.em direito a isso. (Apoiados.) 
tornu-se-á na.vegavel francamente em todo Quanto ás estradai do Rio Gi-ande (ler>do)): 
o perc11rao, cerca. de 400 ou 500 leguas i e Sómente uma esU. sendo construida por contii 

Essa estr&da nunca teve outro·alvo ainão o do Estado, é a que, partindo da margem direite. 
Rio Franciaco. Ninguemlembraria.de leval-aaos do rio Taquary, vai a Cacequy e continua. n ser 
ponto11 qae ella vai atravessando para dei:u.l-a denominaaa impropriamente-estrada de Porto 
em Villa. Nova da. Rainli.a. Joazeiro é um pouco Alegre a Urugunyana-porqua.nto guer a do 
adiante; o eaminho é :fa.cillimo; nenhuma obra. Rio Gránde a Cacequy, quer n que tem de ser 
d'arte a vencer, todo caminho bom. Joa.zeiro é l construida deste ponto á Uruguayana, foram 
mn::i. cidade da.11 mait>. comme~iaes, rica.· e \)O- ·• concedida.a a comp3nhias eatrangeiras mediante 
pulo~. Acima· do Joa.zeiro ha muitas cidades 

1 
garanti.a. de juros do Estado. 
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< Estão naa mesmas condiçõesª' estradas de 
ferro do Quarahim a ltaquy e de Sanh Ca· 
tharin~ a Porto Alegre. 

«Do e:i:posto, conclue-se que 11 emenda so re
fere-se a estrada de Tuquary a Cicequy. 

«Tem est9. a extensão total de 380•,700, 
dos quaes estão inaugurados f791<,680; o trecho 
não inaug~rado está. todo contractado desde 
1881, e, aegundo informou ultim~mente ores
pectivo engenheiro chefe, tem-se ele despen
der ainda para a aua éonclusão a qurnlia de 
7 .500:000$, m:iis do dobro da qua se pede no 
orçamento em discussão, e que parece necessa
ria plra. que os trabalhos possam ter o couve-

.' nieute impulso dul.'ant.e o proximo exercício. 
" O governo nio cogita de prolongamento al

gum desta. estrada, que não póde continuar 
além de Gacequy. 

"Em futuro que por emquanto deve-se cori~i
derar remoto,· quando estiver con11truida ou 
quasi construida. a estrada. de ferro D. Pedro I, 
aa conveniencias gera.es do Estgdo, quer ele or
dem política, quer de ordem eoonomica, deter
minarão certamente a ligação desh estrada 
com a do Taquary. 

"Quanto ás estradaa de ferro concedida.a por 
meio de garantia de jtiros, seria inutil qu'.11-
quer reducção na irnportancia do credito pe
dido, porque, si este fór insufficiente, o governo 
terá de abrir credito supplementar para satis
fazer- os compromissos do Estado, contrahidos 
em virtude de .autorização legislativa. 1> 

O Sa. ANDRADE FrauEIItA.!-V. Ex. podia 
entender-se com as directol'ias, os contractos 
llssim como se fazem desfazem-se. 

O SR. D.L'õTA.s (presidente da conseUio) :
V. Ex., no me11 caso, acabaria coxn as verbas 
da ta.bella C ~ Não era capaz. 

o Sa. ANDRA.DE FIGUEIRA: -Aceitavu a 
emenda, porqoe não se refere a. obras contra.
ctadaa, e não admittia. a execução da estrada. 
de Pedro I, nem de outras. 

O Sa. DA.NTA.S (presidente do contelho) :
Quanto ao µrolongamento da estrada. de forro 
D. Pedro II, o honradi deputaào não se limitou 
n propõr a reducçãa na verba, pede a s11& com
pleta suppressão. 

O SR. ANDElA.l>Jc F1GuEm.A.:-Porque para as 
despezas feitas até agora. ha verba. 

O SR. DA.NTA.S (presidente do conselho) :
lato na 3a disc11s11ão do orça.m ento da fazenda ! 

o SR. ANDRADE FmoBll\A :-Ha muifo tempo 
devia ter sido adaptada esta idéa.. 

O Sa. DANTA.s 1Pre$idcnte do conseiho) :
Mas a. cama.ra oppõe-se ~ 

O Sa. FEl.\REIRA. Vu.NNA. : - V. Ex. não 
faça caso da cam&ra; tenha o seu pfano e va 
para ºdiante, Acamara n?lo tem autoridade para 
marcar , o caminho a V. Eii:., qn~ é P.era.ute aa 
gerações fntnru o respouavel do ma.1 do paiz. 
1) qu~ a camara pôde fazer é botar V. Kx. 
aba.ixo. 

O S:a •. DANTAS (presidente do cons~Zho) :
Perfeitamente, de accórdo ; póde negar-me a 
'!ua confianÇa. 

O S:R. F.BRJUl:IllA. YIANNA : - E' outra 
questão. E V. Ex. cabe perfeitamente bem. 

(Continuam os àpartes.J 
O Sa. DA.~T.A.'> (presid~nte do conselho) :

Não posso prescindir da. leitura desses do
cwnentcs ofliciaes ; nào posso prescindir delles 
nos negocios dessa. na.tureza. 

O Sa. F.ER.RElRA. V1ANNA.: - A emenda do 
Sr, deputa.do Andrade Fig11eira, si o partido 
conserv.ldor fõr ao poder, b.a. de ser uma. reali
dade e, si não ÍÕt' uma realidade, o partido con
serva.dor não cumpre o eeu dever. Portanto, 
V. E~. tem diante de ai \lma. politiea, que póde 
combater, si aeha melhor o~ntinoar . .se com o 
systema a.ctua.L Mas o par~ido conservador tem 
uma politioa. definida., que é o eqnilibrio da. re
ceita. com a. despeza.. Si não tivesse ess:i. poli
tics, e11 não o .seguiria. • 

(Trocam-se muitos apartes ; o Sr. presi
dente reclama no1'amimte attençeto.) 

O Sa. DANTAS {presidente do conselho) :
(l6) ; Com a autorização do poder legislativo. , • 

O Sll. Flllll\EIRa VIANNA :-Isto ó uma ca
lumnia, uma aleivoaie. ao podet' legislativo. O 
poder legislativo nunca. voton semelhante coru:a. 

O SR. DANTAS (presii:lente ào conselho) :
ContinW! a let) •. - foi contraetada. em 1880 
a construcção do trecho deste prolongamento 
comprehendido entre Carandahy e ltabira do . 
Campo com a extensf.:o de 104 kilometros, dos 
quaes cerca de 43 foram ultimame11te inaugu
raJos, estando os mais em estado de adient~da 
construcção. 

Tendo a lei do orçamento <lo exercicio pas
sado mandado applical" n'1. construcçilo de lllll 
ramal para Ouro Preto a quantia de 600:000$, 
o governo m~ndou organizar os resp~ctivos es
tu<'lo~, encoilllllendou o material ti:i;o e rodante 
e contrawu por empreitad~ a construcção das 
obraE, que se acham em andamento em toda. a 
extensão da linha que ê de 45k,320 metros. · 

Segundo informação recente do engenheiro 
p1·eci ~a-se p~ra ri. conclusão: 
Oo prolongamento até ]ta. 

bira, de .............. ,,. 2.200:000$000 
Do ramal de Ouro Preto..... 2.720:000$000 

Total ........ ., 4.920:000$000 
Esses trabalhos nlo podem ser suspensos 

senão ciom enorme prejuizo do Estado. 
· Penso, porém, q,ue níio ha necessidade de 

votlir-se para. o proumo exercicio toda a qua:utia. 
a.cima indicada, porquanto tem de ser con
struidos alguns tunneis que ainda não foram 
e:acetados ou o foram ha pouco, e bsxn assim 
outras obras importantes, que a.ttentas a.s diffi· 
culda.des com que lutam os empreit.eiros e os 
recursos de qne dispoem, não poderão pros9guir 
sinão com limita.do impulao, não sendo. pro
vavel que :li.quem ooncluidos neese e:z:ercicio. 

Ein minha. hamilde opinião e8ees aerviçó1 
podem pro111nuir regolarmente, sendo de .. ·• 
S. 000:000$ o ·rciapectivo crediLo. 

Na. propoeta do govet"no, que é de 6.000:000$, 
esta ineloida. u.na verba para continuação d.o 
prolongamento a.lêm de lW.bira.. 
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..A. easo respeito campre-me ~onderar que o A (:Xlensão de Itabira á Sabará ê de 58k,300 
obje.:tivo deste prolongarnento e o ponto onde metros e a consLrucção est& em. cerca de 
começa a navegação do rio das Velbaa, como 5.500:000$000. . 
está explicito no art. 18 d& lei n . . 2670 de 20 A re>peito desles trabalhos o e:r.-engenheiro 
de· Outubro de 1875: ehefo Ewbank da Call13.l'a, e:r.prirniu-ae no11 se-

c Art. i8. E' o guverno .autorizado para de&- guintos termos no relatorio de 31 de Março· 
pender annualmen~e até 3.000:000$ com o de 1882: 
prolongimento da estrada de ferro D. Pedro II, • E' certo que esta viá-ferrea percorre desde
devGndo seguir, desdejâ, a direcção mais con- Juiz de Fóra uma zona. de irn1>0rta.n.oia secun
veniente para. ligar a. mesma estuda. ao po11.to daria quanto a producção do solo e recurs0s na
em que começa a. navegação do rio das Velhas.> tur.i.es qv.e o tn.bal::.o intclligente póde desen-

Foi com. esse intuito que se alterou o traçado volver· 
determinado n• hi n. Hl53 de i7 <le Julho.de Dahi a necessidade de activar a construcção 
1811. · de modo a transpôr-se no ma.is corto. prszo ama 

O governo t'!m procedido :na conformidade zona q~e pon~ ~inette elm ~~:o .beneficio de 
daquella dis;iosição legislatin.. confirmadll pe- um vas o terr1tor10 notava '[le.....,, rtquez.aa na- . 
1 b d 

turaes que encerra. 
os actos su sequentes o mesmo poder, refe- Ess:1 grande região, qw~ começa em Saba>"à 

rentes ao as3mmpto. e se estende até além. do Curvello, em 200 ki-
.A' medida que se vai concluindo a construc- lomeLro11 de comprimento, virá supprir em con

ção encetada. em um trecho, procede-se aos <lições muito mais aatisíactorias a. zona cafeeira. 
estudos de outra 112cção, matliante os creditas que esta ferro-via percorre na linha do centro. 
pedidol e votados para Ell!Se fim, conformo consta. Só~ trpnco da. ferr0-vfa D. Pedro II, a linha. 
das reapectivas demonstra.~~es. do centro farà reviver uma região que 'não on-

E' a~im que, tendo a lei de orçamento do co:itra. aimila.r na fertilidade do so!O e nos va.
e"tercicio pHeado consignado verba para 06 ?"ia.ias r ecursos do que dispõe. :. 
estudos do prolongamento entre Itabíra e Sa.- Expondo depoÍl! alguns dados relativos ao 
bará.y foram ellcs necatados e e.pprova.dos, ten- tra.fügo, conclue: 
do--se em seguida aberto concurrencía para 0 < Dahi a. imprescindivel nec~ssidade de ven
coutra.to das obras respectivas, visto não dar cer quanto antes a. dislancia que separa o ter~ 
iseo logar a exceder-se no corrente iuercicio 0 mino actua.l de. linha (Cara.ndal:iy) do Sabará.. > 
credito votado. · Penso )?Orta.nto ser de toda a. convenieneia 

Âª propost:is recebidas p' 9nd.Gm de s~lu,.ão do contractar-~c com ur8'ancia. a. con.etrucção do 
~ ~ trecho entre ltabira. e Sa.ba.rá.. · · 

g~verno. . Considaranilo, porém, que o contrato nã'.o foi 
E' a. segunda. concurrencia. aberta para est.e a.ilida celebra.do, e que no primGiro anno as 

fim, tendo sido a.unullada a primeira depois de obras não poderão ter ~nde impnlso, como o 
recebidas aa propostas, por ae ter reconhecido demonstra a e:i:perienma, julgo qna uria. saf
a conveniencia de rever 011 estudos primitivos. ficienta 11. vorb:i. de f.000:000$000. 

O corpo legislativo teve eonhecii:nonto deste Nessa.a condiçllu o credito pedido na impor· 
facto, e si houve alguma. manifeataçüo a res- ta.ncia dG 6.CO:J:000$ para o proximo exercici.o 
peito, foi a· do peza.r cansado pelo retardamento úcari• raduzido a 4.000:000$, quantia. que me. 
daa obre.s. parece suí!iciente e razoavel. 

Só o objeJlivo exposto póle justificar o tra· Em conchuito penso que : 
çado a.doptado p:i.ro. o prolongamento e os onor-
mes sa.crificios feitos com a sua. e"eem~lo, e 1.• Em 1•ele.ç~o ao prolong&mento da e1traW. 
que não seriam compensados, mas sim azggra- de ferro de Perno.mboco, 11 verll1 deve eer ele
vado., ai a cetra.da, depoi1 de transpor as serra.a vada a 3.000:000$, fican:lo o governo aotorhado 
da .Mantiqueira e Ouro Branco, nucendo ae a contractar quando o julgar opportuno a con
di11lculdades q1.e aio oonbeeidaa e percorrendo strocçio do trecho eomprehendido entre o ponto 
u!Da.. ragiilo e.steril e extremamente acciden- termin&l, da empreitada. Rebello o Oarua_'Ú ui 
tada, tivea;e de estacionar no arra.ial do Itabira, linha do .Recife a Victoria. 
junto dl) alto da ultima das referidaa s~rras, 2,,• o creditoparaoprole1ngarnontod~ estrada 
}agar ermo e sem elemento algum de prospe'- da Bahia deve ser elevado a. 3.200:000$, convindo 
ridade, e de di:ffieil co.mmunicação com o inte~ qun11 obras contractadaa fiquem concluidas até 
rior da provincia. . . · ao fim do proximo exercicio e ae providencie. op;. 

Acore>ce que dahi et.n diante não ha.verá. maia portuna.m.l!.llte quanto li. continuação do pro
divi:s:ia ímpo?tautee. de agu's a transpor, 'listo;} longamento at é ao rio S. Fr11-ncisco. . 
nlo se aportar mais á. estrada.. do vslle do rio 3.° Finalmente que ae redozs. a 4.000:000$ a 
da.a Velhas. '\'erba destinada. p:ira o prolongamento da. es-
. O tracho esbbdo, e em via .de ser contra-' trada D. Pedro II e raina.l de Ouro Preto, con

ctado, Mtende-ae ate Sabará, impoil~nt&cidade lnctando-se ·com urgencit. a. oonstrucçlo do 
situa.da m. margem do.rio das Velhaa, e que· é o trecho comprehendido entre Itabi.ra. ·e Sab:P.r-4. 
en\l'Gpotto cororaeroial. de unu e:r.t&nu. e im- Por esta fórma aa verbas doa p1'0longamento11 
portasate par1e da provincia. de Mio.as. das estrad~s de ferro de l?ernainbnoo e da Bahia 

Comprehende-56 ·que alli pocler-ae-' e&~rar seriam augmen.tada.s com i.629:4i4$000; e a d!l 
q'1& ~ uondi~es :tinancaina do paiz perm•tt:u:n prolo11ramen.to d.a e1trade. D-•. Pedro ll. reduzida. 
proMgUir ao prolonga.tneuto como f~ mai• de 2.000:000$000, otrereeendo o resoll:a.do total 
conveniente e eco110mico. . uma redo.ção na importancia de 370:~ . 
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alem das vantagens expostas e qúe certamente 
·e10 as mais importantes. 

(l'rocam-se apartes. O Sr. presidente re
·dama no'llamente attençt!o.) 

O SR. ÂNDllA.l)E FIGUE1RA.:-Peço a palavra 
para responder. 

O S:a. DANTAS jpresidente do conseiho):
Nós teremüs dentro de alg(111s dias a discus-
11ã.o àa receita e a discnssão da prorogativa ; 
o t~mpo urge. Si eu pudesse fazer um pe
dido ao honrado deputado ••.• 

O ·sa. ANoIU.P:E FrGUEtRA. : -Tem o· direito 
de ordenar, qaanto mais faz~r pedidos. 

O Sa. DANTAS (presidente do conselho)~ -
Vamos ver se adiantamos a prorog::\tiva .... 

O Sa. ANDRADE FtGul!lrai:-Sim, senhor. 
O Sa. DANTAS (presidente do conselh.n):

., .• e, votafa a despezs, entraremos logo na. 
reMita, compromettendo-me então a não sahir 
d'aqui. 

O Sr. FERR.EIRA. VrANNA.: - Sim, senhor. 

O Sa. D . .urr..1.s (presidente do conselho): -
.Aqui esti : vamos a.:liantll.r. 

O SR. Al)fm:u .. DE F1Gu1EIRA.:- Obriga.-nos a. 
prolongar tudo para termos tão boa companhia. 
(Riso). 

O SR. DANIA.S (preside~te do conselho};
E1). mo comprometto a isso, porque realmente 
já est::unos a 17 de Junho e faltam-nos apenas 
.i3 dias P"ra findar o e:i:ercicio. 

O SR. ANDR.!..Dlll F1GUJ:IIU:- Quereillos ter· 
V. Ex. aqui por muito tempo, porque real
mente devemos discutir os impostos muito de-
tidamente. · 

O S11.. DANTAS (presidente do conselho):
Sim, senhor ; u.ro. por um. 

O Sa. ANDRADE FrauEUU.:- E os additivos. 
O Sa. DANTAS i}lresiden:e do conselho):

Sim, senhor. Passe a prorogativa encaremos 
tratando serin.mante do orçamento. 

Eis o que hll- e que julgo conveniente nesta 
discussão, visto que os Sra. deputados a quem 
estou respondendo, reclamam em nome de. &CQ
nomia que os po:leres publico• tenham milo em 
seu andamento. 

Não posso agora deinr de responder ao no· 
bre deputado, posto que em resumo, na. parte 
rela. tiva a creditas supple men ta.i-ee, extraordi
narios e exercicio& findos. 

Senhores, é impoasivel concordar com o no
llre deputado em qne se aca.he com os creditas 
supplementares, extraordinarios. Esses cradi-
toa existem desde 1848. · 

Ora veja a · cama.ra o que era o paiz nesea. 
época ; sendo a lei referenda.da 'Pelo Measiaa do 
nobre. deputado, o Visconde de Itaborahy. 

Nã'.o posso entrar na. demonslração da tabella 
O para mostrar a. que serviços ae propoom os 
creditas supplementares, porque a cam11ra Jic~M 
ria inteiramente conven~ida de que não lia m1• 
nimo a.lgum, por mais pratico e conhecedor 
àestEl!! negocios, que possa prevenir toda.e -essas 
deapezas variaYeis, que iluctuam, qne o8cilam, 
f!Ue'mudam .por .muitos motivo&.· . 

O Sn. A.~DIUDE F1GC'EltlA.:-Tem o corpo 
legislativo. . 

o si.\. DA:NTAS (presidente .(/,o COn$elko) :
Mas o corpo legislativo reune-se periodioa-
men~e; na. su!l. au~ncia. surgem as necessida
des e o governo do paiz não póde ficar sem est1111 
recurl!Os. 

A lei de 1850, tambem referendada e aatori
za.da com a opinião do nnado Visc:onde de Ita.
borahy, foi tão perfeita neste ponto, que, tendo 
atr11Yessado 34. annus com todos os governos de 
todas as politicas, todos a têm julga.do impres
cindível. 

Um só exemplo h3.$ta. Uma inundação em 
uma cidade, villa. ou povoado estr:iga., empo
brece, arruina os habitantes. Na. fórma da 
constituição o governo c&r~ce SGccorrel-os, w.a..i 
como fa.zel-o 1 

O honrado -0.eputadosuggere como medida de 
mais segurança. dei:i:ar ao governo o poder 
adoptar este alvitre sob a responsabilidade ex
clusiva e pessoal dos ministros; mas ai o go
verno abusar 1 ·Si o min'.st.ro comprometter os 
dinheiros do Esta do 1 

Senhores, isto faz-me lembrar o que li e 
g-uardei de memoria. em. honra. dos Estados-Uni
dos, e que tambem aqui se darill. si os mi
nistros fossem ricos. 
· Ns. guerra. da inde pen.:tencia dos Estados 

Unidos era ministro d 1 fazenda Robert Morrür; 
os Estados-Unidos eram então uma potencia. de · 
tres milhões e poucos m~is habitantes; o seu. cre
dito não bal!lava paralevantar grandes quantias, 
mas as necessidades da guerra. aug-menfavam e 
o patrfotismo queria acudir-lhes p0r todos os 
meios. 

Felizmente esse minist~o da fazenda era 
homem rico, e quando o credito do Estado fa
lhava., eUe levantava grandes quantias com o 
seu proprio credito e entregava-os ao The
souro t 

Mas quantos ministros ela fazenda temos 
nestas condiçiSes Y Eu pela minha llarta não 
sou rico, si o fosse fal·<J.oia com muito gosto. 
Si o nobre deputado quizer ser ministro da 
fa.zenda em taes condições, terâ o meu apoio. 

OSR. ANDRADE F1G(l'JHR.A.:- A qu1utão não 
e essa i a questão é a respon.s:abilid~de • 

O Sn., D.ANTAS (pr~siàente do conselho):
Mas essa. responsabilidada por si só -consti
tuirá muito menos garantia eontra os abusos, 
do que o syste= que o associa às formalidades 
prudentes e rigoroS1s de que permanece entNr 
nós dependen~e a. abertura dos-creditas. 

A questão, pois, e que O> creditos supplemeu
' tares extraordina.rios não podem ser revogados; 
e e~pero que a camara os co11Sel"Te, porque asa-
bedoYi.a do parhillento, d.e tantos annos e de 
homens de todas s.s políticas, os ma.is escru
pulosos, os mais iritelligentes, os mais con
summados, têm. mostrado q_11e é impossível pres
crndir delles. 

Quan\o aos e"J:ercicios findos o nobre deputaà 
levanr.ou uro escarcéo, mas a. questão é mui~ 
'simples.. 

o sa. ANDRA..DE FrGUi:nt.A..:- Não ·apoiado"' 
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o SB.. D.&NTil (presidente do conselho):- r E de sua execução reaultou que muitos c:redo· 
E vou autorizar-me com a opinião do seu an· res ficaram no uesembolso de suas dividas, ca
tigo chefe o Vi.scoDde de ltaborahy. Na pra- bondo notar que entre . elle• havia algnnà de 
tica está reconhecido que esta. disposição da insignificantea quantias, taes como 31$. 18$ 
lei de 1880 é vexatoria. e 2$000. 

O Sa. A~DIUDE F1GUEIRA. : - E' moralisa
dora e indiapensa vel. 

O Sn. D.a.NTA.S (presidente do conselho):
N ã'.o ba t.al ; é o calote legalisado, diga.moa a. 
verda.de. Basta dizer que e um meio para fu
gir-se ao pagamento de dividas. . 

Como é possivel qu~ um miniatro da fa.zenda 
possa de ante-mii.o calcalar com exactidão, qua.1 
a quantia que ha de sêr pedida para .paga
mento de exercícios :findos? 

Eu ouvi até a opinião de dous directorea do 
Thesouro. 

O .sa. ANnRA.nE FmulliIRA : - Os dil'ectores 
do Thesouro o que querem é dinheiro para 
gastar.. · 

O S:a. DANTAS (presid~te do conselho) :.
V .. E::t. não tem ra.zie. O conselheiro Dreye é 
U1n dos nosso• íunccionarios· mais escrupulosos 
e mais dignos. (Apoiadas.) E' hom~mque e5tà 
deairo do aervlço, é o chefe da contabilidade. 
(Le): 

A lei n. 668 de 11 de Abril de 1852, ( minis
terio do Sr. Visconde de ltabora.hy) no art. 11 
n. 4•, autorizou o governo pa.ra paga.r as di
vidas de e:i:ercicioe findos sem dependencia de 
pedidos de 1:i·editos, e:tcapto: i.•, não havendo 
saldospraprias do e;z;ercic1o a que pertancease 
o serviço cujo pa.ga.mento ae reclamasse; 20, si 
o serviço nio tivetSe sido autorizado por lei ou 
por credito aberto pelo governo nos casos pet'
mittidos. 

Pelo decreto u. 2897 de 26 de Fevereiro de 
i862, que no intuito de abrevia.r o processo de 
ta.es divida.s. modificou de aecórdo com e. dit.a. 
lei de 1852 o regulamento de 20 de Fevereiro 
de 1840, di&[>OZ, no art. 3.0 , que as mMmas 
dividas sef'ia.m pagas, quer provieseem de venci· 
mantos, quer de cont.M de fornecimentos ou de 
011tros tifalos nlo pagos aos credores, um<:i "e:: 
que a d~spe.:a, quando ca,.,..ente, fosse autori
~mla pelo r especti110 ministerio; Ministerio 
do SL'. Visconde do Rio Branco. 

Po1· a.viso de 24 de Julho de i869 o ministerio 
ds fazenda declarou ao da a.griculmra que, con
forme a legi$Jaçio, EÕ se co111idera divida de 
exercicios findos a. despeza que deixou de ser 
'paga. por falta de fimdos ou porque os cre
dores nã:o procurassem o seu em.bolso. Minia
terio do Sr. Visconde de Ita.borahy. . 

Pelo decreto n. 4644 de 24 de . Deiembro de 
de 1870, e:i:pedi:!o em virtude de autorizaÇãole
gialativa, no art. 2•, § 5o foram autori:cada& as 
Theso11.rarias de Fazenda para liquidar e pagar, 
havendo credito, sem outra Zimitaçcfo alem da 
prescripçlta, as dividu rie exercícios findos. 
· Ministerio do Sr. Salles T. Homem. 

Essa clau111:la reatrictiva só appareceu na lei 
n_, SOi~ de 5 da Novembro de 1880, art. i8, que 
da aastm : O pagamento 11. credores de exer· 
ciciOtJ :findos será feito sómente dentro dos cre
ditoa votados 'O.Ili ditferantea verbaa das leis de. 
or~mento dos-respectivos exercicioa: 

Para remediar o mal, tiveram 01 diversos 
ministerios de pedir ao corpo legialltivo auto-:. 
rizações especiaee para satisfação de dividas de 
exercicios 11.ndos, cujo pagamento con11t itue, 
aliás, serviço exclusivo do ministerio da fa
zenda. 

O exame e diecussão desses pedidos toma.ram 
muito tempo a.o parlamento, e ainda mais re
tardaram o pagamento dos credores. . 

Embora abu~ando da paciencia da camara, 
o fazeodo tam'lem sobre mim algum esforço, 
não da1·ei fim a este discurso sem acompa.nha.r 
mui to ligeira mente o honra:lo deputado na vill<
gem que · fez i Bahis, pars tirar do estado 
financeiro d& provincia argumento contra 
mim. · 

O Sa. A.'!DIU .DJC F10UEI1\A. : - V. Ex. vai 
r3provar e procedimento dos presidentes. 

O Sa. DANTAS (presidente do consetho):
A divida. da provincia tem crescido, é e:i:a.cto ; 
mas isto e:tplica-se com os orçamentos que 
passo a mostrar . 

A divida da provincia inscrevHe deste modo 
conforme o ultimo rela.torio : 

Em a.polices de 7 0/0 (emis· 
sl'e11 5a a. 14ª) . . . . • . . . • . . . '. 322: 300$000 

Em :ipolices de 6 °/o (emis-
1ões i5• & 19')........... t.607:000$000 

Em um& letra paiusda. á Caixs 
Economica, premio de 8 •Jo 
ao anuo, e a Yencer-se em 
31 de' Julho da 1882 • . • .••• 
Inscreve-se do segui~te modo: 

Em apolices de &/o: 20• emis• 
ela part. pagamento da 
subvenção de 3Q kilo
metros da via ferrea 
Bahia e Minu(acto de 
29 de Abril de i882) •• 

Em a.polices de 6 º}o: 21• emi
::iiio p~ra. pagamento da 
subvenção de 70 kilo-
metros da mesma estra.-
dn. {acto de 28 de Ou-
tubro) ........ . ........ . 

Emprestimo feito pela The· 
souraria de Fiuen:la • . • .. 

Letra por ti·es mezes a 6 • [•, 
_ao Banco lngle?. ..•.••... 

Em a.polices d~ 7 •/ô(22" emis
são) para consolida.r a di-
vida. fluctnante no Banco 

· da Bahia (acto de 4 de 
. Dezembro de 1882) •. : •.• 

. Em a.polieaa de 6 •/o: 23• emis
são para . pagamento de 
i2 kilometros da via. fer~ 
rea. Bahia e Minas (aeto 
de .i9 de ·Janeiro de 
1883) .•• ~ . ............. . 

Por empre11timo no Banco do 
·· Bnuil. ....•.. ; ; ..... ; • 

i60 :000$000 

649:~00 · 

i50:000$000 

250:000$000 

600:000$000 

i15:000$000 

500: 000$000 
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Valor do ultimo emprestim.o 

(Julho de i883)......... 200:000$000 
A estrad·\ do Santo Amaro, é certo, con

sumiu muito dinheiro da provincia; cerca 
de 2. 200: 000$000. . • · 

O SR. ANuaA.DE FIGUEIRA.: ..... Foi contractada 
em 1.878; V. Ei. estavn lá. 
· O S:a. RuY B.AaeosA:- A obra. foi con

tractada. por uma admiaistração conservadora. 
O SR. ANI>li.ADJ!l FrGoEnu..: - Não apoia:Io; 

a innovação, que é o ·qua custou mais caro, íoi 
feita· pelo Sr. Barão Homgm da Mello. 

•içã1> da ca.mara ps.rá preatin•·lhe todos os eSCU... 
rccimentos de que carecer no emp&llho de 
cuidar dos negocios do pa.iz, promovendo a· aua 
prosperilade e dando aos dinheiros publicos a 
melhor applicação. 

Tenho concluido. 

(Muito bem ; mu ito bem; o orador d fdici
taclo .) 

Sessao em. 20 de Maio de ISM 
O Sa. DANTAS (presidente do conselhc): - Vldo pag. 2;,"1 do Vol. l 

Sr. presidente, estou dando estes esclareci- O Sr. Ant.onio de Siqueira• 
mentos pela muita attenção que me merece o .d V d 
nubre dep utado, porque, de r esto, esta é uma -Sr. preu ente, • Ki::. conce ea-me a. palavra 

d em vi1•tude do preceito regimental do pró e do 
questão com que na ªtemos. contra alternadamente, poie o ultimo orador, o 

O SR. ANDRADE F1GOEIR.A dá um aparte. nobre deputado pelas Alagoas, fallou contra; ma11 
O nobre deputado está fugindo da questão. s. Ex. não se oceupo11 absoluta.mente doa as

o nobre deputado aô póde promover a revoga- aumptos relativos a este miniaterio, e eim de 
ção das leis proviociaes nos termos do Acto ama. q uestão peslloal. Apezai.- de estll!'mo~ .ao 
Addici.on~l, mas não pó.la tomar contns ao 3• dia de discus3ão deste orçamento, que a.liáe é 
poder leg-islativo provincial nos actos de eus nma. diacusaão re;trict.a pelo regimento, l!Ó um 
competencia. Onde é q11e vamos com esta theo- orador se occupou das malerias a. elle pertinen
ria do nobre deputado f O nobre deputado mos- tes, e foi o nobre deputado pela provinci.a do 
tra-se verdadeiro anarcbista, brandindo o facho R.io de Janeiro o Sr. Andrade F igueira; mas o 
d& desordem. discurso de s. Ex. já foi victoriosamente res-

Mas, Sr. presidente, além da estrada de ferro pondido pelo honrado presidente do conselho. 
de Santo Amal'O que conaumiu mais de (ApoiGiàos e não apoiados.). . 
2.000:000$, temos feit& pela administração do Um ponto, apenas, passou deaaperceb1do á 
illuiitrado Barão Homem dG Mello a despeza. contestaçiio e eu volto a. elle, tilo inenstente.vel 
com a obra da Monta.nha, obre. geral, que reputo o conceito elo b.onra.do deputado, quando 
sempre foi considei·ada asQim, porque a a se- qua.!ili.cou de defraudaçíio a conversão dosjuro1 
guraçça da. cidade. mas que A~n~l tornou-se da divida interna funiada, na.a circnmst..ncia~ 
forçoao cxeclltar V. custa da. prov1nc1a. aetuiaes,am vista da depreciação do papel-moeda.. 

o Sn.. ANDRADE Fmur:tl'lA. dà um aparte. Como ! como póde hner defraudação, si o Bs--
Como 0 nobre depuhdo na:o ó engenheiro, eu tado emittiu as apelices no regímen do papel

doclino dn au:i autoridade nute 110nto 0 !lceito moeda aa troco delle i Não me consta que as 
a autoridade dos engonheiroa. a.polices tenh&m sido comprade.s por outra moeda 

M:ie, qurindo deiltoa a preeidoncin dcJ. Bahia, que niio esta mesma deprecia:l.a.. (Apoiados.) o Sn. ANDRi\DE FmuE•RA: - Maa com o 
o Sr . Lucena fez om qu:ldro do ostndo 1lnan~ ca.mbio a 24 e 26, e até ao par• 
cairo daquella. provincia quCl apavorou ••• 

o Sa. ANT0N10 n11: SrQmi:IRA:- O nobre de-
0 Sa. Pa1sco PARAIZO : - N63 estamos P!I• putado 13bo que as emissões de a.polices te111 

gando os velhos eontraeloa. sido feitas Clm tempos divera~s, e a depreciação 
O Sa. ANDRADE FtGUEIRA : - Não apoiado ; do pa~l-moeià e:nste ha mu1to tempo. 

05 contractos são modernos. (Ha ,iiuitos outros 0 Sn. ANDRADE FzooilR..l:- A média é facil 
apartes.) de achar. 

O Sa. DANTAS (presidente do conselho) : - O Sa. ULYS!IEll VrANNA:- Gra.n:le parte da 
Por este lado não foi mau provocar este de- nosso. divida. foi emittida por occasião da guerra 
bate . do Paraguay. 

O Sa. ANDRADE FrGUEI'IU : - V. Ex. ne- o sa. AN1·oNlO DE StQUlllIRA :".'"'"A depreciação 
gou-ine competencia pal'a. discutir esta questão. do papel-moeda existe ha. m11ito telllpo e cem~ 

o Sa. D.t..NTAS (p,·es id1mte do conselho) :- a.a oscill.ações inherentes ao curso forçado. S1 
Não senhol'. não neguei-lhe a. competenct~; o a depreciação de hoje é maior do que a de. 
que fiz :fui recu~ar ao nobre deputado o _esp1l"lto hontem, nem JJOI.' isso se p~ diz&r que se de. 
de justiça no mo:io por que estava. tratando a frauda o possuidor da apoiice, quando se lhe 
questil'.o ; a conclui .dizcDdo que o n obre deJ?u- off'erace o pagamento na meama. moed~, em que 
tado n ão podia tomar contas ~o P?'1er provu:- os títulos foram comprados. Eu cons1~ero eate 
cial no e:s:ercicio de su.as attr1bu1~es consti- qualificativo de defraudação, que foi a.m doa 
tucioBaes. · argumentos do hon:rado deputado, co:no ltll1 

· d ~ t - t des•ee recursos das oppoaições ayatemati~ii e Sr. nresidente. é tampo e pur ermo a es e Q 

discurso. Peço a v. El:. e á. camara que me intl'anaigentes, que contestam o bom e o mau 
·deaeulpem· 0 t~r a.busa.do por tanto tempo da indistlnctame:nte. Pessimo ay1tema, 1obretudo 
aua atton9ão. (N(J,o apoiados.) Contiuúo t1dispo- em questões desta ordem. (Apoiados.) 

A. 22 
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o Sa. • .AN1>1Ut>J: FrGUEillA.!- Ha coua& peior~ 
que é. os governos lançarem.uma idé~, que n-ão 
eatão habilitados a eii:.ecut&l'. O resulta·io foi o 
que 6e vill, ba.ixarem u a.polices de 1:090$ 
a 1:0j0$000. · 

O Sa.. ANroNio DE SIQUBIRA : ....:.. E' muito na
tural qae o annuacio da conversão fizesse bsi
:tar as apoiices ; mas nes ta. baixa ha. nma. eon
veniencia para & operação, que tem de realizar
se, e é veriíica.r-11~ qual o mínimo da cotação 
dos titulos, cajos. juros se trata de converter . · 

O SR. ANDR.u>E FIGUl!Il\.\ : - O governo ha 
de sempre resgatar ao par. 

O Sn. ANTOlllO DE SIQUETRA. : - Ma~ tem 
grande vantagem em veriftear o mínimo da co
tação. O nobre deputado comprahende que !s;ao 
é de grande alcance em uma operação de< ta. de
licadeza, e quan lo se deve offerecer no portador 
do titulo velho um oa.tro em coniiições de ser 
preferido. 

Como se ha de calcular o juro dos ·novos 
titulos. q11e s:e offerecem em troca, sem ter 
veriflc.,do o minimo da cotação doa tit11los 
velhos? 

O. ~a. S<i.rnEs : - O mttiimo é o pa.r, 
O Sa. ÂNTONIO DE. S1Qu.11:1a.i. :-Como o par 1 

O governo olrerece o embolso ao par, e sobte 
isto nlt:l ha questão ; mas eu fallo da taxa do 
juro dos novo> ti tu los . 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA : - E' o qM o 
me~cado .comportar. . . . 

O .Sa. ÂNTE>NIO DE SIQUJ:tn.A. : - Mas como 
ae aabe qual é e j uro que o merendo comporta, 
11em verificar o minimo d& cotação 1 

O SR. ANDRADE FIGU.B:Il\A. : - Mas n5o uma 
cotação produzida pelo receio da conversão. (1) 

O Sa. ANTo:tuo DE S1Ql1BUU.:- E11 creio que 
attribao bem este argumento do nobro deputa
do ao proposilo de oppoeiçlto syatematicc., e 
S. Es:: olfetoc~u-nos mais uma prova diss, , 
qa&11do atacou o imposto territorii.l lembrado 
pelo honrado ministro, auppondo que o ·s eu 
Iança.men~ teria por baae o espaço de ter
reno, o kilometro quadrado, quando no refatorio 
absolutamente disto não ae trata ; ma3 sim cio 
valor venal; · 

o .Sa. ANDRADE FIGmmi.A :- Falla-se em 
preço; mas elle va.ria segundo a quancidJde. 

O Sa.. ANTONIO O!! S1Qu1m1.1. :- A base é o 
pr-eço da propriedade e nãl) a. sna e !ten!!WJ. 

Decl.1ro a V. E"l:. e â c imara qtie, em discus
sões desta crdeoo, · nunca. me ·pude conformar 
com este sy~teme., com e•ta divisão de partid.is, 
que col.loc& nà camara dous grupos condemns.
doe a pensarem sempre de !71odo diverso um do 
outro. 

m 0• &partos nem &empro podom '"" DO roomoatn rOS· 
]'OnJl~os, e mui tos !!•m 01nido• siio pelo ora~or. Si liT<>sso 
atton1bdo • º'"°• toua dado·a r o&pOst• sogulato : - ·e jus
tamooLc a c.1ta~o produzida pelo rocdo Ja r.on•cr;ão a 
qacniaals apro,ctl:i. no ca110 cm qant:to, hlto é, quando sa 
11roeur:uabclr· 11uaos as eondiçüo• om quo o novo título 
pMe •er proforid~ ao nlho; porque, enlAI\, arredadu 
tôdu as UU>M pasaagoint da elonp5o dos ill.ulos a 
Esta~lo IAdiearl. precila.m•llllo qual :. tau elo cndito ~o 
cola~. . . . 

Em -uma. corporação onde se discute para. 
esclarecer o voto •. este systema chega mui~as 
vezes :i. ir1tcion~lid.<de. 

Por ininha parte, entro nesta diacussão como 
~i não pertencesse a nenhum dos p~ rtidos em 
qne est~ c .. mara. s.~ divida. E tea.bo, p~ra. 06-
c11p;,.r f'sta posição· de nentralid1de, uma gran
de Vllnt-: gam: a nusench, qtÍe fülizmente em 
mfo1 expe1·imento, dist:> que se ch~ma p:ii
xão psrtid.iria ; sentim ·nto de .que j á ·fiz om 
oatro le!Dpo · juízo muito diverso, do que me 
foi ensina<!•:> pela expericncia, si bem que não 
muito longa. Paixão partidari~ , meio, em geral, 
de encvbrir sentimentos, que não se róde con
íesS'.ll'; mMc~ra afivelada pelos odios pesaoaes, 
pel ·s riv11.lid~des mesquinhas, e , sobretudo, tã'l 
asnd.i n a PXploração dos favores do povo pelo1> 
aulicos deste novo sob~rano. P~i,;ão partidaria, 
cujos excess'.;S, 11.ind.1 nos ultimes diao;de sessão, 
qullsi comprometter11-m a digni!ade augusta 
dsat'l corporaçã:>, e t •nto arriscaram n repatn
ção de ca.v:,lheirismo e fina educação de alguns 
dos seus membros. _(Ap~iados.) . 

Mas Diil) é sómente a a.usencia classe senti
mento que me facilita a posição de neutralidade 
na di.ecussão deste orçamento: é principalmente 
a diflicil si tuação fioanceiro. do Estado, que 
obriga, mais que nunca, o representante d& na~ 
ção a. dizer com verd~de ó que peas1, e sem 
prevençll"o de partilo concorrer, nas quoetõe~ 
que se &gitam, para a solução que fór mais util 
ao.paiz, que.e&tá. evidentemente cançado, senão 
aborrecido, dessas lntaa estereis de uma polí
tica p~sioal, n11s que.e.~ se jogam interesMs 

. que . nõs, em consciencia, devewos confüssar : 
são miserriillos ant~ a grandeia da cansa com
mum. 

Digo maia ao . honrado d~putado : s!l'.o a.;nda 
iiss'l ~ difliculdades que, sem ntten:;ã.o a vi11culos 
pa.rtid,1rio3, determinam o m~u. apoio ao actual 
governo, e, na alta a imiuh tração d:i fazenda 
publfon, ao honrado ministro em quem o l\Utori
zado orgi!o da opposição reconlleceu 01 dotca 
raros que são, na verdade, motivo de fü11dada1 
esperança.e para a nossa 11ntria ( ApcimJ.os .) 

Senhora!, nã:o pertenço ao numerodaquell~s, 
jt\ o disse uma vez e o repito, q11a depoeltntn no~ 
governos <k.a Estados uma. confiaooa. sur1e1·ati • 
cios~, a.itribuindi>-lhes o po:ler mir;1euluao de 
evitur ou vencer tolas a..a·difil.cllldades, por maia 
inhera11tea que estas aejarn à. natureza. das 
cousu; de cu1•ar 011 remeclia.r todos os males, 
por mala que estes sejam effeitos das leis na
turaes que regem o homem, o mundo e a so-· 
cied.~de. J'.'or mais limitada, porém, qae se 
considere a espbera em que a acça:o gcver-· 
naméntal e effi.ca.z, ha de sei• sempre <le uma 
importancia traascendente para os poro;:; a 
superior idade intellectual dos qt!e govern11m. 
(Apoiados.) · 

O regiinen parlamentar est:i reclamando, no 
mundo onde alle se pratica, modifica~õcs pro·· 
fundas : e as circumstancin.s hão de ir ope
rando po, co a pouco a reforma. 

Já houve tempo em que o voto do .orçamento 
pe!o1 repres'3ntantea do povo era um favor ao 
rei ; negar o imposto . eril o meio pacifico de 
protesta? contra o abuso do poder. Na fórmr. 
de go.,.erno,. que . felizmente. nos rege, nada 
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disto, porém, tem razão de ser. Nem mesmo o 
partido em opposiçiio, na aua. aspir»ção ao go .. er· 
no, precisa de trazer para este terreno da dis
cussão do orçamento o seu interesse do bota
abaitco. Funccionando as cam •• ra.;i, o minis
terio ea:á a tcdo momeuto submeUido ã prova 
de confiança ; em cada dia de· aes<ão a cama.ra
tem em sua~ mãos a vida do gabinete ; e, nestas 
condições, porque não havemos de collocar cm 
terreno neutro a discnssITo tio .orçamento, que ê 
o elemento principal da vid:. normal da nação 1 
Porque entorpecer a sua marcha 1 Qu~ raz;ão 
de s_er têm neste deb11.te as opposições syate
matícas ~ Não, sonhores; o voto do orçamento 

· não é um favor feilo ao governo, mns o cum
primento de uai dev~r commuro a todos os re
presentant~s da nação. (Apoiados.muito bem.) 
Cr~io n ilo me illudir acreditando quG nós 
caminhamos para este resultado, e dent1·0 de 
alguns annos·e,pero ver profundamente mo
dificadas 6. O'SO respeito as condiçõas da luta 
pntidaria. no parlamento. (AtJartes. ) Es
pero a in:la ássistir neste recinto n uma dis
cussão de orçamento completament'3 isenta de 
interesses de partido, e na qua:l os oraderes 
se proponh:im não a combater ou applanilir o 
governo, ma& a esclarece: as questões difliceis 
cm buaca da solução melhor. 

Genhores, é com razão que as finanças do Es
tado constituem actua.lma!lte no paiz o ponto 
para o qulll convergem as vistas de todo~ que 
se interes~nm pelos negocios publicas. 

As questões :financeira<J estã:o na ordem do 
dia, na camora. e fórn. da c:1mara; o a este 
respeito, é forçGso confea~ar : as opiniões são 
tão euc~ntr:idas ; doutrilll\ll as m·Lis errone:is 
Pio na im,•rensa tão impunP.meo.te apregoadas, 
isto o, daf.,ndidas sem cont"•t8~o : erros 01 
m11.i1 gr•sseiros silo por- Dhi .Maoalli·•dos ; <>pro
ciaçlle1 a1 mais infu!:dadaa eohro a nosel\ si
tuação aconomica e financeirn procuram o 
f11vor d:i opinião de modo que re;1uto, no 
momiinto actuRI, mais q·1e nunca dever o p~•r
l;imento oxarcit·n• aquella das n ·,1 funcçõo$, 
chamo.da com rnião educadorn, a do escbrecor 
o p:iiz ; funcção a mais importante sohrotudo 
am um paiz novo, onde f.ilh a indti uma orii
niilo pablici m•ganizads. e eaclarecidll. (Apoia-
dos.) · 

Senhores, na apreoiaçlo qae prateudo fazer . 
da. aitas.ção financeira, por uma de suas faces, 
esporo dar uma prova á ilh1stre opposição da 
minha. neutral:dade neste debate. 

Nesta segunda metade do &eculo, o traço 
mais sa.lien te da poli tica. financeira no mun
do civilisado é ~ abnso do credito. O mara
vilhoso progresso industrial, multiplicando a. 
riqueza publicti., tem sido, sem. contestação, o 
estimulante dassa politica aventuros:i. em tol a. 
parte; e, si não fossem as malditas 'despezas 
de guerra que; neste abuso do credito, tambem 
em todo-o mundo renreseuta.m uma e fra colos
eal, os P.f!'eito~ b~neiicos deeea politic11 aventu-

. rosa torism sido estupendos, no que respeita 
aos custo~os melhoramentos. 

O Braz\1, aenhoros, aob a àcçro d9s me&mAB 
causas que têm actna.do no grupo de povoa do 
q110 ello faz p11-rte, hmhem tem a.buaa.do do era. 
dito. para a gtterra e para. melhoramentos. E si 

~o fóra a guerra, que representa em nossa di-
vida cerca de 60 •/0 • • • · · · · . 

O Sa. A~-nRADE F1amt1RA : - Nlo ap0iado. 

o Sn.. ANTON10 o:z: S1QU11:1a&: - Perto de 
60 •/. com certeza. A11 de•pezas da guerra re
presentam. em nossa divida quasi 6ll º/o• · 

O Sa. ANO'RAD:& F1au111~.1.:- Não apoiado. 
O Sn.. ANTONIO DR SrQUl'!IB.A : - E' isto nprc• 

ximadamenle. . 

O Sa. ANnnAol!! FrGuEuu.:-Nem isso. 

O S!l . ANTONIO DE SIQU:ZIRA:;..:_ São . .• .• ••• 
500.000:C:J0$000. 

O Sa. ANoB.ADZ FrGUll:IB.,t:- Não ha tal. 

O Sn. ANTONIO u:s SrQTJEtlU:- V. Ex. re
tcfiicar:i o meu engano. 

O Sa. ANDit.tnz .FmuBnu : - Pelas contas 
e:ug-eradas do Tbmouro,400 e tantos mil contos. 

O Sn . ANTJNIO DE StQU!lmA :- Quinhentos 
mil contos disse eu , já vê que não estou muito 
longe. 

O Sn. ANDB.ADE FrGUXIRA : - E ha d? .des
conta~ o material que nos :ficou. 

O SR. ANTOSIO DE.SIQU:&mA :- E' uma des
pez:\ im~roductiva essa da material qu~ nos 
ficou. Eu calculo a. des;lPZa. do guerra em 
rel~ ção ao total de nossa divida. . 

Mas soja 50 º/o ou seja 6:} •/. , cre io podef 
affirmar o s~guinle : s i não fo;s.~m as des· 
peza.s de guerra, essa t•rd:i.nça na reproducçlo 
ou na fructificnoão do3 melhoramentos, que 
temos emµreb.cndido, não saria o. ca11sa do.s 
difficaldades financeirruJ, como é actualmente, 
porque todos os sitcrificios· feitos negta sentid:> 
estariam o.inda· &quem dos n o3809 recursos 
ordinarlos. 

o_sn. ANDRi\Dll: F 1GUll:lllA :-As dc~pezas 
da. guerra estuo paga~ e repag~s com os im· 
pllstos cree.dos p:irn ella.,· e que ainda se man
tem no orçamento. Ha 20 annos ! 

O SR. ÍINTONto DE StQUEI!\A:-Mo.s todas oasas 
forças despendida1, do · impostoa que CPIPram 
o•l ainda exi11tentes, foram impróductiws ; e, 
digo ou, ai nlo t ivesse havido lWO diapendio, 
com certeza pod8'>iamos affirm&r qoe l'IH de· 
mora na íructifi.·açlo dos melhoramentos, que 
t~mca emprehendid:>, nã'.o eeria., COLDO é aclual
mente, a caua;1. das nossas düticulclado11 fiuan· 
cairas. 

Não trago, nem. posso t'oubnr o tempo á 
camara desenvolvenio-os. todos os dados que 
tive entre mãos para chegar a esta convicção ; 
f!'.lªs quem a tiver contraria .que a conteste. 

Senhoras, qllal é a causR. dessa tardança n& 
remuneração das despezas e:xtraordinarias, que 
temos feito com melhocainentos ~ 

O SR. DoQUE-EsTRAu TEr:xl!i tBA: -E'. o mão 
emprego dos dil:lheiros publicoa, pór e;i;emplo, 
em estradas de fllrro. · 

o SR. ANTONIO DE SIQUEIRA : - Creio q\le 
não 1e pód e contestar o ser estilo tardança a 
causa 'unica daa n.ouas düliculdadea 11no.nceiras. 
( Apoiado.t. ) 
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O Sa, D11Qt11:-EmuDJ. TElllllU.:- Niio é 
tardança, é pel'da total. 

O Sn.. EacR.AGNoLu TAUN..i.Y:-A ·causa. é a 
falta de população laboriosa. 

O Sa. ÂNTONio DE StQUJ:1u.:- Enmin.emoa 
a q11estio desprevenidos de espirita partida.rio, 
para que esta discussã:o aproveite reãlmente ao 
paU:. 

Senhores, essa causa, por sua. vez, se torna 
eft'eito, e o é de muitaeoutrae .. Por brevHade de 
discul!llâo eu ae resamirei todas em tres causas, 
q11e mil par6cem priucipaes: a l•, t'.J.lvez possa 
ser designada por aç[)famento 011 falta de cri

. terio na decretação de :i.lguns dos D.osaos melho
ra.mantos (apoiados), si bem gue desta íalta de 
criterio devamo~ lanç1r a m11.1or culpa ao que 
chamarei. politicagem •. Para q11e os honrados 
deputados comprehendam nesta. parte o meu 
pen samento, vou exemplificar, citando, em pri
meiro b gar a minha provincia, afim de que a 
justiça se imponha a todos, começando por casa. 

A eetrada de ferro do Recife ao S. Francisco 
teve uDlll. d1rec~o infeliz (apoiados), a.travee-
11Bndo & i• secção, de cinco legllllS, de areaes 
estareis e a.inda em seguida fazendo concur
l'6ncia. ao mu, Porque ~ Por intere119 das 
influencias politicaa daquelle tempo. 

O grande erro de procurar a. margem do 
S, Ft&llcieco, eomo um El Dorado de terras 
nilo conhecidas, mas riquissimaa, eeae grande 
erro já foi felizmente em minha. provincia. eor
rlgido. O prolongo.men.to da eatra:la., .. lém de 
um certo ponto, foi suba ti tu ido pela construcçlío 
de ootra via-furea na direcçito, que dever11. ter 
1ido a primeira a.doptada., 

O Sa. Loun1111190 nz ALBUQUEnQoE:-Apoia.do: 
Hria a eatru.da central de Pernambuco. 

O Sa, Á."ITONJI> na S1Qu:e.mA : - Nlo posso 
at&ribuir a 011tra ca111:. a continuaçlo obstinada 
d& aatrad~ de furo da Bahia, unilo li. induencia 
muito ju~t& o merecida, que exerce OJta pro
viucia. sui• negocios do Imperio. (Ã.poíado1 ; 
twto apoiallo1 da deputa~ao bahiaM ,) 

O Sa. Âl\UTIDU SPmou : - A1 eatradaa 
vão pa~ o oãlite, blo de encontrar sempre o 
S. FranciMX>. Eutlo supprimam o S. Francisco 
da carta. (Outro• apartes.)a 

O Sa, ANTO!IIO nll S1QUJUB.A : - Maa, ainda 
mesmo que V. Ex. coneige. afinal, depois de 
enormes e ingralo11 11&cri:ficio11, o desiàeratum 
de cliegar áe margene do S. Francisco, já. en
contrará. o pouco q na là existe derivado peb 
estnda. de ferro de Paulo Alfonso. 

O Sa. .ANDRADE F1au:m11U : - Sem demora. 
O Sn .' RUY BABBoBJ. : - Condemne a eetr11.da 

de ferro ·da Ba.hia, como. condemnou a da· Per
nambuco: o a~u traça.do primitivo, a ana eoncur
·reneia·com o mar, por ea.011a das inJluenciaa po
liticas; 6llte é o aeu d.Ceit.o. (011tro1 apartes.) 
· O Sa. .hrro1..-io H S1qo•ciu : - Senhores, 

eatou diaposto 11o dâer a verdado a elte respeito, 
o f89G ao1 nobrea deputados toleranci& p&ra as 
DUnbu p&lavras de um& COJ1vicçlo 1incera. 

O Sa.. CuiolllO ni. Roeu : - Sem duvida; 
e11&amoe ouvindo & V. Ex. cóm muür. &tknçlo. 

O Sa. ANTONIO DE S1QUBIRA. : - Comecei pela 
minha propr.ia .provineia. · . . 

O Sa Loua1Nço DE ALBu Qu !IE.QOE : - Come
çou por ·casa . . · 

O S.R. RuY BARBOSA.: - Nóa a.penas qoize
_mos mostrar quP havia ~ernelha.nça entre os 
dous casos. 

O ·SR. ANTONIO nm S1Qu 11mA.: - Não posso 
deixa.r de attl'ibuir ã induencia política da pro
vincia do Rio Grande do Sal algumas das es• 
trad.as que là se fazem (apoiar/,õs), assÍlll como 
esse prolongamento {permitta·me a. illustre e 
11o<forosa. deputaçilo mineira, que o diga}, esse 
prolongamento q uo parece indefinido da ostra.da 
de f'61•ro D.Pedro 11 por desertos estereis ••• (Não 
apoiados da deputaçúo mineira.) 

O Sa. lGNAcro MARTINS: - Nesta parte està. 
engana.do . (Apoiados da mesmcz deputação.) 

OS11.. AmoN1::: D E S1Q0Enu.: - ... prejudi
cando de um modo cl.4moroso a receita , 11. bella 
receita, do tronco principal (apoiados) da ea
trada que serve a zona productora, a. zoo.& C&· 
feeira, unica digna de tão grandes despendios 
pela remaMração que lhe oJfer ecia. (Apoia
~os ;. nao apoiados dq. cleputação mineira.) 

o S11. . IGNACIO MARTINS dâ um aparte. 
O Sa. ANTONIO DE SrQuEmti.: ~ E V. Ex., 

que é de Minas, poderâ porvee.tiira. dizer- me !' 
que vai fazer o ramal do Ouro Preto, essa ci
dade sem elementos nenhuns de .,rosperidade 
(apofoclos e nao apoiados), que póde des[>ertar 
apenaa algarna curiosidade histories, mas que 
jã nem de faeto ê a capital de Minas 1 {Ap1Ji1J
dos.) 

O Sa, CANDIDo DB 0Ltv.t1RA:- Não, senhor; 
não vai servir s6 a. Ouro Preto, vai 83rvir ao 
norte da. provinci11o. 

(Ha outros apartes e o Sr. pre1id1mt• re
olama attençao) . 

O S11.. ANTONIO DJZ: SrQOlltRA : - SL• . prG1i
dent!l, ji lá ae foi o tempo em que os pYla~ 
mentol eram froios p011tos a.oa excessos de 
dPapeza : eew foi o flm, Nm duvida, ds. 1ua in· 
atituição, mas oa papeis estão completamente 
mudados. (Apoiados.) 

E á medida (eu devo dizer a verdade, jd que 
comecei) e à medida que os governos se demo
cratisa.m, o gosto dos de~pendioe vai a.ugmen
tandô do modo que com l'azão se diz que em :fi
nanças o traço ca.racteristico da. democracia 0 a 
prodiga.lidade. (.Apoiados.) 

O. Sa. AaxsTIDll:s SPINOLA. : - Para. despe
zas productivas, o que não acontece âs mo
narchiu abiolutas, cujas despezas silo impro· 
ductivaB; esta é a grande .. difl'erença. (Outros 
apartes). 

O S11.. ANTONIO DE SrQUEIRA. :- Desse ma.1 · 
solfrem actualmentG diversos parlamentos do 
mundo. (Apoiados eapartet). Devendo-se not:i.r 
que em nenhum dtlles o esbanja.iueuto dos di
nheiros publicas já assumiu as proporçõe~ es
candalo1ae do que se pra.tiCB, no congreao dos 
E1~oe Unidos. . 

O Sa.. Ronueuu Pi:u:oTo:- Mas em todo o 
cuo ha uaa crude saldo no aeu orçamento. 
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O Sa. ANTONIO nm S1QUl11m.l:- Qne quer 
V. Ex. ai alli a producção é fabulo~a, si o pro
gresso inl nstrhl é maravilhoso 1 

o Sa. J. PENID(): - Já V. Ex. ve que não 
póde condemnar a democracia: essa grandeza 
é filha. da déme>cracia. 

. . . 
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Eu não con

demno a. democracia ; isto nãQ seria sómente 
uma monstruosa. injusti~, e sim uma Loucura ; 
mas para aquella. grandeza coneorrem muitas 
outras cansas, e· algumas da m:i.ior .va!or. 
(Apoiados e apartes.) 

Senhores, eu nã-0 posso estender-ma mais na 
primeira das causas a que attribuo a demora 
na reproducção das nossas despezas extraordi
nariaa, sob ·pena de não aer pelos que me 
honram com tanta atteução acompanhado no 
desenvolvimento das minhas idéas. 

A segunda causa qM, me parece, deve ser 
contemplada, rnesmo no reduzido numero d~ 
tres, é a falta de immigração, condição iwpr~s
cindivel para. alimentar os custosos melhora
mentos no~ pafaes novos e despovoados, como o 
nosso. Essas estradas de longo curso, atra.ves
s;indo desertos, abrindo caminho po1· entre 
!l.orest~a virgeD$, não podem abeolutamentri 
dar resultlldos immediatos, si o silvar da. loco
motiva não füer como que ~urgir por encanto 
nas ter?'as marginn.ee povoações inteiras, como 
acont~ceo nos Estaclos-Unido11. 

A reprod11eçllo natural d;~ população indi
gena não vóde, colll certeza, o.limentar por si só 
essas estradas. (Apoiados.) 

O 811.. J. PlllNCPO :-V. E::i:. estil. fazendo a 
apologia. da democracia. 

O ·sR. SoAl\E:s :-Está f~lla.ndo muito bom, 
como po.tri.ota. 

O Sn. ANTONIO .Pl!l S1QUEI1U:-Sr. presidente, 
tonbo receio do re~oriMun n torceir:i. causa, 
quo me paroce sei• imporln.ntissimn, não porq_ue 
dosojo fugir 11 ma.nife11taçllo de. minha opinião 
om queatllo tt'lo grava, nlio; m11s peb. intGrpre
to.çifo di voraa que pódn aer d11d11 110 meu JDodo 
de pensar, t.mn voz que 11110 tonho tempo ngora 
para doeenvolvol-o. 

A tercei~ cauu cí n ma.nutençiio do trabalho 
escravo. 

.Q Sa. SEVERINO R!BEU\O J!: OUTROS SENBORES : 

-Apoiado. 
O Sa. RODRIGUES PEIXOTO :-E' a falta de 

instrucção e de educação popular. 
o SR. ANTONIO DE SrQUEIRA:-A manutenção 

datraba.lho escravo em um p11.iz moderno infiu~ 
por tal modo na sua orde'n economica qu.e ea. 
nlí.o devo consideral-a uma causa, mas causa 
d9 muitas caus~s na. questão de que me occupo, 
isto é, tardança. na. fnctificação doa .melhora.-
mentes empreb.endidos. ·· 

Senhores, o apoiado do nobrG deputado Felo 
Ria Grande do Sul, que é abolicionista apnu:o
nado, assim como o do meu iJlnstre nmigo, 
deputado pefo Bahfa, obriga-me •.. 

O S11.. ARtSTl»llls SP1Nou:-Ainda. não onvi 
o seu pensamento todo. 

O S:a. ANroxro Dlll SIQUEIRA :- Não posso, 
katando deste orçamento desenvolvel-o, nii'.o 
tanho tempo pa.ra. isto, e desejo occupar-me de 
outros ass11J'nptos :mais pertinentes ao mesmo 
or~:>.mcnto. 

_ O Sn. ARISTIDES Se1NOL .... :-Ma.s -podh enun.
cuJ-o, ao menos, .;m ter-mos ganericos. 

O Sa. ANTONIO DE SIQu11:1n..1.: - Direi aos 
honra.dos dep11t:>.:los que sou abolicbnieta, mas 
sub lege (apoiado~, ?'IU~ito bem), a, si eu tivesse 
autoridade, para. acoaselhar não digo, mas para 
dirigir-me aos dJus la.dos extremos nesta ques
tão, lbes pediria. para. m~ditarem nas palavras 

-que vou citar de um nota.vel historiador fal-
la.ndo das revoluções : ' 

« Qaando uma reforma torna-se nGcessa.ria e 
o momento de reali.zal-a. chegou, nada. a. preju
dica.e tuJo a serve: felizes, então. os hornens, 
si elles so ul>essem entender-se ; ai una cedes
sem o que têm de mais, si outros se _c_<imentas
sem com o que lhes falta-; as revoluçõl)s for· 
se-iam amigavi•lmente e o historiador, em vez 
de tantos ex:cessos e desgraças, nãe> tsrb senão 
que mostrar a humanidade mais escbrecida, 
mais livr~ e ma.is afortunada. (Muito bem.) 

" lnfelizmmte, continua. elle, os annMS dos 
povos não a1•resent3.m um exemplo dee1a pru
dGnch nos sacrificios: aquelles que podem 
fazel-oe, recusam-se; os qu.e pedem, impõem. 
E assim o bern. como o mal é obtido por meio e 
com -a violencia da usurp·ição. > 

Sr. presidente apozar do illwitre hi stori.ador !U
tirmar que nos anaae11 dos povo~ não lla exemplo 
dessa prudencia, eu ouso esporar do patriotismo 
e eenea.tez do povo brazileiro, até aqui nesta. 
mesma questão não desment~do:;, qne elle dará. 
esse bello e:te:nplo de prudencia., e o acaba
mento gradnii.1 da e11cravidíio rea.liza1·-se-â 
sem abalos nem desgraças. 

0 Sll.. J, PENICO E OUTAOS SENHOilES : -
Apoia.do. 

O SR. S-mvERINo RmE111.o:- lsso todos nós 
de~eja.mos. 

O Sn.. ANTONIO DE SIQUEIR,\: - Uma vez 
admitti lo, o que supponho nfogu.em contestu., 
ser a causa das nossas difliculdadee flnanceir11& 
no presente a tardança na reprod1IC~ão deaVlll· 
tadas despezaá realizadas neste intuito, o qns 
devemos hoje fa.zer 1 

Senhores,ha quem pense ser aiude. muito cedo 
para. julgar dessa tardança; como quer que 
seja. porém, ma.:ii.da a. prudenaia não estacar, 
DUJ.s enctlrtar u. ca1·retra. encetada e aguardar· 
no regimen da mais severa economia a frueti~ 
1icação da.s sementes, qa.e estão le.nçadas (muito 
bem), regul8nlo todas as nossas contas a.inda 
mesmo a custo de sa.cri:fi.cios, que se tradnzirão 

·em i.Diipostos. · 
Felicito o honraiio présidente do conselho 

por ter a.braçado com resolução essa política ••• 

O _Sa •. ANDRA.DE 1i'raUJ11IaA. :-Platonicamente. 
O SR. ANTONIO 11:0: S1QUEiaA.: - ••• o por ter 

ão.cio provas da sua rtaoluçlo no periodo do um 
"nno da governo. 

PZatonicamentd, como 1 



Cà"Tlara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 30/0112015 11 ·22. Página 23 de 37 

- 174-

O Sa. AN1>1U.t1B FIGUEIPul.: - Estão ahi 2s 
_propostas d1> orçamento. 

O Sn. ANTONJ<> DE S1QtrJ:mA: - Senhores, 
entendamo-nos sobre o que seja economia. 

Economia é um termo muito vago; economi2. 
se f<z muitas vezes de>pendendo. (.-1po'ados ; 
muito b1nn.) . · · 

Ul!i Estado não póJe reduzir insts.ntanea
menLe as suas de~pe~a.s do mesmo modo.por gue 
o faz um. particular. (Apoiados.) 

O Ss.. ANDRA.DE F100Eiiu. : - Tambem nin
. guem quer isso . . 

O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA:..;_ Um parti
cular póde de um dia p:i.r,i outro· mudar de casa, 
para pagar meno·a caro ·aluguel, r~duzir · a.a 
desp~zas de sua mess, !'Upprimir carr<ie e ca
va.Uos, diminuir o numero dos criados e assim 
·dGntro de poncos dias cortar fundo no sea or
çamento de despeza.; mas o Estado não póde 
fuz~r o mesmo. (Apoiados.) . 

E pa.ra. prova.1-o con9ideremos atlentamente 
o quil são as despezas do Estado ; e facilitemos 
o rapido exame, clas$iíicando-as em ll'es ca.: 
thegoriaB principaes: i• encaTgos da divid11. 
publica., despeza sagrada; 2" obras e melho
:ra.mentos publicas, que coo.atam de tres classes: 
os acabados, cuja conservação ·e iodeclina.vel, 
sob pena de perder-Ee " despeza f'-1ita ; os 
principiados, que nll:o podem deixar. de aer 
acab~dos pela meama razão; e os uovoa. . 

Aqui e só01011te aqui é onde a economia póde 
ser feita.,. · 

O $11.. ANnIUDJC Fmuznu : -01 principiados 
podem ser lev&doe a. termo de podurem ser con
servados. 

O S11.. ANTONIO DE S1QOJ11taA :- .A economia, 
portaow. ·nesse r .i.mo de serriço aó póde vera9r 
1obre os melborament0t novos. 

o Sa. ANllaADI: FlGOEil\A :-Maa nem ni~so 
o miniaterio é aconomico. A emendu do Parn
guuaii. votada ba poucos dia.g 6 uma. prova. 
(Apoiodo1.) 

O Sa. AnoroNtn ns. StQO!lltM : - Perdoe-me o 
nobre deputado; O.llSa emeuda. uilo foi do minis
terio ••• 

O Sa. ÂNDllADE Fmu.srnA:- E". do Sr. mi
niatro da justiça . (Outro11 apartes. ) 

O Sa. ANTONIO DE SrQUBIRA:- •· • • porctne 
V. Ex. S11be que votou contra ella o Sr. rnime
tro da agricultara. : 

O SR. A..."1)1\ADE F1GuEiRA.:-Maa a maioria o 
~ba.ndonou para -votar com o S?. minis:ro da 
JtlBtiça. 

O Sa. iANTONJO 1>E SrQUEl RA ~-O Sr. minis· 
tro .da. jnstíça: votou como deputa.ao da Bahia 
que é, (Riso.) 

• (T 1·ocam-se di-ocrso1 opal'tes ~- o Si·. pro-
saiAi:nte reclama a.ttençdo.)• · · · 

peito nesta.questão, como saba o honrada depu-
tado, poia votei con.tt.i. a emenda. (2) . 

O Sa. ÂNDD..me F1ci:EIRA :- ·V. Ex : foi dos 
poucos da maioria. que acompanba.rão o milliatro 
respectivo. : 

O S11. ÂNTONI9 ·.l>l!l S1Qu111RA: - Nãó acom
pa.nt.ei porque ·votei antes delle e sem saber 
qual era o &eu voto. E aproveito, Sr. presidfnte, 
e~ts. occasião para fazer uma ·declaração, que 
terà por effeito libertar-me de certo.• coostra.n
gim_ent.os : eu não voto garantia de j11ros senão 
em um caso unico - o de ser questão de con
füín~.a politica posta claramente pelo ministerio. 

o sa: .. J. PENIDO: - Apoia.do. E eu tambem. 
O SR. ANDRADE F1GUEIIU.:..:.. Ha · pouco 

V. E::t. declaroú que nestas qu~stões não fa-
zia política. . . . . 

O Sa. ANTONIO -nx SIQUEtRA: - E não ha. 
contradicção de minha parte. Disse e·co.nfirmo 
que nesta discus&Io eu n:io me sentia absolu
tam~nte domin11d11 por eapirilo de parti_~; que 
e:rawinava. a situaçlio do Lhesouro e procurava. 
as causas das nossas difficuldad.~s fin~nce'.raa 
com animo isento de qualquer influencia. par
tida.ria ; mas isto não ae opp541 á restricção que 
acabo de fa.zer na declaração · de não vot&r por 
gR.mntia de j•Jros .· Aquellee que conhecem 
eete regímen de go,·erno parhment.-1r subem. 
quanto é corroct& a minha restricção. (Apoia
dos .) T<1l seja a garantia do que o mi
nistério faça. q uest:io do conlianç11, qu& nito 
d~va romper a confiança politit>11. que nelle de
posito para. continuar no govern~. 

O Sa. ÂNDR.ú1111 FtGoEmA : - Agora. V. Ex:. 
subordina as convonieocfas A politic:i, e é isso 
que contestava hn pouco. 

o Sn.. ANTO:"-!IO DE SrQUXIlU. : - Eu felicito 
o.ind:i o honrado preaiden.te d;; conselho e peço
lhe que prosíga. neeto. p~litica. de adlllinietração 
·reai~&ente a. todos os di11p~ndice, que não fvrom 
impr ·acindiveis, e aguardewoa com conflanç1 o 
resultsdo d~9 semGntes, que estão l1nç•das. Re
firo-mo o. esaas Mlra.•Jas ue ferro que &9llo sen
do coustruUa.~ á. cu• l:i. d~ E1t •do ou cJm a sua. 
garantia., á desobstrucção do rios navegaveis e 
ao11eng0nbos cenlr11u, e·m numero não inferior 
a 50, que vão produúr n ma.ie b)Defica ravolu
ção na. zona asMne.1 re1ra, não aó como f•ctoros 
de mai' o melhor prodccto, como da trnnsfor
mação pacifica. do t1·al.ialho. (Apoiados.) 

Aguardemos com contianç!!. a. remunP.rac;.ão 
dessee sacrificios feito•, certos de que, Senhores 
nesta politiC!l. do abnso do credito o Brnzil nã~ 
ó um.dos paizes m~ia compromettido:;, Esta. é n 
vel'd_a.do. Com excepção unica da Prussia, to:Ios 
os 0:1tros estados da. Europa e da America 
vergam a.o peso de dividas collo~.>aes. 

o SR. A:.:rnRAo:e: F1GoErnA: - Mas não têm 
immiuente a questão do trabalho. 

o facto de te~em votado por essa.. emenda. al
guns conurvadores. disciplinados e guiados · f.ll os aJ'aTla> sobro ~ famosa cmond~ _ P:mgumú
pela. .•enha do economia. dada por V. Ex·. m·e desviaram-mo ç ponumonto dai troa eaU1cgor1a1 om quo 
auwnza a. erer que a medida res.lcnen\e é digna.. hnfi:i elas;i"eado as do•pou.s Jo !:$!.D.do, ruen.to-mo 
do 1tr appronda . (""1artei) ,· 0 ea: llOU i'usus• oaquecor & 3" qno e .. Jo fuoeeiooallsmo cnil ·o militar, o 

,,... .Da qual ó i11poulTol tuor rodue~a ioslanr.anou. 
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O Sa. ANToNro nE SrQUEIRA : - Mas têm 

q oes tões sociaes mui to mais ameaça.doras, abys
mos em que :..lgun.e governos não sabem como 
terão de ser Ir:' gados. 

O Sa. DuQuE E•TElAD!. T~IXEill,A: - Siio 
questões de ordem politica e niio ecopomic:i.. 

O Sn.. ANTO~to DE ·SIQUEIRA : - Pelo con
kario, dio qu2stõos esseocialmente economicas. 
Mas peço· aos nobres deputadoi que nào medes
viem o peneam~nto, porquG são 3 horM e eu 
desajo ainda occupar-me de um outro :i.ssumpLo 
no qual eepero ser escla.r~cilo pelos enten
didos em ma.terias financeiras. . 

Disse que o Brazil. não era dos,p1izes mais 
comt)romett1dcn pelo .abu~o do credito, e de 
facto: os EsL~dos-Unidos · estã? libertand_o--se 
actualmenLe, auxilia:lo> por uma prospet'idBde 
assombl"Osa., ile. uma. .divida corraspond0:1le
á sua. grandeza. A Republfo:i. Argentina o o 
Chile estão muito rnaie onerados do que nó~, 
e eu não fallo senão dos paizes a.me!"icano~, que 
C\tmprem pontnJ.lrnente os aeus compromissos.· 

Senhores, até o extremo OriBnte, como que 
foi contaminado· dis~o a que t>Ôdcrei chamar 
-enfirmida:le da civilisação, o regim·m das 
dividas. O Orieote já conh• thiu dividas. As 
florescentes colonias da. Auetralasia :mgment:lm 
as suas diviclas; na. proporção da sua grande 
pro~peri lad~ ; a Nova Zel:.lndin. com uma PO
pub.~ão de 500.000 almas, jà. tolll: um~ divi~a 
q uasi ·igual á metade d" do Im p erro do Braz11. 

Esses empl'estimos o 38 gusrras, que in:eliz
mente para. a huwauidade ainda são o meio dG 
resolver questões internaciona~s. têm arrastado 
neste s~culo a maior parte do< povos ao cur.~o 
forçado. Alguns jâ se lib~rtaram de~t~ foneato 
r e .. ímen; mas outros nelle vivem; e qoem fizer 
co~ es p\rho despre~enido mn estudo compara
tivo, como me dei ao trabalho de füzer, não o 
terminarii. com o desanimo, qae nos pretendem 
incutir os p~saimi$tas pouco o~tudiosos ou pa
litiC:am&nte apa.ixon~dos. 
' o )}a. RODRIGUES PEIXÓTO:-Nã:o ha razão 
pal'a desanima!". 

O Sa. ANroNro n11: S!QUEIB.A :-Pelo contra.
rio, poie todo o mundo não diz qne a Itnlia 
t!'llnsformada progride r11pidamente 7 Pois bem, 
os e!lcargos da divida da ltalia estão para.· a sua 
recaita. na. razão de 55 •fo-

Entre os rne:os ind!ea'.los para'' se comparar 
o pa1'0 relativo das div~<las dos E_sta.Jos, o máis 
acceito, o reputa·lo mais efficaz o o que eetab<:
lece :i. comparação entre a cifra do5 Juros da di
vida. e a do orçamento de receita do Estado. 

A Jtalia, como jã. di'lSe, tem uma divida cujos 
encargos estão para a receita. do Estado na razão 
de55°/,. 

A ln~laterra d'1rante todo este seculo pros
perou Rob o pe>o de umll. divida a.ssorn brJsa. 
O exr.esso dos encnrg,1s determinou nessa pa.iz 
a. politica constmtemente seg~ida da amorti
zação ; ma.~, não obstante, a sua. rar.ão 11inda. ê 
de ·34 °/o, e isto a.ntes das ultimas guerras infe-
fües da. Asia. e d:i. Africa. · 

Os nobres de?utudos não sabem como a Fran~a 
ultimamente se apai:s:onou por uma politiM de 
melrioramentos. que lbe 11carretaria o die1>endio 
de 10 milhares? e; a. camara tarn.bem não a~be 
qual a r,,normidade da <!ivida publica nesse paii ~ 
A maie de 4l 0[ 0 sêlbe a raziiodo;jurosda dívida 
para a. receita. ; e send() esta. elevada por ooutl'i
b 11ições pesa.das. 

A Russia e a Austria vivem no regimen do 
curso forçado, a R.ussia ha ma.is de um s~eulo, 
e a Austri.a. ha muitos annos. Sm,fo de noLar 
que, em ambos estes paiz es, a d~ preciaçâo do 
papol-mo<Jda tem baixado até onde nunca. 
desceu o nosso. 

Senhores, o augmenca do orçamento das des
pezas e um facto verificad_o em todos o~ povoa, 
qualqu<Jr que sej_a a sua fürrna ~e_ gove~no, 

. quaesqu~r qirn SPJam ae suas condr~oes aociaes 
e economicas. E o deficit do. orçamfloto em 
muitos delles tambem é um mal Íll veterado, e 
em outros um accidente frequ~nto. Nó~, paiz 
novo de a<lministração centralisada, onde o go
vern~ do Estado int~rvem n:i. ordem economica 
de modo que é quaai o principal, senão.o unioo 
rnotol" de to :o o progresso, nii.o era po,st~el qua 
o nosm orçamento g•ral nJo fosse subrecarre
ga.do <la responsnbilidt1 ,e de todos os melhorn• 
mentos BmprP.heudidos Eu e~to11 par :uadido 
d3 r1uo a !'ructificaçi'lo ha d~ compens~r Jo sobra. 
os sa.crificios f•itos ; mas esta lentidiio na re• 
pro'1ucçã.'1 oci:asionu, como Já disse, as ditllcul
dades do p1·esente. 

Ju di~so qne ? Brazil nãt? ern dos pe.izes 
mnis comprom~tttdos nn pol tica aventurosa. do 
abuso do creJito, que t··m dominado em to.:ios os 
povos culto• ne~t.a s3gunda mete.de do sec ,iJo ; 
o dci C..oto, os encargos Je. nossa. dividi:. aaba.m
s~ para a noasa recei~ lia razio de 36 º/o• 

O Sn.. ANDRADE Fic:u.&Iit.\: - E' mais. 

o Sn. ANTONIO DE S1Qu11rn.A: - Dizem qu~ 
as 0 :fras têm elasticidade conforme a opiniã~ 
p litica da quem dell:i.s se sorve; havera 
tambem cifras li beraes e cifras conse!"Va-
dora; ~ · 

Pois bem, acceitando es!B meio cfo apreciar a 
importan"cia rclativll. das dividas na.cionaes, 0\l 
direi á carnara. q <10, ainfa mesmo exceptuadas .ª 
Hespanha e a T_urquia, cujos eMargos ~e d1-
viJa estavarn ate hontem, p:J.1•a o re$pect1vo ?r
çamen to de receita, na rado ele 77 ºÍ•· ~ ~1go 
até bontem porque esta sitnuçã? penos1ss11;oa 
melhorou hoje em ambos esse• pa.1zes por eff~tto 
de concorda.tas corn os cred~res, e que equiva
lem a verladúras bancarrot~s; mas, com exçe-. 
p~ão mesmo destes dous paizes, a. compara~ão 
nos 6 fa.vora.vel. 

O SR. ANoR.rnE FrGUEIR.A:-rn'precisocalcu• 
lar a. dilferença d~ cawbio no pagamento de 
grande p;i.rte da nossa divida.. 

o SR. A:!o.-rONIO DE SrQUEIIL\: - Aflirmo ao 
honrado de?ut!do quê_ a.tt~ndi 11 todo isso ; 
reduzi os enc lrgos da. · di vid:i. à nossa moe
da calculei· ta.mbem a divida fluctu1111te, com
pr~hende11do nesta não ~ó e~ bil~e.tes do The-

.. so uro como tolas as responsab1hdades dest~, 
como depoaitoa, cofre de orphão11, etc:, B foi, 
c:aloula.ndo tudo isto, que eu eheg11e1 áquelle· 
resultado, que obtive· aquella razão de 36 ºf•· 
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Sellho~s. essa · inferioridade de . pemo au
gmenta. ainda de valor si considerarmo!! a. 
cifra rnol"me com qne as verbas de guerra e 
mar[nh'l s~b!'ecarregam os or~amentos dos Es
tados da Eµropa. 

A. nossa de$peza nesses serviços não só rela
tivamente é xnenQr, como até, a meu ver, con
tém ama parte que eu reputo lo::i:nosa; e, apro
veitando a occasião, direi ào nobre mi::m1i:ro 
da marinha, meu illu5tre amig-o, embora. a res
pongg.bilidade não lhe caiba, q~e _essas grandes 
deapezas com poderosas ma.duna.e de guerra, 
UIDllil que já. alli estão se deteriorando em nos
so porto, e outl'as se constr 1.1indo nos estaleiros 
de lngla.tel"ra, eão um Cl;ro gro.ve,. attentl!.s. ~s 
nossas condições financeiras e as unpro!J&btll
dades de guerra, que reclame tal armamento ; 
nós não temos neeeseid~de, permitta-me a ca
ma.ra. essa franqueza, de tomal' t~o ao serio as 
caretas da. irrequieta republica platina, a ponto 
de sobrP.aarregar os nossos or~e.mentos eom 
taes despezas. 

O Sa. AFFONSO CELSO JoNIOR :-E' uma apre
ciação muito injusta do noke deputado, quan~o 
qualinca. assim o procedimento dos nossos vi
zinhos. 

O Sit. ANTONIO DE SIQUEIRA. : - Pois moili
tique V. Ex. a phrase e eu só farei questão 
do pensamento, no qual não ha injustiça 
algo.ma.. 

A paz entre nós e elle~ é um eafoulo econo
JDica, quo se impõe :i. todos os espíritos re:fle
ctidos ; e elles, ma.ia ainda do que nós, \êm in· 
tereese em realizal-o. 

A guerni. e iinpossivel ; não ho., nem haverà 
mot.ivo para movel-a. 

O SI\. AFFONBO C&Lso fo:uoa :-Apoiado. 

O SR. À:NTONID n11: 81QUEl1\.~ :-Ma.e quando 
u1im 11io fosqe, elles nlo tôm força pnra su.s
tental-a. e muito meno~ pa.ra vencel-a.. A Re
public!. Argentina tem uma populnção ogual D. 
terça oa quarLo parto da. do lmperio, e ama 
divi<la bem ~upenor A nogsa ; tambmn lã. os 
d.efioits orçament11orioa Rlo fraqu.•ntes, ainda no 
ulti1110 uercfoio e llo 1a deu ; Diio obstsn ta, a 
ultima falla presidencial a.nnuncia. Ulll bom es
tado financeiro. 

O Sa. ÁFFONSO CELl!O ,foyroa :- 01:1 progres-
ll-OI alli realizados ultimam.antes são admira
veis. 

O Sa. ANTONIO DE S1Qu11m.1.:- De-{tcit no 
orça.mento, divida. superior á nossa, e o presi
dente da republica. a ann.unciar um r.n:>gnifi.co 
estado financeiro 1 · · 

Portanto, senhores, eu reputo um luxo dia
pensavel esse dispendio com poderosas machi
na.s de guerra, taes que ·estão mettendo inveja 
até á propr:ia marinha ingleza. 

O 81\. F. B:s:i:.111.ARro:- Mas V. Ex. ce>nce
dou o credito o anno p11ssado. 

O S11. AI-.--romo DE SrQu1mu:- Eu não posso 
alongar-me respondendo a apartes. O nobre 
dep11tado, porêm, aabe o que é gDveru() de pa.r-· 
tid1>, e 11abe-o porque o pratica .. 

Poi1 bem ; merecendo toda 11 minha confiança 

o ministerio que aclministrava. en devia. louvar
me no seu pedido de despez:i., no seu juizo sobre 
as necessid~dr·s do. servi~ publico, o e meu 
voto assim dado não me tolhe a liberdade da 
mesmo da. tribuna enunciar .opinião diversa. 
sobre qualquer ponto d!i a.dmini1:1traçii:o. 

O Sl'i. F. B&LISARJo:- Era. mefüor fazer 
adverten.cias com o voto, quando elle ó uill. ; 
não é depois de dar cab<? do. dinhefro. 
. o SR. ANTONIO I>E SIQUEmA:-Creio bem 

que ao honrado deputado conviria. mais a adver• 
·tenda com o voto, porqu.e a. qu.est!i.o de S~ Ex. 
é de bota-abaixa ; mas eu que desejo auenas 
corrigir em um ou outro ponto, advirto co.w. a 
palavra·; quero emendar s não coodemnar. 

Si a memoria não me falha, este credito foi 
iniciado no senado por um chefe conaarvador -
(Oontest(J.çóes da opposiçtro coMer1'adora.) 
Crr.io que foi. ~ . Sr. senador Junqueira, 
(apoiados) q ae z11ic1oa essa despa:i:a, que eu 
acabo de censurar. 

O Sa. ANDRADE F1Gu1uu :-Esta enganado. 
Este credito foi votado aqui, á ultima. hora; 
appello para o testemunho do Sr. Lourenço de 
Albuq uarqu.e. 

O Sit. ANTONIO DE SrQUll:lRA:-Eo creio" que foi 
o Sr. senador Junqueira que o inieioa no se
llado e nem por isso os nobres deputados dei
:tarão de con11ideral-o muito digno chefe do aeu 
partido. 

O S11.. F. BELil!ARIO : -O.credito foi proposto 
ll&Sta camara, á ull:ima hora, e ató com uma. 
i~regula.ridade: por meio de additivo ao orça
mento. 

O Sn. ÂFFoNso C!lL$O Jcanoa : - O credito 
para. o melboramen to do Clxercito foi proposto 
pelo Sr. senador J unq u.eira.. ( Ha o~tros 
apartes.) 

O Sa.Pnl!l•l:ol!.N~'E :-A.ttençã:o. Paço aos no
bres deputa.doa qua não interrompam o orador. 

o Sn. ANDRADE FIGu:muu. : - A historia ó 
mode1·11iaaima. ; nil:o póde aofl'rer conteata~ 
çiio. 

O Sa. ANTOl!ro DE 81QUJ1'1RA :-Os nobres 
deput11.doa contMtam que a. inicia&iva. parti11e 
do Sr. 1anador Junqueira 'l 

O Sa. AND'l\ADll F1aomrn.1. :-Em l"elaç«o à 
marinha, não iniciou cousa. al8'11ma. 

O SR. .AFFoNso CELSO JoNroR =- O orador 
refere-se aos melhoramentos do exercito. 

-. O Sa. AND!Wllil FIGD'EIR.A :- IstG é 011tra. 
cousa; íoi ar,mamento para o exercito. 

Ó Sa. AFFONSO CEi:.so JuNroR :- Refsre,-se 
áa desp!lzas ger.aes. 

O Sa. ANDaADE FmoErru. : - Não npoiado ; o 
orador referiQ-sa aos navios que fazem inveja. 
á marinha. ingleza.. 

O Sa. ANToiuo DE Sritoll:lll.A. :;_ O q11e disse 
foi que nesta verba-Gaerra- por xnar ou por 
ter~a. temos feit.o e esta.mos faz.endo despezas 
q_ue ioe pode~ q,ua.litica.r da l11:t11osas, e, nas 
c1rcumstanc1e.s actaaes, assumem as pzopor
ções de um erro,. que condemno. 
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O Sa., .ÁMJRADll FIGUEIU :...:.. V. Ex. · con

dem.nou a construcç!Eo doo encouraçados. 

o Sn. F. BBLISA1uo :- Apreciamos muito 
a sua opinião,· embora ineftleaz a.gora. 

O SR. ANTONIO DE S1QUEII\A. :- Senhores, a 
ausencia. d& preoccupação be_Uico~a e da qual 
nós poJemos gour, já constitua pol' si só 
uma. grande rique~a, que o velbo mundo nos 
deve invejar. (Apoiados.) 

Os Ol'Ç&mentos da guerra e marinha sobre
carregam a França, em temp') de paz, com 
despeza. snperior a. 900.0lJO.OOO; e, não 
obstante, a política aventurosa do abuso do cre
dito para. custoB<)B melhoramentos apaixona. 
aquelle povo íntelligente e progressis~a • 

Citando este e outrGs exemplos, não e para 
otferecel-os li. nossa imitação. Não; mas para 
provar aos. nossos pessimi~tu.s que a política 
financeira. do Brazil não faz uma eirepção de 
imprevidencia na politica geral do mundo ci
vilizado. (Apoii;Ldos .) · 

O SR. ANDfü!.DE FIGUBril.A: - Faz, infeliz· 
mente. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRÁ. :-V. Ex. sabe 
que nestas observações, em grande parte, vai 
ums. defesa. ao seu proprio partido. (Apoiados.) 

O Sa. ANDIU.l>E FIGUEraA.:-V. Ex. já d~
clarou que a parte maior da despeza é a guerra 
e a. secca, que pertencem ao partido liberal. 

(Oh! Oh! J . 
O Sa. ANTONIO DE S1Q.u:rmu. : - Foram os 

liberaes que fizeram a sêcca 7 

O Sa. M,mo:mr. PoRTl!lt.LA. : - Falla-ae àe.s 
despez:ts e do disperdieio e malversações. 

O Sa. ANTONIO !>E SIQUEIRA. :-Ainda mesmo 
ci.ue se tenha furtado, o que na:o ss pó te a.bso· 
luta.mente evit·1r em occasiões hes, a. la
droeii-a ter à e ido ridicul ' em relação a d espeza 
enorme, que não se podia d3uar lle fa11er. 
(Cruzam-ae aparte$.) . 

Si a. memoria ainda me não falha, a aêcca. 
teve co111eço no domiaio conaerva.dor. 

O Sa. AFttOITTIO CmLao JuN1on:- Os primeiros 
creditas foram no miniete1·io do honrado con
selheiro Cosia. Pinto. 

O Sa. A.'!oRAI>l!I F1otr.11:IRA:- Gastamos só 
2. 000:000$000. 

O Sa. BEzERRil. DE Mi:NBZEa:- Q11em encom· 
mendou a e.êc:ca foram Oi co11serva.dore1. (Ha 
otitros apa.rt8s .) 

O Sa. ANTONIO DJC S1Qu111m..1.:- Eu disse, a.o 
começar o meu discureo, que esta divisão dos 
partidos em uma col'poração onde se d .seu.te para 
esclarecer o voto, ~ iividindo-a em dous grupos 
condemnados a pensarem sempre de modo op
posto, chegava alguwM ve~es ató á frracio
nalidad.G. Eis um caso desses l (Oh!) 

O SB.. DuQUm-EsTlU.DA TJ:r:omu:- E• irra
cionul condemne.r os esbanjamento• 1 

o·sn. ANTONIO Dlll SIQUEIRA.:.....; Mn o é altri
buir-se toda a respo1111&bifül&d.e &•> p:i.rti:lo, q ne 
-Mlve a infelicidadede ach '•Me no governo, q uan· 
elo H d1ra.m .. a.e• efeitos de eauaa na.W-aeit. 

A 23 

O SI!.. ANDRADE Frammu.:- Referimo-noB 
âs despeza5. · 

O ~a. DuQui:-EsTRAD.1. T.111iEI1U.! -A~ des
pezas com a secca do Ceará são vergonhosas. 
E' uwa. serie Je crime~ : os em.11rega010~ do tb.e
aouro o declaram. (Ha outros apa.• tes.) 

O Sa, ANTONIO DE S1QUEIRA : - Eu preci80 
ac&bar e desejo ent ra.r ecn u wa mate ria, n L qual 
e.spiro a fortuna de ser esclarecido pel~ honra
dos d ~putaJos, que eu reputo mestres nell.a.. 

A noB38 situação financeira., Sr. presidente, 
encar~Ja.por essa. face, não é para n .s entriste
cer ; e pelu contrario, a. coml'aração com alguns 
povos a.dianLados nos é favora.vel. Ha,entretanto, 
uma circuwstanci!lque inllue poderosam,•nte na 
opinião geral pa.ra com razão julgai-a peior do 
que ell~ o mer•ce. Refiro-me á necessidade qae 
temos de fa~er enormes pagameo.tos fóra do 
paiz. A necessidade de remetter pn ra o estr;in
geiro que.o.tias avultadissima.s, inlluindo desas
trosamente no curso do cambio e n3. circulação 
ftduc1aria, a.ggrava eno1·memente o a.speclo 
pouco lisonjeiro das no'<S·•s tinancas ; fal-o pa• 
recer mais feio do que elle realmente é. 

Esses grandes pagamentos no ex1erior con• 
correm poderoMunente par«l. nos to1·nar muito 
,[esfavora.vel a balança dos debitas e creditos 
internacionaes, e de.b.i a manutenção do curso 
forçado, a impo>sibilidade .ia conversão Jo nosso 
papd, e, por consequeacia, a continuação desse 
esLado d~ varinções mbitas e incessáolas n11. 
d~preciaçãe> do papel e na depre,aão do cambio. 

s~nhores, f.allei da balança internacional dos 
dabitus e creditas; preci<O expliCS.r·cne. 

A cama.ra conh.ece aquella antiga theoria da. 
balança do cominercio, qa~ ee toi·nou tão cele
bre por seus effeitQe funestissimos; mas, veri
ficado o erro desta. theoria, uma ontra opposta. 
surgiu, tambecn errt1nea : e é a qne congidera 
pr-0va t.le riqu •za. o excesso da importaç!o 
sobre a P-1:porta ção. 

Esi.a tbeoria. origioou-se do facto de p~izes 
ricos, como a lng-laterra, importa.rem etfect· 7&
rnenh ma.is do que ex1>ortarn. Tanho-a visl:o 
profess .d.1 por espiritos esclat"ecidos, e defGn
dida em orgãoa impott11nte• da imprensa ne;ta 
côrt~. Mas 13 uma theoria eg11almante erronea, 
sendo du:1a as cau~a~ d" seu erro. 

A prim~ira conaiste em não 11ttender ao 
modo geralwent1' usado de e.valiar as impor
Laç!l~s e a~portaç!le.11, e que projuz nm effeito 
na appa1•encia inexplic11vel, qual é o de aer 
a som mi. d~ todns as icnport •ç'5es sempre su
perior :l. de todPs as exportações. . 

M.1s é porque a. import::ição é avalbda no 
mer .. a.do que :i recebe, lev'nn1lo-s9 0111 conta aa 
de.speza.s de frete e co11unia-fus, que sobrecar
regam i. mercadoria; ao pa~so c;ue se avalia .ª 
exportação no mercado de onde a mercado:rra 
s!le aioda isenta. de$ses onus. E a segunda., 
em não se lovsr em conta o producto dos capi
t>te1 naeiona.As empregados fóra do paiz, o 
úete da ma.rinha mercante, e até a d eepaza 
feita yieI0s visi~a ntee estrangeiros. A Ingla
terra im:•orta muito maia· do que exporta; 
mn, ai levarmoe â 0011&& d\ aua Hportação1 
como ~e d·•ve, o prodacto do~ "H !.l>'A· 
l°'°8 eapitaae empregados om todo o man 101 o 
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do frete da sua marinha._ mercante, qne . faz a 1 vesliemoe ~~ a:i.l!~O, a. cimversl!o .do_ papel f&r
maior po.rte do cômmerció internaqional .d.o ee-fa muito suave e nat11ralmente; ' " 
glolJo, veremos qne é enorme o saldo em füvo1• Sr. presidente, a hora está. adiantada ; ain-
da.qaelle pafa riquissimo. . .' to-me fatigado, e esta mataria exige, entre-
. Apreciando as condições em que a França. e ta.nto, llm longo 'deeenvo~v~ento. -
li Itnliii realizaram a coaversão do pa.pel-lllo~da, Em qae.etões de deprec1açao de moeda e de-
011 financeiros, com razão, incluem no c'redito press~ do cambio, tenho visto defendidas n ii, 
de oo.da um desses paizea, em relação ao estran- imprensa. opiniões as mais oppostas, .e alguma.~ 
geiro, a desper.s em cada um delles feita pelos grosseiriJmente :i.b3urdas. E11 desejava tratar 
viaj~ntes, e que sobe· a uma ·somma ·avulta- ~este ass~mpto larga~al'l.te, e julgo-o de . . ta.1 
disti11na.. impo1'tan.cia ne. actua.hda.de, que proc11ra.re1 ía.-

E1w1 theoria, q11e s empre fez seu cavallo de zel~o em outra occasião. 
batalha do exemplo da Inglaterra, mal apre- , Neste ultimo intervallo das camaras deparej 
eia.do por elb, como acabo·de mostrar, foi nes- em um jo1·nal redigido por uma. penna habi
tec> ultimes annosconfündidll pelo e:templo con· li.ssim:i e .das mais ade>tl'adas que possua o 
triirio dos Estados Unidos, cuja prosperidade no;so jornalismo com o seguinte, entre outro~ 
foi asaignaluda por um exéess.o esp11ntoso da conceito& insustentaveie: eu tenh~ aqni o jor
exportação, so~re a iwpor~ção. . . nal, e com o oommentario qu•l lhe fiz á margem; 
· · Comprehendendo, portanto, nà balança. inter- mas, não posso contin uar, e limito-me por hoje 
nacional, não exclnaivamente a troca de .mer· a. entregar á. considera.~.ão da camara este 
cadorias,_ como fazia a famosa theoria da b~ lança trecho (lendo) : 
do coinmercio, mas sim a compell83Ção de to- e Sendo a depreciação do papel-moeda calcu
~os os creditos e debitos, proc•irei e~tudar a lada em 25 •/., 0 prejuizo a,nnual do paiz e de 
situação do nqsso paiz a este respeito,.011 qoae.~ 135.000:000$)00.> . 
as_ co"'dições em que se acha. a nossa balan ça Senbo1•es, qM golpe doloros:> não teria. 
intern.acional ; e venho trazer á camara o i·e- em ae.n patriotismo e~perimenta ·:o o leitor 
sultadod1s minhas indagações; Eis e.qÚi o.cal- braiileiro, ao ler esta affirma.tiva de um jornal 
calo por mim feito (lê): . tio bem .redigido, e porta.nto digno de. sua 

Na columna. do nosso .credito temos a qaan\fa confiança ! A grandeia da dor não. lb.~ permit.. 
de 210.400:000$ (ci&a redouda), média. da uossa tiu com certeza. dou11 instantes de redexão' 
ex;iortaç!Io nos tres ultimos exercicios conheci- para ver que um paiz, eujn, riqueza publica. 
\1os.; e ma.is 21.040:000$, lucro do exportador oiferece ao Estado uma receita. ape11as de i30 
colculado a. fO •/o, verba não contemplada na mil contos, não poderia soffrer uma sangr ia 
a.valiaç&:> da exportação, mas que. deve s~ r in- de 135 mil annualmente (apoiados)., sém · já 
cluids. no nosso credito. Temo& porta.nto um eatar morto e entôrra'do ha. muito tellipo •. (Apoia-
total de 23L.440:000$000. dos .) · · · 

. Agora vejamos a colamna do debito ; ahi. te
mos : i• vertia, importaç!Io i83.000:()0IJ$, mé· 
dio. dos meimos trea u!timo1 cxercicio3; .2•, 
eambiaes compradas pelo governo, média doa 
q\)atro ultimes anno:s, excepto o do empre~timo 
35.g4g:OOO$ (feito o ClJ.leulo ao cambiV.de 21); 
aa, allaante ismo, 35. 000:000$ (avali:lção eata 
aind•\ repute1da b:Lixa por muito& entendidos) ; 
4•, írGle de exportação, a 21/2 °/o, .4-~:000$; 
5• , juroa de capitae1 estrangeiros , e que 
n!o dovem ser eomprehndldoa nu cambia&~ 
compre.das · palo governo 4.000:000$. Total 
262.909:000$'JOO •. 

Devo nota.r que de~prezci em todas as p,ar
cellas as fracoile1 abah:o de conto de rêié. 
. Para nlo fatigar a. atlen\)io com q U C) tanto 

me honram os honrados deputa.doe, deixo de 
expór. todos os dadoa com quej~gaei, para cal
cnla.r a 3a e 5° \'erbas, sendo que ne1ta lutei 
com m.aiores difliculdadee. Devo, poróin, aftirmar 
ã camara. que. reputo muito approximadu as 
~valiações feitas, . . 

Comp~r!!:doe assim o nosso debito, e o. no~ 
çrediio, ~emos um defleit de quasi 32.000:00Q$; 

. •.'~lança in.ternacional nos ê, portanto, . de.a
favora.vel. 
· ·senhores, eSt.e deffoit ·de 3Z.OOOiOOO$, em 
J!.Óssà conta in~~~cion~l_,de pagl!-m.en.toa, u~s 
ar~l!taria a() curso forçad(), . ~i tlS~ já ~ 
f~e, ~nfelizmeJ1te,. o noeso. regim!'ll._ 

O deftci.t D;lantém 9 c.uno Cor~o, e .o ~!U'IO 
-~t'Ç;Sdo é . a P.rova. d~!J,e, . ~rq_ue, .~i ~ouv.e.;a~ 
dtf'ereuça_ 8Ul SeJ1,Üd~ oppoak),: Ul:O ~' . !!l. &_i:-

o ·sa. LoURENÇO DE 'ALBUQUERQUE : _.: J6. 
estarismos em banca-rota., ha muitos anuos: 

O Sa. A:iTomo DB SrQUElaA. : - E, á vista 
disso, como não s_e torna imperioso pára o par
lamento o deve~ de.e:tercitar em taes questões 
a sua. r11no9ão educadora., esclarecendo o paii ! 

Que allivio não ex]Jerimentar:i. aquelle leitor 
bra.zileiro, quando aouber que tal perda· é me
ra.mente fictícia.. porque a aomma das ·im1,>0r
taQãG.11 a exportações, da ·qual o escriptor \ll'ou 
os 25 •/o, é em pap3l-moeda, e portanto ji con
tém um nugmcnto de valor correspondeo.te á 
depreciação do niesmo papel 1 

Jil. ouvi aqui mesmo na. camare. illustres 
financeir(ltl da oppoeigão avaliarem a. nona. 
perda com a ãift'erença de camMo ecn •.••• 
50.000:000$, ai a mP-moria não me falha. · 

O SR. ÂNl>RA.DB FmtrEIRA: - Em 40 mil ava
lie~ eu. 

o Sn. ANTO~lO DE SIQU.EIR.A: - Pois bem ;. 
essa perda é ficticia ••• 

O Sa .. .ANoun:e: FrGu:mtÂ. :- Niio ha. · tal, ó 
real. · 

O Sn. .AmoN-ro DE StQc:emA:-••. porque, 
.911a.n:do o Estado paga. a. di11'er.en.ça ·de cambio, 
jâ. tem recebido, por causa do cambio baí:lo, 
111uilo maia do quG pagou p ela elevação 11ec&s· 

·aaria: dó preoo de todas as couiias. 

9 Sn. • . ANnaÁ.o:ii: FtoomU. ; --: Isto <i ou~ 
queetio, é quee~ão de equilibdo orçamentario. 
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·o Sit. ANTONio n:e:.S1~u11:mA:_;s~nbore>, eslà 

é uma qu"etão que merec3 ser compl ·ta
mente ·esclarecida.. Julguei poder discutil-a. 
nest1 sessão de hoje, maa acho-me extr1ma
mente fatigado . Com certeza procurarei occa
sião · para desenvol~·el-a, n o inttiit.o de provo
car os mestres a esclarecerem a 0 ·1ini:Io pu· 
blica. e ensinarem uo humilde oro.dai.", que a 
este rinpeito procurou firmar juizo em d1-
d'Ji! os ma.is seguros, como prova.rã. . 

Tenho concluido. (ili ui to bem; muito bem. 
o ora.Zor e (eiicito.tlo .) 

SdO em 16 ll.e Mno d~ lil8i 
Vido p:ig. Ul do Vol. 1 

cipãção em prazo ourt.o, en .niio pocre;ia deixar: 
de louvar ãquellea q ne en vereda8sem por e1~e 
caminho. . 

Assim, porem, não acontecendo, não devó 
concorJar com 05 qu ~ procla.mam a supprssaão 
insLantanea. do braço ~scravo, sem a.u.enler às 
cons~quencias que da.hi po;;sam advir quer para. 
o pa.iz, qu~. correri nece~sa.ri<lmente á ruína·; 
quer . ;>ara os particulares, que, tendo n a .pro
prieàa.de escrava investido um grande capital, 
perdei-o-iam, a.o m esmo tempo que deixariam 
de concorrer para a renda -do Estado. 

O Sa. SPmOLA dá. um aparte. 
O Sa. Rona1GaEs PEtxo:i:o:- Reapon:lerei a.o 

apa.rte que a.c;i.bo de ouvir. 
A lavoura. concorre com cerc& de tS.000:000$ 

par.i os cofres publicos, só de impostos de 
exportação : é esta um~ · eifra respeita.vel, 
q uo deve merecer a consideração do nobre de-

0 Sr. Rodrigues .Peixoto:- putado. 
Sr. presidente, ao mesmo tempo qne as pe.iavras Deixarei; poreçn,de p1rte estas considerações. 
do nobre deputa.do pelo O~arà demonstram a Sr. prlllliiiente, depois do telegramma que 
sinceridade com q11'.l elle defende a .causa. dos aqui recebemos eu e o nobre deputa.do pelo 
abolicionistas, ignalmcnte demonstram · que 11° districto do Rio de Janeiro, cujo zelo 
S. Ex. se colloca. ao lado dos perturbadores pelos negocios do paiz eu tanto a.:imiro, che
da ordem. (Não apoiados .) go11-me á.s mãoa um outro t~legramma. as
. o Sa. ANTONIO PrnTo : _Não a.pois.do; re- sigas.do por tres cidadãos re•peitave is ·e milito 
pillo a insinu&.C}ão. considerados no municipio de Campo>, os Dre. 

João Belisario Soares de Souza, Jeronymo Ba-
0 Sa. RoDIUGu:u P:ectoTo:-E' iocontestaval, pti1ta. Pereira. e Vi1Jconde de S. Seba. .tião. Nes

que alg11ns abolicionista.a têm sahido da orbita ses teiegrammas se me dizia : que a ordem pu
legal, e nest~ caso não pedemos deixar de blica contin uan. perturbada, que aa correrias 
considerai.os anarehístas. proaeguiam e que o eommeroio havia. fechado 

0$ la.vra.dol'es, aquelles que se empregam as suas portas.· 
n a industria. agricola, não têm intere;;se al- Esto procedimento dos @olicionisL9.s n11da 
gum em obstar a que s e realize a abolição da tinha de regub.r : esta n ão e a propaganda. 
escravidão no pah ; i.pena3· se esforçam para licit:i. e legal ; portanto, não deveria. ter elfa 
que :i. propaganda se faça pelos meios licitos, nem o · nos>a apoio, :iiem me3mo a n ossa to
afim de qne se ell'ectae a emao.cip3çio pelo ler•ncia. 
syatem:\ da. l"i de 28 d-:: Setcmb.ro. l mprc; siona.1o com o. facto dirigi-me . a.o 

Infelizmentt>, po,·ám, para nó.> o para o pai7. Sr . mini~tro da. jnstiça, de qnem· solicitei 
aquel!e3 que B! conalgrar.1m ã idéa ~ providenci·l-:; para o caso, e S. Es:. incon· 
liuerta.~<\) não se têm geralrnonte limita.do tin.enti dignoll-sa dil'igir algums.1 l inhas ao 
ao emprego dos m~ios legaes, nem têm Sr. presiJente da provincia. . do Rio de Ja
adoplado aquelle p•ocedimento que sel"ia para neiro, p~dindo·lho que pensasse sobre a ma.te
deae~r : procuram, pelo . contrario,' os sub- .ria. do telegramma e providencias3e conforme 
versivos d.a ordem socia.l (n:?o apoiados), por - ·as circumstancia.s o exigiam. - · 
turbadores da pa:i; e segurança dos la.vradoree. Ne~i;a occasiao enviei tamb~m algumas li-

0 que digo neste moru~uto a~a.1>Cl de reali- nb:i.s no mesmo sentido àqnelle digno delegado 
zar-se ein Campo>, como j i damonstrlimos eu e do gov~rno, :Is quaes res?Ondeu-me elle ás 
o n ob1·e deputado pelo. i1° districto da pro- 2 1/2 horas da tarde . daquelle mesmo dia, de
vincia do Rio de Janeiro. cla.rantlo qne .fom:1ria em coniide?'llção are:. 

Po1· um telegramma q·.t 'I hontem re~ebi, na cocnmendação do Sr. ministro da j ustiça e a 
occasi>Io em que no;; nohavamos n e•ta. cain, minha, acrasoenta.ntlo que em Ga.mpos jâ e~tir 
confirmado por cartas j:i Gm meu pode1·, tive va.m reunidas 5lJ praças; mns que elle envie.ria. 
scicncia c!e que no município deCawpo1 grupos boja lll!l.is 20 de policia e 50 de linh a, ·que 
de desordeiros percorriam as ruas, muuilO'il de havia requisitado do Sr ministro da guerra, 
arma.' pr:>hibida~. p~ocurand-o e.'palh!!.r. o t~ri-ar DQndo aqu~lle delegado do governo as pro
e o pan:co. • - · videneia que o ca.so exigia, e com o empr.~go 

Os que empt'Jga.m estes recursos para :1. propa- das medidas que fora.m tomadas pelas a.utorida
ganda da aboli_ção da escravidão não estão, de des policia•s do municipio de Campo,, que, 
certo, na legahdade, e o.ão podem, porta nto, me- posto não tenham força, têcn, entretanto, bas
recer ·nem a nossa consideração. nem as elo- / tante prestigio., a ordem restabelocea.·s~. o que 
qncntes p:ib.\•ras d::> nobre cloput:ldo. becn demonatrou um novo tele;ramma, recebido 

Si, p·)rventura, a propa.ga~da se ·.fizesse liio as 8 1/2 horH da noite, no qusl se dizia Eiue, 
sómonte no dominio da imprensa, si ella ae limi- por meio> brandos e pacificas, os grupoa arma-: 
msse a levar a eonvicçiio ao e~pirito de cada dos tinham sidr. dispersados, parecendo nada. 
n mde nóJ pal'3. qne- promoves~emos a eman- maia bver a receiar; · 
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O Sn. SPZNOL4 : - Estlo justificadoa oa aOO. 

liciouiatu. (Apoiados.) 
O Sa. RoDlUGtrEs PEIXOTO : -~ão estio jas-

tUlcados. · · 
Si não houvessem sido empregados essea 

meios & qu() alludo e que foNUn para. alli eom
municadoa por t elegra.mma, si DO municipio·de 
.Campos não e:ristissem 50 pnças de policia, 
estou cel'to que a.s cousa& tolllariam outra di
recçiio e a. ordem não sé ter ia. restabelecido do 
modo por que o foi. ' 

P or conaéguinte, eu me felicito oom o· go
verno e c0m os habitantes de Campos por cate 
successo, que d 'Ve ser para a camara demasia.:. 
damente a.gra lavel. · . · 

Peço, porém, a V. Ex. , Sr. presidente, que 
intervenha com a. sua grande auctoridade ·e 
com o alto prestigie> de que goza nesta casa, 
para que em êisos identicos, que, praza "ºª 
Céo,, nio se reproduzam,sejam tomadas igaa~s 
providencias. 
Dos~ tribuna peço igualmente a.o Sr. mi

ni1t.ro da j11stiça s~ dirija aos magistrade>s 'iue 
11.fo iaterpret:im bgm a lei de 28 de Setembro, 
para que façam cessar alguns abusos que se 
•êm dãdo por parte delles com rela.ção a eate 
o.s1umpto. 

O Sa. Z,uu. dã um aparte. 
O SB • .Ronataui:s P lliIXOTo:- O Sr. minis tro 

da. justiça pôde aconselhar os magistrados, sem 
que por isso in~rveuha. nos ~tos do poder ju
diciaria. 

O Sa . ZAHA:- Não queira fazer a& actua.l 
Sr. ministro da. just iça. essé presente de 
gregos. · 

O Sa. RonRI GUEs P:e:o::OTo:-A mag istratura., 
quando exorbita, deve ouvir conselhos .desta 
ordem ; maa, qua ndo está na esphera lega.l, 
não, e isso acon tece quando cumpre o seu dever. 

Sr. p~esidente, jâ que trate i de.> te aa9umpto, 
devo r eferir um facto, qu e se t em dado com re
lação ao peculio e dep08ito de escravos não só· 
no município de Campos, como no paiz inteiro. 

Deposit:un-ee escravos, Sr . presidente, no 
poder de individa.os que os alugam. e com o 
produc to deate aluguel, muitas vez0 s insignifi
cante~ conseguem elles a sua liberdade. 

E" de al ta. juatiça. que se garant~ aos escravos · 
o peculio adquirid•> pelos. meios legnes, mn.s não 
aquelles que elles formarem em fraude dos seus 
legitimas senhores . _ 

O Sa. Z A)l.l :-Diga antes-sen hores lei'a.es 
-e não legitimas s3nbores . · . 

O Sa. RoDlUGu:e:.s Pz1xoro: ~Dá-se tambem-
o abuse> de serem depoeit.ados escravos sem que ; 
o ~..,culio s eja equiv>llea te ao seu valor e reco-
lhido ao respectivo cofre. · 

.. P ela lei de 28 de ·Setembro, não deve re
querer o escravo a liberdade senão depois dé 
exhibido· e recolhido o peculio. Entretanto, 
em Campos se tem feito · o · contrario, efféc
tu&Jld<>-Se de~sítos. gué conaidero ·illegaes. 

Além disto; o mOdo p.ir que · se ou vein as 
queina ·dos e~cl'avos, e " importancia que 
ae liga. ·q auns iuíorma.~s, ma.iLas" .vezes 
iufundadu e calumniosas, · te;m coneorrido 

para toroal--OS inaubordinados, ·com risco pua 
os d~trictos agricola.a. · 

O Sa. SPINOL.&.: - Elles · slo o~ fraCQll e da9-
proteg idoe. 

O Sa.. RooRIG'Dl!S P11rxoro:- A ·prote~lc) 
elles a têm no seu numero, porquanto do 
m•1itas vezes 200 ou 300 para um só brá.nco nas 
fa.zendaa. · 

Duvido que, nas condiÇões actuaes , o 
.nobre deputaio fosse mais corajoso do· que os la· 
vradores da )'rovinda do Rio de Janeiro. 

A nossa; generosidade, .a. nOllSa humanidade 
elles a têm pot" direito ; mas, consentir qu.e 
nos trucid!!m por g ran.leza d'a lma, por amor á 
idéa da. liberda. le, é com o que nio posso conCOl'• 
dar e estou certo que ·nenhum de nós teriaessei. 
Dll' gnanimidade . · 

Achcrm e, porLanto, _ conYicto, Sr. prê8iden
te, qué V. Ex. , dauc!o, como eu, valor aos 
aucces >os que se desenrolam ante os nossos 
olhos no paiz, concorrera, com os meios ao seu 
alcance, para q:ne ceesem oa · abusos a que 
me tenho referido. 

Tenho concluido • . 

~ em 18 de Jun~a de lSM 
V ido pag. U 5 do 'Vol. ll 

· O Sr. J. Pen.idos-Pedi a. palavra, 
Sr . presidente, para traz ·r ao conhecimento 
do corpo legislative> uma. representagão da. ca
mara municipal de S. João Nepomuceno, solici
tando p rovidencias que gr·•.n l\m a tnnquilli
dade !! propriedades de seus ha.bila.nte1», amea
çadas i•elos abolicionistas demoli lores que 
agitam o paiz, t>llrturl>anc!o a. seguran ça das 
fumilias, anarchiaando as propriedades r uraes 
e por conseguinte desorgani~ndo o t rabJlho . 

B•m. sei , Sr. presidenie, que este document o 
h a de· ~er considerado ~m tra.m '6olho, mas fe
lizmente ·só será considerado ansi ro por homens 
sem i mputabilida.le, 'lue dessa. fór ma. sempre se 
pronunciam· contra ·quem procnrs. fazer valer 

·seus •li r eitos. · 
Ao:. s.bolicionistaa é tudo permittido : sabem 

ew procissões civicas pela~ runs, fa~e~ assuada. 
aos que não pensam como elles, d1r 1gem~lhcs 
insnlt«s <le toda especie; offendem-n'os em 1eus 
interesses· e muitas vezes n a honra , e não 
qu el'em •1ue os ,a.ggredidos reajam e procurem 
defendet' o que é se11 ! 

R<?almente que isto é :muito logieo e digno de 
admiração ! 
· O nobre deputa.do pela Ba.hia, Sr . Espindola., 
foi soliremnneira i11jW1to quando se referiu à 
represen~ação enviada a esta au gusta.· camara 
pek>s proprietnrios, lavradores, negociantes e 
eleitores ·da freguezia de Nossa 'Senlrnra do L i
vr-,mento d9 . Ssraúdy , muni ci\>io ue Juiz de 
Fórn; pertencente ao f ()<> distr1cto, que tenho 
a honra de r epreaentar. · . 

S. Ex. foi injusto por não conheeer aqu.l.!lla 
fr eguezia. : entré os aignatario1 da representa
~o n gnra.m m6dicos, advogado•, 1aeerdotea e 
Dilgociantea . ; • · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 14:44 +Página 25 de 26 

___;. 181 -

O Sa.. R.A.T.rsBONA: -EomellB muito ·dia- matar dous ·coelhos -.mais tardele:\l'autarão os 
tÍD.ctos. propriet.a.rio11 r.oraea contra <0 chei8 ceie Estado e 
. O Sa. J. P.llli.""100 •••. pesaoas illustra.das e tão 0 -Blpulsarão do 'P<'iz. 
distinctaa como os que ruais .se pI"esem de 0 . Estou autorizado a fazer declaração destes 
ser. . fa.ctos, que me foram conun11nicadus pelo illuatre 

E nem pensa S. Ex. qioe Beja aquella uma ex-aeputado pelo Piauhy, o Exm. &. Dr. 
freguezia ·decadente, não. Existem alli 3 ou 4 Coelho Rodrigues, qne sinto muito não es
fa.z~udaJH?~m .machinas a vapor que prepa.nm · teja. nesta. casa para. confirmal-oa, e para í1lus-
cafe superior que vem .a. este mere3 dC>, trar-nos com seus sabias conselhos. 

· Foi com esses embustes que procuraram m1-
0 SR.. RATlSSONA. :-Estabelecimentos de-pri· thechisar_ 0 proprio Sr. Dr. Coelho Rodrigues 

meira ordem~ .. . em soa viagem desta côrte para. a provincia de 
O SR. J. PENIDO :-Sua popule.çã:o é ba11tante Pernambuco. 

civilisada e ordeira. E de.mais, Sr. presidente,' Sr. presidente, apezar de estar profunda
() que ella :pediu não foi cousa qufl causasse mente couve11cido de que neste paiz nada !e 
sorpreza . e merecesse tão pouco o stygrna. que move sem a vontade da divindade, todavia acre
ee lhe qu1z lançar, Nem me~mo se oppõ~ a que dito que os deuses pairam sempre nas alturas 
prosiga a emancipação; soli'cita apenas leis 8&- inaccessiveis aos frageis mortaes., e que Sua 
bias e prudentes que lhe garantam as vidas e Magestade tem-se conservado nesta questão na 
propriedades. . posição que lhe compete guardar, m11.s entendo 
. E que motivo a levou 8 fazer 8 representação, de meu dever referir estas cousa.s á camara a.:fim 
Sr. presidente~ A prop~ganda incendiaria. doa . de desmascarar . os petroleiros e tartnfos, que 
emissarios a bolicionist3s, demolidores e 11etre- especularam com idéas generosas em proveito 
lciiros, que têm ido para todos 08 pontos do Im- proprio e com prejuiso de terceiros .• 
paria, para.o norte e p~ra o sul, desde o n~- O Sa. Josti M.Ul.UNNo:-V. Ex. quer collocar 
cente atê ao poente. de seu lado o Imperador. 

o SR.. ANTONIO PINTO;- lsto e irrisorio'! o 81\ •. J. PENlIIO:-Não, senhor·; ua. opinião 
o SB.. J. P:e:l'!too : _ Criminoso e anti-pa- donaes sujeitos está do lado-de V. Ex., quando 

triotico é 0 procedimento daquelles que pro- não d~ve estar de lado algum. 
curam anarchisar o paiz. O SR. Josi: MARUNNo:-Isto é uma.intriga. 

Si V. Ex. souber, Sr. ·presidente, em nome da•1uelles que $ustentam a escravidão. 
de quem os taes emissa.rios fazem a propa- O Sn. PRESIDl!:-<IE:-Peço ao nobre deputa.do 
ga.nda, fieal"â admirado ! que não reproduza na. ca.mara. boatos desta. 

Fazem-n'a. em nome do lmperaclor, e nesse natureza. 
caracter foram para o norte a.pregoando que o SR. JosÉ MARUNNo:-Ma.s eu estou defen-
Sua. Magestade os enviava para. agitarem a denrlo 0 lruperador. (Riso.) 
opinião publica dos que nenh1.<m interesse 
tinham a _zelar, e quando a opiniã? estivesse O Sa.· P11i;mDENTE;-Attenção ! 
bem agitada, o Imperadllr farfa. a aholição por O Sn.. J, PJ:t'i!OO:-Ninguem accusa. o Im-
um decreto ! pe1•ador. 

O SR: PRESIDENTE.: - Peço a V. Ex que O S11.. PR.ESII>ENTE:-Eu não pos>o admittir a. 
nãe traga para o parlamento esses boat.os rela- defesa. nem a accus·içlto, pJrq ue o re[;i.m.ento o 
tivos ã p··ssoa do chefe do Estado. prohi~~- (:ipoiados e apartes.) . 

OSa.J. Pl:moo:-V. E::s::. comprehende 0 que O Sa .• T. PENrno:-Tenho-me limitado ator-
são farofas rfo aboUcio:ri1smo. (Riso) e que 0 ~a; ~ublicas as tricas que empregam os abo
Imperador não é capaz de fazer semelhante hc1omsta; com o fim de serem acreditados. 
cousa.. (Apoiados.) O Sa. Jos:i MurANXO dá um ap:u-te. 

O SR. PREStDENTll :- Peço ao~ nobres de- O SR. J · PENroo:~Estou senilo écho daguillo 
putndos que nã() chamem i discussão a. pessoa que é verdade ; a. emancipação dP.ve partir do 
ao cliefe do Estado, seja. para ·louvar, seja para seio do parlamento, e não das vnias e llSSuadas 
censurar. O ·regimento aão parmitte a emissão da praça publica. (1\f uitos apoiados). O Impe
de um juízo a. respeito do procedimento do Im· rador não d2ve ter pa1·Lido (apnrtes), porque é 
pera.dor. iwpeccavel. e como tal imparcial. 

O i::n. J. P1m100:-Não emit~i jnizo: procuro O Sa. Jos:E MAau.N~o:-Não é uma qllestão 
sómente estygmatisa.r 0 procedimento daquelles dA partido, é ~ma qu"stão social que interessa 
que usam do nome do Imperador por esps- o paiz e a humanidade. O Imperador está no 
cula.ção s~n direito e no seu chv~r de pronunciar-se 

· . sobre ella. (Outros apa1·tes.) 
UM Sa. DEPT.J'r.A.OO:- E' uma. defeea. O SR. PRESIDENTE:-Atteuc;ã'.o ! O- nob1·e de-
0 ~ll: PRESlDE~ : -Nem a def~sa. po>so pulado não km o direito de emiUir ajuizo de 

p~rm1U!r: O reg1mento não o p0rm1tte, como l que o che ·e do Eatad) esti ou não no seu direi
nao perm1lte a accasação. to e dever de pronunciar-se em qualquer ques-

0 Sll. J. P.El'!ID1 : - Os emissarioe abolieio- 1 tão pubfü.,a. O "procedi me e.to da chefe do Esta.do 
nistas assoalham que poJ'. ·emqtianto servernpse ~não póde ser discutido. ' 
do chefe do Estado como arma de guerra contra.· O Sa. Jo~É :\Ll.nIANNo:-Niio estou diseutin
'os ã-.endeiros, m:i.s- de uma<iaja.dada. esperam.: do o procedimento·delle. 
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· O SB. PR~•mBNtE:..;....V-. Ex. disse que o 

·chefü do Estado está no sea direito e devei." de 
pronanciar'.'s~ ne!lte ou .naque1le sentido; não 
pósso consentir msso. 

O S:a. J. PBNmo :.-...Si os abolicianist9.s se li
mita~sem a asai- de estratagem9s mais ou m~no9 

- engenl:.osos com o fim de e pecular, a.inda. se 
consente: mas_ que levem a petulancia. a ponto 
de aconselhar o asssssinato, o roubo e a vfo. 
làção do lar domestico é o que não se pó:le 
tolerar e ê mister reprimir a todo transe. 
(Apoia.dos.) 

Com est~ procedimento inqua.lificavel e ana.r
chico contra. •ta 1 i ndole ordeira e pacifica. dos 
Jia.bitsntoa do 10i districto, que tenho a honra. 
de re?resentar. (Apoiados.) 

E:.a Juii de Fóra-têm-se dado $Cenas horríveis 
de assassinatos de fazen leiros, e os asSa.ssinoe 
têm ~idCI rooolhido,. ã cadêa, afim ~e qu'l sobre 
elles ·pese a acção da justi1p pablica. Ninguero 
já.mais se lembrou ele pôr cm e:tecução a lei de 
Lynch ; o~ criminosos são entreg,:es ao poder 
judicial"io e submetti .os ao jury. Por isso é que 
me resenti com as palavra• injustas proferidas 
velo nobre deput:i.do pela Bahia.. cuja aasencia., 
lamentn, à. ~erca dos habitantes do meu dislricto 
qu3 nunca provocaram acenas de desoi;dem. 

O Sa. JosÊ MABIANNO : - E o Dr. Barbosa 
Lima~ 

O SR. J. P:r.Nmo :-Isto ô outra questão. O mo· 
tivo foi muito diverso, e$tou prompto a disc\ltir 
este assamp:o cum o nobre deputado, como e 
q ttando q ,_,izer. 
. o· SR. JosÊ M.rnIANNO : - Ns:o foi por este 

motivo, mas, assim como o a.m2aç.:i.ram por 
outro motivo, poleriam a·meaçal·o por es:e. 

O SR. PRl!:SmENTE :-Attençio ! Q11em tem 
a palavra é o Sr. João Peaido. 

O Sn.. J. Plll'!IDJ :-Jul.,.o ter demonstrado que 
a camara municipal de S. Joil() Nepo:uuceno e 
os eleitores de me·,1 di15tric!o não são tramboihos 
e n~m inrli11iduos Se'ln impu'açaa, na. phrasB 
do nobre deputado pela. Bahia.-Si os eleitores 
do Rio das Bguas que para aqui mandaram 
S. Ex. eão trambolhos e não lêm imputação, o 
mesmo·se. não da com os do iO• districta de Mi
nae, ci<laditos civilisadoa e amigos do progresso. 

N•mhum · delle ; se oppõG à ema.ncipaç:to, 
como níh se oppõe braz:leiro a.lgu:rn que se 
prese de o ser ; pelo co D traria, na~ propriae re
p~e sen taçõ~s pedem que 11 !1ssemblép- · g1iral _de
<.:::tite med1dair nesse sentido, porem me_d1dae 
sabias e prudentes que os Lranq uillise1.11 e façam 
com que se consiga. o supremo·desideratum da 
reJempção do.~ captivos sem dc,ord~m, sem der
ramamento de saugue, eem guorra civil. 
( ,'l[ uit>is apoiados.) 

Quando falla.va o nobre d0putado pela. Bahia, 
roguei insistent•mente a S. Ex. que oos re
vehsse qual o p~ojecto __ que tinha par:;l adoptat'· 
mos. e S. Ex : não quiz absolutamente rea
ponde!'-

O SR. Josi M.tRUNNO :-lia de ser apre
eent..-.<lo. 

O Sn. J. Pxmno :-Des~Jn·a p~rgunta1• a 

O Sa. Jos:É M1i.l\IA."l'NO :-A liberdade é zn:.i; 
a.ntiga. 

O Sa. J. PENtllO :-••• sem perturba~ todas 
aa relações economicas <10 paiz. 

A evolução não se faz em um dia, e a não 
eer o braço escravo, o unico o~ga.niz:i.do actual
mente para o trab~lho, de ond~ nos ha de vir o 
dinh ~iro para pagarmos e exercito. a. magis:. 
tra tura, o fünccionalismo, para occorrel." llOB 

s?rviç03 da. dividi!. publica extern;i e interna' 
Para a. lista. ci Yil do Impera.dor, subsiilio ao 
corp0 legislativo 1 

A emancipação é uma questão philoaophia 
e 1"8SOlvida, mas agora niio ao tr'lta disso, e sim 
de orga.nizar ae'fnançae, eojo estado, todos sa~ 
bem, é o peior pos•ivel. 

O unico problema a occupar todos os brazi
leiros deve ser só e exclusiva.mente a..transfor-
mtxção do trabalho. ·· 

Dê-se um rule golpe, acabe-se com o braço 
escravo sem que a Iavonr:i. encontre substit~ tos, 
e a bil.ncarrota será certa, porque a producção 
diminuirà pelo menos 4/5, nã~ tenho receio de 
:11.l!irmal.a. 

A ambição 2.e tofos os cidadãos é que a 
em.mcipação se faça cm p:i.z e harmonia, como 
nenhuma naçã:o já fez e como o Brazil vai fa.~ 
zendo. Execute-se a lei de 28 de Setembro ..• 

O SR. Jos1t' lliAB.IANNo:- Não, roais do qu~ 
isso. 

O Sa. J. PENIDo:-V. Eit. tenha ::1 bondade de 
deixar-me continuar. 

O Sn. JosE' IlíAn.IANNo:- Quarcmo; ir aléru 
da lei de 28 do S2tembro. 

O SR. J. PENID) ;-Com:.:;; <J.tnpliaçõ~ s que:• 
lei de 20 de Setembro admitte, com todas a.s 
medidas indinct:s, chegar-sé-a !lO result~do 
desejado, sem grande abJlo par 1 o pa.iz. De· 

. ereta :la, porém, de chofre a aboliçlio, o que se 
dat·á, é ac:ibar-sc com a e~cravidio da r~ça 
negra pa.r.:i. e'aravie.ir-se a raça br:nca; é 
eacraviear-ee o p~iz inteiro em favor de uma 
raça, que nos merece todas iia sympatbbs, roas 
de cujas infelicidades não sorno~ calp~doe. por
que foi uma. hersnl(~, uma. herança fütalis~ima. 
que nos legou a Europ11. 

Feito o meu nrotesto con!:t'J. o 11taq11e do nobre 
deputado pela Bahia aos eleitores q UJ me hon
raram com uma cadeira n:i. representação ll9.
cion11l, pas;o a ler 11 representação da camara 
municipal de S. João Nepom~:ceno. (Lê.J 
Pe~o a V: Ex. SI.". presidente, q11e man:le 

publicar a representação no jorn:il da cas.t. 

O Sn. P11EstI>ENT:e::-O destino que a mos:i. 
pódo dai." á reprosentaçito é remoltal-a á. com
miesão res?ectiva.. D~sda que V. E:i:. leu a l'e
preaentação os Sl'!l. tachygraphoa n tom~raín, 
e a farão incluir no discurs); port:into a p~
blicação no jornal da. casa é .com os to.chygra
pbos, a. mesa Dada.-tem com isso. _ 

O S:a.. J. PE~rno :-Nesse caso inclJirei a. re. 
presentação, qu~ já. li, no meu discu~so. rMt1i
to bem, :muita bem.~, 

S. Ex. si se póàe acabai· de chofre con1 \\ma. 
inst:tuição de 300 annos. .• a 
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o Sr. Ariiatides Spinola. :
(Silencio) Sr. preaideu te, o l·egimen.to e 08 
c.slylos dlío a este debate grande largueza, da 
qnal ap~oveit:otr-me-ei, como fizeram os ora
dores que me precederam, para tratar de 
alguns assumptos estranhos á re(fartiçíiO da 
guerra. 

Não indagarei porque desceu das eminencia!:! 
do poder o Sr. Lafayette pa-r:i ser substituido 
pelo Sr. Dantas. As explicações a este res
peito ji foram dadas em ambas as casas do par
lamento. Segundo os nossos antigos ha.bitos 
parlamentares, as mudanças ministeriaea -pro
vocavam longuissimas discussões, em prejuizo 
de outros; debates. Entendo que essas discussões 
devem ser brevee. Precisamos empregar me
lhor o tempo. 

Si as mutações rapidas de ministerios, qus 
temod presenciado na actual legisl llura, re
velam ou não aperfeiçoamento das norma.a do 
governo. representativo, é asstlm[>tO qae serâ 
elucidado por in te Ili gencias mais esclarecidas 
do que a minha. (Não apoiados.) Os graves 
problemas da actualidade não são os politicos, 
são os econoroicos. Disse-o o ST. presidente do 
conselho. 

O honrado depntaJo por Santa Catharina, 
que ante-hontem occupou a tribana • refe
rindo-se ao programma ministerial na parte re
lativa ao estado servil, disse que as declarações 
do. governo nlío tinham importancia; eram in-
significanti ssimas. · 

As palavras do nobre deputal o pelo i:l.0 die
tricto do Rio de Janeiro, que a. acaba de oceupar 
a tribuna, provam e~actamente o contrario. 
S~ E3:. entende· que o progra.mma do gabinete 
sobre ·o elemento servil tem grande importan
cia e significação. O Bi·a:;il, orgão conser
vador, escreveu o seguinte, 'em sua edição de 
o.nte-hontem,"sob a epigraphe - .-111ow1 pha,se 
da. qicestüo se'l'vil: . 11. Não ha negar, a questão 
servil entrou ein nova phase depois do pro
gra.mma. do gabinete e da.s revelações feitas no 
senado sobre as conferencias com ·o lr.ü.pe
rador. » 

Ainda bem! 
Dia a dia o movimento civilisador, que va.r

reu os negreiros do mal" e póz termo ao capti
veiro nos outros paizP.s aquecidos pelo sol das 
Americas, cre>ce. Digo-o pnra honra de nossa. 
patria. 

·Seriamos indignos della e '1!1. õpoca em que 
vivemos, s~ recuassemos 011 parassemos. A pro
paganla segue a sua. marcha. victoriosa. 

Esta refo1·ma, que é a aspiração ma.is forte 
da actua.lifade, ba de custar, co.mo tods.e. as 
grandes reformas que a historia tem registrado 
em suas paginas immortaes, trabalhos, latas e 
sacrificios. E' a con.tição de todas as reformas. 
Quantas cenauras acerbas aos promotores d:\ 
ii.bolição do .t.rafico ! Quantas injurias cuspi
ram 08 negreiros sobre Euzebio de QueÍ.J'oz ! 
Quantas maldiçoes ! · Quantas amarguras tra
gon o. Visconde do Rio_ Branco ! A_qui mesm.o 

neste recinto, onde hoje são lidas aa repre!en
ta.ções dos proprios clu bs da lavoura, elogiando~ 
o acto legislativo de 28 de Setembro, quantas 
lutl!J! tompe ;tuosas para ser declarado livra o 
filho da. eserava ! · -

Sempre assim ! 
_Amanhã, hão de fazer-nos justiça. Após o_ 

triumpho, des!lpparecem as prevenções, e:i:tin-. 
guem-se os adies, congr .. çu.m-se os adversarias 
da veapera. Um hym110, depois de ctzda 'lli
ceor1a. 

As revelações feitas, no 3enado, pelo Sr •. Sa.
ra.iva, á~ qua.es alludiu o illustrado represen
tante do 11° districto do Rio de Janeiro tem 
grande importaneia. O illastrado senado; pe~ 
Bahfa., o Sr. Junqueira, achou inconveniente a. 
decbração do Sr. Saraiva, a qual importa uma 
p'l'essão moral sobre o paiz, nas pro~imaa. 
eleições; e, a proposito, fe?. algumas conside
rações sobre a deca.deneia das instituições par• 
1amentare3 . 

Senhores, declarar um esta d is la que planeja. 
uma reforma, que não :leei ta. o podel" si não 
para realizai-a.; empenhar desta fórma sua pa...: 
lavra ao pa.iz, coin m~1xima franqueza. e since-. 
ridad9, é motivo para. censura.1 

E' cmiosa, para não dizer extravagante, essa 
a.ccusação de p't'esséio moral • O honrado ,[epu
tado pelo Rio de Jani'.)iro, o Sr. Andrade Fi
gueira , de8cobriu contra:iicção no procedimento 
dos dous chefes libsraes, um declinando da 
honra de organizar ministerio pol" não contar 
com o apoio forte e permo.nente da. camara para. 
a reforma do elemento servil, e o ou~ro organi· 
zando o gabinete 6 de Junho e se occupando 
da questão. 

Senhores, o nobre presidente do con~0lho não 
apresentou como seu programma. a solução do 
problema. Indicou algumas m~didas para im~ 
pulsionar o movimento emancipador, que tem 
sido mais lento do que pensaram os autores da 
lei de 28 de Setembro. O Sr. Saraiva. falla cle.
ramen t~ nn solução da questão. Que quer dizer 
esta daclar:i.çio, depois da lei de 28 do Setem
bro 1 S. Ex. deve ter um plano mais vasto, 
mais completo, que não pode ser o que aq tii nos 
foi a.preMnt.ado pelo Sr. presidente do conselho, 
S. Ex. entende que a afütação liberal não deve 
continuar no poder sinão hastear a bandeil'a 
da abolição doa escravos. 

O SP.. JoÃo P11:N1Do : - Essa bandeira está 
levantada ha maito tempo. 

O Sn. AaJSTIDES SPINOL.l : - Esta. queat&o 
como que estava. interdicta no parlamento, 
Havia grande receio em abordal-11, como si o 
silencio fosse uma solução, como si o silencio 
p11dessJ illaJir. Fiz alg11mas· modestás obaer-· 
vaçães sobre esle aBSumpto. Lembrei os noS$O.S 
cou1promissos. Eatavamos no governo, e fu. 
gis.mos a responeii.bi!idade [ F'.ui acoimado, de 
imprudente. Entendeu-se que : eu. esta:va 
creando difficnldades á situação liberal. Si não. 
Li_nhamos nem coragem, nem capacidade para: 
en~rentar o problema, devia.mos antes re~ignar. 
o poder, do que arrastar oma vida ingloria. Os 
acontecimentoll posteriol"e!I, que lêm deano~ 
teado os adversa.rios. vieram provar que, si a.1-_ 
g11ma idéa. podia n~s iortalecer, podia concorre?:· 
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pan. 0. resgaw d11 nossas; falta•. era exacbl- . d~nte, eu digo a. opinião dé .nm grande apos
:meza-te esta p ela · qual e11 pugnava com a pra- · tolo da emancipação, . o duque de Broglie. O 
:fimd& con ri"cçãO de' bem serrir- ao mell' p&i~ o~ q 1te dizia elle 1 < O resultado d•1 peeulio e da 
liberaes têm· eompr:imiasos· muito sério<, muitc> ·alforria. forçada. é bom como melb.oramcnto do 
solemnes, referentes a esta queatã•i. Em· 1S7t, e•tado da escravidão, como meio de emancipa.
disse Zacarias de Góes e Vaacon.cellos· no- se- · ção· é coou illoaoria > .•• (Sessl!o de 26· de Se
nado· :· e Si o partido' iiberal• não- pugnar pela , t-emlwo.d.e· 1811. .); 
emancipação'd•is· escravJI!', m~nte á · ª"ªfé- po- O Sa. lLDEFO:.iBO Dl!l' ARA.UJ'o : - A lei de 28 
liüca. • .,, (S~ssao d:e.12 de· Setemb1·0·. ) . de Setembro tem feito muito em favor da ge-

0 ga.hiuete- 3 cfu. Agosto, pre~idicfu por- ra.çto actual. . 
esse eminente er.tadista, havfa. incluído. a re-
forma do· esta.lo aervii em duas' falla.s do thro- O Sa. AJUSTIDllill SPINOl.A. :- O senSdor Na
no. O• ministerio reaccíonario 16 de Jubo, buco diase q_ue ·MI m.cdíJa.g; complemea.ta:ras 
organize.do pelo Visconde d'e· ltaborab.y, foi viriam. Jepois; que os partidos porfiat:iam em 
adversa.rio· a essa idéa. Seria. impo:1eivel retro- applicar meios elli~azes par& .•1ue. a.emanci
ceder. p :1çlto gradual foses a. ma.is a.mpla. e a ma.i$ 

Depois da. Ol"ganiução ephemera do- Vis- bre.r;e po, sitHJl; que elle adop·aua a . id.éa do 
cond'e· de S. Vicente, o VisCQnde do Rio Branco pra::o, nlo com.? substitutiva do projecto, llllll! 
conaegllia· que- a reforma. sa.hisse· trium- como eomplBmentar. 
phante· das. lutas parlamentares de 1871. O' Senhores, que temos nôs feito,. d8poia de. ma.is 
digno pre>ide::ite do ministerio 3 de Agos- de sefa annos de governo~ Desp~e:i:amos os 
to. sentíu-;e triste· e magoado; e fez, atií á nossas compromissos, Lltai:noa ás nossas pro
ultima hora, oppoaição· á proposição que foi messas i 
conver~ida na lei. de- 28· de Setembro. ~ao (lia 1:Li'!Jersos ãpartes.) 
coohdàmo• a opposiçio de .z·acarias com a do O sr: Sam iva deehrou, em uma ca.rta cele-
Visconda de ltaborahy· no· secado, e do- S;:-. 
Paulino.de Soaza, n€sta casa . bre, qoe, depois da r eforma eleitoral, o partido 

lib«r• l devia. se occupar da emancipaç,ão dos . 
· Zace.rfas· 'combt\teu a proposta, porque era ca.ptivos. · 
ínsu:fli.ciente ; p:irque uio attenlia á sorte 'das Como vem, pois, 0 nobre depn:t:i.do pelo Rio 
ge raç.ües act11&e~, agrilhoa.das ao captiveiro; de Jl!.neiro, no discurso que a. ca.mara.. acaba de 
porque nito satisfazia. as a.spira9õea du partido diz · d l õ 
liberal. z. a.carias não pa.r tilllava do enthusias· o.uvir, ec que si.o 1110µport tLnas as ec ara.ç es 

do Sr. presidente do cons~lho, companhei.1'0 de 
mo que os defensores da proposta tioii.am pelo ·Zae'-!"ias no miniaterio de 3 Je Agoato ~. 
flllldo· de emmcipação, nos termos em qu • o 
queria o governo. Dous d\stinetos ch•fe~ 1ibe- O Sa. F . Bll!LlzA11.10: -Referi'u-se ao estado 
raes, cuja falta. de1Jloramo~, Nabuco e Sooza. actua.l da sociedade depois da crise por que está 
Pra.neo-, votaram pefa proposta, porque eonsa- passando. 
grava a liberdade dos n11s ci1uros, acompa- o SR. A.tuirr10Es SPU'<'OLA:- O illastre de
wndo & Zacarias nu censura.e contra o pro- putado cens urou o prog rn.mma. ministP.rial por 
jecto. f:11 vou: ler as palavn.a do senador Na- Ct<!lsa. da. idé ... d:i libertação immediata dos es
buco . • • era.vos maiores dti 60 annos. Na. opinião de 

(} Sa. F. Bir.uzaw:- V. E:s:. diz muito do S. Ex., o eacr11.vo é uma propriedad • tão le
que jã. n fez ; eu 'q11ero saber o que aconsolh-. gitima corno outra. qU&lquer. A libertitç!o doa 
para o futuro. escravo~ de 6ll anno;, annunciada pelo mini.s-

O Sa. AruSTill'llS SPINOl.A:·-Si elltOU' inenm- terio, é uma. inj11sti~a, uma. espoliação, um 
eeb11lho. N•st~ parte, o progra.m1ua do gabi· 

tnorla.ndO' ao a:>bre do·put&1lo~ peço descolpa .. A. nete teve o merito de ir um pouco alêm do 
norma do m~u:cliscurso,ll!li de LuÇ&l-a.eu. Para sy~tema da. lei de 28 de Setembro.· o nobN de
.saber°' que d •vemos faze.l"r &. convenientere- pulado pelo Rio de Janeiro ueica a noa3& com-· 
cordar o que temos feito. · . . pet!lneia para faz 'lr essa. ctesaproTJrinç-ro . As 

O Sa: F. Br:r.rz.uuo: - V. Ex. t6111 fallado objecçõe.s de S. ~- não. têm nenhom valor 
muito nesta qo :stão. juri<i.ioo •. Entretanto, .:isto terem ellas vindo 

Q, Sa.. A1unro.!:& SPINOLA~-· Apena.a ama hoje 8. acena,. vou reprodnzir as observaç1ies 
ve7:. feita.e ,pelo. Visconde de S. Vicente, na sessão 
. o Sa. S'Evu.mo Rni:imto: _ Havemos de do senado de 11 de Setembro de 1871, a. quaes 

de.stroem completamente a argumentação de 
sati-sfa:rel" a.o nubra d'~l'ut1do . s. Ex-. _ Siu pa.lavras da um seu co-religio· 

O. Sa. F. B11:Liz<1.a10:-Não quero q.ue V .E~. nario, conselheiro de Ee~o e .i~riseonsolto 
me 53.tisía.ça.;. de11ejava.quo 4) Ol'WI' o messe. wtavel-

0 SR. ·Aa;anoJCS:SPINOL& ! - Disse o· sena- ~o-ill.ustre- V'IBconde: e Farei uma l>r&Te 
àor Na.bnco: cá. respnttl' d.a$' geraçó~s p~1e,._ a.ntithese <k um outro direito, para. que o bom 
rei' $t 7'tO-ctiser g118 este prr>fecto · ê itlf-'$'trÍO. sensv d08 agricultores vej~ a diversidad~ doa 
Ha ... encto, _eo1110- ha, ta.nt& aneie.laile pela 110- earacter"ls e dedoia poi- si mesmo n cónae-
luçio desta questiio do ei&mento ae1'Vil~ ~- quenen•. . . . 
~nJo, como ti.a. ta-nta.~ ea pera.nça9 ' ll'·•st. te1 ; A propnedade nalural tem "ºª 'base na 
pergunto: o q11<!- f lZ' eJJa em· fá.vai- das ge~ões . or-Jem ?tattlral .na. creação, na. consciencia 1111i~ 
ftttlt1eir % Ap&M.~ 1u.a pr<>:nesn aétoal'.' • de : nl"iid ; é 'legitima po~ si mesmo, não olfende 
futuro... AI re!!pO'i» destac qu&o~. Si'". presi- L dmho a.lg:am de outrem. g.• um direito indi-
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vidual que precede á. lei positiva, de quem captiv01, e que os proprietarios · querem ab&
não é creatura, de quem ~iio depende, poia fal-a, inutilizai-a pa.l'& que· a libGrtação"' não se 
que eeta não faz ma.is do que reconnecel-o, res- faça. São os proprios senhores que vão dar a 
peita.l-o e sancciona.1-o em suas divel"saE rela· seus eecra.vos noticia desse movimento, e que 
~e juridicas. . . . elles estão crganiza.ndo um contra-movimento 

O .direito sobre o escravo que se chama paraq•.ie continue a. enriquecer-lhes o trabulb.o 
.propriedade, ê muito diverso. Não te~ .base aviltado pelo servilismo. 
na ord.em nat11ral, que pelo contrario offe~de; Esquecem-se os lavradores, no afan de defen
não é legitimo por si mesmo, não precede a derem interesses pessoaea, de que, depoie da 
lei civil, pelo contrario é filho unic.imente do l ei de 28 de Setembro, ha graves perigos em 
erro della,por uma. falsa apreciação do in.teres11e impedir a. libertação. 
publico. Em vez de imlependenle da .lei or- Eu vou ler aa p3la.vrae de um estadista. in
dio.aria,é em. tudo e pol" tudo dependente de.st~. suspeito á bancada. conservadora., e que fez 
O direito de propriedade natural ou ordina.- tenaz oppoai~ão á lei de 28 de- Setembro. 
ria é um direito indefinido, integ ral e per- Disse o Viaconde de Itaboraby em 9 de Se-
feito... . . tembro de 1271 : e Não estão 011 escravos tão 

O proprietario póde cortar a sua. arvore, quan- embrutecidcs que não conheçam, que o mesmo 
do quizer, -p-Ode a.rrazar o seu predio, póde matar direito que têm os filhos vindouroe á libcrdad<i, 
o seu animal, quando lhe _convier; ó senhor devem ter seus pais ; que o mesmo principio que 
de usar e abusar do que é seu_como lhe app_rv~- determina a. liberdade de uns, deve d~terminar 
ver ; como senh.or absoluto, nao encontra lim1- a. de outros ; que, si ha razão, si é justo qu.G 
tes senão em relação aos direitos de um. tercei- seus filhos ~ os escravos da nação aejam livres 
ro, m·as não quanto ao objecto. O ilircito _de de o:-a em diante, a mesma. razão, os mesmos 
propriedada excepcional, em vez de i11definldO priocipios, a. mesma justiça Gxigem a liberdade 
e absolnto, é, pelo contrario, limitado e sujeito de tolos; qne, si o legisla.dor não a clã aos que 
ãa restricções da lei e da. . propria. natureza do fie am em escravidão, é porque s2us senhores a 
objecto que, como ente mor-al, tecn direitos que isto se oppoem.· Est \ idéa, esta convicção não 
devem ser respeitndoa. )) O illustre juriscon- póde d()ixar de altera.r as relações de b<inevo
sulto continua a. fü2;Clr outras conaíd..,rações de lenci:i. entra os sanboros e escravos ; o mallo
accórdo com os principioe, então em voga, sobre gro da.a esperanças IJ..Ue elles tem nutrido até 
o direito natural. Depois de citar cs alvará$ de a.gora, e que lhes tem sido dildas pelos·escri-
6 de Ju11ho de 1755 e 16 de Janeiro de 1773 diz ptos, pelos discuraos, pela propaganda que se 
&inda.: ·« O direito de um homem sobre outro tem espalha.do no lmperio, ha de inspirar-lh.es 
homem ci um privilegio o muito exorbit~nte eentimentos de ave1·são e irritai-os contra seus 
ou excepcional. O legidador, que o creou, tem senhores.» 
a~m dnvida o dir1üto de supprimil-o, e não tem, Retticta.m os agricultores nessas palavras, 
porque comprar a. faculdade de usar do aeu po- proferidas ha i3 annos. Em meu conceito, as 
der legitimo, de fazer jus~iça, de abolir um pri- ligais agr icolas estão aggravando esses pe-
vilegio contra.rio a.o direito natural e commum rigos. · 
pr.ra. volbr ili norm<ls moraes deste. · Quem O Sa. F. BEL!SARIO: - As conferencia~ que 
ac('ita um beneficio excepcion~l e por sua na- fazem os abolicionistas é que não têm resul
ture21a tempora.rio, aceita-o a. seu risco e peri- ta.dos íanestoa. 
go; devendo saber que rlle não continuará a·ae ~ 
parpêtuar desde que o iateress~ publico <!xigir O Sa . An:sTID~ SPINOI:A:-Nao tr:abal~moa 
0 contrario . ,., . pela emanc1paçao por odio ao propnetano. 

Ha um texto sagrado que diz: tempuse$~ lo- 1 O Sa. J. P:emoo:- Por amor. 
gueKdi, t6ryipus est tacendi . Os escravag1stu o Sn. AR1STro1:s SPlNOLA : - Depois da vi· 
entendam quo é c~egadaaocc~silio de.fall&r . E' ctoria. de i87í, que é uma gloria para o par
am symptoma a11.1mador. Esaaa man1festaçõCls, tido !lOnservador, e no este.do em qu<i se acha a 
tornando. patente a. fraqueza dos argumentos 40 questão, promover o seu eles ' Dlace é o maior 
csclavagismo, favorecem & .propagand:i. Aa h- auxilio que se Fóde preitar à lavoura. Pre
gas ugrarias, qne se org&nizam e.m !'lguns mu- tender parar o movimento abolicioniata, é tar&fa. 
nicipios cafeeiros, não podem pl'~JUd1car aenlto til'.o ioaann . como a do conquistador a~~atico 
a. propria lavoura. Nós as receamos só por este l mandando, quando o po:ler llie fugia das mãos, 
lado .• Até esta d!l'ta a propaganda. tem estado no pôr algema6 .ás vagas do Hellesponto •. 
terreno da legalidade, corno_ reconlle~eu o go- · 0 S11.. F. BELtsu.ro: _ v. Eii:. não diz 0 que 
verno em documentos publicos. Abt estão as . . d' 
decla.raçõe3 officiaes no relatorio do Mini>tGrio quer. <;iuer a einancipa.~o 1~0 iata., ou con
.h A · lt 1 d" d bol' -80 da con tempor1sa com o facto -. E represen.ta.nte da "" gr1cu ura., app ao mo aa 1ç - d" r s· bol' :- · 
dição eervil em uma das províncias. Oe co- n~ção, de.ve. ize -o- 1 quer. aª 1~0 .imme-
mitês agrícolas demonstram que a propapnda d1~ta, deve dller como organJ.Za o orçamento do 
vai produzindo e:treito, vai accehrando a. eman- patz. • 
cipação. Que pretendem o~ lav~a.dor~s ~1 ~oafa:r OS~. Aa1e:wn SPmoi;..t:-As 1!1anüe;stações 
0 movimento 'I Perseguir os abolic1on1atas ~ eacrav1stas tinham cah1do em d1scred1to, em 
Reagir t i871 . Algumas 1-epresentac;ões da.quelle t empo 

Refl.icta111. os lavradores que essas ligas rn- foram ve_rdadeiramente grote~as. O mesmo 
raes vão levar aos escravo• a convicção de que, pode-se dizer de algum&& de hoje. · · . 
fóra dos circulos agrícolas, agita-a~ e . cresce No !J!.esmo ~ia em que a me!"'• atten~anJo a 

_ -à.ma opinião generosa que pede a . redempç~ dos uma reclal!laça.o, não consentiu que foas& pu· 
A. 24 
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blicada. no Diario OlfiGial uma repreaent&ção 
no sentido lll>olicionisla, pe!"lllittiu & publicação 
de oatras, das qaaes vou destacar alguns pe
riodoa. Em Ulllll representação, datada de 8 do 
corrente, vinda d~ Leopoldina, provinda de 

-Minas Geraes, se le : 
e A impassibilidade, a tOl•raneia, a pacien

ciA po:pula.r t~m limite.s, e como a. era.tera, eujo 
cimo 111np1do e tranquillo attrahe incautos, tem 
erupções de lavas_ igualmente assolado!'as, e 
fundent4ls. ,. Adianta vem a explicação dessa 
pbrase rhetorica, que se presta a .varios_santi
dos. «Cada braço erga 1llJl punhal e fira. em 
nome da. lei suprama da conservação> (textu1!.l). 
Eia shi. •. 

O SR. F. B2us..1.iuo :-V. E:t. não tem visto -
os jorllll.es abolicionistas dizerem que os escra_
V().:; devem assassinar 1 

Ó SR • .ARISTIDES SPrNoL.i.:-Não. Não a ppro
'º excess-03. 

O SR. F . B.111Lr.sA.1:00 :-Certamente nlo · ap
prova ; mas para que faz questão de phrases' 

o Sa. ARISTIDES SPINOLA. :-Nessa mesma 
representação se diz que-c:ni~ triste historia 
da escrnidão, e.s pagiuaa rell\tivaa a.o Br&Zil 
bem poderiam challl&l'~ae aureas > ••• Aureas 
as iriste11 pag'inas da eaeravidio ! 

o SR. FBLICIO DOS SANTOS :-Leia para 
diante. 

O Sa.. AlltsTmE!! SPrNOLA.:-••• < Aureas
tal é a brv.ndul'a dos costumes que n11. especie 
no• ha diatinguido de outros povos. > Em todos 
oa paizes em que têm existido escravos, os pro
priehrioa disseram que mais humanos do que 
ellos não houve. 

A mesma. linguagem em Martinica, na Ja
maica, no Haiti .•• Si V. Ex. (dirigindo-se ao 
Sr. Felicio) lease a histoi·ia d4s Antilhas de 
G. de Casoagnao, veria que elogio• tece esse 
e1oriptor aos aenb.ores 'dG &~cravos das An
tilhas. 

< O odor balHmico das ta:ias de aaaucar era 
uma felicidade paTu. oa captivoa.,. 

O Sa. F11:r.ccco oos S.i.'llTOS: - A proni. oate
goriea e3tá. aa mortalidti.de. 

O Sa. AazsrroJ:S SPmou: -Tr.ibrei dea.se 
ponto. 

Em toda parte, 110 Bruil, como nu col°" 
nias, a e1cravidão vem sempre acomps.nhada. de -
um ci>rtejo de hon"Ores. 

O S11.. R.1.nseoN.1. : - Cortejo de horrores 
acompanb,a. as classes operarias da Europa, 
upostas á. llliseria. _ 

O Sa. ÂlUSTIDEe SPl!<lor.A.:-_Uma represen
tação vinda de Itabapoana, provincie. do Es
pirito santo, reprovando a iaéa de novoe tl'i
b11tos, concorda com a designação de um prazo 
< & eii:emelo do que 11e fez IUIB colollias hespa
llliol1.11 e màlezas>. Já é uma va.ataiem. 

Os propriet&rios de. Süandy tigaram o Brazil 
elli '!lma. posição angustlosiasima. Eis ·aqui 
suu palavras: 

e A ente que atravesumos, e que fatalmente 
progiedi'ft!,, 110 nos autolha. meioliha. 

O commercio se vê a braços com dilüéulda
des quasi invenciveis, e luta sem encontrar 
bussola. que o guie. 

A lavoura, 11u11tentaculo qttasi exclusivo do 
Theso12ro, defi.nha e 11e acha seriamente amea
çada, sem encontrar pha.rol que a allnmie. 

Oa colo!l.os que poderiam substituir o braço 
eser:i.vo, actualmente apoio unico da lavoura, 
parecem fngir de nós e só procurar a,, altra.
ctivas plagaa argentinas. 

O governo lata com grandes embaraços, !Sem 
encontr~ meios energicoa de combater ou, ao 
menos, de attenaar 1 cri'le que o asaoberba.> 

.A criae que (atalmenta progride desippare• 
cerâ, no eonee1to dos representantes, si oon
tinna.r o statu qt'O, ai não se reforma.r a insti
tuição servil . .. 

Textualmenta:-ca crise qne nos assoberba 
medonha serã vencida, a lavoura sa sustentarll 
e o Brazil co·ntinnará a ser grande e rico> . 

Senhores, ~uando .o trabalho agricola. lllta. 
com tantas d1ffical.dades ; quando a lavoura, 
e.nemica, empobrecida, rebaixa.da pela escra'l'i
dão, preciaa reha'bilitar-se : o conselho que ha
vemos de dar-lhe é que se arme pa.ra defender 
a instituic;ii:o s9rvil, que a tem en vila e.ido 1 

O SR. J . P&NIDO :-Em nenhuma · das Te
presentações, que tenho lido, se pede a. manu
tenção da. escravidão. 

O Sl\. SxvEB.INO RtnEmo :-E' 11ma homena
gem que a hypocrisia. preata á verdade. São 
todoa emancipa.âores, mas não querern dar. um 
pa.aso ~ara diante. Isso não serve ; a. mim_n'ão 
me sat1sfaz. 

O Sa. AlUSl'IDJ!S SPINOl.A. :-E11te estado .de 
inseguridade e de incertsza é que não eonvem. 
Para que iUWJÕes1 A illsütuiçã'.o negra eabo
roa-se. Não acons~lliamos ao agricultor que 
tome a si a tarefa inutil e -ingloria de querer 
sustentai-e.. Eu jã disse em outra oooa.sião qae 
considerava a posic;ã'.o de alguns agrfoultoree 
desorientadoe, tentando defender o eeclava-
gisrno,semélhante a de Sancho Pança quando ae 
armoll pa.ra. defender a ilha Barataria. 

O Sa. JoÃo PB!<IIDO dá um aparte. 

O Sa.. ÂJUSTIDBS SPn;ou:-V. Ex., que 
1i&t11ralme11te leu a obra immorW de• Cer-
vantee, ha de lembrar•3& do Gpisodio ~que 
poz remate ao governo de Sancho Pança. 

Certa noite, vieram _ dizer-Ih• que a ilha 
era. invadida por -i!limigos em üó grande 
copis, e tio fortes, e qa& :não psi:recia 11inã'o · 
que ella se sorver tia. > Trataram de armar o · 
governador·· entregando-lhe uma lança, ma.s o 
entala.ram entre douii enormes p&vezes, ou es
cudo1 de madeira, da modo a .não l>Oder mo
ver-se. De que lhe serviria a. lança 11?odia de
fender, como um trambolho atravessado junto a 
algum postigo. E füi o que acoo.Lecea ao go- . 
vernador, que, preteo.dendo Càminhar, cahiu e 
neou acaçapado _entre os escudos, . que o oppri- . 
miam. Eis ahi o papel qne qaerem que. os 
pobres roceiros representem •.•• (NtloiapoU!Ms 
a protesto1.) . 

O Sa. J. PllOODo. -Não s!o pobreti roceiros ; 
são homena tio· illliatradoe, como V. Ex.. 
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O Sn. F. Bz.LISA.ll.IO :-Oa que ma.nd.aram 

V. Ex. para eà não são pobres roceiros. 
cravos nos annos Ja 1877 a t88i, nota-se uma. 
dürerença de 54.006. Assim: . 

o SR. ARISTIDES SPINOW. :-Não eston diri
gindo nen~n';lla illjnria nos agrieultores, que 
ns:a.m do direito de reprasenbção. Os nobres 
deputa.dos não me comprahenderam. 

Estoa dizendo que o esforço desesperado 
para defender actnalmente o esclavagismo 
pó:le ser comparado ao de Sancho Pança, aper
tado entre os pa.vezes para dar bata.lha. em de
fesa de sua. ilha. E' uma tarefa inuill. senão 
ridicllh.. 

Sr. presidente, si éa.b.is96mos defendendo a. 
b~ndeira. da abolição, ca.hiriamos gloriosamente. 
St oa cons~rvadores nos vencessem neste t erre
~o, querendo o ~tatu quo, no dia seguinte·te
nam a col"agem de oppor-ae 6. emancipação 9 

O SR. SEVERINO Ruramo :-Esta. q11estão nãi> 
deve servir de bandeira de partido. 

O Sa. ArusTIDEs SPINOLA : -Nós a.ceitamos 
as idéas que foram indicadas no programma 
ministerial, embora não satisfaçam as nossas 
aapiraçõe3. Nâ'.o somo3 intransigentes. Aceita· 
mos esaas medidas, si et in-quantum.· Fica 
salvo o nosso direito de reclamar novas medidas 
no dia seguinte. Não ha. aqui partido abolicii>
niata constitnido ~ara dorribar e constituir mi
nisterios. A opinião cada. vaz ma.is se accentúa 
e torna-se exigente, e o governo, sob peno. de 
faltar ó. sua misslo, não póile deixar de acom· 
panhal·a. 

Creio que o nobre presidente do conselho re· 
feriu-se tambem á ncce.'!Sidade de se orgauizar 
nova matricnfa dOI escravos ••• 

Voas :-Nlo fal1011 nisso. 

O Sn.. AittsnoES SPr:SOLA:-Ots ultimos rela
tarias do Minietorio do. Agricultura foliaram 
em novB matricula. 

O Sa. ANDRADE F1GtlJUB.A:-Foi o Sr. Avila. 
quem falloo nisso ; entretanto, era. uma idea 
que eu aceitarfo, mas em termos . (,ipoiados .) 

O S11.. AruSTlDBS SPJNOLA:-E' censuravel 
que não tenhamo• &ind!l uma estatística encta 
dn população escrava.. At9 esta data não so 
pôde uber qu:il o numero de escravos matri-
cubdos no Imparia. · . 

Annexo ao relatorio do Miniaterio do Imperio 
do anno pasS!do vem um trabalho da exti.J2cta 
Directorfa de Estatística, JXllO qual se vê como 
são imperfeitos e incompletos os dados es\~tis
ticos sobre o estado servil. Segnndo este tra
balho, foram matriculados, em i873, i.548.632 
escravos. No quiuquennio -de 1877 a i88l, a 
dimin11ição da população escra.va. foi de 21 
pessoa.a por i.000. Feito o calculo sobre esta. 
base, deverá existir no Imperio i .200. 000 ca
ptivos. No relatorio deete anno dé.-se coooo 
existentes 1.243.800, a&nclo 297 .. 969 a cliife
rença da matric.nh. quando o :riumel'O das ma-
nnmissões é de 329.873. . 

Por ahi se vê a imperfeição desse5 · dailo~. 
Comparadas· as en\rado.a._e sabidas dos es-

1877 •...•.•. 
1878 •.. ••••• 
1879 .. •• .••• 
1880 ••..•••• 
i881. , . .• ..• 

Entradas Sabidas Dilferença 
43.692 33.270 f0.422 
40.896 28.771 i2.t25 
33.104 21.687 ii.4i7 
42.185 26.126 16.059 
26.859 22.816 4.0t3 

186.736 132.670 54.066 
Nlro . moJ."ece~ confiança. as notas sobre a. 

mortalid11da. Sirva esta observação de res
posta ao aparte do nobre deputado por Minas, 
q:;.ando citou a estatistica dos mortes pll-ra. elo• 
glBJ' o tratan:ento dos escravos no Brazil . Bas
tava comparar a. e~tatistica da provincia do Rio 
de Janeiro, ·como· já tive occasião de fazer com 
a de Minas, pa.ra provar que el.la não é ex'acta. 

O 811.. F.11L1c10 DOS SANTOS :-Essa. estatietic;i. 
não merece confiança absolutamente.· 

O Sa. ArusTIDE'l SPINOLA. : - Si não merece 
confiança, pan que a invocou, ha pouco, 
V. Ex., a.fim de provar o bom tratamento dos 
escravos~ 

O Sn.. F11:ucro DOS S.i.NTOs :-Não trouxe como 
prova ; ch&JUei a. atlenção da V. E:r. . . sobre e~te 
ponto. 

o SR.. JUlS'TIDES SPINOLA:-Quando em toda 
parte a mortalidade dO!I escravos ei:cede á das 
livres, a. esta.tistica do Brazil registra um re
sultado que só se encontra talvez na. Suecia.. 

O numero ele follecimentos registrados de
pois da. matricula o de 195.348, usim distri
buídos : Amazonas, 64 ; Pará, 3.337 ; Mara
nhão, 6.309; Pianhy, 2.280; Ceará, 2.211 ; 
Rio Grande do Norto, 6B2; P:u·abyba, 3. 142; 
Perna.mb11co, ii.646; Alagóas, 2.258; Sergipe 
3. 746; Bahl;;, !3. 523 ; Espirito Santo, 3. 298; 
município neutro, 8.893; Rio de Janeiro, 
54.705; S. Pa1llo, 26. 131; Para.ná., i.175; 
Santa Ca.tharina, 1.549; Rio Grande do Sul, 
8.301; Minas Geraes, 40.553; Goyaz, 982; 
Mato Grosso, 563. 

Senhores. não posso mais alongar-me sobre 
este aaaumpto. Lembrarei, ao terminar, ae pa
lavt'IL!I de Montnlambert. cocnmemora!ldo a obra 
grandiosa da emancipação da.e coloniaa in.
glezu, 

O $11. Á.'!DIIAD?: FrGUEIR& :-Que até boje 
não con~eguira.m reerguer-se da decadencfa. 1 

O S11 . A1trSTIDES SPrNOLA:-(lêJ: <Admiremos 
sobretado a obra pâcüica e sublime da abo
lição da escravidão colonial. Estavam em li
tigio um grande interesse moral, uma. reforma. 
a. e-0nqui11t.ar lenta e laboriosamente sobre ha· 
bitos arraigados, velhos preconceitoa e inte
resses intransigentes; foi conquistada ..• Os 
promotores dessa grande Teparação lutaram não 
só contra a. rotina, como contra a politfoa, 
eont!'A o eommerclo, contra • ma.rinlia merw 
cante, contra a. indastrfa, contra 011 mais po
dero&OI elementos da gran l eza britannica. ; 
mas "Ven.cemm. Nunca rec11a?'am, nunca dn
vidaram. ; e apó1 30 annO!! de trabalhoa, lutss 
e calumnias; no ·dia ftxMo pelos dacretos >eter~ 
nos, Deus coróo11-os · pelo suceesao e puma 
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gloria tão belhi e tão '(!UT!I que o meu eoraçã.o 
de franccz e de ca.tholico sente que o não ti
vessem ·a França e a Igreja..> 

o SR. ÁNDll.A.DE FIGUElll.1.:-E' o que não com
pL"ehendo, desde que ella. não provoca. pro. 
ducção. 

Inspirem•nos coragem essas nobres palavras 
para levarmos ao fim a tarefa. gloriosa da. eman
cipação dos escravos ! 

Sr. presidente, peço desculpa ao nobre _mi-. 
nistro da guerra por não ter me occupado ainda. 
de nagocios de sua repartição, o que farei na 
ultima. parle do meu discurso. 

Preciso responder algumas observações que 
a.qui têm sido feitas sobre· a. nossa viação far
rea. Tenho ouvido sustenlal"·B9 em ambos os 
lados da cama.ra. dontrinas inteiramente in
a.ooita.veis sobre eatradas de ferro. 

O desenvolvimento das nossas linhas ferreas 
tem silo moito lento, comparado ao de ontros 
paizes. Só temos em trafego, segimdo o ultimo 
rela torio da _agricuHura, 5.600 kilometros de 
e~tradas de ferro, o qu~ representa um numero 
insignificantissimo em um pa.iz que t9m a ex
tensão territorial do Brazil. Em 50 a.JlD.OS essa 
po1er~ invenção da mecanica moderna trans
fonnou a face do mundo. 

Quando se inauguraram os primeiros kilome
tros de estradas de ferro no velho continente, 
duvidaram, a principio, deasa revolução, a 
maior talvez que registram os annaes da. in
dustria. 

Homens politicos not:l.veis não acreditavam 
na.a vantagens economicas da viação ferrea, e 
prophetisavam qua ella arrllinaria as ftnança.s 
da Europa. 

Hoje emprega·se em no>sa tribuna. pa.rla
mentar, contra o estabelecimento dos trilhos de 
ferro, os argumentos dos financeiros francezes de 
1830. Os factos vieram provar que se engana
ram os propbetas da bancarota, e qne razão 
tinha Robert Peel quti.ndo, em i834, recla.ma
ya. o rapido pro~sso da viação ferrea na: In
glaterra, para que alia. · pudess2 manter a sua 
1mpremacia. · 

O nobre deputado pslo 11° dislriclo do Rio 
de Jaiieiro entende que temos andado de mais, 
que é preeiso parar. Não nos sirvam de eati
mulo nem oa Eetados-Unidos colonisando, em 
virtude da. estrada. do Pacüico, as terras do 
oeste, nem o de um povo, oriundo, como nós, 
da rar;a latina, a. Republica .Argentina. 

O honrado deputado considera as estradas 
de ferro sob um só aspecto, não como legisla
dor, não como astadista, p0rd6e-11ne a franqne
ll:a, maa como homem da bola~ 
, O Sa. ÃNJ>UDE F1euE1RA :-Não apoiado.· 

o SR. ArusTIDES SPINOLA :-S. E:!:. só apre.. 
eia as vantagens de uma · linhl'.I ferrea, pe-
las cotações da praça. · 

Senhores, é preciso considerar as estradas 
de ferro debaixo do seu verdadeiro aspecto. 
E' Ulllll qu·eatão complexa. O legisla.dor não 
tem d1u.ttend0r sómente aos jnro3 do capital 
empregado na linha, como faria um negoc!a.nte. 
Uma estrada póde não dar bons dividendos a 
setis accionistas, -póde não ser uma boa collo
e_áçlo dos fnndoe para o capitalista, ma.a tra
zer muitaa vantagens sociaes, e eer, a.inda 
~aia, v~rdadeira.mentê producti11a, no 1entido 
eeonom1co da palavra. 

o SR. ARISTIDES SPINOLA:;_ A producção de 
uma estrada de ferro não deve ser a.valia.da. só
mente pela cobrança. das ta.rifas. Ha uma 
enorm~ economia de tempo, -de serviços, de di
nheiro, que não figura na escriptura.çã:o da em
preza, mas concorre para. au.gmentar a riqueza 
social, para a massa dos valores. Essa eco
nomia pôde ser calcula:l.a em cifras. O en
genheiro He:wkshaw, que esteve no Brazil, 
disse acertadamente que o Estado procedi.a bam 
dando a garantfa de 7 •fo a estradas que só pro
duzissem 4 °/0 de renda ••• 
· O S:a. FELrcio nos Sillros:- Sem duvida.. 

O Sa. A1us=!lls SPINOLA :- • • • porque em 
mais de 3 °/0 podia ser avaliado o a.ugmento da 
produc~ão proveniente da economia de tempo e 
de outras cansas. · 

Eis as palavras de Hawkshaw' 
e O que a.s estradas de ferro tra.zem. ãs ri

quezas de um paiz é enorme. Ha 25 a1:mos, eu 
demonstrava. perante uma commiseã.o da ca.mara 
dos communs que o caminho de ferro dos con
dados de York e Lancastre, do qual era. enge
nheiro e que ligava muitas cidaiies populosas, 
fazia economisar a.o publico uma somma. supe
rior a todos os dividendos da companhia pro
prietaria. A Russia, para a qual os meios de 
transporte aperfeiçoado tiveram importancia vi
tal, obrou b~m emprehendendo algtlillas linhas 
que,considen.las quanto á receita e á despeza, 
constituem mã especo.lação, mas serão um dia 
realment~ fructiferas, no poiito de vista nacio
nal. O Brazil, visitado por mim recentemente, 
reconheceu judiciosamente que o Esta.do faz 
bom negocio garantindo 09 juros de 7 ° f • a todo 
caminho susceptivel de dar _uma. renda. de 4 °/ o. 

O Sa. Mol\ÂlliS J.i1.RDIM:-Em algomas zonas, 
a~ nossas estradas de ferro tem provoca.do 
grandemente a producgão. 

o Sa. ANDRADE FIGUEilU :-1$00 é em uma 
ou ontl'a. Eu faço excepções. 

O Sa. A1usrn>Es SP!liOLA :-Não é uenhuml'.I 
novidade a doutrina. de fü.wkshaw. Encontr-0-a 
nos mais diB tino tos escri ptores, que se têm 
occupado dessas questões, como K1·antz, Fo
ville, Brunfa.ut, Ch.oron e outros, que consi
deL"am · as linhas ferreas orgãos commerciaes, 
e instrumentos d~ industria. 

O n.obre deputado, a quem me retiro, tem 
censura.do muitas vaze3 o prolongamento da 
estra:ie. de ferro D. Pedro II, csq_ uecido, além 
das vantagens economicas, das sociAes e ad
ministra tivas que dabi resultam. Um parti
cular que fazia a viagem a ca.vallo daqui a 
S. Paulo, além das despeza.s da viagem, con
sumia muitos dias, qne hoje são emprega1os 
em outros serviços. A industria e o co=ercio 
tomara.m grande incremento. O nobre deputado 
quer avaliar da importancia -da linha sómente 
pela. tarifa 1 

Não podemos considerar·as estradas de ferro 
odtn n01110 paiz, como ellas o foram na Europa.. 
Em pe.izes de popula~ão densa, nos qnaes a in~ 



Cà'nara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 30/0112015 14'4 1 • Página 35 de 39 

- i89-

duetri11.'já estav;& desenvolvida.,· as estra.das de"I de invoca.r o espectro da. bancarou qnando' se 
~rr~ foram ~br~ es~oado~ros Pª!ª os productos. trata da constracção de linhas ferreas, que vêm 

or lllllo, as prune1raa linhas inglezas deram opulentar-nos ~ 
excellentes resultados para os empreza.rios. . - . 

Não podemos esperar.no nosso pa.iz que 0 de- Sinto nao. dispor de tempo para. en~rar em 
serto se povoe pars. construir depois' a estrada ou&ras co~a1derações . .:"obre ~sta .mataria. Es
de fe:ro. Ifüa h~ de levár & população, a. in- pero ter aind~ occas1ao de diecutil-a . . 
dustna., as ma.chioll.B", a civilização. Diz-se que Vo11 apron1tar o pouco ternpo de que dis· 
os pl'oductosdointerior niio eupporta.m a.s des- ~nho para chamar a. attenção do nobre mi
pezas do longo percurso. E' um e:igano. Qua.n- 11;1stro da gaerra. aobre alguns assumptos rela.
do. vemCls ng~r~r nos mercados da Europa. o tl!ºª.á. sua repartição. <? honrado ministro é 
tr:Jgo das phn1c1es do Oeste dos Esta.dos Uni- ID.llletro, e poucos ecrv1ços póde ·prestar, n& 

dos, exportado por Nova-York e s . . Francisco; na. pasta da. guerra, â sua província. 
qua.nd~ no3 mercados e ~ntraes do velh.o conti- O Se. . J. PJ:NIDO : ...:... Prestando-os ao a.iz 
nente, vende-se a lã d~ Australia e do Rio da os mineiros ficam satisfeitos . p ' 
Pra.ta.;. quando cons11mirnos no Brazil o arroz . . . 
da ln1ia., e:s:portádo da. Inglaterra; podemos in - O SR.. ÀRisTI?ES SPlNOLA.--Como ~ºJª é dia. 
vocar essa. objecção \l A área productiva a.lar- de Santo Antomo, lembro ao nobre mwstro de 
ga-se consideravelmente, além. dos nucleos de que. em 011ro Preto este Santo rooebe soldo de 
população que se formam a.o lon.<>o das forro- capitão, o qual naturalmente é entregue a. 
vias que entretêm o commercio. "' ~ procurador, como acontece em outras 

Tem-se repetido muitas vezes nesta camara provi~cias. 
que as garanti3J3 de juros para a construcção de Creio que não é herezià pedir a suppre?são 
estl•adas de f erro nos levam · ao abysmo. o Sr de3se soldo, que aproveita ao procurador do 
F er reira Via.nua, usando de uma das sua~ Santo. Eu tenno aqui algumas nota.5 sobre s. 
phrases leg endarias, jã veiu allumiar as fé de oftl.cio desse illostre ofticial. A carta r egia 
bordas do abysmo . de 7 de Abril de i707 confere à imagem de 

Na àemonsn·ação da despeza effecttMZda S!"nto Anton~o da Ba.rr~ da. Babi~ o pos!o ~e ca
pelo Miiiisterio da Agricidtúra durante 0 pttlLo . F;sta lI4afem foi promovtda a maJor de 

.ea;ercicio de 1.861.-62 a 1.880-81, publica.da tnfanto.r1a ~or ecreto de i3 de Setembro de 
eflte anno, a de:speza corn garantias de juros .,. 810 • O &VISO ~e 29 de Julho _de i859 declarou 
estradas de feno sobem a 38 . 107:914$267. que o aeu venc1!D-ento é cJnsid:rado soHo e 8 
~e~un:i? o relato_rio nltimo d.a mesma. repar~ pago pela repa:tição ~a. guerra •. 
tiçao, a 1mrortanc1a annual dos Jnros garantidos ~anto Antonio do Rrn de J1111.en•o . tem logar 
a todas as estradas de ferro,é de U.437:000$000. ma1~ elevado na hierarchia militar. A carLa 
Ea113a onus do Estado para um melhor&me11.to regui. d.e _21 de M~rço de i7H con.fir~on o posto 
de ~11a natureza, em um plizvasto como 0 Brazil, de capitão confe.r1do a Santo Antowo pelo go
nos aterram. Entretanto, folh.e11.ndo os doeu- vernador Antonio . de Albnquerqne Coelho e 
me~toe estat~sticos, vê-se que só pelo Minis- Cs.rvalh~, pelo mot1vodesn~ mtercessãoquando 
teno da Agricultura consumiram 01 serviços entraraQ os francez':l8 no Rio, eob o commando 
municipaes da cõrte, dura.nt e os mesmos exer. do Du~erc ; promovido 11. sargento-mór de in
cicios : 53.261:1:522$, aseim. distribuidos: fantar1a por decreto de :1.4 de Julho de i810 e a 
p · p bli =OO tenente-coronel da mesma arma por decret.o de 

ass.e10 u co. • · • • · · • · • • · 213:0 26 da Julho do i8i4, di1penaa:ndo-se ai despezas 
Jardim Botanic<!· •• • • · •• •• • • 326:000 com a sua patente. (Aviso de 22 de . Agoato de 
Col"po_ de Bombeiros .. • · · .. · • 2. i30: 000$000 1814.) Foi condecorad-:> com a Grã-CrllZ de 
Il~uminaç~ P.ubh~a.. · · ... • · • • 13.043:000$000 Chriato por de~reto de 13 de Agosto d~ 1814 O 
L1mpe~a e_ 1mgaça.o da cidada 462:522$000 avilO de 13 de Agosto de 1833 mandou contin~ar 
Bemfeitom11 na . fazenda d~ o p.i.gamento do soldo de tenente-coronel ao 

LagÕll. do Rodrigo de Frei- mesmo o1Bcial. 
ta.11 •• •• •• • • .... . ... • .. . • • i75:0~ A imagem de Santo.Antonio de Goyoz tem o 

Esgotamento e aterro de pan- soldo do capitão, conforme a Resolaçã:o de 29 
tanoa. · · · •. • • • · • · • · · · · · · • · 87:000$000 de Oatubro e Provisllo de i9 de Setembro de 

Esgoto ~a culad~. . •• . • • . • • • fS.054:000$000 1750. 
Abastecimento d agua . •. .• •• 20 · 779:000$000 O a.viso de 26 de Fevereiro de 1799 con-

------ cedeu â imagem de Santo Antonio do Ouro 
Soinrna. · · · • •. · 53.269:522$000 Preto o soldo de 480$000. O nobre ministro 

.Accrescentem-se L2t6:723$ com o ja.rdim do mandará. exam\na.r quanto recebem os proeampo da. Acclama\lãO, e a despaza subirá a cttndorea dessas imagens nas thesourari.as daa 
54.486:245$000. provincia~, ~ dirã ai convém cortar essa des-

Na. verba destinada a obras publicas gera.es0 paza. 
na importancia. de 32.228:428$, sahirlo, pa.ra as Sr. preaidente, o nobre miD.istro da guerra, 
da córte, i9.241:809$, os qu11.es, a.ddicionados cuja illuatraçiio, talentos e actividade admiro, 
à quHtia acima., perfazem a eomma de (Apaiados) podia prestar.um grande serriço ao 
69.726:053$00(). Ainda ba ontras despezas . exercito, concorrendo para que fosse convertido . 
· Sr . presidente, si o nosso estado finimceiro em bi o .projacto de codigo penal militar, a 

pormitte todas essas despezas, e 011tras que respeito ·do quiU já ha parecer de uma com
correm por outros minieterios., pan possuirmos missão da. Gamara. (Apoiados}. A legislação 
uma capital digna do imperio, porque ha'l'emo~ penal, que a.inda. vigora para. o . exercito, nlo 
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esta de accôrdo com a indole das instituições Eapirito Santo •.• ;, • ••• •••• 

S. Pa.alo •••. •• . •.• •••.•• ••• 
. 2:718$028 

557$03! 
38:79f$204 
2:843$790 

f.65:455$676 
303t720 

i0:364$597 
5 :597$447 

que nos regem. · 
Os artigos Je guerra, publicad.Oll no tempo da 

monurchia. absoluta, qua.ndo não se attendia a 
proporcioualidude e igualdade das pena~, re
pugnam ào estado acto:U da. noSS& civilisação . 

As disposições que regalam o processo mi
ntar, quer na. formação da culpa, <iuer no ple
na.rio, são arbitrarias e cheias de incongrllen
oia.a. Ellas não offerooem eegnns garantia• 
ao ãccusado , sendo O! processos longamente 
demorados. 

Quer nas nomeações dos conselhos de inves
tigação, quer D& organ.iza.ção dos conselhos de 
guerra, o arbitrio conferido aos commandantes 
das armas devia ser limitado. Muitos abusos se 
intro:luzem nos processos militares , os quaes 

· podiam ser evitados, mediante um codigo do 
processo mo:lels.do sobre os principios hoje 
admittidos na applicação da.s penas. 

O Conselho Supremo Militar que, além de 
corpo consultivo, é o nosso tribunal militar de 
2a ineta.ncia., ainde. se r egula pelo regimento 
de 22 de Dezembro de i 643, pelas ordens regias 
expedidas p!!.ra. o antigo conselho de guerra de 
Lisboa. e :ilva.rà de 26 da Outubro de i796. 

Esse tribunal exerce arbítrio immenso na 
applicação das penas, como si ainda estives
semas em pleno dominio colonial. 

A jlll'isdicção militar ó especial, excepcional, 
-o que não quer dizer que seja. arbitra.ria e que 
contrarie as normas constitucionaes; que do
vem predominar em todo o corpo da nossa. le · 
gislação. 

São constllntes as recláras.ções para se re
formar essa velha legislação, que rebaixa o 
soldado e torna-se um espa.nta.lho para. o volun-
tariado. (Ap()iados) . · · 

Qnando o conseguiremos ~ 

A centralisação, que é um vicio geral do 
nosso systema. administrativo, domine. na a.d
ministra.ção da guerra mais do que nos outros 
minísterios. 

A centralisação existe nos menores serviços. 
As provincias se queixam da desigualdade 

com que são tratadas na distribuição das verba.a 
pur& obras militares. (.4.poiados.) Os quarteia, 
as enferma.ri.as, os deposi tos de artigos bollicos 
em a.lgu mns provin cias, precisam de obras, 
ciue vão seudo sempre adiadas, depois de con
tinuas reclamações, relatorios e orçamentos. 

O Sa. MolU.llls J.raDm:-Póde dizer de todas 
as provincias. 

o SR. ARISTIDES SPINOLA.:-Nas despezas 
com as obras militares realindas no eiercicio 
de 1BS-~i8S3 éoube á córte i 94:939$092 e ás 

. 20 provincia.s do lmperio 279:887$265 pela 
' fórma seguinte: 

Amazonaa ••..• .••. . ••• •.• . • 
Pará. •.•••..• . ••...••. ••• • , 

i8:6i4$492 
$ 

ParuuL .. .. ...... ... ....... • 
Santa Catharina • •••.••• ••• , 
Rio Grande do Sal ......... . 
Goyaz ... .. ••. • ........... . 
Matto Grosso ............. .. 
Min111 . Gerae11 •.•..••••••... 

Somma •..• , ..... 279:887$265 
·Trago o exercicio de i8S2 - i883 como 

exemplo. · 
No anterior, as despeias nas provincia.11 foram 

menores. 
As distribuições são continuamente des

iguaes. 
O SR. CAMA.B.GO:-E' conforme os or~men· 

tos e as r"eclamações pf'9vadas ; não ha a.rbitrio 
do governo . · 

O Sa. AruSTIDJJs SPIKOLA.:- Como não ha a.r
bitrio, si o governo é quem attende ás r ecla· 
mações, qaem manda m:-ganizar os orçamentos, 
quem julga da opportunida.da du obras, quem 
formula as tabellas, quem solicita o credito 1 
· A centralisação dos servjços chega às vezes 
á. extravagancia. A Intendeneia. da Gnerra. 
fornece para. ºos corpos estaciona:los tias pro
vincias mais longiquas os mais insign ificantes 
objectos. D'aqui remette· se, por e:xemplo, areia. 
para servir no escriptorio do batalhão 20, d11o · 
guarnição de Goya.z. O governo paga a. des
p eza. do transporte de objectoa que seriam eom· 
prados na provincia. por menor preço. 

Eis aq u1 up:i. e:i::e mplo caracter ístico do nosso 
systema centra.lisador. 

O governo mandou fornecer colchões ã en.íe!"' 
maria de Goyaz. Faltou palha para o enchi
mento de alg nns colchõ1s, e não havia verba 
para esta diminuta. despeza., que excedou ao 
primitivo orça.mento.-0 medico da enfermar!& 
recfama., o commandante do corpo representa 
ao presidente, e este, não tendo ordem e:i:preasa. 
para. autorizar a despez·a , solicita.-a do Miniate. 
r io da Guerra.. 

Depois de mnito tempo e de varia.a informa
ções das secções, expede o Ministro um aviso 
declarando ao presidente de Goyaz que aftm de 
resolver sobre a autorização solicitada, para 
mandar fornecer palha para o enchimento de 
meia. duzia. de colchões , seria. preciso qu e o pre
sidente mandas>e organizar um orçamento. - E' 
até o:n.de póde ohegar a. eentralisação ! 

O Sa. M oMES lÃRDIM:-Talvez isso a.conte
cesee, porque se tratava. de Goya.z. 

O Sa. M.&.NOEL PmcrELL.&.: ... -Não; é o meamo 
syatema centrálisador para. todat1 as províncias. 

O Sa. Aru:sTIDES SPINOLA:- Fech::m- se as 
pequ enas portis, e abrem-se aa gran des , por 
onde sahem 03 dinheiros do Estado . 

:Maranhão ... .. • ••.• •.• •••• 2851600 
Como falt&m a.lgans minutos pa.ra d11.r a hora 

do encerrr.mento, aproveito-os para referir-me 
aoq pre1idio1 !\UG exiltem em Goyaz •. Os pri
meiro1 presi!l101 deu a provincia forinn creados 
pelo •vi.lo '111 211 dn Agolto de i849, do Vi1-
00Dd1 da Moola.Al•l"e. • para ene~ foi expe
dido o r1galamuto de 2 de Janeiro de.1850. 
Foram d11Uuado. • prowger oa nacionaN 

Cearà. .. .. .. .... .... ... . .. . 
Rio Grande de Norte •.•••••• 
Parahyba • •• ••••• · · ....... . 
Pernambuco •.•. • • •• •• •.• • •• 
SeJo~pe . ... .... .. ......... . 
'Bala.1~ •••.•• •. . . • ••••••.• · •.• 

7:~~ 
i:9i~s$808 
6:~7 

473$900 
..2.600$186 
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contra as inelll'sões dose aborígenes e a. favo
recer a. navegação do Araguaya. Esses presi
dios, cujo numero foi depois augmentado e di
minuido, têm sid.o transferidos de llll'.las para. 
outras localidades, attendendo-se, ora á. nave
gação do Tocantins, ora á do Aragnaya.. Hoje, 
ha. poucos preaidios em Goyaz. Na linha dl) 
Aragua.ya. existem o de Jurupeusen e o de 
Santa. Maria, e no Tocantins o de S&nto An
tonio, recentemente transferido para a. con-
1luencia · do rio Bagagem, no Maranhão. O de 
Santa Barbara. foi extincto, creando-se, em seu 
Jogar, a colonia. Mac?.dina, no AI.to Araguaya, 
onde eram constantes as excul'SÕeli dos ca.yapós. 

Figa.ram nos balanços, preaidil)s qu~ não exis
tem ha muitos annos. Não encontro informa
ções sufilcientes a respeito destes estabeleci
mentos no relatorio do Ministedo da Guerra. 
Elles se acham em decadencia, com pequena 
guarnição, não podendo eatisfu.zer os ftns 
mencionados uo regulamento de 2 de Janeiro 
de 1850. . 

Depois da extincção do presidio de Leopol
dina, sobre o Aragnaya, eu consegui autoriza.çw 
pa.râ. fundar um posto militar entre. S. José e 
Santa Maria. Entre e~se~ dous pontos, a linha 
1lüvial tem uma extensão de mais de 800 kilo
metros, sendo as margens do rio completa.mente 
desertas. Eu mesmo, quando estive no Al'a
g uaya, designei o logar pa.ra o esta.belecimento 
desse posto militar, na ilha do Bananal, para 
servir de nucleo :5.Jntura população dess(l. im
mensa Mesopotamia, como j:i. tive occasião de 
dizer nesta tribnna. 

Não encontrei no relatorio de. gnen•a nenhu
m(). informação sobre esse destacamento, que 
não sei si já. estara removido e inutilisa.da.s as 
deepezaa ali feitas, como aconteceu com os de 
ltncayti, Chambioás e outros do Aragaaya. 

Sr. presidente, a hora estâ dada, e, embora 
desejasse occnpar-me de outros negocios .do 
ministerio da guerra, sou obrigado a terminar; 

Limho-me a es•as modestas ob>ervações, 
certo de q_ue o illuatrado ministro da. guerra 
corresponderá á. confiança do parlamento, me
lhorando os importantes ramos da aclministra
çA'o publica., entregues ã sna intelligente di
recção. 

Tenho conoluido. 
(Muit11 õam t muito b~m! O orador e felici

tado.) 

~ 

• elll 13 de Maio rre 188~ 

Vide pag. !36 do Vol. I. 

O Sr. Carneiro da <Junh.a: -
Sr. presidente, devo consignar qne V. Ex. 
acaba de fazer-me a graç& de conceder a. pa
lavra. qnando a hora se acha. bP.stante adiantada; 
falta. apenas meia hora para completar-se a pri-
meira pa.rte da ord.em do dia. . 

Peço, portanto, a V. E::z:. q.ue tenha para com
migo a ·tolerancia, que ainda ha. poucos dias 
teve para com o illustre deputado pela pro
vincia de Mi.nas, o leaàer da m:uoria, que 

fa.llou até às 3 i/2 ! pois não . é po!sivel que 
eu desenvolva. as =nas corui1deraçoea em tão 
curto espaço de tempo. Esta declaração faço 
para previnir qualquer questãl) ulterior com a 
mesa. 

Sr. presidente, não posso deixar de felicitar 
o paiz por ver que este projecto, eu.feza.do, 
manco e mutilado, ainia se .arrasta pelos tra
mite.s d11. discussão, graças :i op]Josição con
servadora ; e não permitta. D~us qne t:i.l pl'O
j.eeto se converta. em lei, realizando-se assim 
a prophecia tio honrado deputado pela provin
cfa do Rio de Janeiro, de qae, quando a governo 
tenha a força de fazer passar este projecto 
pela chancellaria da maioria desta ca m:i.r11., 
não encontrará no senado nem 10 voto>. 

O S11.. F. BEL1zARio:- E ê talvez por isso 
que muitos votam aqui por elle; é por sabe
rem que não será. lei. 

O Sa.. ANDRADE FrGUEilU.: - O propril) go• 
verno está convencido disto. 

OSR. CARNEIRO DA CUNHA:-Sr. presidente, 
a organização judiciaria de um Estado é uma 
das partes mais im port.antes da sua constituição, 
porque a ella. se ligam os interesses mais 
caros e sagrados dos cidadãos. 

Eata discuasão não poderia correr indiíferente 
para aquelles quê tanto se preoccnpam da or
dem material e da seguridade publica. Neste 
terreno, Sr. presidente, se têm dado factos bem 
lamento.veis, que depoem altamente contra a 
moralidade da. administração, nestes ultimas 
tempos. 

O honrado deputado pela provincia. do Rio de 
Janeiro declinou-os em uma das sessões passa·
das, e o nobre mini.'ltro da justiça, o pfimeiro 
responaa.vel pela &<lgnrança publica e indivi
dual, apressou-se a fazer sessão sem numero, 
doente, encachenezaào e rouquen ho (riso), para 
dirigir um dylhirambo de elogios mais izue 
pe•·feitos á corôa, quando esta não tinha sido 
atacada e nem tJOdia sel-o por um conserv!ldor 
da estatura. e da. tempera do nobre deputa.do 
pela. província. do Rio de Janeiro (apoiados da 
opposiçao); o que, aliás, se t<lm procura.do 
explorar, e ainda bojo li em um dos entre
linhados do governo que esse. disc11rso era 
nmri peça constitucional de atticismo Eogico ; 
a.o entretanto S. E::z:. não articulou uma aó 
palavra. em defesa da sua reforma, _nem tirou 
de sobre si a culpabilida.de moral no attentado 
horroroBo, de que foi aecusado por aquelle 
honrado deputado. 

Sr. presidente, fomos testem.unhas de uma 
tra.gedia lugubre e sanguinolenta, que se re
presentou em uma das ruas mais publicas e fre
quentadas desta eôrte pela. volt:i. ria.a 4 horas da 
tarde do dia. 25 de Outubro do anno passado! 

Muito embora o governo, nesses entrelinh.a. 
dos pagos pelo Thesouro, dissesse no dia. se
guinte que Apulcho de Castro era urn precito, 
que tinha. attrahido sobre sua cabeça as odiosi
dades e animadversão publica ; muito embora 
elle hoje só tenha uma viuva e duas orphãzi·.· 
nhas ps.ra. irem ajoelhar-se sobre o sau ·tumulo 
e ahiderramarlagrima.a crystalisada.s pela dôr, 
desde que ell.e, ll:rrependido ou temeroso dos 
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ataques· recebidos, foi à policia. implorar am
paro e protecção para a. sua propriedade e para. 
a su.a vida, os seas diraitoa eram tio sagrados e 
i.nviola.veis, como os do nobre ministro, que não 
os soube defender. 

O SR. MA·c-DowELL:-'."'" Apoiado. 
O Sa. CAnNEm.o DA. 0uMBA; - Entl'ota.nto 

Apulcho de .Castro, est.a.ndo na ~ecretaria da 
paliei& gaaraado pela força publica, pelas au
torida.dea, ó entragua nas mãos dos assassi
nos par& ser apunhalado no meio da. rua ! 

Como S& dea semelhante aUenLado em uma 
ru& publica desta. cidade, em pleno dia, á vista. 
e fa.ee das autorida.des e debaixo das janellas 
da. policia, a poucos pa89os de dista.11.cia da. S&
cretaria. do Imperio, onde ae achava reunido 
todo o ministerio em co11fere11cia. ! 

Depois do facto vieram :ia explicações. Fallon 
1> ex-chefe de policia, fallom o governo em seus 
entrelinhados pagos pelo Thesoaro, f&l.loa o 
con:unandante do corpo policial e fallou final
mente o ca.pitão Avila.. De tudo isto aporei o 
seguinte, que darei em synthese. 

O e:s:-chefe de polfoia., conb.eceudo as in • 
tençõe11 doa grupos que contorna\·am a se
cretaria., e no interesse de ga.ranlir a. ordem 
publica requisiton força ao commao.dante do 
Corpo Polic1al, e este lhe respon~eu enviando 
de meia. em meia hora dons ou· tres soldados! 
(Riso.) 

O ex--chefe de policia ma1tdou um dos eeus 
delegados ao ministerio, 9ue se achava reunido 
na Secretaria do Imper10, expór-lhe as cir
cumstancias &Jlert.adas em que se achava, e 
pedir-lhe _proVtdencias. 
· O 811.. PRisco P ARA!ZO (mini1tro da}!.'&· 

tiça :- Onde leu isto 1 · 
O Sa. CllNEmo DA CUNHA.: - Li nas corres

p<indencias da11uelle ex-chefe de policiai tenho 
em meu poder a. prova ; por ora estou expondo os 
factos pada. exhibir depoiu prova; Bi V. h. não 
tivesse ab1i.ndonado os livros para. se fazer agri
cultor e fabricante de rapaduras (risadru), 
não ignoraria, como advogado que foi, que pri
meiro a.rticulam-se os fa.ctos e depois· vem a 
prova.. 

O ministerio, depois de ter ouvido o dele· 
gado de policia.; lhe respondeu pefa boca do 
Sr. presidente do conselho nestes termos: 
-diga. ao Sr. chefe que faça todo pa.ra evitar 
um oonfiicto com o e:s:ereito. (Oh ! Oh!) 

o SR. • PIUSCO p AR.A.IZO (ministro da. jus
tiça):- Isto 1ó na boca de V. E:i:. 

o Sn. C.1.RNJ!ltll.O DJ. CUNBA :-Não ; e da boca 
do e:x-ehefe e do ex-delegado de polioia, empre
gados de ana. con1i.e.nça, como consta de um do
cum~n to. 

O Sa. Pat ·ao PAaAtzo (mi,.istro da jl.'stiça): 
-Ma. quo documento 1 

o Sn. CARNEIW> DA CoNIIA. :-A 1au tempo 
~erá nprosentado; neata qu•tlo V. Ex. faz o 
pa.p~l de reo. 
· O Sa. PtUeCo PJ.RAJZO (mtni1tro dajuslâça): 
-V. E:1:. ·11ão póJe 11sar de1ta e:xpreaaão. 

. O Se.. C.uun111no DA CuNEtA. :-Sobre. V. Ex. 
pesa uma. grave a.ccusação, e deve saber que, 
em direito, réo é aquelle que se defende. · 

O ex-chefe de policia mandou outro delegado 
ao QuarLel-Oeneral pedir trops., e o Qoartel
General enviou-lhe o seu ajudante de ordens, o 
Sr. capitão A vila, vestido ã paisana e armado de 
uma bengala, pa.l'a. defender a ordem publica. ! 
(Risadas.) O ex-chefe de policia. mandoa, por 
uma ordenança, buscar tl~ carro de praça, para 
conduzir o iníelfa Apulcho; chegou, com effei· 
to, um carro deseonjunctad.o e puxado por 
dous blU'l'os magros e cansados, como a.aseve
rou o Sr. capitão Avila. (Hilaridade.) 

O ex-chefe de policia esperava que o nobre mi
nistro da justiça., depois da conferencia, fosse á 
Sec1·etaria da Policia., que era o caminho obriga
do, para. a.nimal-o com os seus conselhos e pro
videncias ; mas o nobre ministro e os seo.s eol
legas passaram po.- alli em uma vertiginosa dis
parada para a Secretr..ria de Estrangeiros, para 
onde transferira.ma soa conferencie..(Risadas). 

Depoia desta fuga, o nobre ministro não po
deria. dizer como Francisco I, depois daq11ella 
celebre bablha. de Pavia, em que, batendo,se 
corajosa.mente fóra dos entrinch.()iramen.l.os, con
tra o parecer doa seus melhores generaes, foi 
vencido e prisioneiro; a nessa famosa cai:la, 
dirigida. á. sua mli, Luiza de Saboia, dando 
parte da derrota, dizia:· « Tout est perdu fors 
i'hontleUr :. . Não. 

O nobre ministro da. justi~. porém, poderia. 
dizer, escrevendo aos seus eleitore1 da. Tapéra:
T11do perdi menos as minhas pl"<>postas da gaa.r
da nacional,· de que ainda. hoje vem recheiado o 
Diario Olficial. (Risadas, muito bem, miiito 
bem.) · 

O ex-chefe de policia precisava de força de 
cavallaria para va.trnlha.r o centro d11. cidade, em 
que com a notic•a desse as89.ssinato forma.vam-ae. 
grupos por toda a µarte, que ameaçavam a se
gur:mça pnblica. O Sr. presidente do conselho 
mandou-lhe pedir 20 soldados de ca v11llal"ie. 
para guardarem a sua pessoa e de eeua illas
tres eollegas. (Oh! Ohf Apartes.) Eetea solda
dos não se postaram §. po1·ta dn Secretaria de 
Estrangeiro~, onde ee achavam os coupés .em 
fila, mas no largo da Lapa. para fecharem a 
embocadura das rua.a e levarem de prompto 
qualquer novidade, que lhe dellllO tempo de 
fugir alô á Gavea; para onde transfeririam de 
novo a continuação da conferencia.. (R isa
das.) 

Em vista de to.do iato, o qo.e M póde concluir 
é que o ex-chefe de policia foi nesta questão 
um grande caipora; mas o. m'nisteri.o teve a 
cumplicidade moral neste assaeeina.to, não pela 
intenção previa, mas pela fraqueza e cobar
dia manifesta. que rev<?loll naquella occasião, 
(Apoiados e 11.So apoiados.) 
· O infeli:i: Apuloho de Castro cató. enterrado, 
mas em seu tumulo estão tambem encerradas a 
a honra e a dignidade do mi ni&terio, q 11e as não 
soube 1111-r nem ma.nter. (Apoit.tcJ,os e não apoia,. 
do1.) . 

O Sa. Piucam:am:r:: - I .. to n?<'o é pa.rl::.
men?;ar. 
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O Sa. CAB.NEmo D.A. CUNHA. : - Muito par- direito, quando ali:ís elle se relaciona com a 
lamentar. materia em discussão. 

O Sa. Gom:s DE CASTRO: - Não se expri
miu a. respeito doa Sra. ministros individual
mente, falio11 do ser collecti-ro, Não hll inju-
ria. (Apoiados.) · 

O Sll.. CA.a:Nuno D!. CuNru. ; - Estou mani
festando a. indi(!'nação da opinião pnblica. em 
relação a este fa.cto, que nos avilta até perante 
os llstrac.gei.roa. 

O SR. BEZEB.ful. DE MENEZES : - E 1:1. fól·a 
nunca se deram factos desses l 

O SR.ANDRADE FrGUEIRâ :-Nunca, em parte 
nenhuma. · 

O SR. BEZERRA DE MENEZES dá. um aparte. 
o Sa. CARNEIRO DA CUNfü.:- Para que eatã 

V. Ex. cora estas invectivas 1 Este facto nos 
envergonhou p~rante as nações est1•nngeiras. 
Não foi em um jornal político, porém no Kcono· 
mista Francez, jornal hebdomadario, de 15 de 
Dezembro do ànno passado e redigido pelas 
grandes capacidades e illustraçlies financefras 
da França, como Leroy-Beaulieu, em que li este 
trecho ! 

« Brazil. ;___ Nosso correio trouxe-nos um11. 
triste llOticia.,q ue te ade a provar que a civilizaÇa.o 
do povo brazileiro não está tão adiantada como 
11eri>\mos levados a acreditar. O redactor de 
uma folh& do Rio, coa.hecila a.Ili sob detBslaveie 
auspicios, o Oorsario, ameaçado de morte se 
refugiou na repartigão da. policia para pedir 
soe corro e protecção. 

" Um o:fllcial s11perior qu& o conduzia. não 
pôde impP.üir d~ ser o infeliz jornalista apu
nhalado debaho dos seus olhos por um grupo 
de individuos que detiTeram o carro, qne o con· 
duzia., e nenhum delles foi preso. 

" Alguns dias ante'l a. typographia do Oor
sario foi assaltada e d~struida po1• um grup9 
de militares do 1° regimento. de linha. Estes 
factos são excasaiva.mente horrorosos. Elles 
deo.otam uma. eelva.geria e uma falta de segu
rança, que não tariamos jãmais crido na capi
tal do Braúl ; esperamos que o pro::i:imo correio 
nos informará. que os culpa.dos estão entregues 
nas mãos da. justiça..» 

o SR. FELICiô DOS SANTOS:- Como ~e em 
Pariz não houvesse cousas mnito peiores. 

O SR. ANDRADE FrGuEnu.:- Nunca. houve 
um caso semeihante. (Trocam-se m11itos 
apartes.) · 

O SR. CA.RNEillO DA CUNHA.:-V. Ex., Sr. pre
sidente, contenha a illu.stremaioria que, tomada 
de zelo pelo governo, nio me deix.a. pronunciar 
uma palavra sobre o asaumplo sem me in
terromper. Eu comprehendo bem o seu. des
a.grado. 

O Sa. PRESIDENTE:- O meio dó evitar os 
apartes e V. Ex. cingir-se á discussão da ma· 
teria. 

O SR. CAB.Nl!:mo DA CUNHA:- Todos os ora
dores que me pl'ecederam fallal'am sobre esta 
questão ; _sô a mim é que se quer limitar e~te 

A~ 25 

· O Sa. PaESIDENTE:- o· nobre deputado re
clamou a intervenção do presidente ; eu, pois, 
recordo ao nobre deputado a conveniencia de 
se cingir a.o debate. 

O Sa. C..i.n.NErao DA CUNHA :'""- Todo o mundo 
a.creditou que a. acção da. autoridade se :fiz·Jsse 
prompta. na. punição desse horroi·oao attenta.1fo, 
no emtanto são decorridos mais de sei~ mezea e 
ha. dous dias o nolrre ministro da. j11atiça. no• 
asseguron que a.inda não havia. criminoso & nem 
a.utor conhecido dessa delicto. · 

Como, senhores, depois de aeis mezes de um 
crime commettido na rua. maia publica desta 
cidade, ás 4 horas da tarde, na. presençu. de 
muita gente, a.inda se n!l.o sabe q uaea foram 011 
seus autores ~ 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA:-Os autores são 
muito conhecidos; o gove1•no é que tem medo 
delles e procura. innocenllll-os. 

O SR. CARNEIB.O DA Cuinu.:-0 nobl'e minia· 
tro ha pouco pediu-me a. prova do que venho de 
dizer. Eii-a ;- são a.s cleclara.çõea do ex-chefe de 
policia e delegado, autoridades da. con:fianva 
deS~ Ex. 

O Sr. desembarga.dor Bellarmino é um ma.
g-istrado provecto, liberal de te>dos os tempos, 
fez a s tVJ. carreira com o re~peito de seu's adver
sa.rios e admiração e appl.a.asos de seus co·reli· 
gionarios, tem exercido os cargos da. maior 
dietincçã:o na nossa magistratura. Pois as de
clarações de urn cidadão dessa categoria já não 
merecem credito algum 1 Foi e!ie quem nos as
severou tuJo q ua.n to tenho aqui avançado. (Para 
o sr. mi11istro da justiça.) V. E:i::. quer ver i 
( H il (l.ridacle.) 

O SR. PaEsIDENTE:-0 nobre deputado as• 
sim nã.o terá tempo de ae occupar da reforma 
judiclari11. · 

O SR. C.ul.NElR.o n.1.. CUNHA!-Eu sei o tempo 
do qua poa90 dis11or. O ex-chefe de policia. es
creveu ma.is ele uma. corr•spondencia aob sua. 
as1igna.tur11, relatando todae as circumstancia.1 
do facto, 

O Sn. Pnrsco PARAIZO (ministra da j111tiça): 
-Mas aabe V. Ex.. o que alie disse nos otlicioa 
. 'lºª escreveu 1 
- O SR. CARNEmo DA. CUNHA :-Por que 
s. Ex. até hoje a.inda. não respondeu a estas 
grave~ aecu88.ções 1 

O Sa. Parece PA.!U.tzo (ministro da justi
ça) :-Hei de respon:ier a toda.$ ellas, 

O Sa. ÂNDlU.DJ: FIGu1:nu. :-Nifo tem res-
po~ta.. · 

O Sa. CARNEIRO DA. CcrNEA. :- Vou ler o do
cumento. (Le11do. Rum~r.) A maioria nl.o quer 
ouvir. Altenc;l.o. (Hila,.idade.) 
· Diz o Sr. desembargador Bella.rmino, ei:

chefe de policia, na sua corre1pondencia. de 
16 de No.ven1.bro do anilo passaqo, publicada 
no Jornai do Commercio: 

« Que o governo mandou-me ordem para 
evi ta.r por todoa oe modos con:llictoa com o 
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eltército, co12fitrilo eu com todas a.a seguran
ças da veribde e da me.is i'ntima convicção_; e 
o Sr. Dr. · l\facedo 'li.e· Aguiar, · ex-il• delegado, 
que foi portador da ordem, a.ffirma-a tambem 
na carta de ti do corrente, que ab~:s:o pu
blicarei. > 

E acereseent& àm outro logar : 

e Esta consideração, q11e venho de fazer, 
prova ~inda uma minha asserção anterior;
o governo se tinha. rendido à di~crição naquelle 
momento critico, abandotiava o ex-cb.efe de 
policia com cinco praças de inCe.ntaria do 
corpo policial ·e numero pouco mlior de.urba
nos, e, tendo pr9vhmente pelido 20 pra
ças para a sua S!!gurança, mudav;i-13 para a 
Secreta.ria de Estrangeiros, passando em des-
filada p~la repartição da policia.> · 

Estas asserções do ex-e hefe de pól?eia são 
eonfirmadas·pelo ex-delegado de policia, que 
foi portador das orJens, na re.spoeta que deu. 

<Rio, :li de Novembro de 1883.- Illm. Sr. 
Dr. Ma.cedo de Aguia.r.-Por amor nnica.mente 
á. verhde, rogo a. V. S. se sir'IJ'.a ·de respon
der-me ao pé desta, permittindo-me o uso, que 
m-3 convier: 1°, si, indo :ie · minha parte en
t11nder-~e com. o ruinisterio, reunido n>J. Secre
taria. do Jmperio, na tarde de 25 de Outubro 
:findG, para nBl·rar-lhe o que se passava. em 
frent~ li. Secretaria da Policia e pedir-lhe or
dcms, o ministerio mandou-me recommendar 
que evitasse por todos os modos c:onJiictos com 
o exercito ; 2•, si, achando-se V. S. na. ae~re
taria ante3 da morte de Apulcho de Castro, não 
me viu consts.ntement'3 incommodad> pela d•!
mora. da força. que eu havia pedido ao eocn
wandantA do corpo militar de policia, o que 
nio chegava ; 3°, si o governo me mandou 
pedir por.V. S. 20 praças de ca.vaUar:a da.quAlle 
corpo para. a sua guarda. na Secretaria . de Es
tra.ageiros, para a qual preteudia. relirai·-ea ao 
S&hir da do lmperio; 4°, finalmente, qua.l o nu
mero de praças que recebi e me f'OrAm en
via.da. por aquelle commandante ; ai de uma 
116 vez, ou em quante.a rem~ssae.-Sempre, de 
V. S. amigo e cria.do obriga.do.-BaHarmino 
Peregrino· da GQ111a e M etto. > 

e Resposta.- Illm. e Exm. Sr. desembar
gador Bellarmino Peregrino da G:>.ma. e Mello . 
-Recebi a caru gue V. Ex. dignou-se diri· 
gir-me hoj ~. Reaponclo · atlirma.iiva.cn~nte a. 
todos o~ quesitos nella contidos ; sómen tê não 
poeso precisar o numero . de pra.ças envià.das 
pelo comma.ndante do corpo militar .!e policia, 
9. ue foram cheganfo â secreta.ria com grande a 
mLervallos de urna a outra remessa. Eis a ver
dade em consciencia. Pód<1 V. Ex. f~zer desta 
re~pos~a o u10 que Ih.e convier. De V. Ei:. 
attento, venerador, amigo e obrigado.- PerJ.ro 
Macedo de .A.guíar.-Rio, ti de Novembro de 
!883. > 

Ve, portanto, V. Eic , qne a. exposição, que 
01l acabo de fazer. é nel e fundada no testemu
nho d;) ex-ehef~ de policia e do se11 délegado, 
que mereeera.m sempre a confiança do governo, 
pelo quo. a. pro~ em direito é plena, p orque 
baatam daas testemauhas, maiorea de toda ex-

eepçio, como éstas, hoiiradàa com a confiança 
do proprio governo. 

Mas, Sr. presidente, ao passo que o minis,. 
lerio mostrava-se fraco e pusilanirne dia.n te de 
factos dest:i ordem, tem-se tornado forte e pre
potente contra os frades e contra eisa. pobre 
gente, que, niio poden ·o habitar palaeios e ca
sas luxuosas, vive nessas modestas ea~nhas, 
'! u.e se chamam cortiços. . 

Com relação aos bens doe frades, eu na:o posso 
ser suspe ito, porqu_e não so11 ultra.monta.no, e 
poderh cito.r idéna ji manlfeatadc>S sobre este 
assumpto; mas não posso deixar de censurar o 
procedimento do governo, que desenterra da 
p1:>eira dos arehi vos da. Seora~:i.ria do lmperio 
uma lei j a ·cadae3. par"' r egala.mental-a pelo 
celebre decreto n . 9094 de 2"2 de Dezembro 
de 1883. 
·· E' para estra.nhar que, quando o governo con-. 
Blllfa o Con9elho de lfatado sobre leis q "e. estão 
em seu inleiro vigor, deixa. de faz 1-o a res
peito daquella que · poàeria otfere ·er d uvidas 
àeereJ. de sua caducidade; e com o citado regula
mento creoa jurisdicção nova, limito11 a com
petencia dos juii:es, e:>t•beleeeu novas praticas 
e fórma de processo, sabstitui:J o e~uestro j uJi
cial pelo confisco admioislra.tivo e organizou uma 
commissã.o esp•cial, composta de empregados da 
Secreta ria do lmper :o e do Thesoul'o, sob a pre
rridencia de um cidadão, para decidir e julg&r aa 
questões de propriedade dos bens dos conven
tos em eua.s relações do direito privado, mar
cando-lhe uma porcentagem ou ordenado sem 
nenhuma autorização legal. 

Nes-e regulamento se contém uma fraude 
contra o E.ia.do, porque a lei manda fazer a 
conversã.o dos b~ns dos conventos em apoiices 
existentes; no emtanto o regulamento autoriza 
nova emissão de a.polices sem o voto do· parla
mento, devendo augmentar eou~ideravelmente 
a. divida publica ena cerca. de 25.000•000$. em
q ua.nto •e calcula importarem os bens dos eon-
ventoB. • 

Para chegar 1\ e3te re11ultado, n!o ha. atteli
te.do neai tropelia que nãc se tenha eommet• 
tido, a ponto do ministro do lmperio, por um 
11ovi1p, dar ordem o.o eh•·fe do policia ile 1e op
pór com a força ao cumprim6nto doa mandados 
juJiciaes de mac.utenção de possa, oxp,dido1 
p~lo juiz competente, pt•o,•oeando por e1ta 
fórma eon!lictos entre as autoridades l 1igitima
mente conatituidll.\ ; mando11 ainda lançar mão 
dos dinheiros r ecolhi los aos cofres dos depo
sitos publicoa, que sio sa.grajo~, para eel"em 
entr.~gues a essa. commissão de verdad?iroa be
leguios de jiirisdieção administrativa . (Apoia
d~s .) 

A prete~to da aalubri fade publica, pelo receio 
da invasão da. epidemia da febre amare lia. qae, 
segundo a falia do throno,ce>sira com a CJntrada 
do inverno, reappareceu no correr da estação 
calmosa, para. declinar com a appraximaçito do 
inverno,o governo estendeu por esta cidade uma 
r ede de eommissões sanitarias com grande des• 
pen.tio dos dinheiros pnblicos, á; quaes eonferi11 
o dt>spejo violento contra esea polJre g ente, que 
habih os cortiços. O d&.'pejo judicial t 0 m uma 
fórma summariaai:aur. de proces!!O : intimado o 
inquilino, é aceas&da a intimação :lia primeira 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 11: 17 + Pág ina40 de 43 

- 195-
&udieneia,e fica esperade> at6 á. segttin.te; si não 
Yem com emb;i:rg·os relevant~s. é lança~o das 
24 horas e se e~e.ie o manda.do de despeJo, que 
se faz e:tf~ctivo, tendo assim a parle um prazo 
seguro de 8 dias para. etfectuar a. sua. muJança. 
Mas o des 1ejo 11dministrativo, int1ma-:lo \lOr 

• essas comwissões sanita.rias, era fatal e v10-' 
lenm, e. si os inquilinos não despejavam incon
tinenti a casa os seus trastes e cacarecos eram 
lançado; ao ~eio da. rua, e obrigados :l. viva 
força a sahirem, e até mesrno mnlheres qu~ s: 
achavam da eam.a por terem acabado de dar a 
luz. 

Não exagero; em minha casa appa1·eceu u~a 
pobre mulb.er com seu filh~nho ao eollo peiin-

. do-me uma esmola e referiu-me que are.cisada, 
seu mal':do demente, e tinha. em so.a. companhi_a 
quatro filhinhos e uma mãi velha, tod~~ rest· 
dentes em um quarto da. praça da Gloria; que 
ha. poucos dias tinha sido in tiwa la. para se mu
dar, e, não podendo fa7.el-o de l'rompto,os tras
tes forarn atirudDs á rua e ella. obrigada a 
passar duas noutes com os filhinhos em uma 
calçachi. aljacente. 

O Sa. ZAMA:- Imagino como o coração de 
V. Ex- devia ficar commovido. 

O S!l. CARNEIRO I>A. CoNHA:- Certamente. 
Isto não ó para rir, é ant~s para chorar e 
pro:fligar ta.nto arbítrio ~ violen~ia.. ~ó ,quem 
reside no Rio de Janeiro póde fazer 1<lea. elos 
soffrimentos deasa pob1·e gente. São este.' as 
coni~'quencias fatae$ e logicae dessa politica 
do nobre presidente do conselho, dr. que no~ 
fülfou o seu honrado collega, e:.t-ministro da 
guerra;..- politica. sem entranba.s para com os 
fracos e pobres! ( Apoifldos.) . • . . 

Ora, Sr. presidente, para. um m1lll~ter10 .que 
procede pelo modo por que tenho r~sum1da.
mente exposto, 11ue attenta.. c~nt:a. a mdep.e~
deacia. doa magistNdos e a Jnr1sdlcçit? dos JUl
zes este projecto não é uma. cousa aima. 

O nobre ministro da justiça. deve saber as 
palavras do emineoto _juriscou~ul~o Thouret: 
p1•oferid11.q na. a~semblea. oonstltu1nte : 11. Si 
a fórma. dos instTumentos p.~los qua.es o poder 
j11diciario pó:le ser e~ercido é -va1·ia.vel e.lé um 
certo ponto, os principi s que fitam a sua. ns
tu1•eza pa.ra o tornar p roprio o.os fins que elle 
deve cumprir nu. ori;,.nização social, são eter-
nos e immotllveis > • . 

A n:iturezs. da maghtratur,1, para tornal-a 
apropl'iada ao des~mpenbo dos .seus dcv~r.es, é 
preeiso que sej ~ int~Uigento e l~vr~,moral:sa~a 
e iadependealq. A boa refo~me., portanto_ sel'la. 
aqu~Ua que offerec~~s~ a m:1i_o~ somma. d 0 ga
rantias á independ~nc1a dos J lazes, e prescre
vess9 regrl\S e medidas pira. ~pura.r sua. iulel· 
ligencia., capacida.:le e mora.hdade. 

Ors, pergunto eu a'.) nobl'e. m;D;istro: e~ta 
sua reforma. e•ti a 0 stas cond1çõea / Nas dis
posições do seu projecto e no proc_edi.m.ento do 
governo encontramos est~s garant1as 1 

O SR- PRESIDENTE: - Peço a V. Ex. qne res
trinja as suai! obsel.'vaçõ9s, porque o tempo esta 
passado. 

O Sa. CARNEIR.o DA.CoNw.:-Ja vê. V. Ex. 
que vou entta.r no a11timpto do projecto. ~este 

cnso en in-vocarei. a. tolerancia que se teve ha. 
poucos dia-1 com o nobre leader da. maioria, o 
Sr. Cmdido de Olivei1'8., na. diQCuüão deste pro
jecto. 

O SR. PRESIDEN'l.'E:-E11 tive lolerancia com 
algaem ~ 

O SR. CAil.NJ::IRO DA CUNHA: -A mesa. 

O Sn .. PAEBII>É~TE: - Eu nãu posso alte
ra.l' o f~g1mento, 

O Sn. CA~'IEIRO DA. CuNa:A:-0 regimento 
ma~d~ ~e·,pe1tar o ora.dor .quf\ eat:l. na tribuna. 
A d1visao da ordem do dia deve ser attendida. 
quando se tiver de passar a outra. ma.teria. 
Logo que eu dehal' de fallar, V. Ex:. uão póds 
dar a palavra a outrem sobre o mesmo assumpto· 
de.-e então passará s~gunda parte- ' 

O Sn. PRl!slDENTE :-E V. E:i:. não póde ir 
além do tempo que o regimento perini tte. 

o Sa. ÜARNl!:lRO DA CUNHA :- Qual e e3Se 
tempo 1 

O Sa. Pa:ESrnEN'rE:- Eu poderei mandar ler 
o s.rt. 100 do regimento, que d.i:e.: «Si a ordem 
do dia for dividi .a em dua.s parte~. o tempo 
pare. a primeira não poderá. ser excedido por 
m'.lie de 1/4 de hora.> 

O Sn. CA.P..N11IP..o n,~ CUNH,1.:- Este artigo 
deve s~r entendido d!l accõrdo com o art. 161 
do mesmo regim~nto. Eu vou resumir a.e mi
nhas obser\'ações, e só peço â illnstre maioria. 
que t~nba para commigo a mesma coodescen
d~ncia, que tove para com a.quelfa nobre de
putado_ 

O projecto do nobre ministro é um aleijão 
jurídico_ Este praj~cto tem a sua. historia. O 
pal'tido liberal, qnando cahiu do podõr em 1868 
pela. grande divisão que teve logar nesta ca
mara, reuniu-se em 1869 e fez um pr<tgramma 
de raformas, em que estabeleceu como ·dogma. 
a inde1.end~ncia do poder judiciaria e, como 
meio essencial ddla; a independencia pessoal 
do magistrado, com outras medidas comple
mentares. 

Subindo o partido liberal ao po:ler em i878, 
não pelo fracciona.mento do~ conservadores, 
ma• a desboras e no intervallo da. sessão, os 
ministros liberaes qu1 se succedGram não rea
lizaram o setl prog-r11.mma e a razão é muito 
,imples: elles sohem por uma vontade que nada 
lhe w~iste; mas, cahom immo tia.tamente, po~ 
que ta1nbem nada os ~ll~tenta. no paiz; de 
roodG que os ministr08· da justiça. uão trataram 
de realizar e, ta. refo1•mii. importante, q 110 faz 
parte do pl"Ograwma do s<;u P.artido; · 

Coube ao ex-ministro da justiça, represen
ta.nte da Bahia., norne8r uma oornmissão; com-' 
posta de um magis~rado distincto e de dous 
advogados illustres, um que é o -presidente do 
conselho e o outro no~so collega nesta camara, 
para fuz~r um projecto de orf:l'a.:tização j_udi~ia
ria., notando-se qne esse ex-mm1stro da p.stiça., 
qaa.ndo dava semelhante incurnbencia, nãoapre
eentava.as ~uo.~ idéas para. servirem de baBe ao 
projecto de reforma. Pedia. um proj ecto. 

O SR. GoMES D& CASTRO : - EncoU1me~;iou a 
obra.. 
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ô Sn. C .. uuoimo DA CoNB.I.: - Cahiu esse 

ininiaterio, subiu o actual, e coube ainda a 
pasta d& jaetiça. ao nobre deputado pe~& Bahia, 
qmi está sujeito á fulminação de incapaci
dade, ditada por aqu:'>lle illastre chefe do 
partido liberal, no s ·nado, o Sr. Silveira Mar
tins, por ter abandona.Jo os livros para se fazer 
agricultor, applicando-se exclusivamente ao 
fabrico da rapadura. (Risadas.) 

Por um calculo que :fiz, combinando o nu. 
mero dos jura:!oe com oe ehitore3 do Imperio, 
calculo que estará áquem da realidade, si for 
adoptada . esta organização judiciaria, ter<"mos 
i400 jaizas de direito (riso), pois não haverá 
assambléa provincial, logo que for con vert.i.do 
em· lei este proj ecto, que não subdivida as -
come.rcas em mais da um termo. . · 

O SR. PRESIDENTE : - Attençito. O nobre 
deputado só tem 5 minutos. 

O Sa.. CAR:-."'EIBO DA. Cumu::-Sr. presidente, 
eu não posso deixar de eatranha.r ess&s maw· 
nobras . 

o Sn. PB.ESIDl!iNTE : - v_ Ex. não tem o di
reito de qualificar por eate modo. . 

O Sa. CARNEIRO DA CoNH..\ : - Es&s.va fal
lando o orâdor que me precede u, e antes de 
acabar o seu discurso recebeu um bilhete, em 
que lhe mandavam pedir de sentar-se pa.n. se 
me dar a palavra. em hora adiante.da. 

o sa: PRESIDE~ : - Eu apenas lembro a 
V. Ex. que não póde exceder a 1}4 de hora o 
t empo mareado para a primeira parte d;i. ordem 
dodiu.. 

. O Sa. CAB.NEII\O DA Cuwu.: - Eu preciso 
conaignar bem esie fact.o. Nesta discussão o 
Sr. Candido de Oliveira faUou durante tres . 
horaa e não foi incommodado na tribuna. 

O SR •. Pus!DENTE:-Eu lembro ao nobre de
putado que só tem tres minutos para terminar 
o seu discurso. -

O Sa. Cammto DA CuNHA:- Não, senhor ; 
t enho· mais alguns minutos. (Riso). 

O $11.. PusIDENTlõ:-· Farei ler o ar t. iOO do 
regimento . 

O . Sa. CA.RNr.mo DA CONHA.:- V. Ex. me 
está inhrrompendo. (Ri~o) . 

Eu vou discutir o tirojecto: ponho de po.rte o 
incillente e reaumire1 aa minhas observe.çõas. 

O nobre ministro, recebendo o projecto for
malt.do pel:i. COllllD.issão, mutilou-o em dilferen
tea pa.ttes e .apre;;entouwe á cam,1ra, eaquecen
do-so de que não so póde arranhar um systema 
1em fazel-o esboroar, &l!sim como não 1'<l póde 
retirar uma. pedra de um edificio velho, sem 
arrial-o, para. erg11el-o sob um novo plano. 
. Assim mutilado o projecto, apresenta-nos 
esta deformida.de jurídica, que, no art. i •, 
tra!lsform& o termo em comarca. com um juiz 
de direito, quando e:s:iatem comarcas que com-
prehendem mais de um termo. . 
. Diz o nobre ministro ... engano, e lia nãe tem 
dito nada (riso) ; dizem os sustentadores do 
projecto que é uma. questão de palavras, co
marca.()u termo. Ora., si é uma simples logo· 
..:nachh que não traz uma idéa nova, então de
vemos consen".t.r a palavra. antiga, que está na 
nósaa · legislação e nos nossos cos1umes, pó
denlo essa mndan~.a. produzir uma confusão 
:nas nOS&lS leie em v igor ; por41ue o termv é 
úm.a fracção da comarca, judicia.riamente fal
lando. Mas o :fim desta reforma é bem tran1Sp3-
rente. ô dotar-se cada termo, em· que se apura• 
rem 100 jul'lMiv:I, 1:1>m .um juiz de direi~. 

O Sa. FELrnro nos SANTos:- E' preciso con· 
ta.r com as quo jó. emtem. 

O Sn.. C.1.RNEmo DA Cum1..1.- :- Ea farei o de· 
vido·desconto. 

O Sa. PRll:sIDENTE:-Peço a V. Ex. que me 
pt·este a ttenção . 

O Sa. CARNEIRO DA CoNHA: - Vou concluir 
o· meu discurso. Nunca se praticou assim com. 
nenhum d~putado. Perdoo V. -Ex. : eu não 
posso ser i nterrompi.lo na t ribuna . 

O Sa. PIU:SIJ>ENTE :-Peço ao nobre deputado 
que ma ouça. 

O Sa. C.o1.a.>1:e:1ao DA CmmA :-Nio posso to
lerar essas interrupções. Ainda outro dia o Sr. 
Candido de "Oliveira fallou- até ás 3 i/2 horas. 
· O .Sll:. PusroRNTE:-Peço ao nobre deputa.do 

qu.e me preste attenção . 

O Sn. CaNlirRo DA CoNHA. : - Perdôe-me ; 
V. Ex. não póde interromper o meu discurso; 
q aero concluil-o. 

O Sn. Pll.ESIDENTE :- Peço a. V. Ex. que ma 
ouça. Vou mandar ao nobre deputado o regi
mento para que me faça o favor de ler o 
art.100, e, em vista d:l leitura,o nobre deputado 
resolva como entender. 

O SR. CAR.m:1no DA CuNa~: - A minha reso
lução é reeu.mir o ma.is que fór p uesivel e con
cluir o meu discurilO . Tenho sido deputado em 
algumas legiale.turas, e nunca vi semelhante 
pl'oeedim~nto que V. Ex. quer pôr em pratica. 
contra mun. 

O Sa. PIUStDE?..-rE:- Estou pedindo ao no
bre depuudo que 10i11 o art. 100 do regimento, 
que, com a. sun conaciencia. de repre>iijotante 
da. naçiio, saberá, co!llo eu, respe\tar. 

O S11.. CARNEIRO DA CuNe-1.:-S~i o que dis
põe est~ artigo, assirn como outros do regi
mento. Invoco a meu favor o precedente dado . 
h& poucos dias com outro nobre deputado na 
discussão deste projecto. 

O SR. F. BELISA.Rto:- O nobre deputa.do já 
decla.rou que vai concluir. 

o SR. PRESIDNNTE; - Não peço ao nobrê de-· 
pubdo senão que leia o ;i.rt. 100. 

OS.a. CA11Nl!!IR0 DA CmrnA.: - V. E'!:. a este 
respeito não an.da mu ito direi to. (Riso). 

O Sa. PusIDENTE: -Atten.çiio ! 

O Sa. C.a.11NEmo DA CONHA : - Sr.-presidente, 
temos actualmente 430 comarcas, com 456 varas 
de juize& de direito, dedru:idos daqnelle numero, 
o auirmento será 953 j aizea de direito que crêa 
o projecto. Com este augmento, o nobre minis· 
tro quer inundar o pa.i:r. com as nom();).ÇQes de 
juizea de direito, como o tem. feito com ae nu~ 
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mea.çõ2s dos tenentes-cor oneis da sutt. guarda 1 c.'lndidato antes de ser investido da magistra. 
nacional. m :so .) 1 lura vi talicia. 

Semelhante r eforma tra.rá um nccrescimo O prolj"'c!o prim:tivo da commissão e.~tabe· 
e'lcessivo d~ despeza feib com este r:imo do led1 o concur;n, h,\ pouco tão elogiado pelo 
serviço publico. Toman::Io o te1·mo me:Jio dos ora lor da maioria que me preced .. u. 
ordenados Ltos juizes de <l.ireito, tomaremos o se- E' incoutestavel que pebs portas de um 
guinte quadro da des?eza com :i. magistratut"a : concurso serio e rigoroso o magisLrado en tre 
Juizes do l3 inst,ncia....... 8.0~5:000.~'000 de caboça erguida, não dovG:iLio a s ua no-
D5sembargadores daa relações. 963: 000.~000 rueação ao favoriLismo e á protccção de in-
Membros do Supre:no Tribunal fl11cn~bs lo~:i.es e tão sôment~ ao SBU elevado 

d5 Justiç:i............. •. • . . 204:000.~000 merecim.~ nto, o<[ ue augmcniaria a sua inde-
pcndencia, condição iudispens:lVel de uma boa. 

9.212:000$000 org:i niz::ção j udiciaru, que deve for t:1lecer e 
Decfoz-se a despeza actualmente vota.da com: amparn r. · 

J • d i . 2 72.9 ooo:,noo Tenlio aqui, Sr. prCGl(lente, as opiniões de 
utzes e "tn<>tancia. · · · · • · • • :.. : ·~ v~rios escri1itor.!s e -J·urisc:)llSUlt·;s da. escola 

D3sembsrgadorcs das relações. 614:000:;000 
Membros t!o s 11premo Triburial · l iberal, soüre a conveniencia do cuncnrso. 

de fostiçi... ....... .. .. . .. 165:000$-000 O Sn . PRESIDENTE _:- Peço ao nobre de-
A aupi>res&ão dos .iuizes muni- putndo que uie au:rilio na obse1·vancia do re-

ci paes, calculada em.. ... .. 800:000.)000 gimcn to . 
A devolução ao Thesouro das O Sn. C.lR..•"Emo DA CuNHA :- Sr . p resi-

cust.in j11diciaias, calcula das den te, eu vou concl11ir ; pelo que, ueixo de 
em . • . • • . • • • . • . . . . . . • • . • 530:000$000 citar ·essas opiniões, como o parcc0r do rela-

4 .S5S:000$0UO tor dEt. commis<ão do senn<lo foi.neez, dado so
bro :\ r eform" judicb.ria da 1880, cm que 
domon<tra as vantagen~ do . concurso. Teremos, pois, em definitiva, um augmento de 

despeza. na importancfa de 4 .354: 000$ quando 
os dooumentos officiaes do Thesour o dewon•tram 
um defic it annual de cerca de 23.000: 000$ ; 
conseguintemente, por este nnico funtlawento 
o project~ não pode1•ia ser ncelto. 

O§ {o do a.rt. i• supprime os logares de juizes 
municipaes. 

Esta. dispo, ição e contraria ao progr:immn li
beral de 1869 (lê:) 

Todos, [>Orém, reconheca:n as difficulihdes d:i 
reg11lamantaçào de um concurso serio, theo
dco e pratico para a inves tidura de um ma.gis
trndo vitalicio. 

Si o nobre ministro do. j ustiça não tem, per
mitta que lhe d.iga, a foJ"ça o:l :1 capacidtide uc
co~s,.ria para ragulnrnentar ess~ concurso,dinn
te de cuja~ difficuldades ó ourig"do ll r ecuar, 
ont:io ronntecha, P.O menos, o noviciado uos nos
so3 juizes municipaas. · :i\fas não aceitar o con· 

« Os juíz.~s municip~os são conservados ern curso e exli11guii· o noviciado doa juizes mnoi· 
r azão do no1•ici,1do eisencial 5. m~gistrntnrn cipucs ó estend,: r muito lon~e o arbítrio ininis
vitalicia, e pat"a subitituirem no j uiz de dirGilo, teria! nns nomeações :los juizc< de direito .. 
prep3rarem 03 proce350s civei•, que1 dcven1 ser Todo o mundo saba como so fo.z hoje amo. no
julgados pelo~ j11iies de direito, p rofürindo de· meação de juir. do dire!to, de 'llle tcw ul tima~ 
cisões sobre os incidentes "da cau<a, J~ o:s:ccu- mente U'8.clo e abusado o nobre ministro ele. 
ção das quaes haverá aggravo pnra os juiz!ls justiça; as su:1!! nome:i.çõcs têm sido detast'!Vl)is: 
de direito, ete. :i> s:Io escolhas do partido, escolhas meramente 

Ve-~e. portan to, que a idéa liberal ó p1fa con- politicas. 
serva~'ão de-se• j ui2es, ~em j urisdicç:1o p lena, Sr . pr eside:ite, cm vista ela reiterada insi~
pnr a s5rvir de tirociuio á magistr•• t~m vitalicia. tenci \ de V . E:s:., vou conclitir, mas peço-lhe 

t~nba mais um poucoc.i~ toleu ncia para commi-
0 Sn. ANonAnE F IGUEm.\:-0 Sr. Nabuco go, como 53 t•2m i ido pai-a com <iutroa nesla di11· 

. de Ar.iujo sustentou sempl'~ a n ecessidade <la cussão . · 
conserva ção dos juizes municipaes. Ha. discar- Para isto so" forçado n sacrificar muitos as 
so dello nest~ santido e .ha um r elatol'io a r es- sumptos d~sta proposta , tocan do cm ou troe, 
peito deste programma. perfunctoriamente, como eslou fazendo. 

O Sa. C.oitNEIRO DA Cuirn~:-Sr. presidente, N1;a §§ 8° e Ç)o, o proj~c to crêa os s tippfontes 
é fol'ça r ecoa b.e cer que, dev ido o. esse tirocinio,a p:ira a substit11i\·ão dos j u i ~es de direito; ~om 
magistrntura bt·azileira. conta cm suas dilferen- JUrisdicçlio parei ,1, por qu:i tro anuas, d.e livre 
tea ordens e instancias espiritos super iores, nomeação d~ gove~no n:i. corte e dos pr~s1deotcs 
verdadeiros jurisconauhos, corações nobres nas prvviucias. 
e carl\Cteres elevado•, que, no me 'o d9. ' viJa Não v ejo vintagem o.lguml. do. rafüarem-se 
modesta. que p:is0 a.m praticando as virtu:les os~" s noineaçõcs do governo imp~ria.l para. 
domesticas, tilm t ido a força ào abnegac;.iio ne· commettel-as nos presilentes de província, q.ue 
cessaria para se e!evsrem a essas regiõ:s s~- na farão, ou no ínteres,e do camlida.to do J.1s
reIU1s, onde ~ó ouvem a voz d:l 'sciancia e de tricto do sua. aíl'oiç&?, ou das intl11eo.ci:i.s lo
suas consciencias. caes. Seri mais um meio do corrupção que 

Mas a ~a.beioria do l egislador não dove to- oe presi !entes terão á sna disposição ~s 
mar a. e:Icepção pela r egra e, pelo contra!io, ÓPº?ªs. e\eí toraes. Melhor . se;!~, e •. de feito, 
deve e&tallelecer um comple:to de medidas , mais h \ier:il, ser es~ sub<t~tu1~.ao falta. pel~s 
para apurar a independencie. e capacidade do ' juizes de paz da. sllde da comarca ou termo, hOJI 



C1"nara aos Depuaaos - lm~sso em 30/0112015 11 17 - Página 43 ae 43 

-198-
eleitos por nm corpo eleitoral directo e ind~- veis, as appella.çÕês das snntençaa definitivas 
pendente, que otrerece mais ~r8:ntia.s, do. q~e DlS pe1uenas ca.usa.s e os recursos nos pro
essM nomea~ões de m<Jro arbl\r10 dos prest- cessos crimes, que são inter postos actualmente 
dentes de provincia, alg umas vezes ver.ladeiros daquelles par& est es , serã:> com a adopção do 
capa.ng~s e!eitor,1es . projecto para as relaoões do dist.ricto com sedes 

Des ta fórma. teria.moe uma. magistratura ele- em provinciin distant~a ; e por este modo $G 
cliva ao 1 .. Jo da ma~istratura vital.icia., e, com acarret.'irào maiores despendios e incommodos 
aquella, iria.mos educando o nos$O povo no. ma- ~a partes litigantes, afastando-se a justiça do 
lhor escolha. dos j11izes, que têm de decidir de alcance dos jurisdiccionados. 
suas peq11enas demandas. Já era. tempo, senh1m~s. 4e realizar-se a. pro-

Os §§ 4º G 5• admittem as remoçlíes dos juizea messa da constituição, feita ha. 60 annos, no 
de direito da entrancia de nm para a sueerior de art. 153, de dotar a.s provinoias com a sua re
oulro termo judicia.rio com.o uma garantia do ma- lação para levar a justiça de 2• inst&ncia a 
gistra :o. Mas, classifica.dos os termos de 1•, 2• e to.los os cidadãos bra.zileiros. 
s~ ent rancia, o arbítrio do ministro da j ustiça E' mais um ponto do programma. lib•ral de 
se manter.l. sobre o magistrado desde que o 1869, em que falha. a projectada r eforma judi
póde r ewover d ) um termo de t~ entra.ncia. do cia ria., o qual p1·oclamara ao lmperio a neces• 
extremo No;te p~ra outro, de 2 .. entrancia do si·iade de relações em todas as províncias 
extremo Sul, e vice--ve sa do de ~ de9te p11·a nestes termos: 
o de 3" da.qnelle.obrigan !o o juiz, sobrecarregado i .• « Relaçõe~ em todii.s as províncias de 
de numerosa familb, a faze r pe11osa vingem com roo.io que seja realizada plenamente a gara.ntia 
grande despendio, e a mudança da climas dif- do 26 instancia collectiv11 , promett1d'I. a todos os 
feren tes . Essas N moções e111 garanti .. da inJe- c1dadãoa braziteiros pelos arts. "i58 e 163. da 
pendencia do magistrado não devem ser obri- co::istituição, variando, porém, o n uo.ero dos 
ga.t.oria.s, o sim. permis~~vas, pcide ndo _ r_enun- membro~ das mesmas rdações, oenforme a. 
oial-as, quando isso eo~v1er, sem preJUlzo da ex.tensão e populaça.o das provincias, e sendo 
antigoidade na s11a carreiro. . j11lgad..s todas aa cauus c iveis 011 crimes por 

Na província. do Pa~á creou·se uma _comarca, tres dei>emb.irgadores que hnham visto os 
classificada de propos1to de 3• entrancia., sem os autod. > 
predicamentos para ser de 2•, p •ra a qual acaba · A minh-i proviilcia, que tenho a honra de re
de eer r emovido "!Cintosaruenfe o digno juiz de pre:iantar Msta. camara, pelo desenvolvimento 
direito da de Sauto.rám, o Dr. E rnA•to Chll.ves, de ~e•1 co:umercio e dii. sua la.vour11, e pela 
magistrado distiucto p~la sua intelligencfa e mu!tiplicidadr~ de suas rela9õe.~ no direito pri. 
illustNção, probi.lnde e independencia, com vado,ha. rnuito ::-aclama. u. cres9ão dó uwa rel~çã:o 
grave detrimento e incomm.o:lo, por ter nu· 110. c~pitlll, que servirá como de um fóco de 
merosa familia. (Apoiados.) lul., donde irr1dia.rõo os principioa de direito 

o sa.. MAc-DowllLL:-Apoiado, e dtl boa administraçilo d11. justiça. 
Eu teritl 11.1•re•entado uma emend& neste aen-

0 Sa. CAB.N&m.o DA Curm.1.:-Sr. presidente, o lido, ai o projecto íoeae viavel e não estiveaee 
nrt. 2• estabelece o acceno aos tribun 1e1 de fulmina.do pel:1. prophecia. do honrado depu-
2~instancia, unicamente p 3la antiguidu.de coga, tado pelo 11• diatriclo da pt•ovincia do Kio de 
qne ma.ta todo o estimulo ao estudo e ao tra- Ja119iro, de que olh niio obterá nem to votoa 
bll.lho. porque o magiqtrado lema c~rteza d'l 'IOr no • ·•na.lo. 
nomeado fatalmente desemb11.rgador, quando u. Sr. pre1idantci, o Supremo Tribunal de Jnali
ida.de e a antiguida.de lbe abrirem at porta~ da C]ll, creado pela lei de tR dA Setembro de i~28 
relo.ção. p:ire. defender a mngeataile di> lei s manter a 

A antig uidade do mngistrado dovia. conci- uai!'or111id•1do ,111 DO$•& juriaprud~ncia, jâ não 
liar-se com o mcraeimento. f:i1•mado em obr,1s, pôde satisfazer tlo alta mia•ilo, deale que os 
tratado' e monogra.phias sobre ma terias juri- seus accórdlios, em q_ uo reconhece noe dous 
dicas ; e pani. reatringir o a.rbi trio do i:-ove rno, caaoa de revista, ou inJOBtÍC}a noLoria ou nulli
scmpre qae se desse uma vagn na. relaçlio, o dado manifesta, se tornam <lependent0 s da deci
Supremo Tribunal de Justiça. ll.p~esentaria ao são d& um tribun'1l infel'ior, que por derisão 
ministro dl\ justiçll dous nomes de jaizes d~ di- declara. que não houve nem 11ullida.cle mani
reito, o wais aotigo e o de waior mere ·imento festa nem injllstiça notoria no julgamento, 
com ces·to tempo de exercício, p ara fazer a es- de que se recorreu . 
colha. de desembarfador; por esta. fórma se De maneira que o Supremo Tdbunal de Jus
eetimuhria ao tra.!x1 ho e ao estu.:lo do direito e tiça, em que se sentam os roagistrados ma.is 
da. ju risprude11cia. o magistrado que quize,se prov ·ctos e illustrados na scienci:i de julgar, 
avança.r o tempo em 'ua cal"reira, pl'i ncipio dieta. que se deu t1 offensa do textl'I da lei 
estP., que se pocleria, corn va.u.ta~em, ob3ervar ou a preterição dM formalidades ~ubstanciaes 
igualment.e no pr.oeu~him!lnto da~ nga.s de do processo, garantidoras do direito das par
membros do Suprem) Tribun~l de Ju~tiça. tes, para. cujo julgamento concorrem as lu7.es 

Sr. pre,id<mte, a. suppressão dos juizes mu- de todos oa me · bros da.quelle vencra.ndo tri
nicip~ee, decr etada neste projecto, pa.ss.an lo :i. buual, e vem a relação, por exemplo, de 
jurisdicçlío destes para os jufaes de di reito, Goya.z, em qne ordinari!1mente a t11rma e 
torna cada. \"e7. mais imprescindível a necessi- l' compo•ta. de tr~s juizes ae direito de recente 
de.d~ da creação de relações nas div.eroM pro- data, dizP.r que o Supremo Tribunal de Justiça 
vincias do lmperio; porquanto os casos de e rrou, tirnnlo assim tod11o a força· e preatigfo 
aggravo no eôrrar ·e preparo dos processos ci- ·a · tão elevado tribunal! - · 
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·E' nma. a.nc>Inalia e um absurdo one repugna 

á hforarchia. judiciar:a., ao qne umâ boa.reforma 
deveria attenJGr e corrigir. 

O Sa. PRJ:S!DE~i::-0 nobre d~putado collo
ca-me na. pooição dolorosa d11 lhe est"r lembran
do canatanteme.n te que está tern.ino.da a hora.. 

O SR. CAB..."';Eil\O I>A. CuNeA:- Ül'a, V. Ex. 
vê que eu estou concluindo ; jâ estou no 
Supremo Tribunal de J ustiça,que é a cu pula da. 
nosaa xnagistraturn. (Risadas.) 

O Sa. PaESIDENTE:- AtteaQio ! T1·ata-se 
do cumprimento dos deveres do nobre deputa.do 
e doa meus. · 

O Sa. C.1.B.~E1ao DA CuNBA:- Estou cum
prindo o meu dever, que é discutir a. propoata 
do govern o. · 

O Sa. Pru.:s1DEN'l'E:- O nobre deputado está 
fóra da. ordem. . 

O Sa. C,1.1:1.m:rno »A CuNlli:- Não ; estou 
dentro d .. ordem do dia.. 

O Sa. Pro:stnENTE:- Está. O Sr. 10 secre
tario vai ler o art. 100 do regimento. 

O Sa. CAllN:&rB.o DA CUNHA: - E i,eu vou !al
iando . 

O Sa. P 11Es10ENTE:...;_ Peço a.o nobre depu
ta.do que ouça. a leitura. do a.rtigo. . 

O SR. CA.nNEIM DA CUNHA: - V. Ex. 
não póde interromper-me, n ão tem esse di
reito. 

O Sa. PRESIDENTE : - Tenho o direito de in
terromper, porque o nohre deputado està fóra 
da ordem. 

O Sa. CARNElllO DA CUNHA: - Não que1•0 
estabelecer uma luta com V. E x. , que pare~e 
querer de proposito interromper-me (contes
taçü~s da maioria.), quando, não ha. muitos 
dias, o nobre deputado, o Sr. Candido de Oli
veira, fallou 11.ttí ás 3 i]2 hora.e, 

O Sa. B.&ZE:lll\A DE MENEZES: - Dest.a. mn
n3ira V. E:c. levava a. acabar o seu disc11rso ate 
amanhã. 

o Sa. CARNEIRO DA. OUNeA.:.:__Sr. presidente, 
a mataria ó tão importante qun, para concluir, 
sou ohrigado a intr-rromp~r a aena de coll3idc
raçõ~a que tinha ainda. tle fazer. 

Senhores, quando se attenta á1 complie&ções 
do nos~o vetusto processo civil, li Cll.re~tia das 
cuatas judiciarias, ao segr ·do de j1uti~. á de
mora. dos processos e á lenti lãa da~ dacisões; 
quando se vê~m as transformações de proprie
dade desde o corn~ço do aecnlo, a mnltipli
cidale das rebções no dir°ei to privado e se 
assiste ao~ progrossJs que a sciencia por toda 
a parte t em introdazido no direito civil, é força. 
concl11ir qu e não era est1. a reforma que o 
paiz esperava da sabedoria do pirtido liberal, 

Sr. v.residente, ma.is uma· vez nos conven
cemos d:! que os liberaes, quando chegam ao 
poder, se asaernelhalll áquelfas divindades do 
antigo paganismo, qa11 adormeciam voluntaria
ment~ no Olywpo f<1inêant, para esquecerem 
o que deviam ter sempre presr.nte ao seu · es
pirita - aa idéa11 e as reformas do seu pro-

gramma, com que tantas v ezeg têm embalado 
ª' e 'pcrauças do paiz para outrr. s tantas vezes 
mentir á. ~ua espectativa. ! (.4poiados, muito 
bem, r,iuito bem.) 

s~ em. 20 dR Maio de lira! 
\ 'illo pog. 251- Jo Vo\. l 

O Sr •. Oa.rneiro da.Cunha;
Sr. presidente, desejari.à que V. Ex:. ~ivesse a 
bondade de me informai· 'l na.ntos minutos e se
gundos me restam para r<lsponder ao nobre mi
n b tro da jus liçi. 

Este meu pedi .lo é feito com o fim de evitar 
qo.alquer couilicto com V. Ex., porqutl <lstou 
na proposito de pl'omover . uma reconciliação 
com V. Ex. (muito bem), a cujo termo ami
ga.vel poderemos cheg1tr facilmente cle:;de que 
houver alguma tolerancia de par te a parte. 

Eu niío t~nho o direito de pretender os fa
vores e graças de V. Ex., que são reaervados 
para seus acuigoa e e>1colhidos , como ai uda. 
llontem ae deu com o nobre deputa.do pela pro
víncia da. Babi:t, qu~ fallou mais uma hora, 
alôm de hora e meia que lhe fõra. concedida.. 

O SR. PRES!DEl'TE informa ao orador qne 
\em utna hora e cinco minutos pal':I !aliar sobre 
a materia. ; e ao mesmo temµo a.?radece-lhe a 
boa. vontad•i que lhe dá de marchar de accõrdo 
com o presidente, que só t~m em viala. o cum
priwer..to do regirnento, conaidera.n:!o e r aspei• 
tando.> igualmente O! direitos ilo todos o~ mem• 
br<>5 ,de;ta. ca.sa, de que o orador é um doa iuais 
antigos . 

o SR. c .rnNElnO I>.I. CUNUA :- Ncsto curto 
espaço do tempo ou n :io poJorei d111• uma 
rnsposta categorica ( ó phra1e do cunho 
official; :i.o c.lbcur~o do nolm:i rnini1tro da. 
justiça, que nos ontrdinha.doa do govo1·no 
foi conaidora1lD como llltl doa mai~ nolaveia 
nco,,teciaionto~ d:L ae111a11a ftncl:i. fd~o) e o qnal 
tenho aqui debaixo o.los olhos com 11lg1unl'..~ 
nota~ a lapis. 

Eu confesso .. V. E:r. e á camara a. minha in· 
genuida le ; não o•per.,va mai:i enrreot·1r.me 
e m o nobre ministro tia justiça dopoi1 das 
derrota~ successivas por que tem pii.'l!llldu o go
verno neste~ ulticnoe dias, tanto noata cama.ra 
como na. outra casa. do parla.monto, sendo bem 
not.-v<'l a de~rota que acaba. de experimentar 
pelo r econhecimento do illustre deputado pela 
provinda de Minas, contr8. o qual se Ampenhou 
e a illustre ma.ioria.. (Apo iados ~ nela apoia
dos. ) 

Triumphou fio:tlmente a causa. da justiça. e da. 
legalidade, de cujo terren!I tanto se tem desvia.-
do o ministerio actual. · 

Si o gabinete actual tivesse um pouco de pa
triotis :110, jà t eria. rlll!ignado essas pastai, que 
não póde·maie gerirc~m proveito da causa e da 
dignidad~ nacional. (Apoiados .) 

M11s, senhores, na.da dist'J nos deve aorpren
der. V. Ex., que e tão l ido na historia an
tiga e contemporanea, ha ·de ter conhecido go-
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vernoe de homens que renega.m a.s suas orem~as 
r epubl õcana.s p!!ra SP. converterem em co~tez:los 
da reahz i, que lançam para longe de si o bar
rete pl!rygiop>lr.\ cnv~rg_\ram uma. Í.à:d,\ , qu ).ha 
bem pouco tempo denomiuavam hbre dos cria
dos •l O paço im:.ie ri:i.l, que abandona m os pyi_n
cipics immuta.veia e eternos de um~ pohtlca 

_ sábia, justa. e moralis·.1~a p~los coarei tos b1ixos 
das com:·ldias de .Mol1ere e das fa.bula.s de La
fontaine, e por ~s~a politi·ca sem eo.trauha~, que 
aqui foi traui:zida por uma. politica sem justiça 
e sern mor.alidade ! _ 

E' inspiri.ndo-ae nesta bastarda e erotica 
1itteratara que o Sr. presidente do comelho 
tem fei to a s ua melhor provisão de anecdoias e 
de lemmas para governar este pobre paiz, sentlo 
um delleir qne rei-'elo a tod.) o momento- fazer 
tudo pa.ra. prolongar a vida até il. pro:dina elei
ção que ello denominou d~-proximus Ucale
gon-,em cujo inc•mdio pret~nd~ l• nçar os seus 
adversa.rios e os infbi~ d3 sua 1•eligili:o-politica, 
que lhe tê lll foito opposição-ptefcrin:lo assim 
morr.>r a fogo lento com det1·im~nto dos gra.n.les 
intere~ses nacion11is, a unia morte glo rios:i de
Cântada por aqualle poeta do nos•o conheci
mento: 

e Ganhe um mom~nto o que perderam annos 
·e S.tiba ;norrer o que viv~r não soube. 1> 

Apeza.\' do desagrri.do em que possa ter incor
rido p~r'\ c~m o nobra ministw da justiç'l., ~ 
sinto ver S. EY. tão joven e formoso a.inda 
(riso), enfa.ixa.do em nma. farda, Slllpicada. de 
s~nguc do assa~sinato do infeliz Apulcho de 
Castro, e annodoada. p~l :1s mnnch:ta das miseri:i.s 
da. vida. intima do gabinete, que foram aqui re
vela.das por um s ea ox-col!ega. 

S. B:-;:. tem perlido toda a força mot':\l para 
bem dirigi~ os im;iortantes n °gocio!i da ana se
cretaria, restandü·lho, ó certo, 11.inda. alguma 
cousa. 

O SI\. Pl\ISCO PARAI1.0 (miniat1·0 da ,;1.wiça): 
-N:!o aceito o juiz. 

O SR. Ct1.RNE.mo DA. CuNn.1.:-Poia llOU juiz 
dos aetos do V. E:i:., como roprcsonta.nto d11 
nação. 

Reata-lho, Sr. prcsidontc, ossa pnsb, com 
que, todos os dias, S. E:1: . inunJa. o p:iiz <le 
nom~açfüs de t~n ·•ntas-coroneis da guarda na
cional, cuj' ridiculo ha de cobr ir e immorta
lisar a sua administração. (Apoiados 6 nao 
apoiados.) · 

O SR. P1usco PA!\Atzo (ministro da justiça): 
-Si é ridiculo é de todos os t empos. 

O Sa. ANDRADE F1GUJJ:1rt.\:- N.~o é verdade; 
nós reformámos a guarda nacional. 

O Sa. CAll.Nl!JIRO DA CrrN11..1.:-R~sta-lhe esse 
carroção, em que, mettido nolle, dispara pelas 
r a a."> da cijad~, nas occa.siões mais c ri ticas, fa
zeudo-s~ a.anunciar pelo trotar dos animaes dos 
seus orJenanças. l~csta-lbe, finalmente, esse 
instrum~nto de saa preclilecção-o realejo-qoe 
ellP., sabedor 110 '-'ont~ do velho italiano, adqui
riu para. S'!U uso partic11lai-, e com que elle tem, 
feit~ ossa. r:1pida. e brilhante ca.rreua. na poli.
tica, a.tê. ao Minis te rio da. J astiça ... 

O SR. PRisco P.lB.A.Izo (mini$tro dajust1'ça): 
-Foi quebrado, já. não existe . .Agora está. nas 
mãos de V. Ex. 

o SR. CARNEino DA CuNlr.A. : - .•• instru
mAnto que S. Ex. tange admiravelmente nesta.· 
ca.~ai:a, repreaen tando at_é o papel do comparsa, 
coiil o qnal nos tem da.do lindas var iações . (Ri
sada~.) Só neste projecto já cont!lmos duas; 
mas nã:o pense a camara. quo é sómente aqui 
quo elle faz es$aB bri1haturas . O nobre minis-. 
tl'O, a.rmado desse instrumento, tem arrancado 
apph1.usos e foito as delicias de ums. sociedade 
philarmonica aa. Ci.clioeira. d"l B •hia,intitulada 
Suspi1·0, da. qual ó S. E::i:. muito dign o presi
dente. (Hilaridade geral; muito bem, muito 
bem .) 

O SR. P1mco P Aa.Úzo (ministro da justiça): 
-Dou-lhe a liberdade de discorrer assim. 

O Sa. C.-1.RNJIHRO o.i: Cow u::-Fel !zmenteja 
não vivemos no temp'.), em quG Napoleão 1, ao 
apresentar- lhe o a.l'chi-chanceller Cambaceres 
um regulamento sobre a ordem dos advogado3, 
;füse : « Btnqu'lnto e11 tiver uma espa.fa á. 
cinta, jáaia.ie assignarei um semelhante de
·croto ; eu quero que se po;$a. cortar a 1ingua. 
da um advogado que se servir della. para falla.r 
contra o governo .:. 

Vê o nobre ministro quo eu tenho toda. a l i
berdadl), sem. carecer de sun permissão, para 
discorrer e apreciiir os seus actos como me 
parehoi'. 

Sr. prosident~. o r.r>brci m.ini~tro d& justiça 
não a<l dof~ndeu d•\ rosponsabilida·lo moral que 
lhe p~H flelo assaBBina.lo do i nfeliz Apuleho. 
S. Eic. procurou, como tiqt101lo pcrfido govor
n 1dor d.1 Ju1l,;a, lnvar u m 1T01 e ntirnr sobro 
outrrim a culpaliili<l 1d' doue dolieto. M111 
S. Ex. nefl.~O momonLO o~quocou-10 dn 1uo a 
fnq neza. do govnrno lovnrtl. o nomA elo gabinete 
do 2~ ele Mn.;o &o polour inho dn. hi1torin com 
11 mo.roa. intlclovol dn infumiu do110 clolioto ! 

Vozzs:- Ol1 ! Oh ! 
O Sn. CAnl'litmo D.\ CuNn.~.:- Si um crime 

r~ve~litlo do circurostttncia'< t!lo l\ll'gr&vllntP1 ae 
1"Mldo <J uo.liflc11.r de outra maneirn, ou a.u1ori7'0 
os nobres dopu 1 a.dos n aubstitui rorn aquetla. 
plimse por outros termos. 1 l 11obro ministro 
a.tirou a re~ponaabilidade inteira do t'c.cto sobM 
o ei.:-chefe de policia, qa~ a ostas horas está 
tnnquillamente despachando o~ seus 11utos na 
Relação do Ouro Preto. Notei, porém, que 
nenhum ré\presentante daquella provincia, as
sim como os da . de S. Paulo, sena co-religio 
mi.rios políticos, téves!e uma. só palavra para. 
protest ar em defesa daq_ ttelle magistrado dis
tincto, que eu conheço desde a infancia como 
meu comprovinciano. 

Dous argumentos de atticismo logico (é de· 
cunho oflici .. l ) bastam para deslrair toda. . a 
dAfeaa do nobr e ministro da justiç1t. Si é c1r to 
que foi a. fraquez\ do ex-chi:fe do policia 'lue 
concorreu para.aqaelle assassinato ; si esse e::c
chefe ds policia não cumpriu o seu dever, n~m 
executon as orJ.ens dadas por S. Ex., a collSe
qusncia seria. a. demissão immedi&ta a hem do 
serviço publico e a sua responsabilidade le~I. 
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.E ~tretanto o. e:t-ch efe de policia só foi de

m1 t~1do tres d1'a depois e por s.asim o ha.ver 
pedido. O D<ibre m~nis~~o d.i justi1,-a, porém, as
sevara. o . contrario U1Sto ! A que tempos, se
n~o~es, temos. ch~gado que já a palavra Je um 
mtntstro da Jaauça não pól <i s · r acreJit.nda 
porque ella é conte~tada formalmente p•l~ 
proprio D;ario 017iciat, re,ti·•ido soba inspiração 
de s. Ex:.! 

0 

Tenho aqui o Diario O lficia~ ('Yli;s!ranào). 
Note bem a cama.i-a. O nobre mini~tro disse-11os 
que o ex-chefe de policia foi de mitti :o na noite 
do ~ia. 25 em que ~e dirigi11 ao paço de S. Cbri ~
tovao para informar a. Sua Magestade· dos 
ae .. ntecimeotos do di·•· Po's bem; no Dia•·io 
O tflcial dG 28 de 011tabro do anno pnasado lê-se 
o seguinle: 

e: Ministe rio da. Justiça..- Por decreto de ZT 
do corrente : · 

e: Foi. di<pensado o deseml1arg1dot• Bellar
mino Perog rino da Gam11. e Me1l 1 do car,ll'o a~ 
che~i3 de pvlicia. da córte, por as;im o haver 
p2d1do. > 

Sr. presidente, segundo as bo~s pr,iticas a.d· 
minietrati\'as, esh fórma de dGmis~iio é rGser
v~da plra aquell~s fonc~ona-ios publicas que 
tem desempenh~do os seus deveres. Ora. sio ex
chefe de polici& não tiaba cumpr:do o eeu de
ver, nem tinh~ execut:1do as orde.ns do' nobre 
min;stro da justiçq, a s11·1 demissão dell'in a~r. 
não corno uma exoner-.ição a een pedido, ma.e 
uma dem!.aiio n. bem do servioo publico. lato ó 
logico. 

O outro arg11mento, senho1·ea, é que, si fJi a 
fraqueza do e:i:·cbefo da policia que não pre· 
veu1u o crime, a ei 1·lle foi anbstituido por 
outro deade 28 de Outubro do unnc. passado, 
como entretanto continuou a mesm11 fraquoz·1 
n:1 reprosqão e puniçãa d'•ata delicto, u pezar 
d:s aetividale do aetll:il chefe Je poliofo, cuj:•s 
qu · Iidarlea a enenia ninguem póde contestar 
e de qua jll. tem dado iirovaa 11:1 polieh desta. 
côrtQ ~ 

O Sn. Pa1sco P.u\Arzo (minish·o da jics
tiça):- Ou graç:..s a !Jeus . 

O SR. C.!RNErao DA CuNru ; - Isto é con
tra V. Ex. 

o SR. ANDRADE FIGUII!LI. ;- A energia do 
chefa da policillê dJ aroiLrio; não a teve.porém, 
pg,ra apanhar os assassinos de Apulcho. 

O Se.. CA.BNEino DA CuNBA : - Conaeg-trin
temente est3. fraq11ez:1 , q11e o nobre ministro 
noto11 na prevenção do delicto,continuou na su:1 
repre,são a punição, a ponto de declarar. ha 
poucos dias, que ató hoje não havia 1>uto1·es 
conhecidos. e isto convence de q!le a. fra 
queu nito estava di parte dos chefes de pol:cüi. 
que se succeder•1m, m&s da pnrte do chefe dos 
chefes de policia; que é o nobre ministro da 
ju~t'ça, que ii.inda continua na administração 
daqaella. secretaria. da E11ta.do. 

O Sn.. ANDIU.DE FtGU:&In.A: - Querem en-
cobrir ate) o nome dos 011aasainoa . · 

O SR. CA.nl'IEIRCo n.i. CoNH.i. :-Contra e1111a 
o.coasação da fraqueza, produz o ex-cbef3 de 
policia um argumento da maior procedencia, de 

A. 26 

que não só elle não foi demittido a bem do ser
viço publico, como, dias depois, indo á sua casa 
o nobrP. ministro da justiça, lhe d cliirou, pe
r;• nte pessoa da alta magi~trat ura. cpi i no d ia 
27 de .Outubro. em que fui á conf~r.,nc i a em 
S. Chr1stovão, não levava a intenção de da.r-lhe 
a d ~mi$Sii~ , . e só no despacho iinperial occor
rera essa 1doa. 

O Sa: P1usc.o PxaA1zo (ministro da ;'ustiça): 
-Elle Já M.ll1a desde o ài.a 25 que eu havia. 
proposLO a sua. demissão. · 

O Sa. C.1.'.El.NEIRO ·DA CuNECA :-Elle o con
testa. firmado iio t0$temunho de pesEoa. qua
lificadi. 

O SR. Paisco P ARAIZO (ministro da justiça): 
-V. Ex. confunde a proposta da demissão com 
a assign• tura. do decreto. 

O SR. ÇARNEIRnDA. CuxHJ. :-V. Ex. déela
rvu que a demissão do ex-chefe de policio óc
c?rrera t>Or occasiào do despacho ·im perial do 
dia 27, donr!e se conclue que o ac to fura. 11u"-
gerido por Sua MagestadG o lwpera.i or. " 

O S:a. PRisco P AlU.Izo (mini stl'o da j tutiça) : 
-Declarou onde 1 

o SR. CARNIIRO DA CUNHA :-Na casa do e:r.
cbefa c!e policia, perante t93temunba respei
ta.vel. (Trocam-se ditferentes apartes.) 

Não é sómente n~ste acto yue o ministerio 
tom procurado encobdr sila fra.queza. com a ir
r esponsabilidade d:1 corôa. Ou.tr<ra factos ae têm 
dad.J; e chega a ponto a~ d•clara.r que peque. 
nos melhor.•mentos decretados por l ei ás pro
vincias não se têm i'odirlo realizar pala oppo
sição Jo Suii. M.ige11tnde em despacho ! 

Por este motivo levantou- ss o nobre depu
tad'? pelo Rio de Janeiro pa.ra pro11igar o pro• 
ceduuento de um govarno pedido, que, pola ~ua 
f•aque1.a, longe de cobrir a irro~ponsabilidade 
da coroa, a.r rasto,-a p~ra o meio da rull. o a ox• 
1X5e a crit ' ca.~ o c~nsuras. O ruini~terio, em seus 
ontrelinbad09, tem p:·oc11rado fa~P.r e:sploraçõos 
a este respeito, m:•s ó força ·reconhocer q 110. no 
abaiimeoto do nivel mor.1! 11. qu'.l tom cnogado 
o paiz, não precisaroosde um só Anrlra.de Fi
gu.,•ira, precisamoq de uma duzia de Andrades 
Figueiras, que tenham ee!a coragem maacula 
de resistir a.o r ei par11. bem l'Bl"Vir a 1011 a&ria, 
de oppo1'-$e aos exceeeoe a dPsvarios do povo, 
afim de manter e aalvaguonlar O• into reuea 
per~anentes e con•erva~ores da.soci~a .Je, que 
cam111ha para a anarehta e para a dlSsolução. 
(Apartes.) · 

O nobre ministro da justiça fundoÓ toda a. sua 
d .. fe a no officio que leu, do r :i::-chefe de policia 
dirigido na noite daquelle acontecimento. 

Si não tivf' s•e abandonado o• livro•, para. ee 
tornar agricultor,o uobre ministro, cuja incapa
cidade para esse alto cargo fulminou o.Sr. Sil
veira Mutin~,uo senado,não t eria. ~e. esquecido 
d11q nella regra d~ direito tão cornesinba e1J1 me.
ter' ª de provg-de qnci não ae póde nceitar um 
testemuobo na parte que lhe póde aproveitar e 
dPsprez,11-o na J>&rte qu.e lh11 é desfavoravel.Si o 
nobre ministro ei" o teI1temuoho do e:s-chefede 
policia. em na defesa., deve ta.mb~m Meital-o 
como pro'z de_ sua condemnação.Eaae oftioio foi, 
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como 1e dú vulgarmente, eseripto para ingler: 
Ter ; mas os francezea, que não o leram (ri
sadas), q11alificara.J:11.-noa de wa povo de 1el
vagen1. 

Ne~se <Jf!lcio dirigido ao honrado ministro 
da justiça, o ex-chefe de policia não tinha 
neces~ida.de de narrar as puticnlaridades que 
lia viam o<:corrido entre elle e S. Ex., porque 
delb11 era o nobre ministro perfeitamente sa
bedor. 

Esaa9 particularidade11, constituindo a prova 
circumstitncial do facto condewnatorio de S. Ex., 
foram fielmente narradas pelo ex-chefe de po
lida, em mai~ de uma. correspondencill, publi
cadas no Jornat do Comm~rcio, firmadas com 
o seu no111e e corrohor&das pelo teitemunho do 
ex-3• delegado de policia, o Sr. Dr. Macedo 
de Aguiar. 

Sr. presidente, não me é nE'cessario invoca.r 
o testemunho dos illuetres deputados pela pro
vincia. de S. Patllo, para. testific~rem o alto 
conceito em que é tido o desembargador Bellar
mino, magi>trado distineto pela sna intelligen
eia, probidaJe a moralidade, por toda a parte, 
onde ·tem exercido cRrgos da. alta magistratura 
e da confiança dos governos do se11 partido, me• 
rec ando o respeito e a. consideração dos seus 
advera·vios,a estima, os applausos e as felicíta.
çõú1 dos séus eo-religionar.os. Um magistrado, 
dotado del!Saa ~minantes qnalidades e vota.do a 
'Verdade e â justiça, não podia faltar á verdade 
dos fadei e, em sua expo>ição feita ao paiz sobre 
aconteeimentos tio graves, quan.lo elle deinva 
o cargo de chefe de policia áesta c6rte e ae re
colhia resignadamente á sua Relllção de Ouro 
Preto. 

O nobre ministro, porém, é que tern inte
resse ds adulterar a verdade dos íseto11 e faltar 
a ella par11 ee manter em um& posição, em que 
110m a opinilo, nem o pt1ndo11or e a. dignidade 
do ca.rg~ q podem mais snstenta.r. (Apoiados 
da opposiçao .) 

O Sr. dasemba.rgador Bolla.rmino, ex-chefa de 
policia., as!everoa, em ae11s commuuica.io1 de 9 
e i6 da Novembro, que receb,·ra. ordem de mi
niaterio, reunido em conferencia, para. evitar, 
por todos os modos, confiicto com o e:xarciLo; e 
é força reconh~car que elle argumentou com to
da a proeodencia diundoqua,deade que recebeu 
eHa. recomwenda.ção, não podia lançar wão da. 
força polioial, para. melhor garantir a vida do 
iil!eliz Apulcho de Castro ; poi.11, attenta. a riv.
liJade entre essas d11as forças, o con.Bicto seria 
talvez inevita vel, e, abandonado pelo governo, 
não tinha outro expediente a. tomar senão en
tregar aquelle iufeJiz ao capitão A vila, a judan
te de ordeas do quartel general, com prestigio 
e força moral no exercito, o qual lhe deu se
gurança.a de qu~ essa. e:xiatencia ameaçada 
nlo correria. perigo em 1ua. companhia. ; e 
accreseenta que,1i de outra maneira procede111, 
de qur.lqaAI' contlic&o que 1e ptlde11e originar, 
aeria imputada t.oàs culpabilidade aobre elle, 
por nlo ter eum.Prido a1 ordena a recommenda.
~·~do mini1terio, 
CJooacguintem~nte, o ez-ehefe da policia pro· 

cedeu de acc6rdo com aa ordena recebida~ do 
111i.nl1terio, e &ó •$1im 1e põde e~plicar • 1ua 
uoneraç&o a pedido. (Apoiado• da oppo1içlfo,) 

o Sa.· ESCIUGNOLLl!l TAUNAT: - o procedi
mento do governo é inqualificavel : o cb.efe de 
policia pediu providencias muito a tempo. 

O SR. CARNEIRO DA CuNB.1.:-S. Ex. deu on.
~ra versão ; disse ha poacos dias que, qua.ndo o 
ex-delegad<i,por parte do ex-chefe de poliei~.foi· 
lhe expor as circumsta.ncias e pedir providen
cias, elle lhe respondetl que fizesse o favor de 
e spera-r, e foi conferenciar com os collegae do 
ministerio ; e, sir.hi ndo o ex-delegado, voltou 
logo com a noticia do assassinato do infeliz, de 
maneira que,quando o ex-chefe de policia pedia 
prompta.s providencia.$, se fa.zia. de morar o s11u 
delega.Jo e se consummava o attenta.do ! 

O Sa. EscRAGNOLLE TAUNAY:-0 verdadeiro 
culpado desse drama foi o governo. 

O. SR. C.1.R?1:smo DA CVNHA:-0 governD ren
deu-se á diseriçã:o e fez tambem render-se a 
&.utoridade polioitl. 

O Sit. Du~UE-ESTRADA. T:11xzIB.A.:-Foi inepto 
e inerte. 

O Sn. C.utNBrao DA. CUNHA. : - Ao p1aao que 
a autoridade policial via-se abandonada em (.ão 
apertada. conjuntura, o nobre mini1tro da j ua
tiça e sellll collegaa passavam em di1parada. pela 
lltla 11eCl'etaria.. • 

O S11.. EscRAGNOLLE TAUNAY : - O logar do 
ministro era na aeeretaria da. policia. 

O ·sa.. PR1sco P ARA.Izo (ministro dá jvstiga); 
-Contra eeaa bale!&, de que V. Ex. 1a estil. 
tornando echo, eu opponho o testemunho de eeu.
tenaa de cidadãos que presenciaram o facto. 

O Sa. CAJ1.NE!Ro DA CuN1u.:-Mas eu tenho o 
testemunho do ex-chefe de policia e dó delega.do, 
empregados da conllança. de V. Ex. 

O Sa. P1Uaco P.lRA.rzo (mi1ds~ro ela justiça): 
-Jura sobre elle11 7 

o S11.. C.uutr.1ao DA. CUNHA:- En nll'.o po11i. 
jorar.sobre a1 palnra1 do V. Ex., qu" nega 
um fs.cto que e$ttl. no dom\nio publico. O te .. 
temunbo de V. Ex. é qae niIO póde fqer prova. 
porque d parle neata contenda. 

O Sa. Pataco PA.LUtzo (mi~í11ro da ju11i
ça):-Appello para o testemnnho de oitoceatoa 
e &a.nto> cidadãos que abriram alua parll o go
ver.c:o poder pa.s:;ar, e p11.sao11 pela mesma rn& 
em que se tinha dado o facto. Grande coba.r
dia, nojuiza de V. Ex. (Ha outros apartes). 

O Sa. CAil.NEIRO DA CuNe:A :-Pudera não, 
desde que o ministerio mandou entregar a VI
ctime. aos seus algozes e fugiu espavorido 
do the:i.tro d{)s acontecimentos, qaan.lo s. E:s:. 
devia ter ido á secretaria djl policia, para am
parar o chefe de policia. eom medidas e pro
yjdencias ndequadaa a gravidade do fücto, como 
têm praticado outros ministros 4a justiça. em 
identica.a circometancias. · 

Não citarei exemplos do partido conserva!' 
dor; mas, um faeto bem notavel, occorrido 
em uma situaçlto liberal, em que er~ então mi· 
niatro da justiça, o Sr. conullleiro :Mar ti !ll 
FrllRci1ao, qu.a ae aoba pre1onte para me con
te1iar, •i faltur' verdild11. Refiro-ma ao fa<.lto 
1ucood~ 1m i8õ7, qa.ndo o povo, em llU• 
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mero de 4.000 a 5.000 pessoas, cercaT& a 
1ecretaria da. policia e exigia do chefe de en
tão, o Sr. cons3lheiro Theodoro Machado, al· 
gu11s ÍQ 1ividuoa que se achavam l\brigir.loa 
sob a ptotecçAo àa autoridade, para executal·os 
no meio da r11&. 

O Sa. DaQuE ESl'l\ADA. TEID:IRA :-E o 
chefe de policia foi atacado. · 

O SR. CA11 ... '!]:mo DA CuNBA :-0 confiicto se 
tornou serio e grave : o povo I1ão obedecia. â 
orc!em de dispersar e resiatia a dilfere ntes car
ga.e de cava.llaria de cerca de 200 soldados. En
tão o chefe de policia cornmunicou a occurren
cia. ao ministro da. justiça., o Sr. conselheiro 
Martim Fra.nciico,qu3,residindo no Ca.ltete, não 
espero11 o carro da cocheira, 11erviu-9e de um 
que estava á porta , em que tinha vindo 
uma visita;e parti11 sem demora para o sitia dos 
acontecimentos. Tal era a massa de povo que 
impedi& o traniito : eUe teve de abrir caminho 
a pê por entre gl'opoa já enfurecidos, debaixo 
.dos gritos de-morra o ahef" de policia, morra 
o miuis~ro da ja•tiça-e pôde penetrar na so:.. 

. cretaria de policia, onde esteve t.o:la a noite ao 
lado do chefe de policia dando ordeQa e provi
'denoias. A.força publica. batea·ae contra o povo, 
.houv.0 uma. eapecie da combate na praça da 
Conatitaição, em que 11edera.m algumas mortea 
e muitos ferimentos, entrando na secretaria sol
dadoegravemente feridos • •• 

O Sa. Ruy BA.uosA. :- Nlo ha aemelhan~a 
nenhuma. 

O Sn. DOQtJJ: ESTlUDA T1:1um.A. :-Na:o ha 
1emelhança no procedimento da autoridade. 

O Sa. C.uuu:mo nA CuNeA :-••• e só ee re· 
tirou depoi• du H horaa, deixando a cidade na 
ma.ia profünda paz. 

o Sa. ANDRADE FtGVlltl\A :-As ciroumstan
GÍH eram muito mr.is graves e o procedimento 
da a.otoridade foi. muito dill'erente. 

O Sn. C.lllNBll\O DA. CuNIL\: - lbte procêdi
mento d dign" e do coragem, ma, o do act1ul 
minislro da ju1tiça, quo paasoa em disparada 
pela 1ecretaria. da. policia, re inoyn a cont~
rencia para outra secretaria do Eata:io mais 
afaalad&, e de lâ· mandou ainda pedir 20 aol
dados de cavallaria para garantir a sua pet11oa, 
aó H póde traditz ir pela covardia e fraque
zn, que dersm ca:isa á perpetração do crime, 
li.a 4 horas da tarde, em um1i das ruas mais pu
blicas desta côrte, ficando a.té hoje impune. 

Porlaato, a defesa do nobre ministro da. jus
tiça cahe por terra : foi mais um desastre 

- moral dea>e gabinete, apezar dos encomios doa 
eiitreliD.hadoa do governo, pagos a expenaaa do 
pobre tbesouro, em que se dhfa que aquelle 
diacuroo fôre. um eeplendido triumpho· ! 

Sr. presidente, a hora. vai correndo- veloz, 
mas eu n~ Pºª' º deixa.r de tocar em 011tro 
po11to, a.ntes de chegar ,4. reforma judiciaria . 
E' de b.menta? que, nesta situação, um ministro 
dajuatiça, que se diz liberal, venh& 8U1tentu, 
peranle a c9m&ra e o paiJ,a legalidade de pri-
86e11 em maaaa de q.tinhentoe e tantos indivi
duo8,sem culpa formada e sem ser em tlagrante 
delicto, allege.udo-1e que ellea do eapceiru • 

va.ga.bundoa, como ai essea individuos nto te
nham ta.mbem direitos garantidoe pelas nonas 
leis e constituição. · · · · 

Si o nobre ministro queria com csa!l a.cio 
defender ~ tranquillida.de publica, ameaçada 
por esses turb11lentos, aos di!Ml q 11e se seguiram 
ao daquelle horroroeo atlentado, tinha na 
l~i o meio regular, que en. obrigal-ois a as
signar termos de segurança ; e eó dqpois de 
quebradoe elles se tornam p11esiveis da. prieílo, 
do proc~o e da condemn&ção ; no entretanto, 
S. Ex. nos ve!u dizer qae, depois de preaos, 
mandon-oe a!algnar termo de eegura.nça.. 

O SR. Ruy BAB.Bou : .:_ E'I.cellente receita, 
para o caso, es11& de V. Ex. · 

O Sa. CARN.Eino DA Cu:NtIA : - O remedio li
b~r~l é digno de n ota- mandar prender o in
d1v1duo, sem culpa forma.Ja., mettel-o na cadêa. 
e ahi rnaodar assigoar termo de segurança e 
provar a. 11ua innocencia ! 

O Sa. DoQui:-EsTRADA TE1unu. dã um 
aparte. 

O Sa.. C.uua:mo DA CUNB.l : -Seria mais ds
cente que o nobre ministro da justiÇ~ oonfes
saeee a illegalidade do acto, e di~eesae, corn toda: 
a franqueza, que o governo foi obrigado a 
lança.r mão dessa medida, p11.ra poder garantir 
a ordem publica am!la.çath nesta córle, nos dias 
posteriores áquelle grave acontecimento, é 
pedisse um bitt de indemaidrsde. E!tou certo 
de que oinguem Jh'o recusaria tI1este11 casos 
extremos. O que, porém, não ae póda admittir 
ó S. Ex. sua.tentar no seio do parlamento4como 
legal um act.o &ttenta.torio doa direitos do ci• 
dad'°. 

O Sn. Co:mi.so 11: CA.KPOe : - Perante a lei é 
abaurdo. 

O S:R.. CAtuo:moll.i. CUN&A: -E~uma 1lagran• 
te violaçã:o da lei ; a eaim como mau lsr aesentar 
praça. no exercito rens pronuncia.dos em cri
mes inl,fi&nçaveis, cujas certidões de pronan
cia. fora.m publicn.das noe jornaes. 

Vê-se, portanto, qae estes actoa nlo 96 
porlem justificar no terreno da lei, ~is 11m mi
niatto da justiça parece pedir li. D1vindaJe al
gllm~ c,onaa da seu poder tut~la.r, na religi'° 
do dire1t.o e no culto da legalidaú.~, para poder 
imprimir aos seus actos e deciel:les aquella for• 
ça moral de que carece, para bom gerir lio ele
vado millisterfo. 

Sr. pre&idente, a hora &11tá ba.etante ad.iau
tada e nlo me permittir& trat~r dos variados u
aumptos do projecto com aquP.lle desenvolvi- · 
mentll qae seria para des~jar: limitar-me-hei & 
responder a e.lgu ns pontos do discurgo do nobre 
m inistro sobra a reforma jadiciaria. 

Senhores, o Dobre · ministro da jualiça não 
defendeu o art. 1• da sua proposta, das objec
ções sérias e procedentes que lhe oppuzemoa. 

Eu demonstrei, no meu primeiro c1iscarao, por 
um cs.lculo feito, que a aJopção desta. propo1~ 
trazia a crea.ção da novos termos com mais 953 
juizl'B de direito,deducçiio feit& da.a varas actnal.,. 
mente existentgs, imporlando um augmen.to de 
despeza de 4.354: 000$, gutos com a. mc.giat:n."!' 
tura.. Quando mos.mo nio 10 creasse wn aó termo 
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novo, bastam os actuaes, em numero de 539,q~e 
ficarão tran~Cormados e_m comar~a.e, COID ma19 

. :t09 j11izea de direito, t~l é . a duferenÇ& entre 
estas e aq uelles, actualrnente exi.stentes . com 
um accresciwo de despeza de 545:00J$, o que 
fere de frente o progrnmma de economias, 
procla.mado pelo min 'sterio, e contra. o 
qual parece se te: rebJl_ado S. Ex., .vota.~do 
aqui por gar.intia de Juros a eompanh111s 
fallidas de estradas ·de forro de sua pro
·vinci& ! 

S. E:s:.. não respondeu a estes argument.osi, 
confessa tido tacitamente a sua proced rnci ~ , 
pois, logo que fór convertido em .lei ee1oelh-mte 
projecto, S. Ex. terá de fazer de pancada 109 
nomeaçõesdejuizes de direito. NA'.o -ficará ad
voga:lo c ttbalisla da 811.hia: s~m a recompensa 
da sua. varinha. de dira : to ! · 

O nobre ministro d(LjustiÇ& procurou, porém, 
defen.ier o § 1• do citn.ào·artigo que euppricoe os 
logàres de juiz municipal, Dliegando ~ue e-tes 
magistrado3 não são oajuizes perpetnos da con
stitllição. 

Até certo ponto não d-,ixo d~ estar de accôrdo 
c0m S. Ex. e não h 0 sito em confessar mesmo 
qnà e.ceitaria a idé& da extineção doe juizea mu
nicipaes desd~ que o project.o nos apresentasse 
nm melhor tirocínio para as nomP.• ções dos 
j~ize~ perpetuos d:i constituiçã~, pois cumpre 
observar que· aq,ielles que hoJ ~ sustentam a 
conaervação dósjtii~ea munidpaes, com a juris
dicção roetricta. pela legidação de i B7i, aó 
admittem essa judicatura como um noviciado 
paru. se experimentar a. capacidade, a aptidão 
e a moralidade dos candidatos antes de sei·em 
investtdoa d:i ma~istratura vitalícia. 

E' eate o pensamento do progr-J.mtna liberal 
de l8ô9, qu•• já t ive occa.-siio de citar no meu 
primeiro diecurao,proferide 1obre esta discussiio. 
s. Ex. nlto me pod<?ri contestar que elle con
serva os juizes municipaes em razão do novi. 
eia.do esseocir.l i magistratura vita.licia, res
tricta· a sua jurisdicçiio como fez n lei de 
1871. 

O S11.. A:iDllAD~ FrGUEIRA:- O finado conse
lheiro Nab.1c9 sustentou sempre a consel'va.ção 
dos juizr·s munici pa.ea como uma necessida.de de 
nossa organiz.~l!lo judiciaria. 

O SR. CARNEIRO DA CuNllA :- Mns o nobre 
ministro d.i jlll!tiça com este projecto supprime 
03 lo~aree de jctizes munic.ipaes,não. adopla o 
concurso o a ure ae portas brgae da política 
ao · ar bitrio ministerial nas n omeações de j ufaes 
de direito. 
· S. Ex. pa1•a combater o concurso veiu citar
nos a opinião de Jolio Favre, esquer.enfo-ee 
o:iquelle momento que Lzia uma citação con
traproducente. 

u Sr. Julio FavrP- a.presentou na sei:;são do 
aeondo francez, em 24 de Janeiro d., 1879, um 
projecto contonlo um syatema de nomeação ;fos 
Jni2es vitalicio~ por meio de urna commis>ão. 
que elegia uma lista de tree ca.ndidntoe para ser 
pres<>nte ao mioi8tro qu~ tinh~ de e&\·olher o · 
titular, 're~tringinclo por esta fórma o arbitrio 
do governo. Neasa discussão olfo .~ombateu o 
concui·so, porque estalielecia um orÍDcipio uni• 
fo~me de •11a. reforma. judieinTil\1 con1tituia. 

.uma oommiss!l'.o· eleitoral, cuja compGsição va
riava se,undo a categoria dos magistrados, 
que se tinham de propor. . · . · 

Eate proJecto se encontra. na obra de J. C. 
Colfavra, intitul11-!a -Da organi.t:1,1ç110 do poder 
juàic ·ario soo o regimtm da sobera,..ia nacio
nal e da i·epubtica. Eil-o : 
- e A commiuão chamada a eleger os can:l.i
dato• p'ira a j u~t ça de paz se co uipõe: i•, dos 
membroa do tribunal da, j ttrisdicçiío de que de
pen.ie a justiça. de paz; 2•, do cinco membros dG 
conselho geral, delegados para. este effeit.o por 
semi colléita.s; 3°, do~ mairu do cantão. · 

e O cand1Jato deve· ser licencia.do em direito 
e de ida.de de 30 annos. · 

e A coinmissão que elege OI juizea d e pri
meira instancfa é composta: · i ' ", doa membroa 
do tribunal , cujo Ioga.r e-sUi. vago; 2', dali mem
bros do conseltio dii. ordem dos advogados exer
cendo janto do tribunal; 3", dos membros d~ ca
mara d' disciplina· Ja companhia do~ proc•ira.do
res; 4°, dos merubros da. i:ama.r a de di~ciplina 
dos notarios da j urisclicção ; 5, , doa cinco mem
bros do conselho !1:e1·lll,dele!:l'ados polo conselho. 

« O ca.iidid 1to deve ser doutor em direito, de 
id!Lde de 30 annoa. ou lieenci,.do em direito, 
·tendo exercido durante cinco annes as funcções 
de j uiz de paz ou durante iOa.nuos a profisai.o de 
advogado. procurador ou not• rio. · 

e A commissão que elege osjuizesde appel
laçii.o se compõe: 1°, dos IDP.mbl'Os do tr1bu
n·1l de appellação, cujo togar e3tá vago ; 2°, dos 
membros do conselho da ordern doa a.dvogadoa, 
junto do trit>un·1l 1le appP.llação : 3•, doe mem
bros da cnmara de <!i.~ci:ili na. dos proccra.do
res, jnnt.o deste tribanal; 4°, de um delegado 
de cada urna. das camara.s de disciplina doa 
nota.rios da jurislicçiio ; 5°, doa delegados doa 
co?iselhos gorMS d:i. jurisdicção em numero de 
c inco por ca.d·{ conselho. 

" As condições do ~misi>ibilidadc para. o 
eanJ.idato sito as moamas que a quolla1.1 exigi
da• para o C3ndidato ao tribun 1l de primeira 
instancia. E' ndmie•ivel igllalrnenta o juiz de 
pritaciro gro.u que tenha. o.nco e.nnos de exer
cicio, 

" Emftm, a commisaão que nomõa. os juizes 
do tribune.l do cus.ição ae co·np!Se: i •, do11 
membro.~ de&te tribu12&l; 2°, dos m~mbros do 
con -elbo da. ordom doe advogadoA junto ao tri
b1m "l da cna~ação; 3o, do~ pr<>feS90res de di
reito da füculJad ! de Pariz; 4", de um membro 
d~ cada nm do• tribu naes de ap11ellaçã:o, dE\le
gado por seas collegas ; 5°, da nove senndo
r~s e d~ nove -deputa.los eacolhidoa n o .. :flin de 
cada .sessão. 

« .São admissíveis os candidatos satisfazendo 
as condições acima d't~rminada.s, e os profes
sore• de ·dirPito tendo profoss&.do doran te cinco 
annos. pelo menos, .el!l um& Ja.s f~culdades do 
Estado.> 
· 0-ra, é claro qu~ Julio FaV?'e, tendo apresen

tado este projecto que ests.bglece uma cotnmiesão 
para ee~olha e eleição · Jos mag istrados vi tali
cios, res•rin~n.io o s.rbitr:o do gov~rno nas 
norueações <ie• tes juizas, na sua. l \t8tenta.ção, 
tev11 .i~ combiter o concurso, opposto 11.0 .seu 
111ystema, t. caju palavras se ref&tiu o nobre 
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ministra da jnatiça., que pal'a ser logico doveria O Sn.. PRraco P .a:urzo (ministro da justiça): 
~ar concluido pela preferencia daquelb pro- -Porque não confio. 
Jecto. 

1fos S. _Ex. procede 'POr Ílma maneii•a. in- O SR. CAllNl!:Ino DA. CUNHA : - Entretanto, 
t 1 confia. no seu a.rbitrio ! · · 

VeMlil ; c1 n rui pa avraa de J ulio Fa.vre pua E · 
oppór-so ao concurso, e contra a opinião ci- is aqui a opinião comp'ltente de nm se-
tada a_mplia. 0 a.rJitrío do go~Grno nas: nomel- nador liberal. que na. qualida(fe de relator 
çlíee dos juizee vitii.licios 1 . deu larecer sobre a reforma judiciar1a de 1880, 

Sr. presid~nte, eu admiro como o nobre mi- na mnça. 
nistro da justiça.. da esc.,Ja liber"l, c:Jrobate o O SR P1usco P .AnA1zo (ministro da justiça) : 
.con~ur$o, que r··String-> o arbitrio do governo 1 -E ha outro; ew. S!JnLidr, contrario. 
nas no_1Deaçõe~ e escolhas dos juízes _perpetuos O SR. CARNEIRO n.i. Cu;;1u. :-Mas ó ama au
e_peb c?nlr.1 r10 lh~ pro,·~ra dar~ lll•lor exten· torida.lc que vou citar, do senador Eymard-
sao poss1vel com o esta.g10 do propcto. Duve~oay. . . 

o s~. A;NDRADE .Fr~UllllU. :- Agora até nu No SC\l parecer elle diz o seguinte ( lB) : 
remoçoeB Jâ ha. a~b1Lr10, vor uma emenda en- _ .• 
via.da á ultima hora. « Eu nao cedercn 11 t~atação de Ít\zer o elo-

gio do uma ina ituiç!lo t!o admiri.velment~ 
O SE.: C~tu!Em~ DA CuNa~ : -:-Eu poderia ci- a.propriada. a uma ro1puhlica., que, como a nossa, 

ta~ muita~. autor'ld,.des de JCr1sconsu!C'lS e de qui:r ser ao meamo tenipo a rn11ie livre, a. mais 
ee ~d1.stas libera.e~ da ~ran"?, que sostei;itam ali fort~ e a. ~ais escl~recida. Pn :ce-me que 0 
.V!\ntagens do con .urso,_ ma.,, por branda.de e coucurso nao po ,er1a. encontrar detractoras e 
falta de espaço? ~eço licença para Ie .. uma ou as unicu criticas se npplícario.m ao pro-
011tra. dossns ~lll 01~·~: . . • gramni.a a. inslituir. Isto se ri a trabalbo de 

Tenho aqui a opmtao antor1z3da de um Jur1s- uma boa regulamentação 
c~n~ulto,_ ~ Sr. L. A. Ey;s~utier, dontor em • 
dtre1to, Juiz na l<'1•ança e s.utot· de varcos tra- «.Coa>~ so;pr~nd~nt~ ! :M. de Brogli~. 0 'no.: 
balhos sobre "jurisprudencia; em sua obra. Re- mem ma.ie liberal entre todo,,, não menciona 
forma .da Jtagist i•atura, se exprime deste es~ modo tão liberal, tlio- a t trahente para oa 
modo (Zê)_: eep1r:to8 generosos, que se chama. o con
• « Eu quero o m1gi~trado inamovivel, o no 

dia em que um atien t11.do foi levado á inS.mo
vibilid&de, para µrot•star, eu susp•ndl a pu
blicação da.minha brochura promf.ta. a apnare
cer. Mu o magistrado ina.u-ovive , incap~z, é 
um flag- ·llo, ~ o passa•Jo t~rn pl'ova·Jo que o 
magistra·Jo, posto !JUe inamovivel, 11ão é aem-

. pre assaz independente. Partidi•to.a não cegos 
da inamovibili 1ade, devemo~ ver o mal que a 
compromette e l ·v11.r o remedi o. 

" O reme.lio ó m11ito simples : éi do não abrir 
BS porta.s d11. niag·atr•tura ia11cnovivel senão ao 
concurso; ucn concurso eorio, pratico <i thoorieo 
10 tornRria o. fonte uuie& da magistro.tu1·11, e 
só obviaria oos do1111 males que a ame·u;am. 
Elle 111111eguroria a ciip·1cid3do doe m"~Hrados, 
quo eori11 conserva lll e augmont·•d~ pelo tra
llallto e i:ala. r•ocomponh fl.ltribuid·l 110 verd11-
dai1·0 manto. Pe lo coucurao t:~mbnm o m11.gie· 
trado obt~rh eH~ aupplr1mento de inrlep••n
dencio. quo o. ir1amovibiliclo.de isolllla niio lhe 
póde d:i.r • ., 
· E profiigantlo essas nom, ações, que são ve1•
da.doirr.a assaltos_ d dos á magistratura vitalicia 
pela porl.'i da po!Hica, accreac ·nia (!ê): 

4. O concur.,o porá fim a ~atea escan ia.los, 
é elle que sómeo ta regener:i.râ nossa~ admi nis• 
traçõe~. nossa França! E' elle i;ue honrará o 
trabalho, e 11elo tr-.i.balho honrado noe · resti-
tuira a virtude. ., · 

O Sn. PRteCO PARAIZO (ministr o da justiça): 
-Si esse processo produi li virtude, é o melhor 
de todos. 

O Sn. CAl\NI:IM DA CCJNllA :,;_Mas o de V. Ex. 
proluz o mal. 

O SR. ANDtt.\DI: F1Gu:s1ru.. :-Mas V. Ex. por 
oau.tela n4o o adopta . 

currso. , 
Cumpre notM· que M. de Broglie aceita de 

pri>fei·encia. p :1rt1 a. nomeação doa rna·:istrados 
a eleição-popular, que na .~ua opinião teria a 
v;intagern de fazer entrar nos tribnnaea da cada. 
localidad.o os bomons eminentes da mesma. lo
calida..:e, c>;por consegu: n1e,de deixar ao mB!lmO 
tempo pouc:i. pro!J:,biliJade aos homens não 
reaiJcnt~s e ás 1101biçõGS exoticas. 

O concurso é a.dmittitio na Italia, na Hes
panha e na Allemanha em r!ous exEmP.s, a que 
~e s:ijeita. o can iidato. Na. Franga me~mo, 
insti tuído pelo ministro Dnfaure, pro:luziu oa 
roai& f~lizPa resal ti•do~, durauto t1·es annos, 
fornecendo aos tribunae'I os e•pirit 111 0 1 .o.ais 
vigorosos e os maia brilhant~a. Mae tal era. a. 
impaciencia dos can.lid •tos 11.mbicioo!O~, d ·a
v;:1d11s por ess:1 Pscolh:t tão favoravel ao ta
!l)nto, riu" o eJnc11reo foi eupprimitlo clesde o 
unno de 1870. 

J:: lle j:i Síl ncha conAag-rado n o espirilo da 
noa ·11. lugialaç!io. Exiee-4e o concurso JXlra o 
profeseor na.~ ~·aculd1&de~ ensinar o dir~ito, 
mus não . FO exige o ctmcur110 para. o magi•· 
trado pratica.r o dfreit<1 ! E:tige-s& o co11-
carao n~~ rep~rtkõas publica.a para o ama
nuense copiar ~fficio•, mas nãn sa exig~ o con
curso pano juiz d ctar sentenças, que inte
resss.m aos direitos da t•ropriedade, da l iber
dlld,, eda vifa do <·idadão ! 

Comprehende-se bem que toda a diffical
dade do concurso está na bo:i. regulamentação· 
do pro;ramma d.t.s materlas a instituir nos 
exames. 

Si S. Ex. recú.8. dbnte destes ernbara~os, con
serve ao menoa e procure melhorar o novi-
ci:ulo dos juízes municip~m;. . · 

Mas supprimir este e não admil tir aqnPlle é 
egtabele®r coino regra unica da. nomeação . do 
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magistrado yitalieio o capricho do governo, 
es<ianear&ndo as portas dos jaizos e dos tribu
naes á po11tica doa partidos e á cabala eleito-
ral. -
_ Sr. preaid9nte, o nobre mi11istro de. justiça na 

11ustentaçilo deste projecto di88e _que o estagio 
por elle o:tigido era mais rigoroso que o d& 
Fra119a, no entretanto este pa.iz tem dado ma
gisiradoa, q 11~ são verdadeiros ~uzeiroa da 
j 1J rlspr 11denc1a. 
- Mas, S. Ex. 'esqueceu-se de que as nomeaç'õe11 
destes magiatrados,que fazem a nossa admira~o, 
não eram f oi tas pelo mero arbítrio do governo e 
•im pela apresentação dos presiden tes das 
côrtea de a.ppellação. · • 

Teuho aqui a opiniiio muito competente 
de um con11elheiro da. côrt9 de appellação 
de Pariz, Rolland de Villargues, no se11 tra
tado - Codigo da organizaçao judicia1•ia,-
publicado em 1877 (lê) : · 

e O que tem sido maia geralmente oobjecto 
·aae criticas, o que se qne~eria ver cercado de 
mais garantias, .são &li nomeações e o accesso 
na magistratura. 
- ~ E'. -verdiide qne a. lei 11ão exige, pi.ri. a en
tr&da n& magistratura, oa&raa co!ldi9ões que a 
idade d.- 22 ou de 25 annos, o diploma de l icen
ciado em direito e um estagio de doua annoa 
como advogado; elfa não prescreve nenhuma 
regra, nenhum& condição para o acceeeo ; ma.s, 
na pratica, as nomeaçeies não sã<> inteiramente 
entreg uea ao arbitrio, como se sappõe.. 

« Nenhuma nomeação pôde ser feita sem 
nma. apresentação _ doe preeiJtntes da.11 córtes 
de appellaçlo e dos ·procuradores geraes ; estas 
apresentações têm sido de todom os tempos r e
ehmadas e uigid!ll! pelas circulares ministe. 
r iaee, e jãmBia nenhum guarda dos sellos quiz 
prescindir dellas . 

e Por qnem as boas escolhas podem ser me
lhor recommenda.das, senão por aquelles que 
conhecem tlo bem as difficaldade3 e as exigen
ciaa do serviço, e que têm a responsabilidade 1 
Quem 1ióde -er colfocado para apreciar a.a a.µti
dões, · a. capacidade, e mais uiaposto a fazer 
ju~iça aos 1.Qa.is d1gnoi, fóra de toda a influen
cia e.tranha. ao bam do serviço 7 

e Si m:is s!IColrus têm sido feitas algumas 
veze~, elw têm sido quasi aempre fóra das 
apreaentaç~es doa chefes da córte e, sobretudo, 
nos tempos de perturba~ão e de commoçõea po
litice.s.-Si isto é passivei, e contra essas más 
escolhas feitas De&tee tempos desgl'aça:los que 
seria n.;cessario tomar garantias. > 

Como se vê, devi lo antes a esta. boa pra:xe q ue 
ao estagio, conta a. Frao.ça nas dilforentes ordens 
e instanc ial easa magisLrat11ra. brilh:.:nte, illus
trada e independente, que tem se'mpre sabido re
sistir ao~ golpaa de Estalo, quer do despotismo 
dos Ceslres, quer da an.,rchia dos republica
nos, n_a. defasa e guarda dos direitos do cidadão, 
en.tranio para o~ trib11naes juizes, não pela. 
pot"ta do empenho e do arbitrio dos governos, 
mas, unicamenta pelo m o.recimento sob apre-
1entaQ&o doa presidentea dM CÕrtas de appel
laçlo, 

O Sa. PJUSCO P ..UU.tzo (mifli$tro da ju!
tiça) : - Entio e1aa nlo é a doutrina. que está 
vigorando na França 1 -

O Sa. C&mnr.m.o -n& CaN1u:- Póde ser que 
já hoj ~ nio vigore, nestes tempos do liboralis
mo moderno. 

O Sa. PRtsco PAtutzo (mi1'istro ela jus
tiça):-' Mas V. E1;· responda: entio não é. 
esta a du11tri11a que esti. vigorando em Frauça 1 

O Sa. DcrQOI Esrru.DA. Ti:turnA. : - A dou
trina que hoje vigora em Fra.nc;a é uma dou
trina. revolucionaria. e destruidora da ms.gietra-
tura. · 

O Sa. Patsco PililZD (m i11i!tro clajU$tiça): 
-Perdoei-me; m.&s o nobre depa tado esti affir- . 
mando que hoJ~ em França as nomeações não 
são feitas pelo inero ar bitrio do governo. S. Ex. 
est~ a trazado ; não tem. acomp1nha.JO o movi
mento. 

O Sa. CAaMEil\O I>A CUNHA: - A minha afil.r
maçio é qae e1sa megi1tratura a lmiravel dii. 
França não é o resultado do estagio, mas sim 
das boaa praticas seguidas alli, pelos dift'eraat.es 
mioistrOll da justiça. na1 nomeações dos magis
trados. como aasevertL o escrip\or moderno, cuja 
opinião acabei de citar. -

Ea estou explicando a V. EL a. razio por qu& 
a Fr:i.nça tem colhido tão bon:; resultados aa. 
escolhas dos seus ma.gi1trado1; .e •~mpte que 
esses cost11mes se afrouxavam, os ministros d& 
justiça eram promptoa em lembral-011 em auas 
circulares, como a que tenho em meu poier, 
expedida pelo eminente ministro da. j U$liça do 
2• imperio, M . Delangle, . em i• de Agosto de 
i859, ao• procuradore'I geraes; a q11al peço li
ce!lÇ& á camara para lêr, pois 1eria digno de . 
imitar-ae o e1eaiplo alli dado (li) : 

e Sr. procurador geral. DJ1de. que um loge.r 
vaga na magistra.tura, muitas vezes mesmo an
t es que & mOl'te 011 a aposenta.ç&o do tit1Jla.r o 
tenha torDAdo disponível, os cau.dida.toa qae ae 
creem com tit ulos a. obtel-o se apressa.m, una a. 
vir aolicitil-o ern peuoa, outros a enviar pedi· 
dos e cartas de racommendaçilo. . 

e Esse~ {)&~•011 nlo podem eer por mai11 longo 
tempo tolerado•; ell quero que por toda a parte 
ae 1aiba que somente o mer1t.o e os serviço• 
preataioa silo aoe nos'O'I olhos a unica. 1'1&1.lo d& 
preferencia ; qu!I aa unieH recommendal)llell 
:i.s quaea eu dou credito, do as reeommenda
ções dos cheCea hierarchlcoa de cada j uri11-
dicção. 

e E a nilo vejo nada de nuu1 inconveniente do 
que essa.s Yisitaa, nas qnaes o candidato, no fim 
que prosegue, se exalta. aem medida e não 
r~ceia rebaixar 01 collegas, que considera como 
nvaea. 

« Póde acontecer , e é o ea90 mais freqo,ente, 
que as c~rtaa de recommenda9io dirigidas á. 
chancell 1ria emanam de pe!!l!OaS considera.veis e 
cuja palavra, em geral, merece a ttenção ; ma11 
que influ~ncia póde exercer sobre a escolha · da. 
magistn\tura o testem!lnb.o mesmo de pessoas 
as mais hontadaa, quando ellae l!iio estranhai 
á admini~tração da. justiça, ignorante d a suas 
necessidades, de suas su1ccptibilidades e de 
1ua1 l'erras 1 
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i E' o dever do ministro procurar e recom

pensar o merito, e, para cumprir ª'te dever, 
elle só tem necessidade do concul'l!O doa presi
dentes e d~ procuradores gera.ea. 

• Faz~i, eu. vos peço, conhecer a. roinh" reso
lução aos magistrados de vossa juri •dicção, e 
que para o fütnl':l 11e poupem de viaitas, qne 
prejudicam ma.is do que servem, e de so!icita.
ÇÕ&B que eu não quero mais ouvir.• 

Eu louvaria. o nob~e ministro da justiça. si 
dirigisse uma circular identic:i. a.os povos da. 
Bahia e deste ]mperio ! · -

Mas é isto o q•1e tem feito, e o que iaz o no
bre ministro 1 Não ; o contrario. Eo. vou diz~r 
ligeiramente a camara como se pa.ssa entre nós 
uma. nomea<;ã:i de juiz de direito nesta actna
lida.de. 

Um Joven conelae os seas estudos em uma 
das nossDs Faculdades de direito e toma o 
grau de bacharel formado em eciencins juri
diea.s e soc'a<is ; inscreve-se como advogado 
no fõro da villa natal, por exemplo (V. Ex. rue 
pem1itta) no fóro da. villa. do .Rio das Eguas, 
na Bahia. 

O SR. Parsco P.uu.r:i:o (ministro da}ustiça): 
011 de c~baceiras, 1u1. Parahyb.a.. 

O SR. CARNEIRO DA. CoNEU :-Não, agora eu 
estou tratando de V. Ex., filho do Rio das 
Eguas. (Risadas). ·· 

O SR. Pa1sco P.uu.1zo (ministro àa juati~a): 
-Faz bem. 

que o nom~ou. E 1), a11.tiguida.de cep lhe aH&
gura. o accesso e lhe ahra a.s portas do~ trib11-
naes supel'iores até do Supremo Tribunal da 
Justi<;a. 

Eis o ~~gistrad~ qne prepara. o projecto do 
nobre mtDIStro da Justiça, qne tanto tem US>Hlo 

e abusado nas nomeações de juiz~• de direito, 
No emtan~o, Sr. presidente, aquelfoR que es

tudam, ~editam e P?e~-se ao corrente da juris
prudencm, não se hmttarn ao estudo do direito 
e dos negoc~os j11dicial'ios, ma~ cultivam o 
seu . espirita e pedem á historia e á li tteratura 
as d1straçõea, da qne tem necessidJde e ill1111-
tram a suajudicatura por actoa e de'cooes de 
justiça, rectii.lão e imparci11.lid:1de ; ai são 
juizes municipaea, não conseguem nem uma 
reconducção, muito menos nc:ui. nome"ÇIO ae 
jui:i:_ da direito, e, si são juizes de dfreito, não 
obtem uma remoção p~ra escaparem da morte 
proveniente do bel'i-beri 011 outra moleatia' 
que adquiriram no exercicio do lagar, e s~ 
obrigados a vir a. esta e amara. pedir um anno 
de licença para tratarem de sua. saud~, arre
da.n.do·ae da magistratura, que fica privada. d& 
-suas luT.es,doranta esse tempo. 

Eis como .o nobre ministro da. juatiça te111. 
procedido, entregando a. magistratura vi la.li eia. 
á mediocridade preguiças:. ou á ignorancia. 
pretencio~a. Mas S. Ex., quando faz OSRas 
n_?m~a.~õe~, esquece-se de gu.e o~ erros dos juizes 
s~ 1mqmdades, e estas iniquidade! exci~m a. 
v1nganç&. 

O Sa. C.u1 ... 'fBIRO DA. Cu1rn.a. :-Mas os cliontes Era o Cal!O de repetir aqui aq uelJg. phrase 
nJ:o lho ~ão bater á porta e, pasiiado um ou eloquente dos litigg.ntes dos tempos passadoa:
doua anuas, sem clientela, sem rrpt1ta<;ão e sem O céo nos preserve da juatiç~ do~ jlliz~s de di
reault>1do, a f;milia do joven e.dvogado começa reito 1io Sr. Prisco ! (Risada$.) 
logo a i111uiet11r-se pelo futuro delle, a joga. Conseguintemente, Sr. presidente, uma boa. 
com as iuOuencia!I da localid~de pa.ra obt ,r ã. Peforma judiciaria. seria aquella que prote
nome~ção de juiz municipal. Durante o qua- ge~se etl:icazmentA a independencia doa magis
trieunio olle envolve-se nas cabalas eleitoraes, tra.dos, cercando da melhores garantias a esco
s~rve IÍ.s inftu.encias da localidade e, depois de lha dos juízes e r!lfreando o arbitrio mi
compl~to o qL1atriennio, matricula-se na aecre· nisterl11l, de que te.nto tein abusa.~o o nobre 
ta.ria. da justiça, hab:litando-ae p~ra o cargo de ministro da JU&tiça. 
juiz do direito. . . Jii. vejo, Sr. presidente, que V. Ex. e~ttl. 

A. fumilia. do candidato, pais, tios, irmãos, olhando muito para o relogio (riso); mas H 
e primo1, qall elo eleitore11, e até aa tiBe e aa ainda tenho um quarto de hora. de tolera.ncia, e 
prirua11 (riiad.ai), põe em movimento aa eu ae poderia queixar-me de V. Ex. por t~r alter ado 
rel11.çõe1 e faz !ogo aobre o 111ini$lTO eia jus- a divisão da ordem do dia de hoje, si não ha. 
ti9a, que o nomeia juiz- de direito, como instru- eri'O no Diario Otficial. 
metitum l"egni de sua. influencia, senii.o como O nobre minietro, no seu projecto, e:i:tingne 
uma. arma mortífera, jogi>da contra. 08 seus 11 vara pfrrntiva doa feitos da !11.zonda. 
adveraa.rioa politicos. Eu,Sr. presidente, decliro q11e não duvida.ria 

· . . . . aceitar ess:i. idéa Lbera.l, sustentada. pelos es-
0 Sa. Pa1sco PARA.IZO (mtl'liS!-ro da ~usti~';'): criptorea de melhor nota- a unidade de juris· 

- Esta condemm;ndo o system1 actll&.i. Mu110 . dicçiô-para, por e~te meio, acabar com eat.&s 
bem! ] que~tões de incompetencias de juízo, q_ue a 

O Sn.. CARNEIRO DA. CoN!lA.:- Estou con- chicana multiplica, pela diversidade dejnnsdic• 
demna.ndo o q11e V. Ex. tem pratice.do. çlles; assim como deferit' aos tribunaes ju.di-

Insta.lla-se assim muitas vezes o nol'"O juiz do eis.rios essa contenciow admini$trativo, cuja 
direito no sec. ninho paterno, no meio das suas jariedicçã.o é um:. verdadeil'll. excrescencia., em 
propriedades, do~ eens negocios particulares e que a·e nota a anomalia. do execu.tivo ser parte e 
de sua inthtencia politica., que 'V'8Í firm11.r CDlll j aiz ao ID0Sm0 tempo, SP.guindo-se D b~llo exem• 
descanso para bem servir aos seus patronos. pio que nos oft"'erece a Inglaterra, on•fo não ha 

A. vitalicie.1ade · do cargo lhe tira as preoc- esme contencioso administratiTo, nem nada que 
cupações do futuro, a que se resigna, e apenas se pareça com eesa jurisdicção administra.tiva. 
cDm uma. ou outra :i.ndiencia. no mez ou no cor· Como alli Dão h:i. senão ume. Jei,a lei commum;· 
rer do anno eaqucce o pouco direito que apren- não ha senão uma jnst!ça., a j11stiça commum. 
den na e1cola,mas procura cultivar com esmero S. E"S.., porém, não -prooede.11 rle.11-t& rnôdo; 
e dedicação a úúlue.noia politica do minUtro sup__prime a Ve.ra privativa dos feito• da. fA-
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zenda, deix_ando todas as outra• varu privativas G?yaz e de Matto Grosso •. Não vejo razão para 
d~sta côrte e de outras provincial ; não eatabe- i~to . 
Iece, poruinto, a .uniJade de juri•dic9ão que - Segundo const<i dos rela.torios do Ministerio 
serh p .ra dtisej11r. Ja Justiça, ne~ta s duaa relações se de•pacbarnm 

Qual o motivo des•a. a'ngalaridade 7 Será meuor numero de fAitos qu" em outw qualquer. 
porque o juiz de direito d•quella vara ó um N quella foram julgados 35 f.J:tos e n-.sta 6L 
conserva~r e aeaador do lmpP.rio, que aiuda E' uma. verdai e que o~ lazer88 engeadram a in
nio poude atir-.1r em alguma. das B.elaçile3 de dolencia ·e a apathi», e, tanto 1:0 moral como no 
Goy11.:i 011 MaLto Grosso1 physico, qna.nto menos se tub. Iha xnenos se é 

- Parece que S. Ex. nio gosta muito de· sena- apto; . e conseg uintemente o magistrado que 
dorrs , juizes de-varas da córt -·, porq ~: e, n4o ha menos de•pae ha. menóa capaz s~ torna para o 
muitos .iias, vi que um meu comprovinciano, se- cumpriment:> dos deveres da judicatura. Como 
nadar do -Imperio ·e e:i:-miniatro da m·lrinha, pagar--se mai'> ao dese!llbargador . que_ menos 
requ··reu a 20. vara. de or11blo•,qu11 estava. vaga, trabalha e despacha 1 - - - - ---
e S . Ex; deu-lhe um duro indeferido. (Rs'.1.) o Sll.. MoaAJEs JA~orn::-Nesse -p~nf.ô v. Es. 
S.E:x. teria então occasi4o de pr• t'car urn acto não t m razão. E" a. unica. maneira de termos 
de J~stiça, nomP.ando para e11~ vara dP. orphlios mag!atrados oaquelhi.s provincias. 
vaga, 11lg-um dos ju!z a de direito i<ntigoe, q11e 
occu ".am, ba annos ne~ta. córt'3, varaa que n' da O Sa. CARNEIRO D3. CUNHA : .:_ A medida não 
r andem. onde têm prest.1;!0 serv!ços, como as s• ria. eata, waa sim distribuir a11 relaç~• 0111 
de auditores de marinha e guerra e 111 do cível, classes, . da maneira. qae os de11ewbargadores · 
occupadas por magistradoa intelligentes 0 ho- fossem noineados pa.ra a classe inferior,subindo, 
nest~ s A alguns até do partido liboral, roroo os pela. antiguidade, pat•a a. cla•s~ s o:p2rior, como 
Srs. Drs. Hollan-la Cavalcanti e Accü .. li de aão clas~ificados os tribunaes de i• e 2• ia.
Brito; no entretaoto, foi buscar para. alia um· l:mcfas . da França, e entre nós toe pn.ticf. 
juiz de <lireito d& Bahie.; sempre arranjos elei- co•n relaçào ás nomenções de juizes de direi10, 
tói:aes da. Bahia!... que passam pebs entt"ancias. 

o Sa. lLDEFO?>SO DE AIUUJO:-Um dos ma'- E~h medida teria a vànlQ~(lm de eviL~r o 
escandalo com que os governos nomeam os sou1 

g ietrados ma.is distilictos , prot~gidos para a relJção d8ilta cõrte, e 0 5 
O SR. CARNEIRO DA CoNH.l :-Não nea:o a aua des,'lmparAdO'> e a.dveraarios para aa rol.ações de 

distincção. mas censuro o nobra ·ministro por Goyaz ou Matto Grosso. · . 
nãos~ elevar .a uma região superior p·· ra dis- - Si o nobre deputa.10, qlle me honroa com o 
tribuir_jnsLiça, nos negocios da s oa c:aata. . - seu aparte, alten ler ás de<pezaa que é vbrig~dD 

O Sa. lLD!:FONSO Dll ARAtrJO : _ o no- arn d~semlJ11rgador a fa.zer nesti• cõrte para viver 
meadó está tambom coberto de bona serviços. decentJJmente , e outro em qualquer da.qnellas 
(Apoiados.) daa.s prnvincias, <>nde u!ll& casa se póde &lugar 

por 200$ a. 300$, qu~ndo aqui é n~cessnrfo 
O Sa. CARNEIRO DA CoNtu:-Devia, porém, 1.a gar 2.000$ a 3:000$, Eerâ força.d:> a reco

lar nomeado um dos juizea de direito moia an- nh<?e<sr que, relativamente, Jó. os vencimentos 
tigoe de vitraa menos rP.n Joau cto1ta côrte e não doa desembargadoc-ea daq uellaa pro:vinoias são 
attende,:- sómente aoa e lJldu!atoa- da aoa Bahia . sup~riores ao> de!!ta córte. · 

O SR- PRI~co PARAIZO (miniitro da. justiça): o Sn. PRESIO!NTJ: : ;.... Lembro e.o nobre de· 
-Não foi <'.SSa. a ra.zil.o. Foi no1neadu um dos puta.do _que eetá ~83otado o t 1mpo. 
juizes ma.is diatinctos deate pe.iz. O Sa . CARNEIRO · D_,,, CUNHA :- Sr. pr<>sidente, 

O Sa. CA1n1•1ao DA Ct1NHA. : - Nlo o será. é uma f,,talidade , que, quando ma appro-
mais do que os dest.i. córte. :i:imo do Supremo Tribunal de J uiitiça, V. E:x. 

O Sn. VIANNA. VAz dá. um aparte. me advert.e q.ue o tempo está. esgotiodo ; pelo 
_Q SR. CARNJ:IRO DA. CrJNHA:-Sr. presidente, que · vou resumir, para conclu1r em breves 

- o út. 2° do projecto ereva 01 ordenados dos termos. 
magistr•dos; neohuma. objecçio tenho a oppor· Pela organização ·actual, o· Supremo Tribunal 
lhe , porq ••" eatendo que 11 ind"pend .. ncia de Justiça aão pói~ dee!!mpenh:u• a soa 1pai1 
peeso:il do juiz não "'~ pod ~râ obt'lr senão collo- elevada n:isslto, qual é a dê mant •r a unidada da 
c:i.ndo-o ao abrigo de certas n •,cessida.dP.s, cóur -nossa j !1rbprude nci2 ; visto como os ~eua- a~cór
ta_nto que nãó ea exagere oonsideravelmeiüe 0 dã:oa siio revi~tog por uma. out l"a relação d~si
numero dos juizes e des ~mbargadore.~ , como gn·~da, qu.e all!umas yPzes jul@."a que, no caso 
propõ_e 0 projocto, auento 0 estado :financeiro v-:rtente, não se· ·l:i. a injus tiça notoria. oti a nul
do paiz. A r egra é ter m~nos juizes, por.ôm me- li.Jade maaifecta, cujo fundamento· dictou o 
lhor pagos. como faz a Inglaterra, onde 0 lord accikdãó·daquelle tribunal . 
ci'lanceller da alta cõrte de Londres tem de or- Não é infelizmente .r~ro o c~ao em qu~ a Re
denado i0.000 í: (120:000$); o lord chie{ jus- la çã:o de Goya.z ou Matto Grosso, cuja turma é 
tice 8.00() .t: (96:000$); o ch;ef .i•'-'tice do~ plAi· muitas _vezes composta de juízes de direito, 
tos e O ehJef..Qaron 7.000 e (84:000$); O guarda· jUllt"a em sentido Cont!"Al"iO d.a.qt:elle trib.unal, 
mór do arcbivo 6 000 ~ ( 72:000$) ; e os outros ·-endo aliás inferior a este em cate.~oria, eai 
juize~ 5.000~ (60:000$000) . 1 luzes e até eni n umero de j:lizeq, porqt·e o Su-

o proj3eto,'no § 2° de~r.e lll"tigo, cone. ecle mais premo Tribunal jul~ a -em plena r"uniio da eeua 
uma gratificaçlo addicional d L qaarta p:i.rte dos membros. O feito devia termicur-se nesle t.ri
s~QS ve.n.cimutoa _ ao. d.eaembaig&dore• de 1 bu.n.al, para que os seus a.ccórdão• tiveeaem a 
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força moral e juridica dB arrestas na nossa ju
rfa:•rudencia como in1erpretação fiel da verda
deira doutrina da le~ e do direito, que reclama 
eet.'i nni:ormiJ :i·le no julgamento dos juizea e 
tribun01es inferiores. 

Isto não se· observa em paiz algL1m, onde 
existe uma organi~ação judiciaria, forte e con
venier.te. Na loglaterra a cõrte suprema de 
j ustiç~. na Dinamarca. a côrte suprema, na No
ruega a côrte ~uprema, na SuPcia o Ü'ibunal 
supremo, na Austria a côrte de cassação, na 
Hungria a côrte de 3~ imt~ncia,na FinJa.ndia o 
tribuaal supremo, nos Paizes Ba':iwa a alta 
côrte, em Roma a côrte d~ casSDção, do.cidem 
defiuiti vamente, e na Allemanha a cO.-tc supre
ma. do imperio decid~ taínbem .em ultima in
stancia sobre ·oa julg11mentos dos tribunaes rc~ 
gionaes superiores. Nos outros paizes, cuja 
organizagão judiciaria e modelada pelo typo 
francez, é aind,1 a. opinião de seus tribnnaes 
supremos que prenlece. 

Na. França a córte de cassação é que firma a. 
jurisproden!lia. a. seguir-se, porque é o arresto 
deste tribunal que predomina finalmente. Esta 
côrte é composta de 48 membro•, divid:da. em 
tres camaras: a cama.ra rl~s reguetes, a camara 
civil e a camara criminal.. Acamara. des requete$ 
póde reje:hr in limine o recurso, e si o não 
faz, remetLe-o á camara competente segundo a 
natureza da causa. Si a côrte suprema c11.ssa o 
julgamento da cõrte de appellação, designa ou
tra cõrte para tomar conhecimento do feito. 

Neste caso, '1 causa recahe nos ltiesmos ter
mos do julgamento da 1• instancia e as 
partes e-0nsenam, mutuamente, os recursos 
que·tinham ante~ d~ SB prover em cassa<;'ão con
tra a. decisão a intervir. Si esta cô1·te de appel
la ção decide ainda em aentido contrario, a parte 
pódé interpor ·novo recurso, e, sj a côrte de 
cassa~ão continua a opina'r d·, mesma maneira 
do seu 1>rimeiro arresto, designa uma. segunda. 
côrte de app~llação, q"e decide em camarn 
reunilas, a q na! iil obrigada a se conforroa1• com 
a doutriaa do segundo arresto da côrte suprema, 
sobre o ponto de direito. · 
Ma~ o Cj,U0 se passa ent1·e nós, na hierarchia 

judiciaria, é sem e:x:emplo em part~ alguma. 
Nó~ vivemos no ~omínio das ficções, que não 

tem 1·e·,lidade alguma. 
A Cone titui ção pr "crev~ no art. 158 que só 

haverã ~uas in$tancias. sendo as causas julga
das em segunda e ultima ins ~ancia; mas,segun
do s. noseacrganização juctir·ia1·ia,ternos . .Je feito 
cinco instiôcia<. Temos a. instancia preliminar 
da conciliação; a inst.ancia do juizo singular, 
que se diz y•; a ~nstancia da Rel8:ção, que 
se d"z 2~; & m•tauc1a.do Supremo Tribunal de 
Juatí,.a. em recurso de revist& ; ·e fin&lroente a 
instancia <•xtravag.,nte da Relação revi~ora, 
para se iiõr de· accôrdo com a ficção conatitu • 
cional, em grave detrimento e prejuizo das 
p1rtes. . 

Col).sidere-ae por momento uma causa inten
tada." em um dos juizos do interior da prnvincia 
do Am··zon1s, e dep "J is das complicaçõr,s do 
nosso moroso proces•o civil e decidida na. Rela
ção do Pará, de cujo. julgam .. nto se r ecorre 
par& o Supremo Tribunal de Justiça de~ côrte, 
que concede a reviat& para a Relação de Goyaz, 

A. 27 

para onde acompanha a p~rte a sua demanda 
com enormes sacrificios e despezas, e ahi uma 
turma de tresjuizes de direito, em sub,tituiçã<> 
do~desembarga.iores,d~<!ide que o Sui>remo Tri
bunal errou, porque niio se dá. o caso da. revista 
concedida. lato e um escarneo lança.do sobre a 
hie1·;i.r~hia judiciaria ! 

A conciliação é uro.eimulacrovão,que não.é to
mada. ao serio, nem pelo juiz nem pelas partes. 
Quando as partes ae quere~- conciliar e ter
mio8"r amigavelmente aa suas ·que-itõGS, não é 
n.ec~ssario recoL·rer a.o juizo de paz, t~m oulros 
meios jurillicos â a11a dia osiçã.o ; só o fazem 
obrigatoriamente d• pois da delonga.~ e deepezae 
p8or" ~atisfazer maia uma ficção constitucional 
do art. 161 e obter a ccrLidã.o de ter intentado 
o meio eonciliatorio- as part'as cumpar~ceram 
em juiio e não se conciliaram-afim de poJerem 
.intentar a sua acção no juízo competente. 

Diz-se que a conciliagão tem pol' fim evitar 
as demandaB enLre as p:;NPB e as :!espoz:w, que. 
alias mais se ags-ravarílo com este meio inutil. 
Mas. si é verdade, porque o art. 5° do projecto 
dis[*lsa. este meio con<:ilia.torio tão efficaz nas 
dernii.nJas, em que são pitrtes os. menores, os 
interdictos e outro<, cujos bens e fazen l3.!) a 
lei manda zellr com tanto c11ida.do 1 

E' preci8o a~a'bar-se com estas ficções ridí
culas e entrarmos em um·• vida pratica, medida 
e p rompta na e:x pedição dos negocios forenses. 

O projecto nada diz eobre a organização do 
ministel'iO publico, que é o auxiliar mais po
deroso da magistratura, no c11mprimento dos 
se11s arduos deveres, porque elle. 11.a ph.r&Se de 
am escriptor, é orgão da l<'i, o olho que pcmetra 
as ie.fraeções li.11 suas ordens, e o braço que 
assegu<ll o castigo. 

Sr. presidente, não abusarei mais da bondade 
de V. Ex., que se sente contrariado de ter de 
observar-m(l mais uma vez q ae está terminada. 
a. hora. Vo11, poh, concluir. . · 

Senhores, este projecto de reforma judicia
ria é defectivo, incompleto~ imperfeito, e sobre 
elle se deve lançar o s tigma. de toda a mii. 
reforma, que se concreta neste hemistiohio 
latino, tão a sabor do Sr. presidente do con
selho: 

1 » t·e facili multi, 
ln re ditficiU muti. 

Tenho concluido. (1líuito õeni, muito bem. 
O orador e comprimentado.) 

Sessão Blll 19 de Jllllllo d.e 18M 
Vide pag.136 do Vol. U. 

O Sr. Coelho e Calllpos : -
Sr. presidente, foi-me. ~final concedida. a. pa
lavra. h·a ta.u tos dias Mhcitada. nestes disputados 
tres q ua.rtos da hora.. 

Submstto â eonsideração da. ca.:mara um reque
rimento em que peço infornr•ções ao govP.rao, e 
acredito prestar-lhe um serviço, provocando-o á 
explicação de um facto, que interessa á sua. 
responsabilidade. 
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Expo11do os fundamentos d& meu pedido, es-
11ero tambem responder ao honrado deputado 
pelo fo diatricto. de min~a provincia, em su.a 
conte1t&ção ha. à1as aqui feita aos íactoa art1• 
culadoa pelo meu nobre amigo deputado pelo 
3• diatricl.O. 

Não venho propriamente inquirir ao governo 
por acto5 privativoa da e,uembléa. pro~incial, e 
que, bons ou mAos, são de sua e:x.clusin eom
peteneia; sinão e priacipalmante de um facto 
praticado pelo seu delegado na prorincia. e 
que o fa:& complice das illBgallidadea e inde
cenciu commett.ida11 naquella corporação. 

O facto a que me refiro é este : 
A 2~ de Fnereh-o do· anno corrente era 

poato de promptidão no palacio do governo .de 
mi.nha provincia um cresci~o .uu~ero de pra_çu, · 
consta.,ido·me tamb ªl!l existir de prompt1dã:o 
numero igual ou miuol" em um dos quarteia da 
cidade. -

Pergunto ao governo: para que ease appa
r&tD ou movimento de força ~ Requisitou-a al~ 
gum11. auto•·idada ou corporação publica, e com 
que fim 1 011 foi si_mple11cnente deliberação - do 
presidente _da provincia, e que razões de ordem 
publica dete~inaram e11se aeu procedimento ! 

O Sa. Puno P111t:1.1n'EL da um aparte. 
o Sn: •. C.0Bt.e:O m ÚilfPOB:-V. Ex oom mo!tra 

qúe ignora o que se pil.saa pela provincia . 
O Sa. PRADO PIMJCNn:L:- Não apoiado; co· 

nheço perfeita.mente os factoe, 
O Sa.Co11:LH0 1! ÚAMPOS!-Devo de;de já adian. 

tar & ()l!.mara doJ Srs. depntadog que o fa.eto 
de importanci&, que D.' ' S8e díe. ee pa~va 
na capital de minha. provineia, e qne tinha sobre 
si -yoltada toda a attsnção publica, era o modo 
itregularissim!> e esea.ndaloso por quo ae proce. 
dia & veriB.~c;ão de poderes doa membros d.a as
sembléa. provincial; eseandalos entre os quaes 
dous pt'incipslm.ente, pot· a11e. singularidade e 
J>Or aeua precédentee, eram verdadeirament& 
inanditos ! 

Era um delles a admie!llo de um candidato 
liberld sem diploma, aem vota~lllo sufficiente, 
coatra11. lei expre•u. e a propria v otação da as-
seml>léa. provincial. O outro facto-a expulsão 
de nm deputado conservador com diploma_ e já. 
de veapera reconhecido e empossado no sen 
lo8'11r de representante da provincia ! 

E' re~Imente inaudito ! . 
O Sa. B..i.iUo DA EsTANcu. dá. um aparte. 
o Sa. Co:mLBO :m CAMPOS : -Oaça. o nobre de

putado e verá.. 
Pergunto ! Seria. a. força. requisita.da e assim 

p<>Sta de promptidão.pa.ra, em caso de necesai
dade, g ara.ntir · 118 amigoa ·do goTerno no aeu 
plano de fraudes contra 01 adveraarios ? 

Tudo le'I'& a euppól•o ; 01 t'11.ctos e as oircnm
stll!1cias conspiram · no llen~ício dessa ser&!. anp
poeiçlo de qoé 011lros n~ pod.iam 1er oa intW.. 
108 de semelhante precaução. -

- A imput&çâ'.o é gra.n, bem o 1ei, e na. c11nsi
detaçitó delllla ella. gtavídade aoa11&elou•1e o 
honrado dep11tado para inquirir Aó meu nobre 
amigo que en11e\o11 o dtb•M pew provas de 
sua. accusa.ção. 

O honrado deputado eontelltou simple1)Dept• 
por negação ; ao envez de enfrentar os· factos, 
explical-os. contentou-se com _ tlllla divel'llio> 
inutil, excavando do passl\·do factoe, q11e, fórit. 
das fl&ixões do tempo, não têm signiftc .. çiLo, elo 
Terdadeira.s nugas, tomando emfün no arsenal 
do seu partido. as armas gastas com que feria. 
a aeos advenanos. 

Comprehende-se que neele terreno é ía.cil a. 
represai.ia; m:i.s para que 1 Em nada aprovei ta.ria. 
a discnll8ão ; só teria o eJfeito de tomar o tempo 
que me resta. _ · 

Não.dei:J:arei. porém, sem reparo a arguiçlo, 
feita a umir. ca.mara eonserva.::lora de, com pre• 
j uizo de S. Ex., nlto ter declarado incompaliv&l 
um candidato conservadDr, conceaaionario de 
uma 811trada de ferro. 

Tomei parte nessa àiscussilo, e vejo que o 
noore dJput~do reincide' no mesmo erro de di· 
reito e de facto, dG entãD. Erro de dil"eito, quan
do enten'ie o nobre deputado que na expressão 
obras publicas de que usava a lei de 1.875, ·es
tabelecendo as iacompatíbilid&dee, se cotilpre
hende indistinctamente qualquer estrada de _ 
ferl'o . 

O Sa. RATIBBONA:-"Elle errou com Dalloz. 
·O Sa . Co:mLHO 11 C.i.HPo!!:- A meu 'l'er, & hy• 

potheae de D .. lloz é outra. - _ 
O Si\.. Pru.oo PIStE?l'rllt.:- Da!our e outros. 
O Sa. ÚOBLBO B QA)(pos:- Estes e1criptore1 

fallam de estradas d e domínio do Estado, ou em 
que este tem parte. (ApG1rt6s.) 

Ora, se diz obra publica &q\lella. qae ~do 
dominio do Estatlo; e póJe dizer-ee do dominio 
do Estado um11. -.'ia-fm•ea por capit.&ea parti• 
eulares, 1em garànlia dêj uro1 i 

O Sa. PRA.no Pnn:Nn:L:- Estava pedindo 
garantia de jnros pela Secreta.rh da .Agricul
tura.. Uma estrada. de ferro com direito de 
desapropriação e outros não 6 obra publica ! 

O SR. CoELllO - • CAMPos:- Nio havia ga
rantia de juros pela conceealo ; não havia o 
direito de revarslo; e . a desapropriação póde 
dar-ae pa.ra obras de 1impl~a utilidade publica ; 
mas comp~ehende-se que póde a obr& ser de 
utilidade publica sem ser do do111inio do l!:alaJo ; 
portanto, utna e11trada em tae• condiçãGa 110r 
•er de utilidade publica nio é obra publica. 
(Aparlsi .) 

A. eatrada. de ferro-de quê ae tra.tava. nlc en 
do dominio do Estndo, n«o podia ser uma obl'I. 
publica. 

O Sa. P.uno Puni:NT.mx.: - Não insista aobl"& 
lst.o. 

-O Sa. ColiLBO 111 Cu1ns: - lneisto, porque 
estou eouveueido do que digo, não se tra.
tava da uma obra publieá.. 

Erró de f.icto commetteu o honrado deputado; 
e ft.ço um a(ipello á 1aa memoria, porque, deve 
lembrar-se o nobre deputado, !oi e:r.hibida uma. 
escripturá de transferencia. do contrato feita. 
temp<i antes d!!. éleiçãó . 

Não fez-lhe , poiti, illJuaüça a. camara ~naer
-vadora, (Aprsrte1.) 
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O S1t. Pum>ENTB:- Peço ao nobre depu

tado qae não entretenha dialogas. Os 3/4 de 
hon e.ão deatin~dos para a apresentação de 
requoriinentoe e project.o• nos ter111011 do regi. 
mento, e qualquer orador,a.longand•> a. discu5eiO 
eom auumpt.os e&t1'11.nhos a pl'Opo11ito deetas 
materiaa, faz offenaa. ao direito dos aeu col
legas. 

O Sn.. CozL110 B CAMPos:-MasV. Ex. Yê 
que sou prov:ccado pelos aparte~ ; uma questão 
cnam& outra e dàhi os dialogos, que entretanto 
procurarei evitar. 

Coníeeao que nio tenho a pretenção de con
vencer o hOnrado deput!l.do; por mais provas 
que adduza do fact.o ou factos.de que venho 
tratar ; S. E1.. neete ponto é perfeitamente 
ineonvencivel. -

Fallarei il camn.ra e ao paiz - com os da.doa 
. de que disponho, e ellea julgarão da existencia, 
ou não, d08 factos articulados. 

Que prova se exige quanto â existencia da 
força. posla. de promptidio ~ · · 

Da.dos otliciaes ~ Certidões de secretarias 1 
Nio a.s temos, e por uma razão bem simples: 
é que os !lutares de taes factos, interefisados 
em oceul!.al-o~, eliminam os vestigios offi.ciaes 
de soa existencia. 

Te&temunhas 1 Temol-!lll, em numero indefi
nido, ma.s, para. o asswnpto, n«o seria a melhor 
pron.,-é porventura diapen$avel. 

Temos aa provas que se derivam·naturalmente 
dos factos e das circumstaocias, a. prova cir
cnmstancial, por ve:zes muda, m:ui plena e de
cisiva. (Apartes .) 

Sr. presidente, com certeza os honrados de· 
_pulados não fariam taes contes~é na. capital 
da província, principalmente onde o facto ê 
geralmente sabido. · 

· A imprensa denunciou-o. (Apartes.) AGrueta 
~ Arar;,ajú, orgil'.o do ?artido conl;ervador, mas 

.1nsuspe1to, porque ate então havia tratado o 
pr~side.nte com moderação e deferencja., illcri
lllinou-o por este facto, e S. Ex. não lhe oppoz 
qaal..:iuer oonleataQão, guardou, pelo contrario, 
comp1eto silencio. 

O Sii.. Bulo D.L EeT>.NCU. :-Elle declarou 
que não tinha parte alguma no reconhecimento 
de poderes. 

O SR. GE:UTNIA...'!o:-Declaroa qaeq_ueria que 
o seu partido 1icau.e victorioao; o que ·1mportava. 
unia in11inuação pa.ra lhe da.r ganho de causa. 

O S1'.. CoJ:L!IO m C.&.MPOs:-Elle fe~ essá ctecla
. ração, ma11 para escasar-1e para com os conser
vaC!ores qua!ldo pêdiam-lhe de aconselhar os 
1eue amigos. (Apartes.) 

O SR. Pus11>11:Nn.:-O nobre depuf.a.do diri· 
ja-lle à ca.mara ou ã me.a para nio provocar 
i!Wogos . . 

O Sa. CollLBo E C.un•oo:-V. Ex. vê ; elles é 
que provocam. 

O Sa. PB.BSmENTE:-V. Ex. Ilio se dirija & 
elles.. · 

O Sn CoELHO E C.1.MPOs:-Ellea ó que se diri
g 1m a. min:, e ditlieil é nio rellpOnder-lh~•· 

Eia &q_lli,s911hol'88, a Gtueta de Aracajú de 3 
.. de Março, onde se lê o aecuin~ ~ · 

< Deve ... e crer que o presidente d& provincia 
o Sr. Dr. Cunha Barreto .aconselhoa,fomentou e 
1anccionou a imrnora.Lid.ade q u.e denunciámos 
ao pai:i;, por i11so que S. Ex. no dia. da terceira 
preparatori..a co!Jocou a for"9a pui.Jica DOB sal ;es 
de pa.lacio, para mandar 3.trast.u' de rec1nto da 
aaaemf.Jléa. Oll dep11Ladoe. con11ervador~11 depura
dos, caso teirnassem · em con.servu·se em soas 
cadeiraa, e, logo ác primeiras demonstrações de 
reprovação puulica, partidas das galerias, fez 
seguir para o palacete da assembléa, esquipa
do de dou a aoldados, o Sr. Dr. chefe de policia., 
que estava ó. mão tente . > 

O 7 onial de Sergipe, orgão offi.cial, não op
pot a mini.ma. coutest.ação, não disse palavra, 
tambem guardou silencio. 

O qua revela., o que ergniüca. ease silencio• 
Sr. presidente, em presença de uma. acousação 
tão grave, e por um orkiio, como a. Gazeta, e.té 
entã'o não infenu ao pres~dente da. provincia ? 

(lia um aparte. ) 
E11 não ponho em duvida a diatincçlo do pre-

11iden te ds. província. como oava.Lb.ei.ro, mas 
S. Ex., que ae defendia. por veze~ de ft1ctos 
menos graves; elle que acabou de chamar a 
jui zo o editor dG um jornal neutro por a.Ilu
sões a. si 011 á sua &d.ministração ; elle tio zel0$0 
doa seu1 actos, porque preferiu o tilencio em 
pre110nça ds accu81\Çãu tão grave articula.da. por 
um jornal, que nio o hostilíHva 'l 

O SR- EARl o »A EisTANCIA. :..;_O presidente 
foi I!lUito im~arci.al nesta questão. 

O Sa. G:e.M1Nr.u10 :- V. E::i:. tambem foi, mas 
passou pelaa forcas c.i.udiuas. 

O SB.. cOm.ao l! C.un-os :-Contra o que diz 
o honra.do ~eputado, protesta a força -de pl'Orn• 
ptidão. 

Expliquem ei:ite facto e estara!. decifrado o 
enigma. (Apartu~) 

Em taea circa.mstancias, senbore1; eHe gi
lencio calculado d~ presidente da provincia 6 
de uma eloquencia esm1gadora ;-eUe importa, 
queiram ou. não os nobres deputado3, uma oon
fia~lo implicita. 

Ea-1e !lilencio revela. talvez o pejo de coit· 
teata.r um fMto notJrio, 011 a. iuten9ão de niio 
entreter polemice. pe.ra que pa1.as10 dee1J.per-
cebido o movi01ento da JorçR, de.ide qus não 
foi neceasario o emprego della. 

O SR. Bulo n>. EeT.LNCIA : - N!o se moveu 
um só 90lda.io- é calnmnia • 

O Sa. Coll:LBO :s: C.ucPOs :- Nlo admira 
o iipa1•te do nobre deputado. s. Es. estA no 
proposito de conwstar tudo quanto . se deu. 
E' calumnia. nm facto geralmenLe sabido ! 

Senbore.1, a verdade é 6818. : o presidente 
advertiu-se do dislato que havia comm~tido 
a in$Lancia11 dos seus amigos, conheceu a 
desnecessidade da precaução tom&da e enten
deu melhor não · d~er pa\avrà, guardar ai· 
lencio. 

E' a. e.:i:plicação, que resulta d!l. intelligen
cia e aprecillção doe facto1, e, a meu Vel.', é 
a verdade. _ 

Entretanto, Sr. · presidente, cont:alJl:a com 
ef!lle silencio na prov.incia liina ~deu-
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cio.. escri.pt:t- de· .Arael!;iú. no .dlll. seguinte ao 
do· movim~nto 4a força. p~ra o :!or"»ai do 

· Commercio, · aqd na Cõrte, e que )l<ir ~1ia 
nS.rração é de cunho offici~l . ou semi-official, 
na qual se :figura a anciedade reinante 
naqueUea dias de verificação de pode.res, a or
dem a balads. por amea çi dos conser.v>\dores; 

· correrfos por ellea anounci~da,s, vultos estr~
nhos e ignotos na capit.al e no eiiticio da 
e,sgembléa e outras fahidades ou beocidades 
ta.os. 

· O $:Q. B.utlo n..1.. Es'l'..l..])!CIA..:- Não se póde at-
tribuir essa correspoudencia ao presidente da 
provincia. 

O Sa. GEMINIA.No: - Queriam crear motivo 
para justificar o movim1rnto da força. 

o SR. CollLllO E Cu1Pos:-Abi tem a corres-: 
poodencia publicada no Jornal do Commercio 
de 17 de Março ; léam-na e véjam ai níi.o é 
pelo menos de cunlio semi-offi.aial. 

. Si taea allegaçõ s fossem verd3deiras, estava 
j usti:ficada a ~recauçiio tomada pelo pre~idente. 
E porque S. Ex. não as allegou em sna defesa 
na provinClia onde era accnsado 1 

E' qu·, tudo era evidentemente falso. 
O Echo Liberol, levantado para combater os 

conservalót'es e fazendo-o com a maior vebe
meocia, não os 11.ccll.BOU por Laea factos. Assim 
o Democrata, outro orgão Jiheral ; e tambem o 
:&tio, de feição tambem liberal. 

Ora, Sr. presiJente, si eram falsas taes al~ 
legações; com que fim se as narrav.a como veri
dicas nessa correspondencia para a cõrte ! 

Latet an.guis ••• 
Ahi está p·atente a preoccupaçã'o de que o 

facto da. forçl?. eahoasse aqui na cõrte ; e se pre
parava. uma d fe11a · prévia, um para-rciios 
para quando surtisse a accusação. (Trucam-se 
apartes.) 

E o que ~ignifica esse in~tineto da necessi
dade de uma •tefes:i. para lagar onde não ora 
ainda articulada aecusação alguma 1 

Essa. preoccupação se revela tanto mais quan
do ~ corre•poodeoeia é do t • de Março o a. pri
mell'a accusaçio da Ga;;eta é do dia 3. 

. O Sa. P11ADO Pm:ii::r;TEL :-A inducçlro é 
fraca. 

O SR: Co11Li;ro E C;!-r.!?Os:-Essa preoccupação 
denuncia a r·x:stenc.1a. do facto de que o sihn
aio na província era implicit<l conflssllo. 

o SB.. Piuno PlMENTl\l, :-Não apoiado, não 
houve força ; aio hi~torias. 

. O .Sa. Co11L110 li CAMPos:-Si e1fo historias, aão 
h1stona.~ V•'r,Jadeirks, que o nobre do:•utado não 
poderá infirm.ar cow sua contestação i•olada. 

Sr. presid .. nte; não houve per~urba\'âo al
guma. da or~~m oa ameaç~, sique!". A ta.! cor
re$pOndenc1ado Jornal do 01mm1wcio carece 

'de verdade. E si perturbação havia era por 
aq uelles que usurpavam o direito aos seus 
adversa.rios. . 

Par .. que então a força? Se dirá talvez. Eu 
e~plieó. . · 
~· _q11.e a. lllllrp,ção era tal. tão deecommunal 

é ll'n tante, que O$ IM!tlB r.gantes temeram-ae de 

sns. pl'opria obra, e snppondo i nevitavel o!i pro
va. vel uma reacção, tcimaram-<-e de susto e soc
correram-~e ao presidente da p•ov.nda para., 
pela forço, garantil-os contra qualquer insua
cesso. (H(f um o.pu.rte.) 
. Em prova do· que <leixo dito, farei uma D9r
raçiio suClCinta do que houve, por onde se verá 
que não foram simples irregulal"idades, como 
pretendeu inculcar o honrado d e.put&do, a. quem 
respondo. 

Sr: presidente, cot-ren regularmente, em . 
minha província, o pleito para deputados pro
vincia ea, sendo eleitos t3 -conservadores e .11 
lib~raes. · 

Dava-se apen11.s · uma d11vida. entre dou~ libe· 
raes pdo t 0 districto, por ter a. junta. apuradora 
conferido o diploma l)Q liberal de menos votos, 
com preterição do mais votado. · 

Suppunba-se a ·resta a unica questão a resol
ver·se, quando reuniia a assemuléa, mas. tal 
não succed•;u. como se vera. 

Fez-se a primeira sessão prepal"atoria a.. 27 
de Fev.~reiro. · 

Tomou a presidencia interina o Dr. Thot11a.z 
Cruz, a quem a. junta apuradora, pela não apu
ração de tr~a a.cta.s couser.va.doras, conferiu o 
primeiro logar, quand-0 realmente oocupa.va. o 
terceiro, e nomeou elle para. secreta.rios dous 
co-religionarios seus. · 

O Sa. B..uU.o IIA EsTANCU :- Nomeou, não, 
pelo regimento estavam indicados. · 

O Sa. Co.1a.uo E CAMPOS:- O nobre deputado 
ignora que o regimento foi modifica.do 1 Fos3e 
como fossG, a me~a· toda. era lilieral-e ê o que 
importa.ªª meunm. 

!<'oram 11.0 dia seguinte (28), apresentados OB 
par•aerea das eommis<ões p11r11 eate fim eleita1'. 

Dei::i:o de parte certos data.lhe~: foram appro
vadas aa el~içõea do 3° itistricto em 1° logar, 
em 2° logior o par cer rM .. nheoendo r1 poderes 
dos tr.e111broa da to. commisaão ; em 3° loga.r as 
eleiçliH do 20 didtricto, 

Era um do~ membros da i• commiaeão o 
Sr. Guilhermina Be:i:erra, dietincto merobro1do 
pe.rti..!o cooeervador. 

Ate abi não houve direito -algum positiva• 
mente oll'endido. · 

Paasou·ae ã votaçà'.o do parecer !l()bre o 4° dis• 
tricto; 

Começou a.hi o plano inclínado. Apreaentou·ae 
nma emenda para que füsse anaull•da a eleiç!o 
dl3 uma parochia do tli•tricto e com ella. o di· 
ploma de um con~ervador, para dar-se· entrada. 
ao eoronel Gou vêa Lima, cand .dato liber~l der
rofado. 

Era illu so~ia. a millidade, como demonstrou-o 
o meu nobr~ amigo que encetou o debate. 

Não havia tal nalliJ ide. 
O SR. BARÃO DA Esr.e1.NC:JA.:-Mae a. aseem

bléa achou q o.e havia.. 

O SR. Gl!:MINIANO : - A assem bléa achou 
que devia lnnçar fóra um con;erva<lor. 

O Sa. CoELHO E CA.XPOS :-Não havia nulli· 
dade alguma;. o que import,., porém, é saber 
como entrou o ca.ndidato liberal. 

Néese O:Ct0 achav!Lm-se presentes 20 de
putados, iO de cada parti.to. Doe· conserva• 
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dores um deimu de vota.r, por tr11tár-sa do · 
se11 ~ipl<lm~. Dos liberae>, o Dr. Joviniano 
Roml'ro, votou co:i.tra o diploma conserva ior 
para que .se fize~se nova eleição e portanto 
contra a entr•d .. do canJidato liberal. 

O Sa. B.1.aio DA. EBTA'NCl.l :- Elle nega. 

O Sa. Coz1.Ho 'B CU!POll:-N~o é poasivel; não 
faça essa inj:i~tiça ã<j_uelle s,~ 11 eo-religion mo. 
Vê·se, pois, que pefo modo da votaç~o es
tava. s.nnuila.do o diploma conservaJor por 10 
vot os contra 9, e pelo mesmo numero devo
toe,10 contra 9,não admiltida a entrada do can
didMõ liberal. 

Pois beai, não obstante, o presid·nte int&
rino fe& tomar aeee.nto ·o candidato libliral ! 

O Sa. B.~alo nA EST<l.NOIA :-Ello teve votos 
de canse rva.clores. · 

O Sa. Cozuro 11: CA)!li'os:- De que conservado· 
res 1 De quem~ __ 

O Sn. BAl\Ão DA EsTANClA :-... v. Ex. sabe. 

O Sa. Oos:Ltto n ·CAMPos:-Como sei !1 E11 sai 
inteiramente o contr11l"io; V. E:it. está comple
tamente eq1Jivocado; e si não,J.eclJre de quem o 
YOtO. 

O Sa. BARÃO DA EsTANCIA :-E' de deputado 
do ! 0 districlo. 

O Sa. Gi:MINliNo:-Entlo V. Ex •. diga de 
quem mi ese i voto; 

O S:a. CoEt.ao 11 C.i:r.i:Pos :-Nã'.o.é a ·primeira 
ve~ que o· nobr~ t!eoutado diz ist:>; j:i eín a.par

-te ao Sr. Geminiano disse que a depuração 
de~se candidato· conserva.dor foi devida a com
missãO conservadora, e a votos oonServa-
dor ··s. . 

E' uma·eE!uivocaçãodo nobre deputado. 
Aqui tenho o parecer da commissão. E;u s~u 

final se l ê: _ · 

<i: 20, que sejam igualmente reconhecidos 
. deput&dos pélo 4° di•tricto os Srs~ !)r. Jose 
Guilherme da Silva Martins, Davino Nomysio 
de Aquino,Jose Sotero de S 1f e IH. Gonç&io de 
Faro-Rolemberg. 

Sala das commissõ~ da a11semblén. legislativa 
dit provincia de Sergipe, em 28 de Fevereiro de 

-i8i4. - Benjamin de Souza TeU><s.-Fran
cisco José da Stl1'a Porto. - Guilhsrmino 
A maneio · Be~erni.. > 

Eis a comroiSsão r er.onbecendo por unanimi
d&de o Sr. Joaé Sotero, que é o candidato con
servador, de que se trata. · 

Por outro fado, a mesma e.cta fa.lsa de. meia. 
liberal d iz (lê) : 

"' Que ho11ve --contra a emenda nove votos 
contra 10.> - - - _ 

- . Ora,: ~o!e foram oa ~11ser''i'âdo~s que vo
taram,- e port• nto foram dell&i oa nove ·votos 
em f,1vor do candid,üo conaerndor, :·.salvo •i 
teve estP. algum voto liberal ; o que não é 

.exa ·to. 
Fica. assim llqnikdo o incidente. 
Mas ilizia, Sr. preeideale, q12e o canHdato 

libe~l to1nau n.saanto, contra. a propria votagàQ 
da..aa:iem'iléa.. - · 

Vou dar a prova. 

J:I. foi lido nqui o topicio de ·um discurso de 
um dep~tado conserv3dor o Sr' Beojiun1u Telles, 
<"ln que se de monstra á. evid ·ncia eorno o D:. J. 
Romero· Totou oo·it.-a. o cànd d.do liberal. cons
t.. n lo do m~smo discurso s. confirJDação por este 
doutor. 

O Sa. Pn.Aoo PurENuL : - ·Discurso _apo
eriplio -; não havia ta~hygrapho. 

O SR. CoELlfO 1C CAMPOS :-Já. con tava com 
este s:par~ ; as~im co ... o com e ate 011 tro · do 
Sr. Barão da E- tancia_, ha dias, de que o Dr. J . 
Romero era incapaz cl.istO, acrescentando hoje 
que elle nega. _ 

Eng-.rnam-se o~ no'bre$; deputados; e o mos
trarei com a m?sma acta. liberal que tenho 
aqui. (Most1·ando .) · -

O Sa. Piuoo PIMENTEL : - Que jornal é 
este~ - · 

O Sa. Co:r.:LHO E CJ..lltPOS :- E' o Jornal de 
Se:rgipe, e authentico. _Diz a acta. (Lê.) 

Si corno diz a 11.et"- o Dr. Joviniano em 1;e
guida. :i votllçiío da em~nda reclamou .no sen· 
tid., de f •zer.jje nova. eleição, si esta. er a a sua 
op:nião e o seu voto, confirmado fica. o àis• 
curso d .1 deputado conservador, e responJido o 
apa.rte do Sr. Barão da Estancia, d3 que o 
D~. J. Romero ora. incapaz di11to e nega tel-o 
feito. 

Essa reclnmação a repetiu o Dr. J. Romero 
011. eessio da 2Q quando lida eet& acta , protee
tando contra o modo por que foi contado o seu 
v<:to contrario á. ena declaração da ves-

. pel'll.. 
Achava-me enti o n o recinto, tendo chegado á. 

~~pit&l n~ noite antRcedenb • · 
Presente tambem est&va o honr:>.do deputado 

Sr. Barão da E!ltaocia . . 
Eo. ou-vi o Dr. J. Romero fazer .99qa recla

mação da. tribuna, logo depois da leitura d11 
act~. , 

O n obre deputado não póde negal- o, 1a1Yo 
si ~ e squece11 o> factos; maa si tem duvida 
tome o c Jmpromisso de obt"r do Dr . J. Romero 
& declaração do ter votado pela entrada do 
Sr. Gouvêii. Liln.:1. e publical-a. 

O Dr. J. .Romero ó seu co-religionario, 
preza sul\ dignidada e duvido que fAç& tal 
declar~~ão. 

E tomou a8.l!ento o eandi®to liberal ! 
Os deputados cooservi.dor ea reclarn&ram, 

prolesta.ram com vehetuencia, mas todo debalde. 
Que pro·•edimento podiam ter ahi Y 011 a 

violencia 011 a retirada q~e fizera.m,proLe11tando 
não perman .. eerem em ambiente de l&lljll in ie
cencia, e hor~s dGpois dirig iram-as a.o presi
dente da provinda, que <"SC'-I SOU-ae d'! por 
qualquer modo io tP.rvir com os s ·us amigos. 

· Em seguid 1 os l iberaes fizenm lodo de tro
pel e retiraram- se ,para na calma da no~te tudo 
a.gei:ar a contimtó . ·e · reeolver definitiva.
mente. Propoz~se então ao candidato conaet
v adot do 4 .. districto que elle ~eria rP.conhecido, 
consentindo na depuração de um seu co·reli
gionario, proposta d :gnamente ?'rp••llida. 

Já. se . ouvi 11 coasa. igual, Sr. preeideate t O 
r econllllcimento de um eandi'd.:.o · pcir mai.iiia 
eontral'ÍI$ de wtoa Y 
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E' ou 11ão am l's.ato inaudito e irritante 1 
(Aparte$.) 

Era a 3• 11es~ão preparatoria â 29 de Feve
reiro, quaD.dO foi ~ida. esta acta, em q 11e se de .. 
clara depurado o coronel Pedro TcUe<, d;;pu
tado pelo fº distrfoto para abrir-se espaço_ ao 
ca.ndídato liberal que disputava o logar.ao seu 
co-religionario, dep u;rado bmbem. o ca.ndida ~ 
conservador do 4• d·stricto para da.l'.'-se assento 
ao liberal de.que tenho faltado, e, annal, depu
ra.do o Sr. Guilhermiuo Bezerra, can.lidi.to con
servador do 2" districto, membro da. 1 ª commis
são de poderes e já. de vespera reconhecido. 

O SR.. B.!,RÃo DA. EsTANCIA. dá. um aparte. 
o Se.. CoELHo E CA.MPOs: - E' inexacto ; é 

outro equivoco de V. Eir. ; mostrarei como não 
houve a.ctas falsas. ·(Tral!<tm-se ciparte:s .) 

Dei:r.em-me proseguir. 
o Se.. PaEsrnzNTE:-Quem tem a p3.lavra o 

o Sr. Coelho eCampos. 
O Se.. Co-gLHO E Cni:Po11:-A leitura. da. ultima 

parte ~acta., princlpa.lmente,cau11011 paamó, uma 
geral es\upef&.cção a todo aquelle publico nu
meroso que, desde a vesl'.>era, B.ll11istia ás peri
pecias da vardicagão de poderes.· 

Repagnava acreditar-se no quê 11e ouvia; 
achava-se difficil, pelo menos, que hom.en1t de 
cera.a gravidade sub.;créveasem nma acta fa.laa, 
falsissima,cowo esta, dando co1110 d•purado um 
depatado já. reconb.ecído. Era, eutreta.nto, a 
triste realidade. . 

Foi o Dr. J. Romero quem primeiro reclamou 
nos termos, que tenho Nferido. 

Tomaram depoi~ ·a palavra. d&putados coruier
ndorea. Eis aqui os eeua discuraos. 

Fallou o deputado major Erieo, dizendo en
tre o ma'a, que éera preoiao não ter .... erniz nas 
faces, i>ella.s não subir o r11bor, para negar-se 
qu.11 a Sr. Guilhermina já. fôra. reconhecido 
deputado.> . 

Depoia o Rev. padre Olympio, digno viga.~io 
àa capital, «con.vida.va com. veb.emencia o preai
de11te e os detiutado1 lil>Jraes a cooteatarem 
com dignidade de c..v11lheiro1 o fa.:ito de ter sido 
o Sr. Guilher1X1ino 1·econhecido deputaJo, oha~ 
mando a attençio do paii: e da provincfa para 
o escandalo inaudito a.til então, para 11 confü$lo 
e huinilbaçiiQ da. maioria, declarando reapon
saveia por toda. a occul'l'en~ia os chefas àa ai
tua.ç~. que ae achavam no recinto.~ 

Ein terceiro lagar dizia Q deputado capitão 
Be11j unin Tellu no tocante ao parecer - e a 
·emenda concernente ao deputado Sr. Gui
lherm+no e ao candidato, que me~mo sem di

. ploma. e ape?.ar de m1f to rnferior em votos, 
flsura. cowo reconhecido 9ue ein semelhante 
11Jpico é & actl!. a immoralida.de, a mentira, o 
esca.udalo e o ma chia. velilimo elevados a sua 
ultima potencia..> 

Pol'Ventura; assim se exprimiris.m aquellea 
uprassntantes do partido conservador. cava
lheiros diatincto1, ei niio foram po11suido1 de 
justa indignação. pelas fraudes contra 011 seus 
co-religiona.rios 1 i}~ numer050$ cireull.ll!ta.nte11 
•Poi!"lld.o-os e sppb.udindo-oa eram &eallO co-
me<ti&ntes de uma· farça 'J · 

E assim pp0vóCildo11 11 invMtivados como r~s
ponQ:iam os deputa.!os liheraee Y Com o •ilencio, 
q11edo11, mudos. · 

Houlens de brio, sotl'reria.m assim em silencio 
aquelles li l>erlles si não fóra eeie silencio a. com· 
binação, o cal~ulo para o bom exito das fraudes~ 

Senhores, é facto notorio na provincia essa 
f.raude audaciosa da depuração da um deputado 
reconhecido. 

Eu. o affirmo e faço juiz desta. minha afill'ma
ção a mesma. provincia, que represento, 

Todos alli o aa.bem, sem. distincção de pa:r
tidos, de claBBes ou condições. 

.A imprensa, excepLuada a do partido liberal, 
denunciou o facto e propa.loa sua notoriedade. 

O roesmo Sr. Guilhermiuo Bezerra, de ves
pe·a. em discurso sobre a ele;çãO do 4° districto, 
incidentemente se dizia reconhecido. 

O proprio candidato liOel'~l .que o sub11tit11i11 
no lagar, homem septuagen11r10, com a. vel" :ale 
nos la.bios, dizia dia~ depois na tribuna. que era. 
do Sr. Guilhermina o logar por elle occupado, 
e que si alli estava era. por conats.r da acta 
esta.r ella eleito. 

Que maia provas se quer ~ . 
Pretende-se accaso maia luz em pleno dia. ! ~ 
Entretanto, disae o honrado Barão da Es-

tancia que era falso ! 
Faleo o que todos sabem l E' incrivel. 
O Sa. G!!MINIANO : - O nobre Barão .li alheio 

a tudo icito. (Apar"tes.) · 

O S11.. Co:EL!IO :r: C,.,MPOs:-0 nobre Ba.rlo nl<J 
póde negar taes fa.ctoe, salvo profundo esqueci· 
me nto. aeto de me mo ria q u.e não tenho o di~ 

.reito de pôr em duvida, desde que S. Es:. nega. 
(.A.partes.) 

Diz ainda o honra.do deputado pelo 2~ dia
tricto de minha. província. que 0111 co11aerva.dores 
depurados eram porta .. :fores de act1111 ür.lsa.11. 

E' inexacto; S. E:i:. não podará pre1var o 
que a.llega., 

Qaaes as actu. faJsag i As annnll~das f A da. 
pe.rocbia. da Capelb., no 4• di11tric to, 111 de [ta
ba.i 11111. e S. Chriatovão, no 2• distrieto, cujae 
mes!IS eram liberaes em maiol'ia.1 Admitta .. a 
que mesa.s lib ru.es fra11da.s11om act•11 eUl favor 
de conserva.dores a q uo Btl ºl>PllUham W 

A.• eleigõ'a annulladaa do io diatrict.o, nin 
eepecifl.caçilo dos fundamentos na emen:i& vo
tada.1 

Não havia tags nullidades ; é equivoco do 
nobre deputa.do. 

fato posto, interrogo á camara. e a caia um 
dos seus membi:os ·: · 

Ha noticia. porventura, jã houve exemplo da 
facto igual em qualquer provincia do lmperio '? 

Não desejo ~ue seja d1sputa~"l a inven~o a 
quem de du·e1to- à gentt'I liberal da. minha. 
teua - Glori~ on a.ttent&io a invenção é sua., e 
aóinei>te sua. Não .se conhece .no pa.iz facto 
igaal. 

. Dizia Talleyrand, Sr. pl'esidente, e elle podia. 
bem dizel-o por sua. muita experiencia : e Em 
nossos dia.s jà não é facil llludir JlOl". muito 
têmpo; alguem ha. de ma.i11 espírito que Volta.ire, 
que o primeiro conaul, que todos os miniatros 
passados, presentes e· futuroa : - á tocfo o 
mi.mdo. > 
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Senhores, ás conteetaçõee iBahdas dos nobres 

depu 11d0$ e11 .op po•ei francament~ n. notorie
dade do facto. o juizo insuspeito, unanime de 
tod1> o m1.u'1do. 

Alli todo o mundo sabe que hou-ve essa 
fraade inaudita, o escandalo de qua Wlo. 

O SR. PB.EsrnE1tTE : - Peço ao nobre de
putM!o para reaumir saas observa~õe3 ; ·o tempo 
estli terminad<>, 
· O Sn. CoELEO :e C.A.MPos: - Estou a. con
cluir. 

Pois bem, para garantir o auccesso á con
quista., o que é para. lllmentar~e, foi preciso 
a r.wn plicida.de do TJresirle a te da prov-incia pela 
fori;a. de promptidão (nao apoio.rf.os, contesta
çiI~s) e si delk não se fez uso é que não foi 
necessario pelo procedimento pacifico dos con · 
Bervadores. 

O Sa. PRA.DO Pm:icNTEL:-·Mas onde está a. 
Jlrova.1 

O Sn. CoELHO 11 .C.ol.MPoa;- A prova está. no 
que tenho dito, e que V. Ex. não poder.i con
te atar com va.ntagem. 

O SR. PRA.DO PIMENTEL ;- São bo'.ttos. 

O SR. COELHO 111 GA.).Q>os :.- São boatos, qne 
todos repetem, de :f.tc~os que todos aabem, por
si ou por informaçõe;;. 

O Sa. PRADO PrnENTEL :- E11 tenho re~ 
cebido informações em contra.rio. 

. O Sa. CoELHo E CAMPOS :- Póde ser ; con~ 
fo~me a origem dallas ; quem :fai o mais póde 
füzer o menos. 

Em conclae!lo, Sr. presidente. foi uma. victo
ria de Pyrro ! Ganhou o presidente em numero. 
o q•10 perdeu em força moral e dignidada de 
politica. ! 

Por Ludo isto se póie bem prever o que 
serão aa eleições do 1• de Dezembro, apez:i.r- dos 
eobmnes pro~eetos do Sr. pre1id~nte do con-
selho. , 

Acabo da receber cartas e jornaes da pro
vincia. e de men dietricto em que s0 me põe a 
par de abusos inq ualificaveis da. a.utoridad<!!, 
violencia.s e fra.nd ~a, füctos de que opportu.na
menle me oacuparei. 

E' o que tiriha a dizer sobre os exces~o! e 
indecenc1&11 doa amigos do governo em minha 
provincia, garantidos pela força publica. 
{Apoiadas e naa apoia401.) 

~ 

~o em 20 de Jmo de rnst 
Vldo pag. 175 do Vol. II 

O Sro Altneida. Nogueira. (at
tenç<toJ .:-Sr. presidente, em seu notavel.: mas 
imprudentissimo disc11rso, o nobre ;ireaidente 
dl) con,·elho acaba. de declarar que vem ao par
lam •nto e"licitur do seu pa.triotismo ~ proroga.. 
ção da lei do orçamento, afim de evitar que o 
governo se colloque na.contiug;en~_ie. ne· pr&.
tice.r om grande e.ttentado co ost1tuc,ona.l. M~l 
cogitava o honrado presidente do conselho que, 
com esta declaração, 11sta.ve. S .• Ex, formula.D.do 

um terrivel libello contra o seu g11binete. e 
constituin.~e na posiçã~ de réo eonfessu do 
delicto a que se referia.. qnal o de supplantar• 
se o pod~r legisla.tiva e ordenar a cobra11ç• de 
impostos e o dispendio de dinheiro'! publicas, 
S3m autorização do poder competent•i! Com effei• 
to, ao pasao que o govP,rno comparece no pat"
lament.o p:i.ra obter delle a prorogação da lei 
de meios, publica no Diario OfficiaL de hoje o 
corpo de delicto do attent<Mio que acaba de pro
fiigar. Refircrme a. nm officio-circular em que 
o nobre Sr. presidente do conselho, na qullli
dade de ministro da fazenda, reeommenda às 
thesoura.rirur a distribuição dos creditoa, de con.~ 
formidade com a lei de or9 rn1ento vigente, em· 
quanto não fôr decretada a. que deve reger o 
exgrcicio proxiaio futuro. E' esse eucta.mente 
o objeeto da proposla. qu ~. iJOr mero formalismo, 
se a ha em discussão na camara. Si o governo 
e~ julga com autorização leg1l p:i.ra ;i.esim pro
ceder, então o que pretende do parl,.mento 1 
Si, porém, carece dessa autorização. eu tão 
como se es:ime da grave r4'sponsabilidade 
em que se acha. incurso~ (Apoiados ela. oppo
siçào.) 

Como poderá o nobre presidente dD c1>nselh1> 
pôr-!e a c:ôbro das conseque'lcias de nm a.tten
tado ja praticado, uma vez que S. Ex. iacor
reu manifestamente na pécha que acaba da 
ari.:uir, ordanando a arrecadação da raceita & 
suii. appl icaçio :is des pezas publicas, indepen
dentemente de a.utorizagãD legisla~iva 1 (Apoicr 
dos ·e apartes.) · 

Este incide nte, Sr. presidente, traz-me á 
memoria um facto historico muito honroso para 
a nossa proviucia. Quan.do em 1824. o pri
meiro imperador, correspondendo ã impac1en
cia. pop ula.r, suometteu :.\ co o.sideração dos 
conselhos monici~~es o projecto de consti
tuição, que hoje e o nosso pacto íundame11taI, 
uma camara municipal da nossa província 
praticou um a.cto de civismo, admiravcl na-
9.'lellil epoca da infancia 1>nra o ·regimen da 
hberd~de, quando o espirita pttblico ainda mal 
se achava. emancipado d1B tradiçõoa do d espo
tismo e jlo l'espaito supereticio~ não !6 ao 
principio mas ao~ .depo>itari.os da nutori~o. 
O conselho munic•pal da c1 lado do ltu, ins
pirado píllo patriotismo da Feijó, respQitO•o
menta lembrava no lmper.dor vari:os alter~9llee, 
algume.s dellas de summa gravidade, no pro
j~cto que e ntão se apro.sent11V11.. Occorre-mo a 
lembrança. de q ua 11 ma dessas modificações, ten• 
dentes & tornar efficazes as garantias consa· 
gradàs t13. constituição, versava sobre a :facul
dade de decretar impostos ; estabelecia como 
clausula e::s:pres;:i. que o ctdad~ fica.i;ia des
obrigado do onus 1fo contribuir pa.ra. &s despe
zas publicas, uma \'ez- que não fosse decretaà& 
pelo po:ler l egislativo a lei annua. do orça
mento- da. receita. 

Parece que o nobre ·intuito daquelles emi
nentes pat•iota~,- contempora.ueos de nossa 
independencía politica. er~ ao mesmo ~em-eo 
ino utir no eepirito do; governos a. cou ~c1enc1a 
da gra.vi la.de da seus dov-eres, e &z-er conheeer 
ao. pol"O brs.zil0iro a amplitude de seus direito1. 
(Apoiados.) · 
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A nã:o.alll' esse, Sr. presidente, ·o duplo pro- · 
l9iJ1ito daquell~ cfau•ula · expr •ssa, co~quanto 
conit.gras•e 1ncontestav-.J ' 'erdade, na.o ob&
taote tornava-•e perf..itaannte ese .:sada; ;ior 
is o que é pt>incipio corrente em direito p•1-
blico que ao po ler l •gislafo·o exclusivamente 
com:iete a decretação das his de meios . · 

E' desse pr•nci;1io que se derivaram na his 
toria da lnglat~rra os primeiros germens do 
aystema. repr s .. ntativo, qae de~ois se :ieseo
volveram e hoje conat:taem a base oommu111 do 
organismo pohtico ·las n •ç/jes cultas. 

A depen tencia, em que está coUocado o go
verno. ~h obtet> do pa.rlam~nto a outb.orga dos 
meios nece11Sa.rio~ pa.ra. a periepçio do pro i acto 
dos i rnpostos. que ,ia uma deiueçào da. fortuna. 
privada ein · beneâi:io dos serviços .lo 8atado, 
fal-o retelJ!pe rar-ae na opinião µublica,dir~cta
mente representada pelos ehitoa da naç.lo ; 
colloca-o sob a depenlencia im.mediata do corpo 
legia~tivo, · sem cujo a.poio n&o poderia. per
manecer na dfrecçãn do~ negocios publico;,. A 
decretaçao d~ lei de meios é, p'li.s, a coitc11ssão 
do direito de vid.l ao governo, em um regimen 
parlamentar. 

Aseim, Sr. presLlonte, si o governo compa
rece a.gore. perante a cam~ra. para solicitar della 
a prorogativa. da lei do orçamento. proporciona 
ensejo par .. s.brir-se na. arena da9 diseu <sões o 
maia amplo in.q uerito sobre os seus titulo~ de 
legi<imida.de á parma.nenda. no poder. 

Esta .é com etfeito a. occa.siito que se propor~ 
ciona &O paiz para exprimir, pela vo;i de s 111s 
representant~s. si ap ;•rova ou condemna. o~ 
i>etoa do governo, si nelle confia on o r op•lle , ai 
aceita seit p rógramma. ou o considera. intem
pestivo. 

A excesqiva ampHtnde des te debate, o m uis 
vasto em todo .o regimen parlamentar, pro
vém neceisa.riamente d1L natureza do projecto 
em diacuuão, que, sendo 11ma d.ispo$ição proro
gativ:i. de todos oa ar"tigos da lei do orç •m~nto, 
proporciona. eueejo pa.ra. s~rein tratado" os 
va.nados assumptQ:I d(l tod ' • RO r •p&rtiçi!es mi
nisteria.ea, OI! Bel'Viços refel'enles a todas 1111 
pa.ata.s de que 111 ~mplie o gabinete . 

Entreianto, Sr. preaidente, não qnero pre
valece,..me d11. opportunid,1 de para tra.tal' de 
tão multiploa e variados negocios, nem me •mo 
1eria po'eivel condenear tantas 01Jaervuçõo1 
em nm aó diae1.1rso. 

Limit~r·me· ei, portanto, a 11.venta.r alga· 
ma:i ldéaa s:>bre a origoern e o progra.mma. 
do gabinete, e a insistir sobre alguma.e 
outras que foram tra.zid.1e a debde pelo verbo 
deinosthenico do nobre deputado .. pelo Ma.ri!.-

. ~hão, e a respeito das quaPa não me parecei·am 
mteiramante sa.tisfactori>l.8 as explicações do 
nobre presidente do conselho. 

Sr. preaidenle. qoando pP.rante esta C!lrilfll'a., 
nt. memor VP.l eessà.o de 9 do c··rre11te, apr :-sen
too-~e o m ·ni>terio de 6 de Junho, teve occa
ailode expô~ o se11 program ma aos r~presen
tanti» directos da nação, e a-0 mesmo lemr-o de 
explicar a evolução ' olitica que.o collocava nas 
amei1te do poder ; declarou o n <>bre pres idente 
do conselho, ·como orgão do ga!:iinete ctue a.ca.~ 
Oa.n de faruur, que, \eudo sido convida.do pelA' 
Corôa para aau.mir as redeu do gover .ao; 

S. Ei. a. p1'inc1p10 reéueou ·e recna<>ú. com te
nacida l.e. Quaee os m•itjrói qu~ aetaaralll no 
eepirito do nobre pre>idente .do co·nselbo pa1·a 
01lpór ao ho11roao convite da Corôa. a. fo rmal 
recaaa, com que primeirarn •nie re.spand~u·lbe ' 
S. B:t. não o~ t ·~m bastan'.e cla•a. e !'l.ti.sfactoria. 

· rnente axplica.1io; ·e, 9. f ,·a.nqueza patt-iotira do 
E xro. Sr • . consP.lbai1·0 Sarai ya, S, Ex. opplle o 
contraste de algumas retic ncias. deixando en
trever á cainara que rec11~a.va a élev~d~ incum•. 
bencia por um aantim·:1:üo ile modestia , 11ioae 
con>ideraudo· o maia competente _para essa 
conspícua missão. 

M~s, Sr. presidente, esta m"sma razio 
S. Ex. apresentou em Maio do a.nno passado, 
e, embora ~osse naq•tella. occa~ião con.;;'dera !a 
mutivo peremptorio pa·a a recusa, não obstante 
!'gora não actuou tão fortem ~nte no espirito do 
n )bre presidente do eons ~lho, q ne fi. 1.eue com 
que$. Bx., á. i.nsi8teocia da Ccrn> 1, correspon• 
dc!s>e com a in11istencia: da sua recua& . 

O SR. DA.NUS (presiden'e tlo consdho):
Mas, o j11iz disso soa. ·eu. 

O Sa. ALMEmA. NOGu1:1RA:;._Oom este pr()c,. 
dimento, o nobre presidente do con11elbn collo
cou-se dhnte de um dilemma, do qual S. Ex. 
não pód3 sabir·: ou os mo~ivos oppostos por 
S . Ex. para recasar-se á organis~~ão do g-a bi
neta erarn procedentes, e, neste ca~o. com.o 
S. E~. de:xou-se depois vencer, aceitando a. 
honro'ª Íllcwnbencia que o collocou ne115a. ca
deira.· 1 

ou esse& 01otivos não ~ra.m ponderosos. e 
então, como se C)aduna ee~ recLiSa com o reco
nhecido patriotismo do honrado presilente do 
conaelho 1 

S. Ex: recu1ou, a CÕrõa. houve por l:>em in
sistir uma., doas. tr~a e muitas ver.e~ e, afinal, 
di1s9 o nobre preaidente ·do conaelbo : e ace· tos 
pela Coroa os termos por mim · apre1ten~ado11, 
re~lvi acceder á incumb"neia de organiaa.r ga.
binele . ~ E a1111im r ealiaou-ee o p!!.clO, 

ApeZAr do rc1peito quo me merece a pala.vr:i. 
do nobre \lreàidente do cou!J,.]ho, nilo dei:rou 
tod11.via de uupruaaionar-me a a11omalia da po
aiçilo em que S, Ex. se collo~a.vo.; ai S. Ex: 
resistia o a Corôa ill8istia, e videutemeoto ao 
n·•bre presiJ'>nle · do conselho não inoumb\t. 
formula.r Oi tel'mos para. a aceitação do g11bi-
11ete ; porque nll â a q11'm recuas., m&a a 
quem conv1da,que com~ete formulal · os. 

Assim pois, este ponto das decbraçõea do 
nobre pres idente d·l éonselb.o pe1·manece ob
scuro. E', talvez, v0rdadeíra a Yersão referida. 
ao parlam~nto, creio mesmo que o ô ; mas,' 
ind11bitavelm ente, não e verosimil. Além dbeo, 
Sr. 'Presidente, quaes são asiles t~rmoa a que · 
se refer iu o nobre presidant.e do coilse lb.o ~ Até 
a~oro.; aio fora.cn chramente explic.1.doa. A ca.
ma.ra. e o paiz ntto p. dem imaginar que entre o 
eleitor doe m.inistl'os e o no!1re pre; idente do 
conselho se j éaae uma. conferencia, eÍn· que a 
insistoncia de uni e o. resh tencia de outro 
co1ustit11is{em ·llilla ilura t'!iaia, uma dupla ob- · 
stina.ção, sem troca de idéaa e de penumen" 
t.oe, que ,depois eonetituilaelll progra.mm:i do 
gabinete J· (Apoia:tos,) 
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Foram aceitos pefa. C<>róa. os termos s.preqen

tados por S. Ex. M~, quaes sii'.o esses termos 1 
Referem-se á substancia do programma que o 
nobre presidente do conselho apresentou ao 
pa.rlamento, ou referem-se ao modo de exerci
cio da. iacuinbencia. que S. Ex. tomava so\Jre 
s~us hombros ~ 

O que parece mais natural, é que os t~rmos 
foram apre;entados pela Corôa, e, depoiR de al
guma reluctancia, aceitoe pelo Sr. presidente 
do conseibo, sendo assim S. Ex. investido da 
homosa incumbencia de organisar gabinete. 

O SR. DANTAS (presidente do aonsel ho): _,.;. 
Não foi assim; já. disse que não foi assim. 

O SR. AI.~tEIDA. NOGUEIRA.: - A presença de 
S. Ex. nos conselhos da Corôa. é, pois, o resul
ta.lo da. harmo11ia de suas idéas com o penaa
mento do Monarcb.a. 

O SR. DAN'I.AS (presidente ão conselho):-
Nesse ponto, apoiado. · 

o S:a. ALMEIDA Nomi:e:rnA: -Porém, Sr. 
presidente, da.a reflexões altamente louva.veis, 
por sua extrema franqueza, apresentadas pe
rante o senado pelos il!ustres parlamentares e 
eminentes eet:a:listas, que foram, assim como 
O·nobre president~ do conlilelho, ouvidos pela. 
Corô.L, deprehende-so que S. Ex., antes de 
constitllir gabinete, foi consultado a respeito 
dos graves assumptos que constituem o. objecco 
do programcna. ministerial. (Apoiados;) 

Assi in, a. p res~n~a de S . EJ.:. nos eoilll'.elhos 
da. Corôa e o resultado de uma escolha, de uma. 
selecção directa feita pelo eleitor de ministros, 
que investiu o nobre presidente do conselho, 
não direi de um mand,ito imperativo, porque 
essa formula. póJe não soar bem a S. Ex., mas 
d3 um mandato contractual, para ma servir da 
expre,são de Victor Hu!!o, que aliàs não é au
toridade em mataria. politica., mas expressão 
que é s mais apropriada., em vista da.s declars
ções do nobre presidente do conselho, qne 6 au
toridade reconhecida em assllmpto dessa. natu
reza. 

Fechado o con venio politico pelo mutuo con
senso das partas contra.ctantes .•• 

O SR. DANTAS (presidente do co'Ylselho) dá 
um apart.e. 

o SR. ALMEIDA NOGUJ:tR.A ••• o nobre pre
sidente do conselho sabiu do paço de S. Cbris· 
tov!to com a la.nterna de Diógenes a procurar, 
no seio da.s duas cama.ras, o pe~soal necessario 
para organisar o gabinete. 

Si essa escolha era necessatia.mente restricta 
por- incompatibilidades peosoaes e eonvenien· 
eia.~ de ordem eleitoral, todavia foi tal a com
posição do ministerio, foi tal a distribuição das 
pastaR, que se deprehende qua no esr-irito do· 
nobre pre$idente do conselho nãJ actuou forte
meate a preoccupação de obter o apoio dedicado 
da e.amara dos deput&dos. 

O SR. Du1TAS (presirlente do conselho):
Ao contrario, não posso prescindir delle. 

O Sa. Al.~rEIDA NoGUEUlA.:- Parece que S. 
Ex., voltando. de S. Christovão, vinha for te pela 
conliançl. illimita.da. da Corôa, e 01·gulhoso por. 
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havel·ll obtido em côncurrencia com oa illuatres 
estadistas ta.mbem consultados por Sua Mages
b1d0 o I.nperador, sendo considera.lo o mais apto 
para organisar gabinete e levara bom e:c:to as 
reformas y_ ue 1 be forarn incumbidas. (Apartes.) 

Não posso capacitar-me dP- que S. Ex. tenha 
acc~ito a commiasão espinhosissima de !Jrgani
sar gab nete por qualquer outro motivo, sinão 
porque deixou-se intimamente co11vencer · da 
conveniencia e da opportunida.de do progral!lillll. 
que· lhe foi proposto •.• 

O SR. fü.1'!TAB (presidente do conselho):-
Proposto, não. · 

O S11. Ar..~rEIDA NoGUEIRA. ..• e nunca por uma 
conàemnavel complacencia repugnante com o 
seu ·e levadJ caracter. 

O SR. DANTAS (presidente do conselhoJ:
Obríga<'o. Ne~~e ponto, V. E:i.:. faz-me Justiça. 

O S11. ALMEIDA NOGUEIRA:- S. Ex. não 
ignora. por certo um fatal exemplo que apre
sentil a. historia política da Franga, sobre a 
demasiada condescendencia ministerial, que 
precipiton ao a bysmo da re\'"Olução a. gloriosa 
monarchia de Lniz Xvt. 

Instado por M:a:ia Antonietta para a conces
são de um cl'edito · avultado, e tendo a rainha 
prevenido, em tom de quem não tol~ra.va resis. 
tencia, quG se dispunha. a formular.um pedido 
diflicil, respon leu-lhe· o ministro Da Calonne: 
- "" si é p()ssivel, està. füito ; si é impossi~ 
vel. far-se-i ! l> 

Comquanto. Sr. presidente, nern me passe 
pela. mente fazer applicação actual a esse 
dito ca.ra.cteristico de ve1•dadeiro cortezão, não . 
obstante V. E:c. ha de convir que, si não 
é impossível, será com tudo muito. diflicil para 
o mini,terio o desempenho de sua missão, a. 
realisação completa do programma. imperial. 

(Ha muitos apartes.) 
Por isso, ~i o nobre presidente do conselho 

não estivesse intim.amen\e con-vencido de que 
lhe sobra ]Oder para. arcar com as difficul
dadas que a resistench da cama.ra lhe possa 
offerecer, como se explicaria que S. Ex., 
espírito sagaz como é, tenha aceito tãC> onerou 
incu1nbencia qu11nJo não póde conta.r no p(l.rlo.
mento, orga.nisado como estâ, com um apoio de· 
dieado para levar a e!fei to esse progra.m.m1. ~ 

O Sn.. BEZ&ltlilA DE: MENJC7.J:s :- E porque 
não contar? 

O Sa. ALMEIDA. NOGUEIRA :-Eu respondo a 
V. Ex. Depoi~ das explicitas declarações de 
tr•s dos mais dietinctos chefes liberaes do ee
nado, ficon a opinião publica compenetrada. de 
que qualqu"r delle> não julgava opportuna s 
occasião p •ra. o desenvol\'"imento da.a idéa.s acei
tas pelo governo. 

As3im. o Sr. conselheiro Saraiva, que in
contestavelmente é um dos mais prcs1imo~os 
chefes do p:i.rtido liberal, o nnico que talvez 
pu le~se obter eln escala mais elevada. a. mode
r.i.ção e toleraneia dos sena adversarios. jul
gou·s~ incomp~tente para apre;;enta.r-se pe
rante o parlamento com um progra.mma a.na• 
logo áquelle qo.e o nobre presidento do conse
lho adoptou. 
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Os Sl'll. canselheifos Si~im?ú e Aft'o'?-so Celso 
declararam ta.mb~m que consideravam in~ppor
tu11os. para o fim de _ter:'ln'.I. prornpta e 1mllle
dU.t;i solução, os artigos do programma qae 
post~riormente foi aceito pêlo nobre presidents 
do conselho. 

O SR. ALMEIDA NOGUW :- Por isso, ethi
bindo ao parlamento ó prog ramma imperial, 
S. E:i:. com eertezá contava com um deus ez 
mochina, com o au~lio poderoso de uma força . 
superior ••• 

E~ vista disso, Sr. presidente, fazendo j us
tiça ao caracter eleva !o e a coherencia. de iJéas 
daquelles ilht~tres parlamenta.res, não pode
mos deixar de acreditgr que os Srs. Saraiva, 
Aifonso Celso e SinimbU n.iio prestam apoio ao 
gabinete actual. 

• (Apartes;protestos e reclamações .) 

· O Sa.. BXZERRA. DE MENEZE~ :-E' uma hy
pothese. 

. O Sa.. IGN.,.010 M.1.11.TU!S : -Elles ainda não 
fizeram es:>a ueclara~. 

O $a; A LMIHDA. NoGl1BmA.:- Si, no. &spirito 
do Sr. consel b.eiro Aífoa.,so Cefao, é intewp s· 
tiva, nest·~ agu:lo trans~ de cri ' º financeira. 
que o 1•ai" iitrav~85a, a a.presentaçio d1.1uelle 
progra.mma., e só por um devaneio de poeta pó .e 
o nobre presidente do conadho querer abal<!>n:. 
çar-11e â. suo. rea.füação; ai o Sr • . c~neelheiro 
·sinimbú comp:.rdlha aa mesm'ls a.pprehensõr~s:. 
co1Do pod11ria.m eBB'! B ilL.tstres se-nadore~, b.on
rando a sincel"idade de •ua.s ilé.1s e a coberen-

. eia. de seu procedimenLo, d~r ao governo o 
valioso concurso de seu apo!o p(llitico ~ 

O SB.. A~U.B.O BEZERRA :- Esta ·coherencia 
de idaM l~varia á'alioliçãó de tolo o governu 
actualmenta. · 

O Sa.. AurnroA. NoGUEtB.A. : - Além disso, 
desprotegido do apoio daq uell~s illuetre~ pa.r
la.mentares e conseqtientemante aesampar ; do 
tambem do apoio -le .algans deputa.los, qne n esta 
camara são solidarios com aqui:lles eminALMe 
chefes do partidu liberal, o nobre presidente do 
cons···lho am algume. coose. coufia para apre
sentar-se agitan.io um programma tão arro-
jado. . • 

A; diffiouldades irão const.antemente cres
cendo para o gabinete, e quem sn.be si, apezar 
da serenidade que apµaren ta, jà não sente o 
mini&terio difacarar-.'e por El.illsenç6ea in tes
~inaa 'l Quem sa.be si, á s P.melhança do joven 
Sparta.no, que morreu em µé, devor.ido por 
um anim•l quG occultava janto ao a&io, nãc• 
sente tamb1m o gabinete d vorar-lhe as ~n:r&
nhas a propria. ma.ioru que se nos aligura 
apoia.1-o 1 · . 

O Sl\ . Be:z1mRA DE MENEZI!!!:- V. E:r.. está 
tendo su~to.s por uma cousa. que gó a nós póde 
metter medo. . 

O S R . ALxEm.1. NoGUJURA:- Sr. presi!]ente, 
os symptom~s da frieza com que o nob.r e pre
sidente do conselho é &?oiado pel:i ca.rn o.ra. 
ço111eçamàesde já. a revelar·s3. Ass im, durante 
eeu no!:abilissimo discurso, quando S. Ex. se 
r efet•ia. ao apoio que espe!"ava. da maiorb ... • 
reinava o s:lencio em amb~s as colui:nnas ! 

O SR.. DANTAS (presidente do con seZho) :-
Eu ouvi muitos.apoiados . . · 

· O Sa .. Josli ~o:- Era o silencio d& 
eonviççio, da COlÚiaJlça e do rQl!peito • . 

Senho•·es, na. e:r.pressão que empreguei nada. 
ha de otr.-nsivo ao · earac:ter do nobre presi
dent a do conselho, a quem muito ac11.to, nem 
de menos raverente para com a corôa, ante. a. 
qual m~ cu1·vo re~pei~so, como cidadã!> ante 
o primeirci. repre~ent:A.nte d~ sob~ra.nia nario
·nal, e monar~hista convencido ante a sagrad11. 
peaàoa ~o ~nar~h.a. (.4po~a~os.) _ • 

As winha11 op i:uões p-0ht1c11s sao conheci
das ; a.depto fervoroso do reg-im<lll const1 tucio~ 
nal, não me era licito, V. Ex. 1' a cama.ra cou1-
prehao:iem, faze: uwa allu~ão menos respeitosa 
ao. Pleitor dos m inistros. 

Não ho11ve. Sr. pres d9nte. exorbitanci:I al
garna p<ir p~rte da corôa . cm promover, como 
o fez, a realização de umll idéa. · · 

Senhores, nem pela coustit ui.;ão e~cri ::ita e 
muito me:-ios p >lo <.lireit,o consuet•1dinariq, nós 
telll03 no Brazil um syst~ma de g.1verno mais 
adi.luta.do em hb~ralismo q 110 O:> governos da. 
lng laterra e d<1. B ,Jgica ; pois b •m, em _ _amoos 
esses paizes o monarcha tem certa par ,1c1pa.ção 
de i niéiathoa no pod~r ex.e<Jutivo, alem de ser, · 
ºcomo ·entre nós, 1;0-legi<lador e exercer aa 
elevad:is amibuições do poder ruol erador ou · 
poder r eal, cowo o cbamou Banjamin Cone ta.:1t. 
Nem se póde compreh'cndet• que seja v ede.do 
á corôa prorór idéaa que julgue adequadas :i 
ordem socia . O monarcba. coustitadoual nã'o 
realiza por certo ·aq ll 3lla imagem tá vh l, mas 
expr .. 6!iva. de Napoleão, impugnando a. idêa de 
Sia,es. · · 

Asaim, a corôa conserva-se muito legitima~ 
roente dentro da espber& constitucional, qua.o.
do, ~uppondo interpret..r & vouL11.de da."waiorio. 
da n ação, raaolva chamar a.o pcd :~r a.quelle 
Jos par tiJos ou u.quelle ••stadista lj ue,· ew seu 
conceito, t raduza ma.is fielmente as aspirações 
ua.cionaes. 

O Sa. DANTAB (presidente do conselho) :
Ahi e1nâ. 

o Sa. ALatsxn.1. NoouEm.1.:-A despeito deatn 
in ici11tiva, o mouarcha, no regim<)Il constitu
cional, é r evestido da. i rresponubilidade, que 
nào se deriva de ama. ficção de direito, ma.11 da 
ea ,1hera. e do moJo q ·1e a. lei tra.~<JU para o exer
ci cio ·"Ih saas a.ttrib11ições. O monarcha é ir
responsav.el, p·Jq.i'~ não póda fazer ma.l ; não 
pód~ fazer .lllal, porque não póde errar ; e uíio 
erra, porque todas as suas idlia.s são inexe-
q lli VP.Ís s eUl a referenda d e 1IJinistros res poo.• 
saveis, e to4Di1 os sim~ actos J e pod~r re •.l tem 
corr.,ctivo na constitui,~o e nas leia. ( Apoiados.) 

As8iin, si o monarcha, julga.n lo interpretar 
o moviwento da o:iioião nacional, chamciu ao · 
poder o nobre preaidente do conselho e apr~
seni.ou-lhe uma. idéa, q 11.;. em &'!u el e·va.do cr~ 
ter ia afiguruU-83 reclamada pellls aspirações 
da m~iori1& da nação; a. com não exor~i toa de 

·àua& fac uldades constitucionaes. Reatava ao 
11obN· presideu.io d11 co.aselho a. ·raculdáde da 

- ' 
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aceitar a. invêllti<io.ra. do governo, identifican
do-ae ~om o p•n9amento da corôa, ou recustl-a., 
obri~aodo a. corôa. a recuar diaot i . daq uella 
demomstração: porque as voliçõe~ do monarcha 
são inteiramont9 impra.tica.veis, inoffensivas, 
eal.erei!<, de•de que n:!.o en<'Ontrl'm um miníst1·0 
responsavel que queira. encarrega.;·-ae·da sua 
reali1.a.ção. Si a idéa. nã·, é oppol."Luna, ao mi
ni tro cumpre resbtir. Si este é complacente, 
ha. pa.ra punil-o a. s•ncção peoa.l, e para deati
tuil-o SI sancção polilica., que é o voto do par
lamento. Si o parlamento e fraco e falsê& a 
representa~ão, ao corpo eleitoral com pete ·por 
fim a p•la:vra., c,legendo representaut~s mais 
dignoa e independentes. Si este se deixa. cor
rom p<>r -a nação não é digna da liberdad", 

' não está eufficientémente educa.da p•rs. reger
se pelo aystecna parlamentar ! 
s~paro-1110 um pouco n'lsse ponto de meu 

illnstre m <i;tre, o nob~e deput1u o p~lo Rio de 
Janeiro, q11an lo par;icea dizer que a corô1 
tinlla praticado nm acto de f'Xnrbitancia, ini
ciando as :dé~ s que o nobre preeidr>nte do con
selho r.eproduziu no parlamento. Conseguin
t1>mente, e oisto cousiste a belleza do r egimen 
represent"tivo, si a corõ •não póde errar, por
que não tem meios de a~ir; si não tem meio 
de hvar a elfeito uma idéa. quando n áo ache 
.ministerio responsavel que queira promovei'. sua 
re H,ação, ou camaras que deem apoio a um 
minis'erio im •1r11donte e sem patriotismo, a ga• 
untia. do. regimen repr<>sP-n.tativr consisto na 
eflioaeia. da reap~nsabilidada dos ministro~ 
(apoiados) e na liberd~de efoitoral. 

Ma.s. Sr. presidente, não se diga que o po
derio d~ que se acha reve '•ido o poder f>-<eou~ 
tivo é ~uffieiente para leg-itimar a sua perrna
nencia na dir~cc i'lo do Estado, por isso que, si 
os acto •da corôa prectsa·n, pau sel'em reali
sado•, da. rel'erenda. minhterial, lambem os 
ministros n lI-l podem prescindi!- do apoio dos 
representan tea dir •ctos da nnção. 

A, sirn, d~~ que a. representação nacional 
seja filb~ de uma P-leiç:lo livre, e tGnh11. a. nece6-
saria inJependencia. qua • bste o f11.lseamento 
d11 repl.'(lsentação, o syatema. consti tucional está 
salvo. 

O Sa. DANT!S (presidente do conselho) :
Apoiado. 

O Sn. Ax.m11ro.1. No(Hi'Etn"- :-0 neto exorbi
tante ela c~rôa te1·ia um co~rectivo n·' resisten
cia. minister·al, e, si não tiv• sse, a. comµla.~en
cia do miilist ·rio encontraria paradeiro na 
opposição da camara, que lhe n egaria as fois 
nec'SS rias pa··a governar, 

Ao pod~r moderador, q11~ estã. em im01edia to 
contacto corq o poder eJlecutivo, incumbe a 
fscuL!ad , de dissolver a camara ; e si à nação. 
espoliada. peh intervenção criminosa <lo g '>
verno, não cab11 o ultiinn e •rrectivo, reelegendo 
a.quell ·1 represen&nntca que oppuzeram resis
tenci" ao• 1<cto~ exorbitanteq da corôa. e do mi
ni>terio, então, 1.i do roirimon repre•ontati,·o ! 

A c~marit doe de1>utad01 é, poi1, no 1y~tnm11. 
parhinentar o ponto dt1 11.poio dn· nlan.1101 mi· 
nisterh l. PelA nec(ld&Í<lade de oon11thair i°" 
·verno, póde a corôa. s er coa.gid11 a. AGOl\&r um 
minia'8rio de programma oonbarlo r. 1uu 

cony~c~ões pessoa.es, ás predilec~os de sen 
esptnLO ; mas não póde, sem a. fraqueza. doa 
bomen•, efticazmente impôr ::i naç!io um go;. 
vorno contrario h suas affeic;õe~, infeneo a 
som; inter~$.~os e Lêa&. 
Po~ !lsse cnge uhoso mecanismo, fica. a. nação 

suff_i~1ent~rn·>nt'l gara.&tida l'!m s ua. liberdade 
poh~1co., B"mpre que l he é asse~urada a livre 
mamfests.çi\o ·do voto nos comicios oleito
rae~. 

Mas esta. l iberdade, podemos legitimamente 
esper&l-a do actu~l gabinete 1 

O Sa. BuER'RA. l>E M11:NEZES ;-Ca.himoa no. 
dominio das bypotheses. 

O Sa. DANTAS (president6 do conseihÕ) : -
Estou com promettido a islio. . 

O Sa. AL!ln:ID"- Noouxri.-1.: - E ntre :i. decla
nção formal <10 cobra preúdente do cons<>lho, 
cuja p"la.vra. niuito resp.,it.o, e todo o 8'u tiro
cinio ·l e extremado pa.nidario • • , 

O Sa. DANTAS (pr-esidtnte do conselho) : -
Extremado, não . Sincero politico, !'.tê sou to-
lerante. · 

o Sa. ALMEIOA. NOGUEIRA... meu espirito 
úco11 hPaitanta e observei que a ca.mara , não 
obstante o ac;ltamento com que habitualmen te 
acolhe a. palavra de S. Eit. • retribnindo assim 
a sua. conhe"ida del:cad~za. de trato e "xtreina 
amabilidade, . foi por t.al modo sorpr~ndida. 
que involuntari:!.mente incorreu em um acto de 
inoivilida.le, reeebmdo aom riso o. declara.çâo 
de s. E:s:. q11a.11do pro:nettia. completa liberdade 
no pleito eleitoral. 

O Sa. Jo~É MARIANNo:- Não foi a. c·a.mara, 
foi a bancada cons3rvadora. 

O SR. DA mo.As (presidente elo conselho): -
Foi injust'ça. 

O Sn. AL~IDA NOGUEIB...\ :-0 p rotoeollo 
que ness\ oceasià.o foi liJo p l'.'lo no'ore presi
dente do con.o;elho e oll': recido.como ua1a gar11.n
tia. eseripta, a. este lad:a da C:l.!llara., p~ receu
lh.e, como o bJm b:lbete de Lacbá1re, digno de 
inspirar pouca." fe, constituindo p~ra a. oµpoai
ção ~eg-urança rn11ito -pre~ria. A minoria r .. ee· 
beu como tal a affirmal}ão categoríca do nobre 
presidente d> conselho, 

O Sa. E scnAGNOLLE TAUxAY :-Ea niío con• 
sidero a!l5irn. Yllmos V'er; já teoho escripto 
neato sentido para. ~anta C:a th·•rina. A primei
ra medida ó A demi8são do presidente, que ·& 
energurneoo. · 

UM SR. DEPUTADO :-Nã:o se estã tratando 
disso ag.)ra. · · 

o SR. l):SCll.AGNOI.U TAUNAY:-Hei de tratar. 
O SR. ALMEIDA NoGOEIRA :-Neste momento 

histol'Ícó que atravessa o nosso pa.iz, .dou·s 
gravise'mos p~oblamas agitam-se DO PSpirito 
publico, 011'antes um problema complexo com 
dous aspectos. uma questão social com olt~pla 
face, qna ae prende ao nosso passado. opprHne 
o OJJlado presente e ameaça o ~ollllO · futu
ro . (,\poiados .; 

Nlo e miltEll' perspica.cia. pam compreben~ 
der ... e q11e me ftftro t .q1191;\ãn imminentG do 
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traballio na.eioilal e das finanças publicas: S1t:o 
problemas momentosos, e como prohlemas re
clame.m aofoçiio, a aoluç:to mais consenta.nea 
com as convenienciasda. socied,de. 

Não se póde esperar que este tel."rivel nó 
gol."dio seja cortado por uma espada de Ale
un lre. 

Elle deve ser pacientemente dese.tado, sa
biamente aolvido. (Apoiados.) · 

_ExistP-m, Sr. presidente,. entre to-los os po
voa duá> tendencias diversae na corrente das 
opiniões que dividemo espirito publico na apre
ciação e ~oluçã~ das graves qnestõ~s que affe
ctam a sociedade: a tendencia radical, que é 
uma impaciencia e se inspii·a. ger<1lmen~e no 
sentimento_; e a. tendencia conservadora., que é 
uma meditaç.ão e resulta do noiocinio. Aquella 
é actaada pelo enth.usiasmo e tr.iduz-se pela 
precipitação, pelo açodamento; esta, tomada a 
expressão em sua mais lata accepção, é filha. da. 
exoeriencia, do criterio e da reflexão. 

Tojas M q 11estões sociaes, todas as reformas 
que preo~cupa.m o cerebro da humanida.je po"" 
dem sal' aprecfa Ias sob o influxo de uma ou á 
luz de outra. dessas escolas politicH. 

E' assim que, em todas a.s na9ões, entre todo> 
os povos, em todas a.s phases do desenvolvi
mento da humanidade, o historiador e o publi
cist4 testemunham constantemente o einbe.te 
destas duas tend3ncias, uma. impellindo movi
mento accele.rado, outra resi<tindo· ma.~ cedendo 
paulatinam~nte; e como resultado desse eml:!ate 
uma. transacção, que se concretis:i nas reformas 
sociaes, que tem honrado os annaee do progresso 
humano. ( Apoiaoios; muito bem!) 

A primeira. dessas tandencias que assignalei, 
a qual, segundo o paiz e o tempo, denomina-se 
o plebeísmo, o ja~obinismo, o socialismo, o com
mnnismo, o nihilismo, o abolicionismo, é inspi
rade. geralmente pela exageração de ama ver
dade, cab.ida no dominio das paixões ; tem como 
ponto da p:i.rtida um principio, mas como con
aeqnen.cie. um abysaio. Inspira-se ordinaria
mente n'um sentimento generoso, indigna-se 
ante o espectaculo de um soffrimento c:,necti vo, 
revolta-se ante o.ma opp.-essão illegitima ou 
uma desigual.Jade social; mas prejudie:i. Sllll 
causa pela excei~iva energia do rerned:o qua 
imagine.. Distanci.a-aa aseirn da eacola. conser
va.dora.,que asaigna.la-ee em •odos os paizes como 
ume. reacção necessaría da O?inião. procura, 
concedendo o que é possível, estabelecer uma 
tran,acção entre o principio absoluto e e. con
tingencia humana.. Uma é a revolaç!o, outra a 
evolução; ambas tendem para o me~mo o:ijecti
vo, mil~ por modo diverso. Desde as sedições 
dos Grachos pela decretação das leia agrarias 
na antiga Rom!l, desde os movimentos do povo 
refngia.ndo-se ao monte Aventino, sob a. im· 
p~essã:o da d'sigualda.de em que se Mhava 
para com os patrícios, até ás preoccupaçõe~ 
d!> proletarismo, q1le dil-tcera a Europa, até 
ãs cogüações philosophicas d~s seita> ;;ocialia
ta•, IÍ9 pretenções das associações nihilistas, 
que con<>piram contra a sociedade consfüuida, 
'Pela.conquista, aqui da igualdala politica, alli 
_de !3-ireit.oa civis. a.colá. pela. partilha mais equi
te.kva. entt'e os labores e 08 gozos aociaes, entre 
6 Ml\ital e o trabalho ; até o movimento qne 

vemos operar-se em no~sa. patria. : o pheuo
meuo é o mesmo, é sempr13 a ·eacola. radical,im
pressionada por um pl'incipig a.bstI"acto, pro
curan:fo p~ecipitar os acontecimentos. seguindo 
as~im uma lei na.tarai, imprescriptivel - a do· 
progresso hum.ano, a do desenviJlvimento so
ci>ll ; e ao la lo dessa escola, o elemento da re'lis
tenc ia., estabelecendo um combata constante, 
ma> transigindo· e cont:3mporisando. (Muito 
beni.) O radicalismo em tod~ a parte, em todos 
os tempos, füo.da-se em um facto-a perfectibi~ 
lida.de humana, mas desconhece um principio 
da 11hiloaophia positivo., uma leL natural...:.. que 
o progresso das sociedad~s, assim como as 
evoluçõ;?S da. natureza pbysica, nã:o se opera 
por ultos, Jll&.i contínua, incessante e pa.u~ 
latinamente. E, senhores, o que é a vida so~ 
cial, sinão estâ luta constante entre o abso
luto e o comingente , entre a justiça e a. 
utilidada W 

Qual é a nação, qual é o povo, em c:ujo seio 
se achem concretL~ados como verdades praticas 
os principias ab~tractos da philosophia do di
reito~ Qulll é a legisla.ção positiva que consa
gra. em tod<i a sua amplitude o direi to natural '! 
Em qile latitude, em que zona, em que paiz, 
ern que região deste planeta, jáwais se yiu um 
povo, cujos eo ligos civil e político sejam ore
flexo fiel dos principios absolnoos, os preceitos 
da. legislação natural ~ Seria preci!o imaginar
mos u~a sociedade que houvesse attingido a 
perfeição. (.Apoiados.) 

Assim, Sr. presidente, si aq!li a sociedade 
contempla com desgosto uma chaga, si o a.;
pec to desse soffrimento enche de indignação 
alguns corações nobres ; em outras soci•od•1des 
outros probltimas apparacem que são outras 
tantas derogações do direito philosophico, em 
homenagem á~ conveniencias transitorias, po· 
rém imprescindiveis, da épocha. 

Mas, Sr. presidente, q uai deve sel' a cogi
tação do po:blicistilo, qual deve ser, ante esse 
phenomeno, a. preoccupaçíto do homem publico~ 
Apah:onar.se pela verdade intrínseca da um 
principio e recla.=r a. sna 1n1plantaçã.o im
media.ta. na legisla.çiio do povo, ou atten.ler" ás 
contingencias sociaes, estudar o estalo do paiz 
d-~ que a legishção d •ve ser o fiai eap 'lho, e 
c0>nsigna.r nella, nã:o tudo quanto fóra pa.ra de
sejar em. face da. justiça. ideal, mas sô111eo.te a 
passive! qaa.ntidade de direito que é necessario 
conseguir-se no tempo e no espaço~ 

O SR. ARISTillES S.PL'!Or.A : - V. E:t, está. 
muito metaphysico. 

O SR. AL~:a:m.1. NoatrEIRA: - Não se diga, 
Sr. presid~nte, que essa doutrina. importaria. 
ama co!lfla.gração entre a. verdo1.de e o erro. Os 
principios a.bstractos não tomam vitalidade pra
tica sinão, como todos oa sares da natureza, 
em consequencia de um cowbELte pela. e:i:is
telicfa, um combata por:findo mas lento, em que 
a verdade, que á mais forte no mundo ino1·al1 

h11 de vencer o erro, que 11íto 1·osi ste sinão tom• 
porariameute ao embate persistente da luz. 
(Muito bem.) 

O util não à sinão uma verd ide rolativa, 
ma.s o principio do justo é a verdade immorre
iloura, a verdade eterna ; o principio nt!litn:rio·, 
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que é transitorio, ha de ir necessariamente rina, quando, com incessante inaistencia., S. E:i::. 
pardrndo ter1·eno para a dilata~ão do dominio desta tribuna vein reclamar medidas tendentes 
moral, que vai diariamente perfazendo o pro-: ª·produzir a afllu~ncia d~ braços livres e Jabo-
gresso. (Aparl.es.) r1oe.\I~ para o nosso paiz. 

Sr. pl.'esidente. o problema da transformação o Sn.. SEVJIB.INO RrnErRO :- Mas a immi-
do trabt:1.lbo n'ão póde ser encarado na arena da grdção M lado da. cõcrdviJão é um vel.'dbdeiro 
pura abstracção; ó preciso que o estudemos em disparate. . 
te,reno eminentemente pratico. (Apoiados; · 
apartes.) (Ha outros apartes.) 
o~ escriptores de direito philosopbico jà em o SR.. AL~!EfO..\ NoGUlilIIU. :- Não.causa-me 

s 0 culos atrazados reservavam um capitulo de estranheza, Sr. pre;idente, o apo.rte do nobre 
au•e obro.a do11trin:irias para nelle inscreverem' deputado pelo Rio Grande do Sul, que não 
-a escr.i.vida:o é illegitima ! Ql1em é que hoje ó Rinãl) a repetição de um pensamento qua 
póde sustentar a antithese desta these ~ tem sido revelil.do por aquelles que são soli-

0 Sa. ARISTIDES SPINOLA:- O S1·. Andrade darias com S. Ex. no trabalho da propagand<l. 
Figueira sustenta que é muito legitima. (Cru-. em que se acha emp~nhado; isto é, que ao 
.::ani-se apârtes .) . lado da escravidão não p<ide existir a. immi

gração. 
O Sn.. Âr.~rnIDA. Nor.H:1Enu. :- Hoje não es- Consequentemente, si o nobre deputado, 

biaos ja no dominio da propaganJil ; a ques- como 0 Sr. pr<iaidente do conselho, entende 
tão é eminentemente pratica, e sob esto as- que é conveniente precipitar a solução do pro
pecto, embora philosophos e moralistas a. enca·. blema ... 
reui por outro, é que ella deve apresentar-se 
ao estudo do homem publico. O Sa. DA:r.'TA.S (presidente do conselho):-

Aaúm, Sr. presidente, é necessario qnCl a Eu disee: « w'm precipitar». 
impressão que nos fospira o espectaculo desta O SR. ALMEIDA. No~r;rnrn.A. •• . sem ao mesmo 
imperfoição social, não nos impilla. à medida tempo attrabirmos a. afflu.encia do braço livre, 
extrema de procurar extirpar violentamente o um momento haverá (e basta. este momento para 
cancro; pod~Tia suecedar que o e11fermo, dcpe.u- produzir uma serie horriveL de calamidades), 
pera.do pelos effe itos da molestía, vie;;se a pare- em q ae no3 farão de:ficie ncia os elementos de 
cer com a violencia. do curativo. (Apai·tes .) producção; faltarão bL"aços escravo~ e nlto te-

s~. presidente, descendo dos pàraruos d:l. remos braços livres. (Apartes.) 
philosophia (para não maia ineorrer no reparo 0 SR. Pru:stDENTE:- Att·~nção ! Peço aos 
com q_ue em aparte me honrou o nobre deputado nobrea deputados que nib interrompam 0 pela Bahia) e pas~ando a considerações de or- ore.dor. 
dem pratica, direi que o riroble11H não póde 
ser reaolvido na actualidade sinão -em vista O Sn. • .ALMEIDA NoGUE:IIL\:- Sr. presidente, 
da.s ciroamatancias particulares em que ~e acha muito precarfas, como V. E:;;. vê, são as cou.ii-
o nosso paiz. ções da. nossa re~eita orçamentaria. Si por um 

o SEt. ANOJUDE FIGUE:IllA :- Sem se atten" momento nos imp1·essionri. o algo.rismo avul-
d~r à crise financeira. tado do producto dos impostos de importação, 

_.não ob3tante, homens ver•ados, como são os 
O Sa. ALMEIDA N0Gu11m..A: - E' asiim, nobres deputHdoa, na sciencia. economic11, de

Sr. presid~nte, que, niio só as finanças, como vem comp~b.rnder immediatamP.nte que o alga
acaba de dizer em apal'te o meu .sabia amigo e rismo di recai1a, proveniente dess''ª impostos, 
co-religionario, como o. natureza pecu.li11r de nã.o é i-iniio uma consaquencfa. d:recta e ne· 
nossa produpção, as condiçõ .. s cornplexas de ces•aria da producçilo <lo paiz : cess11de. a pra
qu3 depende o.-r~ceita pt1bliea do pai7., nos obri- duoção, :ficariam üe prompto exhaustas essas 
gam a estudar com o maior criterfo, c im a fontes de receita publica. E infelizmente, 
mais detid:i. reJl exão, com todl a madureza, este SI'. presidenta, .i medida que· est.1 tetrica 
gravíssimo pl'oblema. (Apartes.) perspectiva s~ depa!·a an~ nosso~ olho.e qu~nto 

Os nob1•es deputados que me honram com á ce~saçã:o da recelta, nao vemos meio efficaz 
seus apartes, niio podem contestar que mais de de extinguir o deficit, que se tem tornado en
duas terças partes das ren~as publicas são pro- demico nos noesos ~rçamentos, e muito menos 
ven.lentes do trabalho agricola., quer directa, d.e diminuir, em algarismo proporcionalmente 
quer indirectamente. Assim, Sr. presidenle, corresponden~e, as outras despezas publicas. 
quando mesmo não nos a~soberbassem as diffi- O Sa . LACERDA vVEil~ll:CK :-Apoiado. 
culd~des financeiras, quando mesmo estivesse 
repleto e a tran$bordar oerariopublico, quando O Sa. A:t.MEIDA NoonEIIU. :-Como V. Ex. 
IDesmo fosse possível por meio do resgáte d.i.r sabe, a terça p11rt~, pelo menos, da' nos~as des• 

, liherdaj~ a es~a mn ssa enorme de tra.baltlado- p~za' pubfüas é consu.m. da com o p11g!"mento re• e~cravoa; ainde. assim, ai paralleJamcnte · do~ juro> da. enorme divida externa e lnterna 
nilo so cugitaHe das modida.s tond~nt ~s a sub- que onéra o pa.~sivo do Estado. 
1titnir o braço, que nos f11ori11. deficiencia, pelo O Sa. DANTAS (presidente rlo conselho) :-
braço livre: o legislador daria prova da milia Apoiado. · 
fatal cegueira o do mais apoucado patriotismo ! o SR. Ar.MEUlA NoGUEIRA :- Sobre esta ma-
( Apoiados.) . teria é absol~tamente impossi_v~ realizar.,q_"\lal-

Por'issq, applaudO dia.-riamente o ~ell n.obl'!l qnei-econom13. se~ compT?metter, sema.rrw.nar 
é illtiijfi'ado amigo1 depu~do por Santa C~the:· totalmenie o crefüo pllblico. 
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O Sa. DANTAS (presidente do CfJ11selho) :
Estã ju üifieando a.s medida.s que hei de propor 
na re~eit!l. :· . 

O Sn. AL'YEIDA NoGUE'llU. :-Oatra parte da 
rPceiti. publica é consumida pelo d~semp1mho 
de compromi'>SOS.filb.os d~ contracto~ anteriores, 
de cujo pa.!famento não nos podemo' isentar 
sem faltarmo~ a fé do' e-0ntracto1, e sem que o 
Estado incorra em um de,astre :dna.nceiro. · 

O Sa. LACERDA W.ERNECK:-A banca.rota 
do Estado. · 

O Sn.. Aua:10A NoGUEIRÀ : - Outra :p1rte 
das despeza.s publica.~ e con~umid~ com o pa.
garoento do exe-rcito, da a-rmada. dà políeis., da 
mt1gistr,~tura, da. in•trncção publica, da repre
sentaçãO nacional, do corpo diplom1tico, da a.d· 
min.i•tl".•Çii. "do füuccionalismo publico: serviços 
esses.d"os q uaes algulisn mb.u ma marg~m dei xarn 
ãs economtas, e outros não dei:i:am ma.rgem 
consideravel. (Apoo.dos.) 

As.sim, Sr. presidente. ao p.!lsso q1:1P.; como 
V. E.(. vê, o ll.05 '0 orçamento da despeza. poi;c . 
ou nenhuma margP.m offerece para economias, 
entre~.<nto, a receita n°cessariam0nte dimi· 
nuírà d ·a .le que se precipite a .solução deste 
problema. . 

O Sa. AR.ISTI011s SPINOLA. :-· En1ão V. Ex. 
quer que se trate de~ta questão depois que íôr 
debellado o deficit? Então ficará pa.raae kalen· 
dns grega~. 

(Ha outros apartes.) 
O Sa. Aunno.i. Noau2mA :-Não 'tiva a feli

cidade de s0r cocnprehendido pelo nobre .depu· 
taclo pela. Bahia. Declarei que era necessãri 'l 
tt'a'nr-s~ parall~lam~nte.d>L soluçã:i de todoe os 
probl<1roaa. e que não se devia isolar este e pre· 
cipital-o coai prejuizo da projucção. 

O SR. JosÉ M.i.m.i.1610 dá 11111 aparte. 
o Sa. ALMEIDA·NOGUEIRA.!- Ain la.não me 

enunciei a re peito do programrna do gàbinetq 
neeta. parte, mas vou Satisfazer a. impaciencia 
do nobre deputa.lo p::ir Perna.m~uco. 

Sr. pre~idente,a precipitação desta. idéa viria 
pl'oduiir o nautra.~io de no5Bl pàiz no oceano 
procelloso da rev .. lução social O de!c •l1bl'o da. 
ÍOl'tuna publica. aeria. acompan.hlldo pelo da. dos 
pa.rticnlares. e quem imagina qual seria o pll
radeiro á serie~ d'."sllStres que se 11eguiriam? 

A revolução social é a. subversão do Eata:!o, 
all'eeta sua. pr()pria e:i:istencie, sua. pessoa. po
litica; e não si:np!esmem~· a. fõrma de se11 go · 
verno. V. Es:. coui.~t'e 'iende, 11ois, qu '• si me 
atemorjea. a. transformação politi.c1, 11orque e~tou 
certo de q•1~ o fragil mec~nismo da nos;ia. íór
ma de governo n:to resistiria. a. tarnanho nbalo, 
muito maia me apa.vora a revolução social. •• 

O Sa. DA:NT.\11 (/:residel'&tc do conselho::
Esti eugan.orlo : re1:1tiria. ; n«o tmha au'.lo. 
(Outros o.partes".) ·· 

O ·sa. AunmA NoGÜ1nRA :- Agradeço º' 
apartes dos nobres deputados pr.ra ex?lica.r me· 
lho~ meu pensamento, que parece com eifeito 
Jlchu-a!! em antagoni11mo com. as idêas de mi · 
nha eae~~ polina.. 

Sr. presidente, os nobres deptitados; versados 
como são na !citara dos mais adiantados pu
blicista.!' modernos. sabem perfeitamente, mas 
não estão le'!lbl"<l:doa neste momento, que o 
~ystema consutuc100.d, ao passo que é .:quelle 
'lue o!fel'êce mais garantias para as liberdades 
1,1ublica.s. por isso que não é necessariamente 
o gc>verno Cle um partido, mas· o governo da. 
opinião ; ao po.sso q11e op1,õe obices effi.c •zes â 
oppre.esào da. maiori& soure a mi110ri&, facili
hnclo a ~it~l'n~ção dos partido~ no poder, se
gundo a. ln~tab1hJade dos mou1mentos :la opi
nião nacional: eJSse governo, é ao rne~mo tempo 
fraco em época-1 anorma.es para resistir á onda 
r evoluciona.!'ia, ou manter ll: integridade das 
liberdad~s "publicas em face das macb.inações 
de um despeita popular. . 

O SR. S:cv11RrNo RIBEIRO da. um aparte. 
O Sa. ~r.MKIDA NOGUEIRA.;- Ne!lllas crisos 

sociae•, o chefa constitucional, electivo ou he
ra lib.rio, si telll a. seu la lo am poderoso exer-. 
cito, .ou .é acclamado pelo eothusiasmo popul,.r, 
transforma·A& em despota como oe dous Napo
lo!õés ; n:i cnso contrario, o mona.rch~ abrtica. 
cor.ao D. Pedro I, ou baquei" c01110 Carlos X, 
Luiz Fdippa e b.abel II. . . 

O Sa. JosÉ MAtUANNO dá un1 aparte. 

O Sa. ALM!lm.1. Nosu.nu. : - O ~gimen -re· 
publica.no tem por base o predomiaio da pop11-
larida Je, a moI1>orchia absolota a dedicação dos 
~ubd·tos, o systama constit 11cional - a confian· 
ça da nação na pr111encia, na sabedoria, no pa·. 
erioti.ewo Je ~eu primeiro represent:S.11 te ! 

o SR. LAOEB.D.I. \V1mNEOK :- Apoiado. 
O SR. ALMEIDA. NOGUEIRA:- Sem esses ele

mentos, a· ordem p11bliea é impo•ai veJ, a. lei 
Pscripts. impot~nte, iuteiramente pl'ecariB!I a.s 
garantias Cl)nstitucionaes. Nes,aa conJições, 
a mP-tamorphose politica s1rá nma conseqoen• 
cia logica. dos acoutecimentos. (Ha mi1itos 
a.rn.r'e$.) 

Isso necess,riamente aconteceria si, qae
ren lo intervir no governo, a coroa 1e divor .. 
cia1111e do intere!'Se nacional, 1·om o qual se 
acha. indissoluvelmente vincul .da, . 

. O Sa. ARtST!DEB SrrNOLA: - Logo nA'.o é tio 
fragil; é a conse 1ue11cia. (ila outros apartes.) 

O Sa. AL»!:ID.\ No&UEIBA:- O governo ma.ia 
forte para cowb,ter as revobçõ:is, 110 te~te
cnunho dos publii·ietas modernos , é o go· 
verno da. dõmOcl'llcia. Para não prolongar o 
incidente, accr"acental'ei que não tenho foito 
eiuão e:tpór, imperfeitamente, .as doutria.as da 

· Bag~ot, Pa-sy, Laveleye e Dupont-Wi~e. 
E' fac'l que a mon:trcbia con.sthu~:onal:de

gener~ em monarcbia. absoluta, umâ. ver. que 
não seja. garaotid1> o· p r incipio primor..iial da 
liberda.te eleitoral . 

Nem 011 nol>r"• deputado~ pod11rão dizer-me 
que ha. conlr"diçllo em minh~ aNumeo.taçiio, 
lJOI' issD que o principio da li b ·~rdads el~itoral é 
commarn aoa do11s regh.nena, ta.nto li republica. 
como n mona.rohfa. (Apa>'tes.) · 

Mas, Sr. presidente, encerran:lo e1ta. digres
.aão a que fui obrlg&do pelos a.partes dos nobre• 
deputa1lo&, voltarei a ~reeiar o programma .do 
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fabinet~, sem desviar-me da sede de idéas que 
ia ~egu:wlo. 

Aleio do a~11ecto tinanceiro é economico do· 
mo~nentuso problema do elouieDto se1·vil, um 
outro, não menos g:ave, se offorec~:· d>riva-se 
do modo pelo qui>l s~ acha es r~ita.meote ligado 
aos interessee Ja segurança publica. 

Sr. pl."esi lente, não é poasivel imaginar que 
turbas ignaras e emhrutecid is d-~ uwa. pop11· 

' lação sem des~nvolvimento mor 11, sem pi·eparo, 
sem.tran~ição ad~quada, sendo repentinawente 
arrojadas a: uma. posição tão dift"ereute daquella 
em que o s~u estado m'seravel ª" havin. collo
c?.do, •e d -,ixem incitai· p ·los nobres eslimulos 
do trabalho e do eaforço para proverem, por si, 
asa.a aub~istencia e manut• nçito. (A.partes.) 

Qnal 11eria a occupação dessa. gRnte, refra
ctaria e.o trabalho P. âvi~a de ociosidade ? lnfe~
ta.ria, com o latrocinia a mio uma.da, a vastidão 
enorme e m •l policiada. do noaso paiz. 

0~ Sa~. JosÊ MARIANN01 SEVERINO fuBEIB.O E 
A. SPlNoLA dão a!'a:tes. 

o Sa. ALMEIDA NOGUEIRA : - Embora incor
ra no desa'l"ralo dos nobr~s d"p t.ados, sou 
obrigado p b dever imp ·rioso do 1ueu mand~to 
a. advogar aqui, não os interes~es de u1ua. clas
se, mas os interessos do meu paiz, interpreta
dos á lnz da consciencia.. 

. O_ Sa. Jos:Ê MARIA.NNO : - Faze moe ea ta jus-
tiç:i. a V. Ex. · 

O Sa. AarsTrDEs SPrnor.A. :- Estamos ou
vindo V. E::s:. com s. maior atLençilo, 

O Sa. ALllU!:tDA. Noa-O"Ell\A :- A~radeço a0s 
nobres deputados a a.ttenção com 'lue esliio 
acomps.nhand.> o meu di•curso; mas peço-lhes 
desculpa, ai ainda vou deaagraiBl"-lhes mais na. 
exposição da.s idéas que pretendo ago~a. desen
volver. 

Sr. pra~id,.nte, considerando essa questão 
sob o es1iecto da convenfonciia p:zblica., nãQ 
posso deixar de e ""carar o prooedimento ci,ue 
têm tido até o presente u sociedadea 11.bolic10· 
nistas. 

O Sa. J ·Bl:Í MARIANNO dâ. um s.p~rte. 
O Sa. ALllll!lIDA. Noou:mntA : ..... Não conheço o 

facto a que o n11bre deputado allude ; esclare
ceu o-o, trata.rei de estudal-o, e ei me merecer 
reprovação, hei de d~claral-o com toda a inds· 
pendenci$. 

O Sa. JosÊ MAIUANNO :-Lembre-se ta.mbem 
dos excessos dos fazendeiros de Ja.carehy e de 
Araraquars. (Ha outros apq,rtes.) 

O Sa. ALMEIDA..NOGUEU\A : - Os factos a. que 
o nobre deputado allude, si por uw lado são 
cond 'mnaveis como exorbitancia.s poptihr~s ao 
regimen da lei, por outro Biio consequencia 
nec"ssaria. dos excessos e ioopruden ·ias do~ 
emiase.rios abolicionist:·e, que têm penetrado 
nestas regiões, e que por meio de uma propa
ganda perversa. poem em risco a. segurança e s. 
vi•fa das populuçõe~ ruraes. (Trocam-se apar
tes.) Port · n Lo a ma.o ifestação do nob1·e deputado 
deve recahir sobre .os governos que t.oleram taes 
desregramentos, e que o nobre· deputado .tem 
apoia.do. 

O Sa. Jos:E MAlUAmro :-Sobre aquelles que 
querem manter como escra.vo5 homens livres. 

O Sn. ALMEIDA NoGCEIRA :-Mas o que fa
zem as so"ied:J.des abolicionistas~ 

E' ~vidente •1ue não poderei· usa.r de uma 
generalidade aboob1ta., desenvolvendo estas 
id•;as; seria preciso qu.l estudasse o~ trabalhos 
de todas e;sas a~<oeiaçe 'ª• p1>ra poder formu
lai." um juizo gene1·ico ; · estudo este tanto 
1nais difficil quaot:>, em vez de adaptarem ore
gimen da publicLiade, realizam os seu; tra.ila
lhos com o ma.ior my3terio. 

O Sa. Josi MARIA.NNO :-A prop11ganda tem 
sido f~ita. á luz do dia. 

o SR.. ALMEIDA. NOGUEI!l.1. :-Sr. presidente, 
essas a•soci:u;õ 'ª não são emancip~dora.s, aiio 
aboliciooistas. Seu programma. não é a liber
t .ição dos captivos por 1neio d.; resg-•te, mas uma 
me.lida. Mi v oleocia., a a~itação, em •urumit, a. 
abolição da escravidão pela abolição da ordem 
.e Ja l~galid ide! (Apuiados e reclamações.) 

b:' as~im que, enl vez de e,forçarem-se peta. 
ma11-um seã.o ou pela eruancipaçiio dns ••scrn
vos, essas ass.>eiações esforçai.n-s' pelo desen
volvimento da s:ui. peri;osa propaga ida; e 
d\~st'.,rte, illudindo ás veze~ a µhilalltropia. par• 
ticl.lla.r que tem concorrido para. o aul!"mento de 
$13U patrimonio. cião ao füodo sociul uma ap
plicaç:W ditf · re rite, subveucionandu agentes para 
a. !Jrop~gand~ da desordem. 

O SR. Jos:E ~1.UUAN:'io:-Na;la de reticencias; 
explique V. Ex. bem. e11~0 ponto. 

o Sa. ALMEIDA NOGUEIRA':- Na ia tenho que 
explicar, porque o m~u pensamento nada tem 
de obscuro. O que disse e 1·e?éto; é que essas 
a~sociaçoea, ew vei de applicarem a.s suas re· 
ceitas á ewancipaçil:o .•. 

O Sa. JosÊ MA.RlANNo:- Provei isso, 

O Sn. ALMEIDA. Noammu:- o nobre de-
putado con testli ~ · 

O Sa. Josi MARIANNo:- Contesto. 
O SR. Auui:toA NoGUlllllA: -Si fo~se falso 

o que eu eitou dizendo,•ien11 a"8ocíaçüe1 aeriB.lll 
as p1·imeir.111 11 public .. r pela im.11renu ª' listas 
dos eacra vo11 que te lll m,1n unlitt1do, e o pre90 
de cada u~ das libsrtaçõe~. 

E11 sei de diversos factos, mas nloposso, sob 
a isenção desta tribun11, descer a. 1irom0nores 
dessa. natureza.; esse pa.pel repugna-me. 

O Sa. Joa:Ê Mnu.NNo: - Era. um dever pa
triotico. 

O SR.. AL~llUDA. NoGCJURA : - Eu sei, o nobre 
depa~do sabe e todos sabem. 

O Sa. Josi MARIANNO :- Ev. não sei niida. 
O SR.. ALMEID,\ Noi;;uElRA :-Entio é o uni

co que não tem conhecimento de um a.cto de 
abuso des-ia. natureza. 

Mas, pro~eguindo na mesma ordem dP. idéas, 
em que consiste a propaganda abolicionista .i 
Quaee "ão os espi1·itos que essa propaganda 
procura e•clareced Acas 1 pretende illuminar. 
a. :nente doa senhores de escl'llvo~, faiend~lhee 
ver que a sua. ):lropriedade e .illeghima, _e que o 
do:ininio do homem so l.re o homem den cessar 1 
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Si é es;ie, com etfeito, o objeetivo da propagâ.ndr., 
éntlo parece que e:tpondo diariamenw a.o odio e 
ao des·iri!ZO publico os pro11rieta.rios de escra
vos, ~s propagandistas não adoptam o. meio 
maiaaí!equ~do para serem por eHes a~t<ind1dos ; 
além disso, esforçam-se por arrombar uma por~ 
ta alierta, demonstrando 11 evidencia. Nio ha 
quem !:!ão. esteja convenci.do d.a. illeg~timida.~e 
da instHu1ção em face da ph1lo11oph1a do di
reito ; conseguintemente a propaganda seria 
nesta. parte inteiramente excusada.. 

O S-a. Jost M..1.R.IANNO: - Hoje é que reco
nhecem. i.!so . 
. O SR. Atm:m..1.. NoouEnu.; -Antes dos lu
mino"os discursos do nobre deputado, antes da 
propaganda da. imprensa., no ultimo quarto do 
seculo XIX: já se havia deseobP.rLO qne a es
cravidão e illegitima perante o direito absoluto. 
Esé, mov imento que tende, não a vencer as 
res~tenci:i.s mora ·s que se encontras, em no 
espiri to dl)s se!lhores d& escravos, porqua essas 
resistencias mornos não existem, mas cujo füo 
é sublevar paixõllli dt:lecterias á $OCiedade, 
·sgitar elementos de subversão que são peri 
gosos na sua expansão, essa. propaga.n:l& não 

, pó le deixar de ser considerada. como um pe-
rigo imminente á ordem publica (apoiado~ e 
nlto apo;adõs;, como um a.ttenbdo ã. sociedade 
constituida ! 

O S11.. LACERDA. WEB.Nmc~ : - Aconselham o 
aseaas inato. 

O Sa. JosÉ Mil.IANNO: - Eu nio defendo o 
direito do escra. vo matar o senhor ; mas per
gnn to: ai o nobre deputado fosse eaeravisado, 
o que faria 1 

o sà. LAcBRDA WEll.Nli:CK :-Isso 6 a t"heoria 
do a.ssassinato. 

O Sn. Au.retn!. Noou:i;:IB.A: - Esta interpel
laçio do nobre d,puta.:l.o por Pernambuco, t3"o 
hM"monica com as ideas des>a propaganda., vem 
perfeitamente revelar esse trabalb.o •.• 

O Sa. Jos~ MAittA.NNO r - Eu digo isto hoj.i 
pela. primeira vez. 

O Sn. ALM.E:IDA Noom:m..1.. : - Mas não está 
senão reproduzindo o mesmo argumento, que 
já tem sido apresentado pelos propagandistas 
1ang uina1·ios. O nobre deputado, dirigindo-se 
ao i ~u collega, que é um homem de estímulos, 
de brio e de de8envolvimento intellectual adian
tado, necessariamente contavà que elle lhe 
respondesse : - Eu desforçar-me-ia de meu 
oppressor ! 
· Era certamente esta resposta a que convinha. 
para. argumentl\ção do nobre deputado. Pois 
bem, si o escr?-vo· não tem suffieient.e desenvol
vimento in:elleetual, si não tem a elevsção mo· 
nl que possúe o nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro, e ·si não sente esses estímulos de liberda
de que aetuam sobre o homem que nasceu li
vre ; e por lBBO re•ignado espera a solução le
gal, que a sociedade póde dar a Pste problema: 
qae epitbeto· mer~_cem aquelk!s que Têm insti
gai-os :i. s :iblevação, pondo•os em lub com um 
poder mlt.is forte, e expondo o paiT. á roiua eco
Jlomica. e a tragedias de sang ue 1 ! ( Ha muitos 
apartes. J"E' prndente, é patriotico, e humano 

desenvolver eYCls eatim1Jlos, proé11ràr fazer com
prehender aos escra.vos que é illegitima. a ea
cra..,idito. que um homem de brios ·deve reagir 
cwntn essa instituição, que todos os meios ~ão 
licitoà, mea•no os ma.is torpes, mesmo os mais 
perversos, mesmo os . maie sanguina tios ~ ! 

- O SR. Jos!i M.lllIAm;io dá. um apar te. 

O S11.. SlliVEl.l.INO RtB?:IRo :- O escravo tam
bem é um pouco philoscpho. Atá iá se disse · 
qna o boi era philosopho, e portanto não admira 
que o escravo o ~eja. Elle tem o sentimento 
innato da. liberdade e ha de reagir por força. 

. O Se.. ALMEIDA NOGulilritA. : - l\"'ão po8So at
tribuil' esse aparte sinão á. exaltação do nobre 
deputado. O nobre deputada não póde deiur 
d>. reco nheeer que, si o escravo tivesse o des
envolvimento m telleclual que tem a outra 
clnsse, com o incitamento desta perniciosa. 
propag!'lnd·~, a escravidão já não ei.:istiria, ~eria 
1mpos:uvel nas zonllll rnraes em que rarea o 
elemento bra.nco e é intensa a popul11çiio servil. 
Portanto, esta propaganda. abolicionista, for
çoso à que o nobre deput.ado por Pernambuco o 
confe&ae. não faz sinão sublevar as paixões 
má.s e pOr em perigo a aegurança publica, pro• 
vocando reac~ões. 

Sr. presiJente, no programma. ·apresentado 
pelo n'bre presidente do conselho existe, entre 
a.lgum~ s idéas intempestiv e, uma que me pa
rece ac~i tavel e que, c~nvenientemente con
cretiza.da em lei e auxilio.da p or medidas com
p!P.mentares, muito pó !e concorrer ea.ra. a. 
<obção do magno problema da. emanc1pação. 
Reftro-mq á libertação por meio do de~envolvi
men to do fuu.Jo de emancipação, decretando-se 
um imposto geoerll.!.izado. Esta. que~tão póde 
ser estuda.Ja sob o aspecto da opportunidade, 
porém e.lia vem, no progra.mma do gabinete, 
acompanhada de duasidéas que lhe são abso
lnta.men te antagonicas. 

O SR. DANTAS (president~ do cottselho) : -
Para. recahir · :;ómente nos proprietarios, não 
a<;ho justo. 

O Sn. ALM"EillA NoouEmA. :-Ao paYo que o 
nobre prP.sidente do conselho l\dlllitte a. d'ene-_ 
rafüação d> impo>to, adopta como idêa comµle
roentar a decretação de um tributo accessorio. 
devendo recahir exclusivamente sobre os se
nhores de escravos . Essa idéa não foi annun
ciada pelo governo, mas fói ineerh em um 
o rgão criterioso de publicidade, e por isso acre
dito que constitua uma preocCllpaçlo do gabi
ne!e • ... 

A segunda idea, que me parece repugnante 
com o pensamento capital do projecto, com o 
systema da foi de 28 de Setembro, e em mani
festa oppoaição aos principies fundamentaes da. 
constituição do lmperio, e a idéa aventa:io. pelo 
nobre presidente do conselho. da libertação dos 
escravos maiores de 60 annll!I. 

O Sa. SIVERINO Rra1mto:- .A constituição 
não .falla .niss.o. 

O SR. ANnRADJC FrGu.i:IRA:- Falia. em liber
toii, logo, falia em escra.vos . · 
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O Sa. ÂlUSTIDES SPINOLA.:-No projeeto pri.: 

mitivo fa.llava-se de escravos e· a palavra foi 
propositalmente retirada. (Ha outros apartes.) 

O Sa. Au111:10.&. Noou.1RA.:-A ideia do houra
do presidente do conselho não é ll6mente exor
bitante, é revolucionaria. 

A constituição garante a propriedade em t~da 
a.· sua. pfonitude, e não pet'Initte que o pOcler le
gislativo despoje della o cidadlo. Póde a.venas 
determinar a desapropriação, por utilidade pu
blfoa, sendo préviamente indemnizado o pro
prieto.rio •. O ~;st~o não faz ma.is do que trans

·formar a. propriedade ; não usurpa. (Apar t6$ .) 
O poder l P.gisla.tivo póde reg ular o exercicio 

da propriedD.<l~. não póde alterar a. sua suestan
cia.. não póde aniqnilal-a. 

Não vem, portanto, a. proposito a considera
ção aventada pelo nobre deput·~do pelo Rio 
Grande do Sul, de que a constituição garante a 
propriedade, mas não garante o domínio sobre 
o escravo. 

O Sa. SEv:&RINo Rraxmo:- Nem podia. ga
rantir, porque a escravidão é um roubo. 

O SR. ALMEIDA. NOGUllm.&.: - E' ainda uma 
expresa&o c:oherente com as idéM r~dicae1 do 
nobre deputado, sobre este a.ssumllto. Jà. Prou
dhon havia o.ssim tambem qualificado o prin
cipio da. propriedade. Em direito ph.ilosopbico, 
o nobre deputad:> tem · razão, mas em direito 
civil o escravo é objeiita de propriedade, é 
cousa, (Apartes.) 

Não estamos discutindo a queatão no terreno 
da. moral, diante dos princípios do direito na.tu
ral; roas sob a influencia da legialaçlo ordi~
ria posítiv11. e do pacto fundamental do lwper10. 

O SR.S&VJl:l\INO RIBEIRo:-Qual a !oi antorior 
que qualificou o escravo como propriedade, qae 
precisou o f.:.cto coroo nm direito, antes delle 
existir~ · 

O SR. CoNTAGlCM :-Tanto autigas como mo
dernas; a lei de 28 de Setembro, por exsmplo. 

O Sa. Ar.MEtDA Noou:a:uu :-Eu respondo 
com outra -pergunta: qual a foi que determi
nou a lcgit1mide.:ie da propriedade em geral'? A 
propriedade é consectaria da nato.r~za hucnana; 
quanto a propriedade aobre o escravo, embora 
der ivad& de direito anomalo, quir.ndo mesmo 
consuetudinario , pree:rlstia à corutituiçl!o. 
(A.partes.) 
· Não· se diga que é n eceesario lei 0.11euistica 

determinando o direito de propriede.de sobre 
cadir. objecto. Si à illegitima a p1·opri edade do 
homem sobre o homem, outras disposi~ões 
eltlstem na legísla~ão positiva qu~ são insus
tenta.veis dia.nte dos pri:icipios do direito consti
tueo.do. 

O outro aspeeto sobre o qual póde ser enca
rada. esta idéo. do programma imperial apre
sentado pelo nobro presidente do conaelho., . 

diffienldade do dilemma. em que se acha. collo
cado o goYorno. Ou os escravos, lla.<juellM 
condi<>ões, tem valor consi.ieravel, ou sio invali
dos. No primeiro clMIO, a idé~ do governo ê uma 
p<>~feita. espolia.são, um attentado â proprieda
de privada. qoe e.niquila. sem indemnii ação; · 
no segundo, o iníqua, por isso que, incapaies 
esses escravos de trabalhar para seus senho
res 1 por meio de coacçl[o , mds incapazea 
serão para: trabalharem pa~a si. eapontanea• 
mente. 

Preocc11pa.-se o go>'erno ern obviar a este se• 
gundo inconveniente. sobmettendo â comide· 
ração do Conselho de Estado • •• 

O SR. Josl\ MARIANNO: - Isto é discuss8'o 
prévfo.; depois queixem-se dOB encerramentos. 

O Sa. DAN'.l'AI (]!residente do eonsslho) :
Acho Jllelhor esperar oprojecto, 

O Sn. AI>!íim>A. NoGUElRA:-Estou <liscutindo 
ago1·a. muito perfunctoriamente ; em occasião 
opportuna voltarei a tribuna, si m'o ordena? o 
meu illustre chefe parlamentar. (Apartei.) 

O governl) cogita, segundo a affirmação 
de um importante orgão de · publicidade, em 
ap~P.1entar duas i\léas : ou a erea~ de asyloa 
tle1tinados a abrigarem os libertos invalidos, ou 
a obrigação por parte dos senhores de suslen• 
tarem seus ex-eecravo.11. 

O Sa. JosÉ M..i.llIANNo : - Qaem comeu a 
carne, rôa os assoo ! 

(0ruzão-$e apartes .) 

O Sa. AtYEIDA NoGUEIR.A. : - .A. primeira 
idéa, Sr. presidente, parece, por mais t'&duzi
do que seja o calculo que se faça, inteiramente 
impraticavel, em vieta do estado precario do 
enrio publico. 

CalcalanJo approximadamente, ou talvez sem 
approxi:.ua.ção (porque não ha dados poaitivos), 
em i00.000 o numero de escravo& de idade su
perior a 60 annos, e admittindo-se que a. metade 
1.ksse numero componha-se de invali dos, rnere• 
cedoree, por conseguinte, da protecção que o 
governo se pro11õe conceder-lhes, ainda. nssim 
a deapeia au8irin. a algarismo 'ta.l, que, attento 
ao nosso Gstado financeiro, impossivel seria. 
fazer-lhe face . 

O SR. D..1.n.1.s (prehdente do conselho) : -
Mas na nos~a popolação livre quantos ha dessa 
idade ! E nlo vivem? E todos são invalidos 1 

O Sa. ALMEIDA NoGUEIR..1.: - Os livr es têm 
sua.s familias, m:i.s os libertos tel-a-ão sempre 1 
(11partes .) · 

O SR. fü.NTAS (presidente do conselho):
Sejl.; V. Eit. qner da.r-lhe e.sse nome. 

Admittindo a hypothese da creaç&o' de uy
los, calcubndo que a despeza com ce.da liberto 
seja. diariamente apenas de 250 r éis, em ali
mento, vestuario, medico, pharmacia, ecnftm 
tudo quanto seja necessario, Í'l!Clusive a. 11dini
nístração dos mesmos asyl011; ainda aasim IL des• 
peza publica augmentari,a. de i2.500:000$000 ! 

Como o nobre ministro vê, a base que tomo 
para o wculo é dilll.in ntiesima, ó quasi in~ 
aceitavel, por sua insuffieiencia. o SR. ALMEmA Nooux:nu •. • ê o que se re-

fere ó. propria substancia da idéir.. . 
;:-; Ao espirita sagaz do nobre deputado pelo 
U• districto do Rio de Janeiro nio escapo1.t a 

A. 29 

A outra. idé11. qae oecorreu ao uobre ministro 
e que vai ser objeeto de consulta 110 Conselho 
de~ Estado, e aqu&lla ,que eonBignaria. a,: obri-
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gaçiio, médi&ntê s~neção penal,· para o.s e~
aenhores, de sastenta.·em os seus liberlo~. 

Hú.guenotes, e:i~!a.mnva.m aos algozes: e Matem 
a. tndos.. que Deus sa.bel'ii. disLingu ir os seus ! > 

Sobre esta. idêa Í•rei apena~ uma ~11sidera
ção, e voa. terminar, po~q ue j:i tenho por de
mais abusado da benevolencfo. desta augusta. 
camara. (Não apoiados.) . 

Imagine o nobre ministro um senhor d~ es
cravo que não tenha abastança. alguma, que 
possúa, ap~nas; alguns escravos de idade supe
rior a. 60 a.o.nos. Libertem-se esses escravos e 
consigne-se em lei o onu; imaginado pelo no
bre ministro; estarão invertidos os·papeia : o e::i:· 
senhor dos ex-escravos irá trabalhar para. ~n~ten
tll-os e P.sles,qne são directamente interes>ado:;;_ 
no fructo do trabalho, natmalmente irão fiscali
sar o serviço de seu _ex-senhor. Nesse caso, os 
nobres deputa.dos que eão tão· huma.nitarios, 
deverão mostrar que não o .são sómente para 
com os escravos; deverão tambem pugnar p@:la 
libertação dos c::i:-sen.hores, e.gora escravisados 
pela. lei, (.Apartes.) 

Sr ... presidente, como Y. Ex. póde ter ti,10 
occa.siilo de verificar, o nobre preeidsn!e do 
conselho, adopt:1ll.lo um programma tão cheio 
de.diffi.eullades, augmentadas amda pelo- des
envolvimento ex.traordinario que lhe deu a 
serie de idéas a.presentadâ< no' Jornal dv Com
me1·cio de hontsm, com todos os visos d<J com· 
municagão official, vai achar·se envolvido em 
uma intrincada e insoluvel meada. .•• 

O Sa. DANTAS. (pre'sidente ào conselho):
N~ foi communicação official. O governo não 
fez_ communicação oflicis.l ajorna.l algum. 

O Sa. AunÚDA NoGu11:1nA:-Em assumpto. 
tão momentoso o silencio do governo não pó:ir. 
ser interpreta.do sinllo como uma conftrmnç'ito e 
nem ha. simple1mentl} confirma~ãà ta.cit·1, por 
iaao quo o nobre presidente do ·conaelbo hojo 
mesmo faz auM na i:riformaçõoa da. imprensa, 
declara.ndo que, uma vez que & imprenH tinha 
revelado ~ fa.elo, cumpria-lhe dizer que era 
verdade. 

O SR. DA.NTAll (presi~cnt" do· conselho):
Confirmo. 

O SR. ALM:&TÓA Noou11:IllA. :-Não acredito 
que o nobre pre~idente do conselho confie ex
clusivamente !lm seu prestigio politico, apezar 
da incontestavel autoridade de que goza emc 
sell partido, para vencer toda;i as rssistencill.B 
q_ue possam appa.recer no parlamento. E' as
stm. Sr. presidente, . que, apezar dos protestos 
reiterados de S. Ex., tudo nos induzi a crer 
qu~ o gabinete se aclla fortalecido por aq uelle 
que, com insistencia excepcional, cotlocou 
S. Ex. neste posto elevado, e pa_rece disposto a 
mantel-o ahi. E'. de lamentar, Sr. presidente, 
que, tendo de ser porventura empr~gada a. arma 
conetitucionnl a que S. Ex: já uma vez se refe
riri, não tenha ti<IC1 o legislado!.' co_nsti focional 
a sábia previdllncia '· que seria providsncial 
neste momento, de autorizar uma Jissolu.ção 
parcial·da cama.r& dos depntados. (Apartes.) 

Nessas. condiçfüe, o noltre presitlente do con
selho não estaria opprimido pela dolorosa contin
geucia de . ferir os seus · amigos, evitando o 
tl"anae em que se acharam os instrumentos da. 
ip.toler~11çi11o fe~igiQrµ quando,llBr ca.rziincina dos 

Poi~ bem ! A bora da oxecução talvez se 
ªJ?proJ:ime para. e~ta. cama.ra, e si o nobre pre
sidente do conselho saberã posteriormente dis
tingair os seus, nós poderemos por no>Sa. vez 
dizer-lhe: <tVenha a dissolução. taml;em ha. de 
o paiz conhecer os seus ! ».(Muito õom, niuito 
bBm. 0 orador e feZicitado.) 

s~~ão em 2 de J [Ilho de 1884 
Vido p~g. 4.Ü do ''oi. I. 

O Sr. Antonio de Siqueira.:
Sr. presidente, no ultimC1 dia de se;isão, dis
cur~ou largamente sobre o orça.manto da fa
zenda o 1llll~tre .d9putad'l pelo 9° districto da 
provinciado Rio de Janeiro. 
. Durante o discurso do honrado deputado, eu 
fui forçado, mais de um.a vez, mão gr~do meu, a 
interromper a.$. Ex., protestando, ern apartes, 
contr<1. diversas proposições suas, até em ques
tão de facto, como s·•j-1 a differença quauto ó. 
cifra da despeiâ entre o orça.menta vigente e a 
proposta. do actual governo. 

Som quebra do p1·ofundo respeito, qu!l voto 
ao eepirito altamente eaclarPci:io do illustre 
'hi~tor a.dor da Fundação do [titpÚ·O, e11' direi 
á camara. :-o discurso da S. Ex. foi para mim 
11ms. decepQã 1 ! 
Ant~ a cçise economica e financeira, que o 

p:1fa atravessa, eu esperei do antigo e illus· 
trH.do pllrlamentar uma lição que nos orfantasae 
nestas questõ~s difficeis, e que tanto nos pra
occupam. 

~ra.nde foi, porém, a minha sorpreza. aCI ou
vir, em vez disso, o dhcorso da mn. partidurio, 
üeclam:;ndo r.ontra o governo, a quem attribue 
1od.·.\S as dilliauld.ides do presente ; pedindo o 
··órte de deepe~a~ superfl.11as, sem diz Jr qu:•es 
ella.s ·sej·1111; aceuaando o ministro da fazenda 
de n:1o propor o remedio D•!Ceas . rfo M3 nossos 
males, sem ind,car algum ; aflirmando, em 
finanQas, conceitos insustentweis; e nté, se
nhores, o que parece imposaivel, alt rando 
cifras da proposta do governo, e que ahi corre 
n 's mãos de· todos, para. a ccueal-o áe t 1r &u
gm.,,ntado a· despeza, rm vez d:is economias 
prome~tiia.s; quando, d1dacto, ha. uma grande 
differ~nça. para menos entre a propo •t:i. e o or
çameato vigente, como qualquer po1erá ve
rificar, l;nç ndo simple,m•nte as·.,;ista.a sobre 
esses dous documentos otliciaes. (Hc. rliuersos 
apa!"!B$ .) 

VoZEs:-Ouça.mos. 
O Sa. ANTONTO DE SrQOETRA: -O nobre 

deputado BSsign&lou o facto honroso para o 
?residente do conselho e ministro da fa
zenda. da e~poaição clara e ver;bd,~it"& da si· 
lU:•ç~ do thesouro, no seu relatorio; o que, 
aa ve rdade, é p;i.ra. 'ªr louvad~ pelo parlamento 
·em distincção de partido'~. (Apo.(Jdo.v.) E praza. 
a. Deu1 qull est~ prec~dente seja imita.do pelos 
sncce3Sore11 do honrado ministro, (apoiadas) que 
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con~agrou o principio íecnnrlo da p11bliei1fad~ 
na alta administração da fazenda publica, 
quando de~ai1. publ!cidad~ tantos minhtros têm 
fugido, e :ilgirns coro o fim ma.nife~to de <>on
servar o paiz illuJido sobre a situação real do 
thaeouro. (A.poiaclos.) 

Eu po leria até declinar nomes ;. mas, não o· 
faço, para :i.rredar deste debate as recrimina
çõea partidarias. 

O honrado depn trufo, depois de ter a<;signa
le.rln o facto, n que me referi, depois de ter de
clarado que o ministro da fazenJa havia levado 
a. sou ia ao mais funJo da ferida, .q uaEficou o 
mesmo min'slro de tibio e indeciso, porque, 
pare. o mal, que havia assignalado, não apra
s3ntava senào.panacéas. 

Q:1er saber, ~orém, a e.amar~ como o honrado 
deputado provou esta accusa~ão de panacêas '! 
Ca.tind'l na tabella. d:c s profissões, cujo iin posto 
é um dos lembrados pslo honrado ministro, como 
cap.az~s .do . supi'cr·tar augrnento, as _qu<> são 
mais 2!l.!!1gmficantes, como as de commerciante 
de aves, de verduras e outras deste valor, e fin
gindo acre.1itar que o honrado ministro depo
sitou nisto as suas esperanças de augrnento de 
r<1ceita. 

Senhores, ia~ozião é serio., {Apoiados.) Entre 
outros impostos o relatorio lembt'a o · de pro
fis,ões para ser aggravado, e na respectiva ta
b~lla, onle as profü1sõe~ são r.specificada.s, não 
era possivel deixar d!l illcluir todas, ele maximo 
ou minimo valor. 

Era natural, ou antes 1m1. obrigatorio, para o 
honrado d~putado, a.companliar a. accu~ação d1 
panac éas d:i. indicaç~o do remodio efficai para os 
m~les apontados ; ~upprir a. g>'a1la falta do mi
Jlis:l'o, .prestando 11niru um serviço ao s~u paiz. 
Mas é justamente isso o que Jcbalde se procurD. 
cm todo o di<cur~o a qu ~ rospGndo. 

Apeza\' de tlio longo e me lita.Jo, pois foi mn 
discurso muitos dias D.ntes annunciado, G quo 
deixo 11 por d uai vezes do ser proferido na so
gunfa discuss1üo deste mesmo orçamrinto, 
<ipozar dis~o, o quo me.i1 nollo t<id·'s l'l"ocuratn 
é o que maia fülta ! 

On le oati!. o roinodio indica.d!> pelo nob1·0 
deputado 1 

O Sn.. P11:n11:rnA D.\ SrtvA:- E:11, como homem 
do oppoeiçfio, não lenho obrigação do ensinar o. 
Padre Nosso ao vi:i-ario; roa; o nobra deputado 
vera qoe no meu discurso :i.pres~'n.to os meios 
v.;rdadeiros. 

O Sn. AN'l'ONIO DE SrQUl!ll!IA. :-V. E3'. decla· 
i·ou que nas questõe3 financeiras não tem 
partido: coroó agora se &occorre á. sua. posil}ãO 
do opposiáonista, para negar-s.'l ao dev~r do in
dicm· o rem,.dio, e por cuja falta tanto cen-
surou o honra 10 ministro da fazP-nda '? • 

H,i longos annos que o honra.do doputado es
tu·da :i.s no~sas finanças ; descreve hoje a crise 
actual com as cor·~S mais feias; denuncfa mi.les 
tão graves; m3.!3 cala. o remedio, que em sua 
sabedoria reputa. efiicaz, por ser homem d3 op
po~içã.o, coroo si isso o isentasse de esclarecer 
o governo do paiz l 

O nobre deputada decbrou que nesta discus
são nã·) tem p:irtido; mas quem nio o tem é o 
orador na· contesta.ção qne oppõe a S. EJ:.; e n11 

qnal vai provar á cà111a.1•á qae o honrado depu· 
ta·Jo, no interesse do partido, que representa,.oa 
da. opposição, que faz ne,gt.a caaa, foi ate a denan
ciar a nova proposta como contenlo augmenio 
de despeza, quit.nilo a cifra redur.ída aqui está 
(1nostrcmdo o rei,,ta,.io ela fa::;endo.), prot~stan
do contra esta clamorosa inaxactilão. (.3! 11ito 
bem.) 

Mas, na. resposta, que vou -Oat• no honrado 
deputado, procm·aroí acompanha!' o seu dis
curso, que nq12i tenho, ou a.utes o seu libello 
accusatorio, artigo por artigo, e dos qaaes· o 
primeiro ô :i. enormidade ela. cifra. total da nossa 
divida publica. . 
. Antee disso, porém, notil:rci á camar<L que o 

discurso, a.que respondo. e todo ello dominado 
por es~a superstição po.litica, que paNcia incom
)lativel eom a illustra.ção do aea. a.utol' ; por essa 
sup3r.<tição v.Jgar que acredit~ ser o governo a 
fonte de todo ~ern como de todo lDal ; es9a Rt1-
pe:·stição que, em to:Ja part~, tem conduzido 
tantas V'! Zes as ma•s 1s populares à adoração do 
poder nos di~s da fortuna, ou a apedreja.l-o em 
tempo d•l desgraça. (.lft,titó bem.) 

Senhores, essa. superstição, só digna do 
vulgo, dev1:a. ser combatida e não explorada. 
pelo hom«•do deputado. Mas nífo: S. E:it. a.ccusa 
o governo do seu p~iz por tudo de. que este selltc 
a falta, por ma is innocente que nis ro o governo 
seja ;. de modo que a tarefa. do opposicionista 
consis~e em catar na sociedade os males, do que 
ella soffl'ê e de cada um dellcs fizer um artigo 
do libello. E~t·• systerna de ataque é o que trm 
01->rigado taes opposicionistas, uma vez troc.1das 
as posições, isto é, de OpJ osição p:issar á go
v01·no, :i mudar de Jinguagem, para não mn:lar 
do partido. (}f ititos apoiarlos .) 

Mo.~ o honrado deputado, querendo 3ggom
b1•11.r-nos com o peso d:\ dividit., diss& que o 

·Br:uil devia 920.00J:000$000 •. 

s~nhores, nenhum financeir..J calculll e peso 
da divida.de um Estado &Gnlio pclo3 encargea <leI
la, p ~los juros, qu~ 11agn, sob pau a de juizolil os 
mai~ errados. Da ultima vez qlio fallei eobre iJjjl9 
01•ça.ruento, mostreiá camar11 queo3juros ou os 
encargos da clivida. do Bt•11zil estavam pa.ra a 11ua 
receita na razão do 35 º/•• e que esso peso er:i. 
1·clativamente infürioi• no quo onera a maior 
p11.rlo doa pol'os cllltos, mesmo do nlgun' repu
tados muito pro>r>~ro3, o que a comparação, por
ta.ato, nos era favorivel. E notar~i ma's 11ma 
vez :í.c:i.ma.ra que obtive a rilzão de 36 •/o in
cluindo toda a tlivida fluctu!l.nL(l, e compreh~n
dendo nasta todas as responsabilidadee do ths
so\lro, tud.o que não é C.ivicb. fundada. 

O meio mo is segaro de av9liar o peso rela
tivo das dividas nacionaos. já o disse o repito, 
é eQmO ensinam as (lUtoridades na materia., 
c~mparar a cifra dos encargo; da divida com a 
da receita. Na ltalia. a cifra. dos encargos da 
divida f'St:\ para a !la receita n:i. razão de 55 º/o: 
na França em ma.is de 41 ºI• ; na. R~pubhca 
Argentina em 33 °/0 ; paizes esses de cuja pros
peridade tanto se fa ll:i.. Entre nós ee grita con
tra a enormidade da divida, ameaçando-se·nos 
por i <so de ba.nca-rot;i, quan.do os encars-os 
della estão para. a. noss;i. receita n'l. razão de 
35 °/o• 
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Talvez por saber disto foi que o honrado de
putado, para nos aterrar, soccorreu-se á qnantia. 
wtal da ,lívida., fazendo granle. questão de ser 
920.000:000$ e n~o 853.000:000$, conforme o 
cambio ; questito s2m valor nenltnm, em vista do 
que acabo de dizer, e que não poderá eer 
contestado. (Apoiados, muito bem.) 

Sr. presidente, tenho presenta o discurso do 
nobre deputado. S. Ex., depois de tratnr da 
divida, diz que é anomalia exclusiva da si-
1uação liberal os 4.400:000$ de juros de capital 
de estraàa.a de ferro, a.inda nio marcado. 

Senhores, para. essas estradas de ferro, a.cujos 
eetudos se procede, não se tem ma.rcDdo oca
JlÍtal, porque é justamente disto que se indaga. 
Procnr<l·Se fixar um capital minimo, que tenha 
1ido effectivamente despendiJu, e é isso, en
tretanto, que o honrado deputado qualifica. de 
anomalia exclusiva da situação liberal ! 

Ao contra.rio, e uma. garantia par;i, o the
aouro pllblico esperar que o capital seja. co-
11hecido, isto e, o capital que foi empregado, 
o capital rea.l.mente despendtdo. · 

O Sa. P:mru:IRA. :o.i SILVA:....:. Não é bom princi
pio eese ; não se deve fa.zer concessão de garan
tia.a sem fixar o capital ; den haver um limite. 

O Sa. ANTONIO DE SIQUEIBA:-Perdão; de
creta.da a garantia, estabzlece-se o maximo, 
além do qnal não póde passar. 

o SR. PEREIRA. DA SILVA :-GarantiJ:" Bem ~a-
b ~a~~~~ . 

O Sa. ANTONTO »:& S1QOl!:tU: - Mas quem diz 
que se gal"ante aem saber ate ando 1 Limite 
para a. garantia. existe ; ms.s pl'Ocura-se depois, 
na. eonatrucção da. estrada. 1ob a fis~lisaçilo do 
governo, verificar a despeza. reaimente feita, 
o capital effüctiV"amente despendido e o hon
rado deputado vci niaso uma. a.nome.lia, qua.ndo 
a. vantagem para. os cofres publicoa é evi
dente 1 

Dec.Ua.ro ao honrado depa.tado qua, com grande 
prazer, 1.ceit.o e1sa. anomalia para. o rol de C11lpa11 
ila. ahua.911o libera.! ; e pa1so a 11m outro ponto 
do aeu di1cur1M>, onde S. Ex. faz uma conta de 
61/2 a11no1 liberaer. e 6 i/2 anno1 cons~rrad~ 
res, para eoucluir q_ue noa 6 i/2 o.nno·i liber&es 
tiJlha-•e gaato m&.18 do que nos 6 i/2 •nnoa 
conservadores. 

Senhore8, antes de apurar esta conta, devo 
eonfes1ar á camua. a grande extranheza que 
me cau1ao ver o ili ustrado deputa.do q uerP-r fazer 
compuações entre duas situa.9'6e15 politica.s; 
quanto á.s desp ezas do Estado, que natural.mente 
se avolumam na propoi-ção do seu movimento 
pl'ogressivo, do seu de~envolvimento material 
e moral. · 

O S11. • .ÃlllUAlfo PxME:r;n:L:- .Apoiado. 

O Sa. ANTONIO DE SrQuEnu. :- Como si 
~" tratasse de ama machina de movimento 
uniforme: ga.s\a tanto de azeite, tanto de lenha 
( t'iso ), por consequencia., si n~ semana B 
gastou mais do que na semana C, ha algum 
deeperdieio, porque a machinil só gasta taDto. 

Eu nem sei como qualificar o argumento, que 
S. E1. procurou encontrar . em tal com(laração. 
O honra.do ciepuwfo não quer 1aber 11 u dei-

pezas foram ou não justificadas, si foram ou 
não compensadas, si foram ou não reprodu
ctivas. Em n.n paiz novo, onde tudo està por 
fazer, onde ha tudo a. explorar, o honrado <le
p11ta.do quer comparar as despezas do Estado, 
enLre duas .situações politicas de seis annos 
e mdo cada. uma, sem ao menos estabe
lecer relaçã) com a receita publica ! Não, 
não. devo com isto occupar p1>r mais tempo 
a attenção d& cama.ra.. (Apoiados.). Apenas lhe 
notarei que o hoD.J.'ado depa.tado, para formar a 
cifra. conservadora. como elle des~java, isto é, 
para fazel-a. menor, suppriwiu a. parcella que 
denominou-liquidaç:Io da guerra,-sem levar 
em conta os impostJs de gtierra que se cobraram 
em tempo de paz .. 

Pois cobra. impostos de gnerra, depois da 
guerra acabada, e pretende e.gora riscar ades
pe21a com a liquidação da lllesma guerra! Que 
conta. é essa ~ ! 

O Sn.. P.ER"EIRA nA SILVA:- Grande parte 
desses impostos foram. a balidos. 

O SR. ANroNIO DE SIQUEIRA :-Mas qua.ndo 1 
O Sa. PEREillA. DA. SILVA. :-Depois da guerra. 

O Sa. .âi;TONIQ DE SrQUEUU. :- Qa.e tempo 
depois da guerra 1 · 

O Sa. PEUIRA. D.l SILVA :-Desde o minis
tel"io do Sr. Visconde do Rio Branco, que abo
liu muitos. 

O S:a. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Perdão; o mi
ni13terio d.l Sr. Rio Branco durou cinco annos. 
A questão de serem ou· não cobrados og impos
tosue guerra.depois de-acabada a. guerrd, é uma. 
questão de facto : uin de :nós terá. razão (apoia
dos): um de nós está com a verdade. 

O Sa. L:e:oPOLDO BoLHÕES :-E' uma. questão 
de a.ritb.tnetica. 

O Sa. ANTONIO Dlll SIQUEIRA:- V. E:x:. con.
testa. que OIJ impostos de guerra tenham sido 
cobradOs depois de terminada a guerra. ~ 

O Sa. PEREZRA. DA SILVA.:- Algum tempo 
depois cobrou-se. 

O SR. ANTONIO DJ: SrQu:mnu : - Sim, se
Jlhor ; estou satisfeito. 

O SR. P1m:s:r:a.1. DA StL v A : - Foram resta
belecidos pelo dominio liberal alguns que já -
tinham sido abolidos pelo ministGrio elo Si-. 
Visconde do Rio Branco. 

O SR. ~"TONIO DE SIQUEIRA.:- Sr. presi
dente, no periodo do discurso do nobre ·depu
tado, onde S. Ex.. affirma que o honrado minis
tro da. fa.zenda. não só não fez em sua. proposta 
li.li economias promettidas no relatorio, como 
até augmeutou deepezas, eu escrevi a seguinte 
nõta:- E' inacreditavel; isto é, inacreditavel 
que tal censura. tenha. sido proferida nesta. ca
mara,qaanlo as cüras da. proposta estão protes
taodo contra a. inenctidão. 

· Depois de lembr&l' ã camara o trecho do rela. 
torio da fazenda, e no qua.l o honrado ministro 
annunch 6.000:000$ de economias, o nobre 
deputado affirmou que il. proposta., em vez das 
economias annuncil!.das, continha. um augmento 
de dea~za. e e111& afiirmatin, feita com a ae• 
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gnrança de· quem a. e:xa.minâra e tinha. entre as 
~í!o11 oa documentos offidaes, causou grande 
impressão, pol'que pareceu impossivel que ella 
fo~e inex:r.cta., como é.· ( Apanes .) A cam:i.ra. 
vai. ver. 

Querendo S. Ex:. fazer a. comparaç!i'.o de dons 
min.iaterios sómente, eu, em a.pa.rte, protestei e 
ped1 para compa.I"ar a eomma total da despeza. 

Deba.l!e, Sr. presidente, reclamei. O ho11-
ndo deputado foi por diantei, apresentando, 
como prova de sua. grave accuaação, o augmen w, 
que realmente se dá·na desr-aza. de dous minis
terios; e, entti:o, bradou $. Ei.: - «Aqui esta 
a prova : no Mini~terio do lmperio ba. um a.u
gmento de 500:000$; no M:inMerio da. Justiça. 
ha um augmento de 463:000$000. " 
· Bem, repliq uei eu, mas oude estão os outros 
mini~terios ~ V. E:s:. compare as so=a.s. 

O SR. PEREIRA DA SIL v A :- Só o da marinha 
é que t()m uma diminuição. 

O SR. ANtóNIO DE SrQuEmA: - S. Ex_ não 
atten.deu ao maa aparte ; desviou-se da. questão; 
passou á outros pontos. 

Mas, quer saber a camara porque o honrado 
deputado não attendeu ao meu aparte~ Porque, 
ll.o ministerio da estrangeiros, apozar de ter 
um orçamento reduzido, de 815:000$, h a. nma 
differença para menos de 80:000,l; ; no minis
tel'Ío da marin.lla ha. uma differença para menos 
de 1.600:000$; no miniaterio da ~nerra ha. uma 
di:fl'erença para menos de 200:000$; no minis· 
terio d~ agricultura de 200:000$; o finalmente 
no zninisterio da fazGnda h:i. uma. ditr~ren~ 
para.menos de 1.000:000$000. (.4.paiados, muito 
bem.) 

Pois bem; nii'o é sómente isso. O nobre de
putado, depois de ter lembrado n promessa do 
economia.~. feita pelo governo, no valo~ do 
6.000:000$, nãD só denunciou o.ugmon.lo em voz 
de redac~lfo, como continunçllo on pr~t11nçlío 
(já não mo rttcordo do tQrmo emprog•di> po1• 
S. Eit.) d,) nugmentar 11 doapo~11. na. ln.b~!!LI. 
de cr~ditos ospeciaea. 

Entretanto, ~enhore•, a.inda. nos credito~ o•p11-
ciMs, conetiintBs d~ tabellQ O, 11 rodueçllo feita 
na propoetn. ó de grande import inci11 : na t~
bolla O do or~men•.o vkento 11 despoza ó do 
24.000:000$, e na. ta.bella O, proposta Jl· lo lion
ra.do mü.istro, a. desp~za. é de 20.000:000$000. 

Sommadas todas esl;lts differenças, temos qua 
na. proposta. do honrado ministro, de accõdo 
com o seu rela.tori·o, ha uma grande redcrcção 
de despeza., reducÇíi:o que attinge á somma de 
5.883:000$000. 

O SR. LOORENÇO Dl!l ALBUQUEllQUE: - Mas 
contando oom a economia da. tabella. C, eco
nomia qtJe é meramente apparente. (Ha outros 
apartes.) 

o Sn.. ANTONIO DE SIQUli:IRA :-Não compre
hendo bem. o aparte do honrado deputado ; roas. 
si S. Ex:. quer e:xcluir a reducção feita na 
ta.baila e. não tem razão a.lgurna, porque, 
quando o honrado ministro fa.11011 de uma. eco
nom;a de 6.000:000$. como um dos meios de 
d.ehelbr o deficit, foi incluindo no computo 
desee Íleficit 11.S deBpezs.q da ta.bel!& 0! 

E' pa.ra debellar o de/i.eit verificlldo, somma
das a.a despezas ordinaria e ex:traordina.ria, 
que se fallo1J. de economias no valor de 
6. 000:000$ ; e, como excluir, ne!te caso, a re
ducção feita na. ta.bella C ~ Então, c.alcula-se 
com essa. tabelh. para a vo.liar o de fioit, e não ~e 
quer levar rem conta a reducção nella feita, 
quando SB julga das economias propostas pelo 
honrado mini~lro para debellal-o 1 (Apoiados.) 

- O SR. LouitENÇo -DE ALBUQTJER.QUE dá um 
aparte. ·- · 

_ O Sa.. ANT0N1a n» StQTJEll\.\:-Ah l o de
ficit _é de 26.000:.~$. J;>Orque, felizmente para 
o pa1z, e,te 1mm!ter10 1Daagura uma nova 
phase em no•sa administração linaneeira, ~om
mando as deapeza.s ordinaria e e:xtraor.Lina.ria., e 
denunciando o deficit real, que até hoje tem 
t>ido q uasi s empre occul to. (.-ipartes .) 

A i:llustrada opposiÇão bem sa.bP., parque foi 
no tempo do seu governo, que orçamentog fo
ram aqui apresentados ás cawaras an nuncian
do-so estrepitO<:!mente saldos, quando elles con
tinham em seu bojo am deficit r eo.l. (Apoiados.) 

O SR. EscRA.GNOLLE TAUNA.Y dá. um a.parte. 
O SR. ANTONIO DE SrQUI!:tRA.:- Porqu~ V. E:s:. 

não falla do Sr. Visconde do Ria Branco~ 
O Sn, EscRAGNOLLE TAUNAY :-V. E:s:. 

disse que todos og minist~rios occultavam os 
deficit s ; eu estou decli1randQ, que o Sr. Barilo 
de Cotegipe annunciou aqui o deficit de nove 
mil conlos, e pediu provi.ioncia'. 

( Ha outros ciparies.) 

O Sa. Pns:smENTlll :- Attonçlto. 

O Sn. A.NTONro DE SrQUEtnA :- FolizmenlB o 
procodoulCl Olllli OAtabolecido de o~ca.ncarar as 
1io1•t11~ do Lnoaouro li~ viHaa do p11rlaurnnto, o, 
mai~ ninda, do comprm-.r n rr.coit 1 o a dospoza., 
incluindo noe.to. n e~~rllClrdinarin.. · H~nr" sGj:1 
íoite. 110 ministro (a.1inia!los), '1110 tito bern com. 
pMhr>ndou o sou devar du citpor coro '\lorde.do 
1ntoit•a ao parlo.monto 11 ~itu~çilo r<Jal do tho
•ou1·0, (,tpoíado•, muito bem.) Esto prnce
Joute, repito, inaugura uma. nova phe.oQ em 
nossii administrll.ção financeir11. 

O honrado doput:i.do, a. quem respondo, dov.J 
conhecer qu:il a grande :iutorida.Je Ja su11 pa· 
lavra ; o, portanto, era de esperar qoo a maior 
responsabilidade que dahi para S. Ex. ;esulta., 
servisse d J freio ás suas paixões parttdari9s, 
contivesse os seus desabafos de opposicionista 
em tratando de assumpto3, nos que.os uma ao
cuaação ao governo do paiz póde ferir interesses 
pu bfüios de summa ,l('ravi<l ~d e, co~o, ~or exem
plo, na questão da. converse.o dos JHros _das. ª P5'
lice~ da divida interna, qu~ ndo S. E:i:. ª'tr1bulu 
110 nonrado roiuistro da. fazenda o pensamento 
de fa.zer qualquer viol~ncia na operação. Esta. 
e, senhores, uma censara tão grave, quanto 
destituida de todo fundamento. (Apoiados.) 

O SR· PEREIRA. DA S1r.u:-Niio esteja invel'
tendo e. argumentaçllo. Eu dissa que era impos
$ivel que o ministro o ftzesse, a.inda. que qui
:i;esse. 
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o SR • .ANn114.nll F1GUnt1.A.:- Referia-ae a ., baix~ndo, porque é ministro da fazenda um 

uma. declaração do. Sr. presidente d~ conselho, liberal. 
àe que era. uma v1olenciaa conver,;ao . O SR. E s CUAGNOLL'll: TAUNAT: -Não, ae-

0 sa. ANTONIO DE StQUl!lRA :-0 relatorio nbor ; rorq"e é ministro um homem que não 
do nobre min\stro. á esse respeit~, esta de ac- merece confiança. . 
cõrdo, nem era poesiv~l o contr~r10, ~om. o que o Se. . . ANromo 'D:S:. SrQUJl:IRA : _A V ."Ex. _ 
ha de mais orthodoxo na. mater1a ; e hoJtl ele- _ -
montar em finanças, o mo.lo por que se fazem O SR. J. PENtDO : -Merece-noi! toda a. 
as conv'ersões_do~ juros da divida. fundada. confiança. 

A comrniss~.º ~e. orç•unento .ne projecto de O SR. ANTONIO DE StQTJEJJU: - En jã dis~e 
receita, que J!.1: foL 1mp_r~sso no JOr~al da ca~, que me proponho , respon.endo ao honrado 
in~eriu um artigo add1hvo, a.utonzando o m1- depotado, acompauhar o seu discur~o, ponto 
nistro a. fa~er n;conversão. por ponto; e sô por esta razão tocrnre'i'naquelle 

Não que!.'~ occupar-me do orçamento da re- em que S . Ex. "ccuss. o governo de não pro
ceita, como fez o nobra· dr>putado ; não desejo corar o eq-.ilibrío do orçamento, cortando ou 
imita.l-o n:~sta parte; esse deba_te h!l. ~e s~r adianio desl'ezas superfluas ; mas nnicamenle 
largo. e nb1 então teremos occ11s1ão de d1sc11tn.• para ponderar ao honrado dl)putado q º"' recla
a questão, na qual apenas.~ue~ para protestar, mar córtes_ B adiamentos de des~ , ·zas su~er
como protesto, contra. a ~ªJ •sti9 1_ c_om que o fia.as sem diz!lr quaes ellae sejam, e uma chapa 
honrado d-'putado 5t t r1bum ro m1n1stro .d:i fa- já tão gasta , qu-. não p6de ma.is s~r a •ada., n1>m 
zen.da qualquer pensamento de violenc1a em mesmo ern meetings d~ praça p11bli ca feitos á 
operação de conversão. n oite , <(U .. nto mais em um parhmento. 

o sB. . Pi:n.BtllA. D.\ ··srLv M- Não disse i~so. O- nobre ministro da. fazenda. é ainda cen-
. . surado polo honrado deputado por não ter 

O Sa. ANTOllI~ DJI: SJQUElll.-:":-V • E;c., 61 proposto meios de rerlnzi1· o patiel-moeda da 
bem me le:n~ro. disse ate que _tinha. ouvido do modo a conseguir a. sua. conversão, substituindo 
h?nrado. m1m~_tr~ umas propo91ções, que 0 ha- o papel do Thesouro -pela emissão de um 
v iam feito a.rr1piu· d~ medo. banco. · 

O SR. P:zRJmu. D.\ SrLv..i. dá. um aparte . Senhores, estas questões de rRdncção de po.-
0 Sa. ANTONIO Dl!i SIQUEIRA. : - As mio.haa p~l-mceda •. C0!1ve~são G aub>tituiç!o po.l' emi~

palavra.s então, ou anto 0 meu protesto le'fe a ' Silo b<1ncar1a d1fficilmente Jl?d.em s er bl!m eluci· 
gi·aude vantAgem de µrovocar da. parte de V.Ex;. da.da~ am dobate. destes, ~UJC1tos .ª a.pRrtea, que 
esta dllc]aru.çã.>. i•tó é, que não acre 1itava na desviam o pensamento; a eontrad1cções quri D<l:O

violencia, a.pezar do Sr . presidente do eonaelho semp~podem ser no . mome~to l!em res_pond1-
tar aqui a.tirado imprudentementa oat.o. ex- das ; suo questõe~ maito ddhcu.da•, de d1ffieul
pressio, d.i.d.es subm e muito c9mpleltlls, <[Ue demand~rn 

m uito Hludo dai leis q •Jfl re,.::em a mater1n, 
. O Sa . ESCRA~!'IOLLB 'I'.AUNAY : - E a prova rcftro-rne áw l~ia econo111ica~, e do;i füeto~ q11e 
o quo as apoltees baixaram 40$ om cadll 118 .p:;,ssnm entre nó>, sob pena do facilmente 
uma. comuiotter- ee P-rroa gravei. !'.: rí is>o o que 

O Sa. ANTONIO Dll SrQüJ!tl\A : - Mns foi o oxplica ess& variedado do opiniões q11e á ree
nobre deputado me1ml} quem diuo, que o go· peito ae n~ta na imprensa e no parl:lmen_to: 
verno nll.o podia 1er acredHado... Tenho 11do na impren~a dosta cõrte opiniões, 

O S E T • -o~ · d Aegun !o !UI quae~ a opBraQiio da conv,·rsão do 
. a. sc1\AGNOLL11 AUNAY • ,pois ea~a pap"l-moGdn nio d~pctnde senão da boa vontllde 

diacn!lllllo conheceu--ie, q 1111 o g~verno ni • podia do goverllo, e quan<!o muito, além dh eo, de en
fu~~ a convenlo, e as apohce1 Lornart.m 11 eontraru1oa no-estrangeiro quorn nos empreste 
aabu • enpitaes necessario~ par"' reigatar o papel. 

O Sn. ANTONIO DE S1qu:e:mA : - Mo.s foi o Na opiniiio daquolle jornal, por mim_ citado 
nobre d eputado que, em aparte. disse q11e a de outra vez, -que avaliava n perda real do 
bai-sa se dava, porque era ministro um libo- paiz com a depreoiaçã~ do pap ·1-moeda em 
ritl e não um conservador. :135.000:000$ au.nualooP-nte , muito fücil deve 

o'sa. E scRAG;<iOLL:2 TA.u~u : -Sizn,senhor ; . ser repu~ a ·co nvar,.ão~ pois ·~m menos de 
é tambem devido ã confi.ani;a. que inspiram os anno <l m_c1~ de -pe~da nó; resgl\ta.r11u-i:io~ to~o o 
ministros da faze nd~. E temos o · exempfo no pap,·1 e~ c1rcu~a9ao . E'.ll 11\EH cond1çoes, todo 
Sr. Viscolid3 de ltaborahy que, quando tomou empres~imo seru1 convemente po.ra fazer.ores
conta do governo, o cambio s~biu d e 14 a 19 . gate, a1nlll mesmo pagando 50 °/o-

0 Sa·; .ANTONIO Dl!: SIQ.UF.IRA :. - E :se desco- Outros avaliam .ª p~ràa com a depreciação 
nheciroento das l aiB, qus . r egem estes pheno- do papel em quantia men~t· : o honra lo depu
menos é para deplorar . .. , tado a quem respondo avaliou em 70.0 0:000$; 

o honr:ido deput~do. o Sr. Andrad~ Figueira, em 
os~. EscMGNOLL~TAll1;1.l.Yl-1\faHespondn.: 40.000:000$ G o honrado deputado o Sr. Fer

COlllO e qus o ~s.mb10 s:.bm com a. el'lvaçilo 110 roira. Vinnna em não sei quanto> mil (não me 
poder do Sr· YISconde d~ Ita.'ooruhy 1 l';>corJo agora) : mas, no conceito de todo> o•r•a 

O SR. ANTONtO DE S1QUl!lnu :-Niio, eonhor; illuettes deputado~ e autorilades fina11c11il'll1 
o que naq_n.elle tempo infiai11 no curao do muito respoitnveie, com certeza mio bavor& 
cambio foram os &contecimontos da guerr11. Maa u~rificio, que nlo iiqnB muito áquem do.e VD.U• 
eu tratarei do eambio1 que V, Ex. diz que ostá· tageo.s do reagate do papel . Entreta,nto1 elle 
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não se faz nem se farii. tiío cedo, porque a.s 1 nosso credor estrangeirD, com certeza. seria ab
nos>as cond:ções economicas não o permittem, 1 so1·vido pelo dever do pagamento e a crise mo
? qu~ mo~tra.1·ei; ass!m como qu-~ tal pe1•da. é u~taria, q~e da.hi rea••lt_aria nec~ssal'iamente, 
UI1.acrJn na.. . nao po ierrn ser resolvrda senão pelo papel-

Não é, porém, senhores, para admirar que moeda, que não póde ultrapassar a nossa fron-
na imprensa se julgue depenler !l. oper-i.çã.o da l teira.. . . 
lloa vontade do governo, quando o honrado d<?- O no:;so creJo~ ·não ficaria, com certeza, no 
putado, tão versado nesses ass~mptos, em vez desem!iobo, cons1rva.ndo-nos a.o mesmo tempo a 
de esclarecel'-nos sobre as suas riu etões intrin- propriedale de hem tio vredo'o e por elle am
eada.a, límitou-se a c1msurar vagamente o go- bicionado-q, mMda metallica. E nôs seriamos 
vernoon o minist.l'o da fazenda por niio ter obrigados a satisfazei· as necessidades da nossa 
lembrado meios de reduzir o p1.pel, e promo- circulação com a. maeua·fiduciaria. 
ver a sua conversão, substituindo-o por emis- E por t11do isw facilmeute se comprehende 
são bancaria. Como si fosse possível invental' como, si em vez do deficit livess~mos saldo, a. 
ta.es meios, dependenlo unicamente de ma.ior convetsifo ee f1rio. s~ave o naturalmente. 
ou menor fertilidade do engenho humano. Como, ontw, pagamos nós o deficit no reg'.-
(Apoíado.L) men do papBl-moed~ ? 

~enhores, conss. singular ! ainda n~o vi es- s~unores, esses de ficíts têm a ido pagos por 
criµtor ou ora.dor aconselhar convei:sao dri pa- meio do empr··stimos e import~ção de c opitaes 
Jl:'l-moeda, faz,mdo U<n estudo .das : 1rcumstan- estrangeiros pari> serem empregados no ps.iz. 
eia.~ em que ~e 11.c~a o nJsso .Pª1z paiª s_upportar A c;i mara salJe que a importação de capitaes 
a grande op'.iraçao, das c1rcamstau_cias _ qne, estrangeiros equivale a um supplemenro de 
eeg:ip.Jo a.a lei~ ~e~ular1~ras da matei:ia, sao. e~- cxport11çií:o de profactos naciono.c-s. Pois l>cm: 
p_ac1aes para fa~1l1tar, d1flicultar ou irnpossiln- qu .. ndo o paiz ccntrabo um emprcstimo resfo
hl~r a co_nversao. . lega. como o develor, c.ue se libert:i. de uma. 

. Na u!t1ma vez que t1":e a. b?~ra de fallar ~a divida, que o opprime, uinda. que no pagamento 
d1s~ussao des~e orçamen,o, d1s.a á cam~ra. li!! futuro t~nha de lutar com maior embaraço pro
~azoes. que tm~ para. ropu t,1r a conversão veniente dos encargo11 ou juros do novo em-
1~poss1v~l nas c1rcumstanciae actuae~, e que l>restimo; mas, na occasiã9, dá-se um allivio; 
sao to~as dependent~s das.nossas relaçoes com- 0 cambio sóbe, e a. situaçii:o d.is praças com• 
merc1ae~ com o estrangeiro. me1·ciaes torna-se realmento mais fa.voravel, 

Peço licença µ11ra. ret:ol'dar alguns dados com E' isto o qu• n)s tem ac()ntecido ~empre 
que eu tão jogu~i! e cujo e~tudo reputo inteires- (Apoiados.) ' 
sa.nt~ n~ a.ct1~ahdafo. (Apoia:los.) . o anno Gm que se obtém um emprestimo, 
. Cons1dere1, B)nhores, a. nos~' con_t:i mterna· por este maio liquida-se a conh• internacio-

01on !l de pil.gamentos, ~ VGr1fique1 quaea .ªª nal. Pas~ado esse, continuam os compromissos 
cond1çlSes do nosso credito e do nosso d ,bito 11 pesar na. conch, oppo ;ta da balança., e o 
nessa. co1!t3. . · deficit vai de n,ivo se forlllan<lo ca1n algumas 

'Mostrei qne o no!so c1·ed1to constava de duas inlarmitl"n•·ias produ~idas pelos grand ·a ro
verbas: a. oxpor~çao e o lucro do .e:z:portador; mossas dos no~sos productos; u ait11açiio vai 
~as o no~o de!nt.o constava Je muita~ ,verbas: cadc1 Jia, porélll, 8') to~nando roai~ panosa, o 
llllportaçao, ca.l!Jbiae< compra.das pelo ~overno, disto ó symptom~ infallivol a. doprossão do 
ab>~nteismo, · fret~ de expartaçao e .Juros de c:1nibiv. 
cap 1t11.es e' trange1roe, CUJP. remessa não do vo . . 
aer ·incluiJa. naquellas cambi'les. Nito ô pos- O ~11.; JoAQUm TAvAi:i-n:-J?o cambio roa!, 
sível em 1üg1.1mas do ;sas v~rb11.e conhecer a que o ddl'erente do co.mb10 nominal. 
cifra e:z:acta, 1,odendo .sei• quP. a mesuin qae doí O Sn. ANTONIO o:e: ~IQUl!IRA: -Tambom faço 
o s~ja.; em todo caso, porém, sera approximada. gr.:1nde distincçdo entre c11cmbio real e c~mbio 

Verifiq el, senhores, cowo se.beis, um df!/icit no:oina.l, o b0 i de tratnr ddla, por mais que 
ele 32.000:000$iJQO, e dis~e que este deficit no.~ estes assumptos &ejarn fntiirantee pa.ra a camat·a 
mrcnlinha o curso forg:1do, P. , por outro lado,.o (titio apoiados); mas interessam muito ao paiz, 
curso forçado era a prova dol!e. . . pois em·olvem a questão do ~abe1-, si é ou nã:o 

M,mtém o cur>o fvrça .o da moeda fBuc1ar.ia, reales!& perda de tantas dezenas de 1.0DO:OOO$ 
porque somente esta não pole ser ab~orv~da annualmente, co.mo suppõem alguns illustres 
poraquelle deficit, por não ter valor mtnn- deputados. (Apoiados.) . 
seeo, valor universal. (Apoi -dos.) • O honrs.do deput:<do, a quem respondo, ava-

Nóstemo •um saldo na. troc,1 de mel'cador1cs, liou-:i. em 8.000:000$ para o Thes~uro e em 
porque a mé.lia d"' no;sa exporração, s<•gundo 70.000:0l'Ü$ para o commercio, ind;:stria e 
o~ dados olficfa.es é de 2!0.000:00~>$. e a da im- art-,s, e eo. nilo creio na realidade dessa perda, 
portsçio Je_ 183.00!J:O_DO$; mas, na cont~ de reputo-a .fictfo~a; e, ne~te c;aso, ve:_ificar q~al 
todos cs deb1tos e cre.l1tos, t 'mos um dcfic•t, o das opiniões e verdad~1ra, e questa.o do maior 
quíl quer dizer: nó~ temos de pagar ao estran- intere>se para o paiz. (.4.poiados.) .. 
gsiro ~empre me.i'!_ do que elle. nos deve, os o Sn.. JOAQUIM TAVARES :-Esse preJiiizo é 
nonos pr od•.ictos n~o ch~gam par:.i. saldlt' to.los imaginario. 
cs noa~os comprom1esos. • 

Si.iuHas condiçõe• a.o1ertada1,do tei-do p&.lfiJ:l' O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA : -:- Ap01ado.-
divida superior A 1omma doa no11•01 r~nd1- MM, &Anh.ore_a, .c.~mo a n~saa moeaa não póile 
mentoa, 0 nosao ineio circalants, alüm da 1arl'ir ul~rªP""a:'r os hm1tcs do paii, qun~do 01 no11os 
Ili nosus LrociH, tivae11 um valor ncoito polo comp1·011u11os vllo tornando 1110.1s pesada 11 
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concha opposta da balança internacional, o que 

- acontece~ Fica.mos completamente á merc<i 
dos que têm etfeitos estrangeiros a. vender, dos 
que pos;uem cambiaes ; e esta mercadoria fica, 
então, inteira.mente sujeita.à lei cig. off'erta e da. 
procw·a ; e sendo a procura excessiva, porqu9 
o nosso debito e superior ao nosso credito, 
não se pôde traçar limites :í queda do cambio. 
E dahi toda essa especulação d~ que vi vem entre 
nós os bancos inglezes, concorrendo assim para 
aggrava.r o aspecto pouco Iisongefro .da nos•a 
situação. A impossibilidade em qoe est.amos de 
remetter moeda metallica · habilita esses espe
c~a.dores, ante a certeza. da e:s:céniva procura 
de cambiaes, á jogar com grande segurança. 

A camarn. sabe gue, nas oscillaç5El6 do caw• 
bio entre dous paizes, o de.;fa.\•or para um não 

. póde fazer baixar o cambio aléw de certo li
mite, porqos apparece necessariamente o cor
rectívo c!a rem&saa da moed:.i. melallica.. 

·O SR . E scuGNOLLl: T..1.UN>..Y:-Como é que 
V. E:z:. explica. então o cambio a 28, acima do 
par, ao tempo do ministerio Rio Branco 1 

(Ha outros apartes) 

O Sa. ANTONIO DE SiQ1':rEnu.:- Esta nnterie. 
não póda ser disc1ltilla em confusão de apartes; 
perde-se com muita facilidade o tio das idéas. 
Eu peÇo ao nobre deputado por Santa Cathari
nil> que me responda depois, refutando-me 
como estiver ao alcance de.a suas poderosaa fa
culd.ades. 

O Sa. EscRA.GNOLLE TA.UNAY:-0 nobre depu
ta.do j;i. v~ que não é só essa a causa de de pre
ciaç!lo do cambio.· 

O Ss.. AITToino I>J: SrQ.UEUtA.:-Eu vou repG• 
tiro apar te do nobr~ deput<tdO p~ra que fique 
consignado e entreg11e aojuizo doa competen· 
tes. cNiio é causa da. depi-eoiaçlo do ca111bio o 
deficit na balauca int.ernacional dos debitos e 
creditas, entre nós.• 

O Sa. E scl\AGNOLL1ZI T.imu.Y:-Eu nã~Hiisse 
ieeo; V. Ex. está invertendo o m eu pensa
mento _ V. Ex. disse qa.e a unice. maneira. de 
fazer subir o cambio era remettar metal, e eu 
citei-lhe a época do ministerio Rio Branco. 
Houve ramesaas de mete.! nea>a occasião ~ 

o SR. ANTONIO DE SIQ.UErRJ. : - Mas co não 
disse que a reme>sa era meio de fazer subir o 
cambio,e aim qoe ara Ulll correctívo para a. baixa 
além de certo limite, o que é cousa bem di· 
versa. 

(.Apartes) 

O Sa.. A.'fl'()mo DB SrQUEnu :- Agradeço & 

V. E:s:.o ter respondido ao seu colleg a de oppo
&ição. 

O Sa. EscnAGNOLLB TAUNAY : - As osoilla· 
ções do cambio são devidas á ausencia. do 
metal. 

O Sa. ANTONIO DE SrQUErRA:- Não ha tal; 
o cambio tarnbem oscilla nos paizes de cir~ 
culação metallica, com •a grande diiferença., 
porem, de, •neste caso, a baixa ter um limite 
além do qual não pôde p~ssar . 

Sabe o nobre deput.ado o que estabelece o 
limite, 11os paizes de circulação metallica, à 
bai:ta do cambio 1 E' a despeza com o transpor
te do metal • porque a i-eme&8i). da propria. 
moe:ia sel'á preferila sempre que a cambial 
custar mais caro. ( Apoiados ) E isto é o 
que se dã constantemente no commercio in
ternacional dos paizes de circulação · metal
lica. 

Não temoa no Brazil esse correctivo, não 
temos esse freio, porque não podemos .remetter 
a moeda., e.por isto, não se pode traçar limite á 
b:\h:a do cambio. Somoe entregues de· mãos 
a.ta.das aos possuidores de cambiaes, e os que 
jol!'am em grande escala na. compra e venda. 
dessa mercidoda, contando com a ausencia do 
cor.rel!tivo e a excessiva. procura, esforçam-se 
por monopolioal-a. afim de nos impor · o preço ; 
e muitas vezes o CODB.eguem . 

O Sa. EsCRA.GNOLtl: TAllNAY :-Em Frauça, 
os bilhetes do banco valem. mais do qae o ouro, 
pela facilidade do transporte. 

o SR. ANTONIO D& SIQUEIRA : -N&:o tem náda 
uma. cousa. com a outra. Quando o papel tem um 
pequeno agio, ó p~la commodid&de do trana· 
porte dentro do paiz. Isto nada tem com o que 
eetou dizendo •. (O orado1· troca algumas pa
latJra$ em oo:r õai= com ar.guns S r$, dqiuta
dos gue estao à sua direita.) 

O Sr. EscRAGNoLLE TAU!!{A. Y :-Eu eaton ou
vindo o que o nobre depu~do diz. 

O S.a. ANTONIO n• SIQUJl1D.A :-Eu não diue 
conlil alguma para ser ouvida por V. El:. 

Sr. presidente, perguntou o honrado .depu. 
ta.do p elo Ri.o de Janeiro « porque o governo nio 
apresenta um meio de converter o papel 7 > 
Por u ma razão muito simples: porqae o papel 
converte-se, qua.ndo .se pode e nito, quando se 
quer. 

Mas, li vista desta situação penosa, da depre
ciaçlo do meio circulante que, tornando insta
veis todos os valore5. é causa de tantas e tão 
graves perturbações, pergunta-se : por9ue não 

Jà e~pliquei esta. hypothese. Aca.bei de dizer, se faz om sacrincio pare. obter o metal e coa.
e o honra.do deputado não me 011viu, que. nos verter o papel ? 
ann.os de emprestimo, por este meio se liqui- Parece, na. verdade, q11e se deveria tentar um 
dava a. nossa. cClnta internacional, nias em- supremo esforço, e neste sentido j' projectos 
prestimo não se faz todos 0 3 annos, e, uma tem sido spresentadoa, e aiuda um ultima.mente· 
vei liquidada a. conta por meio de empres- 0 foi por pessoa. muito competente, um direetor 
ti~o, . co:oeçavam de novo os CClmp:omi •sos !" de banco, 0 illustre deputado peb proviucia. de k;;ar na concha op~sta d_a bal:l.nça ' o ã~ficit Minas. A' primeira vista, parece que valeria a 
n -ee forrnand., ~ a situaçao tornando-se para p ena, qualquer que fosse 0 gcrincio, fazer 
~ ca1a vez. m111s penosa. . 1 um eCJlprestimo que couvertesse o papel. Pois 
.o S11.. ANDIU.t>E F1Gu.11.nu. :-Aquelle cambio bem : este aacrificio não se fa.i, porque seria. 

foi eft'eito do emprestimo, D.a. occasião. . inutil. (Apoiados.) 
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ô Sa. JoAQ.UIM TAVARES' - Não só inutil, 

ma.s perigos·~. 

O Sa. AsTONIO 1>~ S1Qo:&1n..~ : - Não não é 
r.~dg'?-'>o.; s~_r:a, alé111 de foutiJ, desnstr~so. 

. Ser:_a. inut1l, ~orque, _continuando a presente 
s1tuaçao. econom1ca, CUJ3.$ coadições só pod.erão 
.ser mod1ficadus lenLa._ e gradualmente, dentro 
d.e pouco tempo as c1rcumstancbs d~terminll.
riam Í<J1•ços=:m,:nte n. Yolta no cur.-;o forçado da 
moeda. füluciarll'; e isto pelas ra.z.ões que já dei, 
e qu~ se re~umam no s~guinte: io.suficioucia. 
de prndueção para saldar no e .~traogúro todos 
os noseJs compromi~sos. O deficit de que faltei 
em nossil; conta int~roar;io~al de pagamentos 
11bsorveria deotr1> ~e pouco tempo g_ uantidade 
d:t: nossa moed_i metallica. bastant~ p:.r.• d ~t~r
mmar uma. cr_1se m~netaria, que seria. forçosa
menla resolvida pela. nova decr~ta.ção do curso 
forçado da moeda fiduciaria. 

Fazer um ~mpres~irao p~r~ conve1·ter o papel, 
cm tae~ condições, e um d1sp·q·ate. 
Di~a que, al~m de inutil, seria desastroso; e 

do folto, o ragunen do ouro no seu domínio 
ephemero produziria mafos muito nmis gra;v~s 
do que 1,s que so_ffrer;ios com a depr0c1ação do 
nosso actual me:o 011·culante (Apoiados.) l:<:m 
tod•s as relaçõe.~ da vida social dar-se-hia uni 
gr~nd~ abal;1; e os des is~res proluziJ1>s pela 
b3u:a 1nstantaoea de tolos os preços e elcvnçãu 
corr~a~ondente da to ,as as dividas seriam in
calculaveis. 

-qma. depreciação média de 25 •/0 actua, ha 
mmtv temp1>, em nossa circulação, regulando o. 
preço de toda 3 as cousa.~ ; si e11~ i1Htan tanea
menta desa.pp·1recease, quem poderia ct1.lcular 
os eifeitos funestos d 3 tão ~norma perturbação 1! 
Tudo quo compramos e tudo que vendemos tem 
um preço rego.la lo por essa moeda depreciada ; 
todas as des·pezas publicas e parLicu!are~, to1los 
oa compromissos tumados por partioula1·e$ ou 
-pelo Estado asseutam nesta buti; si e.st11 fosse 
mstantanea e til.o profundamente altera.da, que 
funesto abalo não resultaria'? ! Consideremos 
um iostant0 a ~itue.~o d~ todos os d •vedore~ 
cujas divida.1 seriam de um dia para oatro a.11: 
gmenta.das na razlio inve1·sa da depreot:,ção da 
mMda. em 9ue ellas foram contrahidaa ; e a si
t\la<}ão do rhezocu·o 1 O producto de todos os 
impostos ai~ 1Nlorem soff"í•eria diminuição, Si 
belll quc3 ah1 não houvesse p··rda; mas. tod1s os 
s~us pagaruooLos om qu11.nti11. cloLermimi.da se
r1arn augwent •dos, como naB dividas particu
lares : e que vàri~dado de e!feito~ de tudo isto 
l'e3ultante '• que pertu rba~!i·• geral! (Apoia'.los.) 

o n 1bre deputado fallou tambem em bancos 
d.e emissão para realisar a c:onversi!o. O banco 
de e missão que se aveotul"asss a realisar a 
con.ver.~!io ha.via, dentro de pouco tempo, de 
reclama.1• do governo o curso forçado de suas 
notas. E, para. que 1> honratio de~utado ~e con
ve!lça disso, eu lhe farei a. seguinte demons
ti·ação. 

A ramessa. do ouro feita. do Brazil p&.ra a Eu
ropa custa, segundo estoa informado, 3/4 º[0 • 

Ora, 3{4 •/o equivale a ~/5 de dinheiro; por
ta.nto, si nós coo.verte!lsemos o papr!l em ouro, 
o noaso ca.mbio não poderia ba.1:ur de 26 415, 
som tornar proforivel a 1'einesu do Ollro, por-

A. 30 

que â remessa do ouro seria mais bar&ta. que a 
letra de cambio. 
· 11Ias, corn aquelle deficit qua demonstrei e!ll 
~~s>a. conta intern~ 'itmal d~ jlagamonLoe, da 
3~ nul contos, mai• ou inenos, seria. pQasi
vel que o nosso cambio se man tivesse aciwa do 
26 4/5, ou mesmo ã. c•sta ta:to. 1 Mas, desde que 
e!le descesse, as notas do ba.nco seriam necessa-
1•iarnente lewidas i<o tr oco, por11ué o d,1vedor 
brazil ·iro teria m~is vantagem em reme tt~r 
o:.tro do qu~ em compra.1· cambiaes · e o que 
aconteceria? ' 

Eu pergunt1>,pdncipa.lmente ao illustre de?U
tad? por Minas,directo~ de um bnncJ, 6 port>nto 
multo competente, s1 . S. Ex. coneebe a 
j'.lcssibilid.•de de, com este deficit de trinta e 
tantos mil conto~, manter-se o nosso caml>io 
acima de 26 4/5 ou á essa tn:ta ? Não, senhores. 
não ara fll>'sivel ; o cambio havia. <la l>aixar, 
ealvo o caso ex.cepcional de um.i grande im
µorta~ão da ea.p1ta1n estrangeiros, · por em
pr~s~ 1mo do Esta.do ou pa.ra ser empre<>ado no 
[l:lÍZ , mas, a influeocia. des<a, circu;stancia. 
seria passag.~ira ; na situ;ição normal, perma
necendo o exce M do no~so debito sobre o nosso 
crerlito, o cambio baixaria. ; us nota:; do banco 
s~r;am e~n gr~ntle escala levadas a.o troco, e 
elle ficarta. na. doloros:i. conlingenda de im
plorr..r o cur:o forçado, sob pena de fallir. 

Portrnto, o honrado mini•troda fazend:i tevJ 
razão, e procedeu com. o eaclarecido crite1·b 
qac tanto o dislin~e. não fallando de banco 
d~ ewi<slio para cJnverter papel moe:la, neni 
de eniprestimo par:i. esse fim, e deixando a. 
~olt1~ão d<Ho problemii ás leis cconomicaa que 
reguLun esta 1n;;teria e quQ não podem se.
pelos governos impu rnmente pcstergad::is. 

Como podera o governo alterar ou moJiJfoar 
:i.s circL.tmaiuncias, que determinam o 1·egimen 
elo pn~el-moeda, si c>8te funesto regimen tem 
11or ca:~sa princi11al o. euporiorida.da do nosso 
debito sobro o nosso cr1•dito na. conta. intorna~ 
cional .os paga.mantos 1 O govo1•L\O só de um 
modo póde abi intervir: ó fo111ent'1ndo as íonlo3 
de ~ro<lucç&o,- nilo ha outro; m:;s o nobre 
dcp11t1ulo à o primeiro, qua :i. isto se oppõa; 
portnnto, n sue. contradicçifo ó muni!"esta. 
(Apoiados.) . 

M.lis unm l'aziio esta p!l.r~jL.tatificar a co11sur!I 
que fiz ao discurao do honrado del'uta. :·o como 
dup:iin:t:!o por Gssa crença superst1ciosa no p~der 
1x11raculoeo do govoruo, e qíla leva á. exigir 
delle t_odo_o bem que almejamos, nssim como 
" attr1buir-lhe todo o mal de que uos quei." 
x.amos. 

Senhores, disse ainda. o nobre deputado em 
uma parte do seu discurso quo aqui tenho. 
(Quero deii::a.r as propria.s·palavrús por S. Ex. 
proferidas, afim de bem pr~cisar 03 termos da. 
questão). (U): · 

«0 Sr. ministro lastima a queda do cambio. 
Tem. toda a razão. E' uma calamidade: ao the
souro rouba mais de 8. 000:000$ ann.uaea». 

~eit.hores, o ~obre deputa.do aílirma qae a 
baua do cambie) rouba. a o thesonro ma.is de 
8.000:000$ annuaes_. O nobre deputado é o 
p&rla.ment~r mais antigo, que temos a fortuna. 
dr> contal' nest\l ncinto, e sempre -votado a. 
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estes estudll!I e sempre inter\'indo nu dis
cussões fin11.nceiras. 

Parecerá têmPridade da minha parte oppór, 
em questão de cifras. formal contestação a uma. 
tal aflirmativa de tão abalisado mestre. Ma11 a 
isto sou obrigado pela. verdade, cuja àutoridade 
é supe~ior. . 

Temos neste orçamento uma verba. de des
peza de 8.000:00G$ para difforençae de e&mbio; 
mas esta despeza não importa uma perda psra. 
o Thaeoaro. A propoaiçiio do honrado depu
tado não é verdadeira ; a:ffirmo, e .sem receio 
de contestação, que esses oito mil contos ~ão uma 
perda ficticia.. E a razio é llimples: é porque 
a. bai:i:a do cambio -faz ganhar ao Thesouro a 
compensação desse prejuizo. 

Senhores, a. questão é simpli.uima e de uma 
aolução sem replica. Quando o cambio b a.ha, a 
Teceita a.ugmenta.; si não augmenta., é porque 
teria. decrescido, e, si decresce, o decr8llcimento 
seria maior si nio fosse a baixa. E a razão é 
porque o producto dos impostos ad 1'aforem 
augment.a na ~versa. da baixa. do cambio, 
porque nessa razão sobe o preço dos generos 
que pagam esses impostos. 

Portanto, si o thesouro paga essa. differença 
de cambio, por outro lado a bai:ica do cambio o 
faz ganhar um augmento de receita para com· 
pensar a differen9a. 

Não ea.be o honrado deputado, representante 
de um di1tricto agricola, que os agricultorea se 
alegnm, quando o cambio baixa.1 E porque 1 

Porque ee alegram os agricultores com essa. 
cala.midade 1 Porque a sua mercadoria aobe de 
preço. 

O Sn. BA.l\Ão DO GtrABY : - Nem sempro ; 
h!l bem pouco tempo, baixoa o ca.fe e o ce.m
bio tambem. 

ô SR. ANTONIO DE SIQUllIBA. :- Perdoe-me o . 
nobre deputado ; o seu apa.rte calll!a-me es
t ranheza, a3ndo, como é, tio competente ne11ea 
asaumptos. 

O Sa. BAaA.o t>O GU.lllY :-V. Ex. é ma.i1J. 
O Sa. AN'!ONIO DE SIQtnmu:-Maa V. Ex. ó 

um 11egocio.nte doa mai1 intelligentos e illu~ 
trados, tem a licçio de ume. longa pratica, e 
por isto a sua contesta.çlfo ainda maia me 1or
prende, porque a. minha. J>~opolliçito ~e de· 
monstra arithmeticamente. Pode a bai:l:a do 
café coincidir com n. baixa do cambio, porq_ue 
o preço de um genero de consumo eatã sujeito 
a outras causas, que podem, no momento da 
baixa do cambio, fazel-o tsmbem baixar; mas 
isto não destróe ou não deroga. a lei, que esta
beleci. 

O Sn.. B.uúo no GuA.BY : .... A lei é a da pro
cura, não é o cambio; 

o SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: - Eu não acre
dita.ria, si não estivesse ouvindo! Ninguem con
testa que a lei da offerta e da procura regule o 
preço do café; como de qualquer· genero de con· 
sumo. Si a. producção excede as necessidades 
do consumo, como justamente tem acoil.teci!lo 
ao café, o seu preço ha de · baillr, como tem 
baixado nos ultimo• •nnOll ; e esta baixa -póde 
ooineidh, note· o honrado deputado, coincidir 

. co.m a baixa do cambio ; mas isto não contl'a.ria 
o que eu a:ffirmei, porque a. concluailo a tirar é 
q ue a baixa. do café seria. maior, si não fosse a 
bà.ix.a do cambio. 

Senhores, a questão ó de arithmetica; eu o 
disse e vou demonstra.l-o, toma.lido o exemplo do 
café, como poderia. tomar de qualquer outro ge
nero· de exporto91!0, O café é um genero dé 
CO!l.$UDIO geral e que tem cotação no mercado 
do mundo; diaria.mante o seu preço é cotado 
por moeda de valo1• universal, em ouro; e essa 
cotação noticiada diariam~nte pelo telegra.pho 
é a. que regula o preço em nosso mercado ; 
tantos ki.los de café valem tantas .libras ester
linás ou tantos francos ; e, deste rnodo, quando 
ee vendem tanooa kilos de café, vende-se o oilro, 
que elle vale, vendem-se as libras ou os francos 
que elle representa; ora, si baixa de cambio 
quer dizer subida do preço do ouro, si, quando-. 
o cambio baixa, a libra e o franco custam mais 
caro, está claro que ·o preço do café sobe igual
mente, porque sobe o pteço do ouro, que elle 
vale (apoiu.dos). Isto não ·tem réplica, porque é 
arithmeLico. 

O exportador de café compra aqui a libra, o 
dollar ou o franco, que o café vale, e ho. de com
pral-o pelo preço des.sas moedas em nosso mer
cado (apoiados). 

Fique certo o honra:lo deputado pela. Ba.hia 
de que, q uanrl.o o preço do café, ou de qualquer 
outro ge:1ero de exportação, baixa, apezar da 
bain do cambio, muito ma.is b:ibtaria, si não 
fosse esta círcumstancia. 
· O Sa . J. PENtco:-Durante a guerra do Pa

ragna.y a bain. do cambio salvou a muitos fa· 
zonde1ros, 

o SR. ANTONIO l>E SIQUEIRA.:-Sem duvida 
alguma, porque com a mesma quanti.iade de 
producto saldaram comprowisaos muito maiores; 
porque o preço do producto subiu muito e a. 
cifra dos compromiB11os não foi alterada. 

Mu, aenhores, é preciso liquidar aah questiio 
que é de grande importancia par11 o paiz, qual 
a de saber ai é ou não real el!8a perda. do The
s~uro com dift'crençaade cambio. E eu convido 
o honrado deputado, ou antes faço um appello ao 
11aa patriotismo para vir demonstrar a ªliª pro
posi~.ão. destruindo as razões, que em contrario 
&cabo de dar. 

Bem, maa nilo parou abi o honrado deputado, 
foi além: nesta mataria commetteu erro maior 
ainda naa scguintMJ palavras (i2) ; 

e Ao comm!lrcio, ã induetrfa, ao p:!liZ todo, o. 
queda do cambio rouba mais de 70.000:000$000. 
De feito, avaliadas a importação oxportação e 
o consumo G pagando nós mais, em papel de
preciado, 28 •/0 além do padrão de 1846; o nosso 
prejuízo é enorme. > · 

Senhores, si o Brazil, cuja riqueza publica 
permitte ào Estado uma receita de 130.000:000$1 

soffresse uma perda real de 70.000:000.S an
nualmente, já estaria liquidado, h:i muito tempo. 

O Sa. J. PJ:NIDO :-Apoiado. 
O Sa. ANTONIO nx 81QUEillA:-Dous in11tau• 

las de reflexão b:llltam para. :não acreJitlll' Da 
realidade dessa perda) para cionaideral•a im
possível. 
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O Sa. PP!IlEm.-1. DA SILVA. :"'.'""Perdão; V. Ex. 

compare a differença dD cambio de 27 para 20. 
O Sa. Ai:.."TOll"lO Dll SIQUEIRA. :-V. E:s:. acha 

que é pe1·da. real ~ · 

O Sa. PER1l:m.A DA. SrLv.A. :-E' perda real. 
O SR. ANTONIO DE S1QUEIJU : - MandD.-me 

comparar a 4itferença do cambio de 27 para. 20, 
porque auppõe que l.Odos os nossos valores per
dem nessa. relação; que eogano, que erro ma-
t;i.ifest? ! · 

O Sa. ANDRAD:E FtGUEIIlA. :-O calculo não é 
sobre 130.000:000$, é sobre o movimento das 
importações e exportações. 

O Sa. ANTONIO DE SrQ1ncmA: - Convido o 
nobre deputado a· discutir esta questão, fai:eu
do-11.os nma demonstração detalhada dessa perda 
imaginaria. E' preciso que este ponto fique 
completamente liquidado, para. n!io mais volta
rem as lamentações a.nnuaes pela perda de 
bntas dezenas de mil contos com a baiu do 
cambio. 

Não se conclua, porém, fique entendido, [de 
suppor imaginaria. essa per1a que eu não con
isidere um grande mal) baixa do cambio; não; 
as incertezas de valor em que nos collocam, as 
suas grandes e subitas variaçõe8. são fnnestis
simas; as incertezas, note-se bem, é que são 
funestas, porq 11e, si a bai::ta. se ma.ntivess<l, por 
exemplo, a 24, a.penas i:iom as oscillações inbe
ren:tes á natureza do cambio, não haveria in
conveniente algum, absolutamente nenhum. E 
escolhi o cambio de 24 para exemplo por ser na. 
médiD. a. tau pefa qua.l se regularão os valores 
da nossa actual ta1•1fa. Si não fosse isso, podería 
escolher qualquer ta.:i:a,por rnais baixa. que fosse, 
e nio haveria prejuizo algum, como nil'o houve 
com a mudança do cambio de 67 i/2, como tive
mos, para 43 í/5, e desta taxa pa.ra. a. aetual 
de 27. 

Para que o honrado deputado, porém, se con· 
vença da nenhuma. realidade do.quella perda, 
bastardo responier-me á seg-ui11te pergunta: não 
e verdade que a depr<.lciaçiio do papQl-moede. 
augmenta. na razão inver5a o pre~o de todns.ae 
cousas r 

o sa. P:mtu:rlti DA ~ILVA.:- Conformo. 
O Sa. ÁNTONi:o Dli: SrQu1m1A:-Conforme 11 
O Sa. PEREIRA. DA SrtvA:- E' principio 

geral, mas tem os seus conformes. 

O Sa. ANTONIO DE SrQUEnu : - Senhore!, 
aqui não ha nem póde haver conformes. v 
papel v~le pelo ouro que representa. : à me
dida que elle diminua de valor em relação ao 
seu r<ipresentwio, vai estendendo de tamanho 
para lhe alcançar as proporções. (Apoiados ) 
Sobre i<so não ha nem póde haver questão; de· 
preciação de moela quei.- diier diminuição d~ 
seu poder de acquisição ; logo, necessidade ile 
lhe a.ugmentar a qua.ntidade par& adquirir a 
mesma. cousl. Isto e como 2 e 2 são 4; não 
tem repliea. 

Causa-me atê certa confusão no espírito ver 
essa verdade por quem quer que seja. contes
°tad;,, e mui :o mais por aquelles, q11e eu re
putava. meatro!I nosea a.ssumptns. 

Si tudo qo.e faz o'bjecto de compra e venda. 
tem .um valor, sempre que este valor nã'o eoífrer 
modificação, mas for modificado o valai." de• 
moeda, que serve de instrumento do troca. B 
preç1 ha de forçosamente ser alterado, e, ai 
a modificação da mo.ada für depreciação, a alto, 
ração do preço será para mai5. Portanto, tudo 
que se eompra e \rende po1· meio desse papel, 
cujo valor é regulado pelo ouro que elle repre
senta, vai-se tornando muis caro ã medida qne 
o papel vai $€ndo depreciado. 

O Sa.. PERJIRA DA. SILvA:- E nós vamos 
perdendo. 

O SR. RoDlUGU1s PE111:0To dá um aparte. 
O Sn. Am:ONIO l>E StQUt;:IRA.!- Diz aqui o 

nobre deputado que durante a guerr;i. do Para· 
guay, por causa justamente da depreciação d.o 
pa.pel, o café ehegou a f3$000. 

OSR. J. P.ENIDo:-Ea f4$, posso garantil-o. 
O Sa. ANl'ONIO Dli: SIQUEIRA:- E a 14$000. 
O SR. AND!lil.DE FrGU;E:tn.A.: - E aqui ha 

tres annos o café se vendia muito caro, entre
t~mto o cambio era melhor. 

O Sa. J. P~NtDO da um a parte. 
o SR. ANTONIO DE SIQUEI11.A.:- Diz muito 

bem o nobre deputa.do, qua salvaram-se, então, 
muitos agricultores, e pela razão, que já dei, de 
serem os seus prodllctos vendidos por quantidade 
muito maior de p·1pel~moeda, ao passo que os 
aeus compromissos permaneciam na mesmo. 
cifra. · 

O SR. J. PENIDO:- Pagavam 1$ cam 560 rs. 
o SR. ANTONIO DE S1quE11U.:-Q11ando o pa

pel se deprecia, os c1·edores perdem e os deve
dor~s ganham. Todo o füncoio11alismo, po1• 
exemplo, perde, porque a pag11o dos sous eer~ 
viços jâ estava anteriormente fixnda. em quantia. 
ce1·tt1, e o. moela, q uo recobe depoia em paga
mento, tem um poder menor de acquisiç!lo. E 
são toda.s essas incertezas, senhores, que con
stituem o grande mal <lo papel-rnoed11 depre
ciado. 

O honrado deputado disse, em apo.rto, que nós 
vamos perda11do, á. medida quo o preço das 
cansas vai subindo ; 1nns, 1i nós compramos 
maia ca.ro, tambem vGndemos ma.is er.r(I, e, 
11es ta caao, onde as ta o prej uiio 1 

Senl:.oMs, desda que a dapreciaçiio do papel 
:iugmen ta. na razlto inversa o preço de todas 
o.e couaae, como o.cabo de demo111tJ•11i.-, o mal n!io 
está. na depreciação, mas sim nas variações 
subita.s e inceasautes, :i. que essa depreciaç!lo 
estit s11jeita; tanto as~im que, si a depreciaç!o 
fosse fixada, não haverin. perda algnma, nenhum. 
inconveniente existiria. E tanto ieso é verdade, 
que pergunto aos nobr~s deputados: nó! já não 
tivemos cl!mbio de 57-i/2, depois de 43 i/5, que 
finalmente baixou a 27 ~ .E soffremos com isse> 
algum3 perJa ~ ·Não; e por que razão ? 

Em 1846 o cambio par baixou a. 27; porque ~ 
Poroue augmentou-se o valor da oitava de 
ot1rô de 2$500 para 4$000; isto é: :fi:tou-se, n!l-
quella. occasi.ã~, a depreciação do nosso meio 
circulante, efova.ndo-sa o valor do ouro nll 
proporção mais ou menos da deprcci_ação do 
papel, 
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A rela~ão de válor entre a nos~a mo3da de J O Sa. ~NDRáDE FrctrE!l\A:-Agradeç(l muito 

ouro e a moeda inghza. foi alterada ; a igual- e cumprirei o preceito de V, E:x:., sem !13sumir 
dade deixou de estnr em 43 1/5 dinh<iiros poi· 1$, 1 a posição de mestre. · 
!>,ara ficar om. 27; ostc _tor~on-sG o cam'.lio par. o Sn. ANTONIO DE SrQUEIRA:-Sr. presiden· 
E o que pêrclewos coro 18eJ · • to, duas são as condi<,<õe~ improsdndiveis para 

O Sa. _ANnRADZ F!Gui;cm.A :-Pelo contrario, a conv~r-ão do paµel : i>, eq üilibrio financeiro, 
não perdcmoa nada e ate gan_bámos. mas equilibrio rral entra a despeza e recei:ado 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Nâ'.o pe1·cleino3 E~tado; 2"', egualdaie,pelo men,is, entre o debito 
nada; pela mesma razão por que a moeda bra- o o credito n~ conta internacional. Sem isso ci 
zileira nao perde metade do seu valor, quando impos~ivel a conversão. 
transportad:,i. para Po?t11gal, i;ssim como a por- Si nós, em vez do deficit, tivessemas nm sal
tugueza não ganha o d0bro, quando. tran~por· do, a. conversão fü.r- 0 e-ia muito naturalmente, 
tad~ para o nosso p:i.iz. O poder de acquisição como ~e operou nos Esta.fos Unidos com aquelle 
não se altera. excesso da Qxportação sobrn a importação ; 

Portanto, digo eu, si, figurando hypothese fa.:riamos a conversao tão suavemente que ha.
pat·a argumentar, :i. depr·ciação <lo pap'l fosse via d9 \)assar, talvez, desapercebida.ao pub1ico, 
fi:i:ada, poi- exemplo, em 25 º/0 , nós não perde- como l:l. aconteceu com o decreto do troco er:n 
riamos nad;i., não haveria inconveniente algum. ouro. , 

E que ahernção so daria no cambio 1 O r:osso E,;t1s duas coniiçlíes que apresento para a 
cambio par deixava. de ser o de 27, e, ,i bem conv~rEão são acceitas em theorla, e mais do 
me lembro do calculo que fiz, P"~sam a. ser de que iasa, são as rea.lizadls na pratica. A con-
22 5/8. Era como si a oitava. do ouro foss~ ele- versão que se operou na Italia, na. França e 
vada a 5$00'). . no~ Estados-Unidos, foi effeilo do augm 0 nto do 

Portanto, Sr. pC'esident~, maia um:1 vez e!D credito da cada um desse~ paizes, na conta. com 
conclusão aflirmo, que o mal não est.á na da- o estrangairo, E1n nenhum desses p1ize, ne
preciação do papel-moeda:, mas nas vari~ções gundo os eieriptores, se operou a conversão 
a ~ue essa depreciação está sujeita. se1n o favor d~ balança inlernacional dos paga.-

Nós sab r,mo> que a depreciação do pap~l, me utos. 
ent1·a nós, tem tido tempG de actuar n:i. Na Ita.lia. a impol'ta;ão e:tcedia á exportição, 
circulação de modo que poi- elb l'egub-se mas esta. diff~r~nça para mais era. muito com
o p:reiço de todas as cousas; isto 6, os praças eslão psnea.da pela sommi>s enormes que despendfam 
toclo<> augwentados na. razão inversa da de- nirquella pai7. os estrangeiros visitante.s, en
precfoção; tlldo que se compra. e se vende tem trando tamb~m em boa p·lrte uma conside·aval 
esse augmento; ~. neste caso, 011de encontrar quantida.:ie de frete ina.ritimo feito sob a ban
a. perda. de 70. OOJ: 000$ segundo o calculo do d eira. italiana. 
honrado d"puto.lo p~lo \:1° clietricto ~ As grandes sommas deepen lidas pPlos es-

0 The3ouro tem um certo prejuizo no:i im- trangeiros DRqnelh paiz: são avaliadas .em 
postos de importação, (e eu desej<l nesta parte mais de 20'.>.000.000 de francos, o que de . 
resalvar a ~pini_ão que tenho sustentado), quan- sobra conp9D~ava o daficit na troca de merca
d? o c~mb10 ·baixa de 24. porqu~ por e~te cam- dorbs, isto ó, o ex:cesso da. importação sobre a 
b10 regulat"am-se os valores otliciaes da. t:irifa e:tpottõ>.ção. · 
actual; roas Rómente p >r isso; tanto aeiim Na França realizou-se a conversão quando 
que, subindo de 24, o Tilesouro lucra. Mas o em sua conta internacional o credito excedeu o 
honrado deputado disse qne, além. da per.la. do muito ao debita, como o mostrou o cambio que 
Tbesouro com a verba de 8.000:000$, o co,n- desde 1874, até realizar-se a convcraão, foi sem
mercio, a. industrin. e o paiz 1010 pordinm rira favorn.vel, porque o numeraria voltava do 
70.000;000$000. ost1·angeiro pelo 8aldo das exportações sobre as 

E!1 estimaria muito, si o hour~do dopubdo importaç.ões, juros de titulas estrangeiros pagos 
pelo U 0 districto da província do Rio de Ja- ac<1 na.c1ona.es e a grande despeza dos estran
neiro, all toridade que t1nto respeito nesta como geiros no paiz. 
na> demais matarias... Nos Estados-Unidos o faclo da supe~ioridade 

O SR. A1:rnru..DE FrGUEUl.A:-Obrig;ido. do crelito do p!!.iz sobre o seu· debito deu-se em 
O ~R. ANTONto DE SIQUEIRA. • • • • e que proporções muito maiores, o que tornoa a cnn

avahou nos·>a perda com tt dapraciação ern vet"Sã:o faeilima; faz-se por·si meam:i; muitó na-
40.000:000~, mo dis•ess~ qu,1es 03 d,idQs com tu1•atmcnte. 
que Jogou para chegar a. este resnlta'do. E, poi• falbr nos Estados-Unidos, perguutarei 

O Sn . .ANnBAnll Fmu.EIRA.: _ V. Ex. não ao honrado ~eputado p~lo !1° distr;cto .d~ pro-
ped~. viucia do Rio de Janeiro, que se arr1p1ou de 

O SR A S S
. medo ao ouvir ía.Jlar em oonvorsão .•. 

. NTONIO DE IQUmuu !- 1m, senhol' . ' . ' 
p~ço a V .. E:i:. como um discípulo pediria a~ 

1 

O Sa. PEREIRA DA. SrLVA da um aparte. 
m<ntre. o SR. ANTONIO DE S!QUEUU:-Não attribui 

<? Sa. A:rmaAnE F JGUE:ia,t : _ Eu procurarei má fü a V. Ex. • . . · 
sat:sfazel-o, t.omanc!o a [lalavrn. · O Sa. ULYSSES VrAJS"NA.:-Apoiado. 

O Sa. ANTONIO DE SrQUEIRA.:-Creia o nobre 1 O Sa. ANTONIO DE SrQtrlttaA •.• o retirarei 
~epahdo que sou 11in.cera no pedido, que lhe qualquer phrase que lhe tanha parecido conter 
1:1~0. Peço esta liçii'.J 11 V. Ex. · tal pGns11rue11t1>. 
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Me.s, o que d:ria o nobre deputado si esti-14$; ei lodos oe no••oa val111"es aâo medido> não 

vossG nos Est..•dos.Uni los, q1ündo o gonrn<> füz p ·là. oita,·e. do 4$ m:u ,10 5~, tomando l!"mpre a. 
amísoito de pa: el para amortfaat a divida do , média. de 2:í •/, ,1e depreciação do papel-m·Jeda, 
E~ta. lo 1 (Ap,,~tes.! A erais<ão de pap~l para ou con·~luo que o nu~a<1 cn.11.1\Jio par v~r.fad~iro 
amorlisa.1· a. divida '3cl.'livalerü aomittir actual- não ó o Je 27, mas muito ab~ixo d~'la ta::m, 
ruente o nosso governo papel para. otrerecer sendo de 2~ 5/8, calculRda a deprecbção· do 
pagnmcinto aoa possuidores de a.polices na a:ie- papel-moeda Olll 25 0/0• 
rn~.il.o da conversão rape.;-tes); estamos tão lon- Sendo es~~ depreciação suje. itit. a constantes 
ge disso e o honrado deputado já se horrorisou. variações, não se, póds diZP.l" nem saber qual ó 
(Apaltes .) o cambio par verdadeiro ; mas, dado o facto da 

Senhores, D. autorisação da:fa. pela commissão depreci:Lção da moéda, que nos serve de medida. 
ee orçamento ao governo, em um dos artigos de valor, l)Óde-se com toda a. 8egurança affirmar 
nàditivos ao orçAmento da receita, para fazei· a que o nosso cambio par verdadeiro não é mais o 
con.vcrsilo, justific i-se com o facto de s3 acha- de 27. 
1·em, ha. muito tempo, os titulas <la divida r1ubli· Senhores, eu cansidaro e>s-~ ponto impor
ca muito acima d1) par, o, si esta circumst 1n- tantissimo, porque, sendo ver :ade o que 
ci:t Lorna a. conversão moralmente obrigatoria a.c:ibo c\e dizer-vos, podemos ter o cambio 
para o governo do Estado, r.eunida â. outra, da üv~r,t"l'el, ap 0 zar ~a sna. tll.Xa consel'va.r-s~ 
renda entre nós não pagar unposto, angm,'nta .:ib:uito da de 27. Arnda o anno pas.~ado, eu v1 
muito mais Ja valor ; isto é, o devel' de fazer pesso;i.s enLendídns o muíto pratic:is nesses 
ct)l!l que o contdbuinte não pague, pela. divida negocios trbtem,nle sorpronJida.s pelo des
pub!i<·a,um_juro maior do que a taxa do c~edi~o favor d~ nos~o cnwbio,, tilo grande que o 
do Esta 10, im11õe-se ao govemo de modoltia1s emprestuno nao consogum eleva.-o nem a 2'l; 
imperioso. · cnti:et11nto, sonhoroa, ello póde t~r e;tado ao 

Sr. presidente, eu passo a um outro a.ssumpto, par, nas proxi111idndes do ~ar 011 até acima do 
do qt11tl já pNmelti occupar-me, e com inten- par. W mais uma. pr~judícui.I incertezll. para o 
çilo de ch:<envolvel-o lal'go.mente ; mas o t 0.mpo rol das oulp11s do i·~gir.non do p11pel-m.oed:i. 
está findo Oll quasi findo e, portanto, só poderei depreciado. 
dizer pouco, o que farei sótnente para. provac9.r Sr. preaid~nto, ou dovo concluir e vou fa.iel·o. 
a res~eito a opinião dos ruestres. Apezar de ter a prud~nci '• seohores. a.canse· 

Me parece, senhores, que ha. engano da. parte lha.do 110 governo a política de 0."'U&rdar a r··pro
daquelles que clamam contra a baixa do cam- ducção dos melbora.mnntos já e~prehendidos e 
bio, medindo-~ pela dist·.,ncia em qu~ se acha diminuir a. cel-rid •de na carreira yue,h> uns iZ 
o cambio do dia do cambio de 27. E' tão _g~- a)lnos, recebeu maior impulso; ap~zar de termos 
ral, porem. este modo de pe11sar, que eu tim1- o dever de esperar fruetificação maior das des
damente lhe opporei alguw·•e consiJer~ çõe~, pezas reproduc~ive.s que temos feito, antes de 
no i11.Luito d~ convidar os mestres a esclarcica- tentar novos melhoramentos, eu tenho a espe- · 
rem o MS!lmpto. rança. de vo~ realizadas dentro di·i poucos anno3, 

O cambio de 27 dinheiros por 1$ é o no~so entre nós, as duas cond:çõ1~s de que fallei como 
catn..bio par na rebção de valor entre o. nossa imprescindíveis par11. :realizar-se a. convP.rsão do 
moeda de ouro de 4$ a oitava e a libra Slerliua.. papel-moeda, isto e, o oquilibr·io finaneeiro 
Mus a nossa medida de valor niio é mais o ouro r,~al e a equiv lencia do nos;;o debit~ e credito 
de 4$ a oitava, e sim a moeJ.a fiduciaria com na. conta. internacional de paga.roentoa; e tenho 
uma depl'eciação, que HI calcula em 25 •/o na ess:\ esperauça,porque collfio no augmento con
médh ; o vJlor de todas as cousas, entre nós, é sidera.vel da pro Jucçiio e na severidade da eco
medido por esta moed11. A oitava de ouro não nomia na administração do Est ido. (Apo ados.) 
vai•~. de facto, 4$ e sim 5$, ~om!!ndo aqaella E11 já tive occe.sião de diz.er, quando fallei 
média de 25 °/0 de de.>reciação; e, ne•te cas l, pola ultima vez neste 01·çamento, quaes as can
procurando nós a relação de Pgualdade entr" sas, (]u, reputava princ:pa~s, dest·• t:J.rdanç:i. na 
as duns medid!l! de valor, b,·azileira e ingleza, frutificação dos 11ossoa melho1·aa.entos; e estas 
não 11 pole1·emos mais enco11trar no cambio de causas Bstão sensivdwe11te se modificando. 
27, e sim muito abai:i::o doeta taxa. Senhores nós nos nebamo> em· um período 

Não sei si me fa~o bem comprebendGr, e vou excepciond. entre a deapez:\ jâ feita. e a ro· 
exprimi!" ~e ~utl'a fórma o meu penea.mento. producção, que com~çii.. E~te ó urn ~ariodo muito 

Eu voa d1re1, porem, entre.parent~es1~, <J.ne, propicio aos pessimi~tns. tnfP.lizmento com 
cm lol.ns essas_questõe•. 1r1edito mmto min;; do ell •coincide 9. gravíssima q11e•tão do e.lepiento 
qu~_ lP.tO, e "Salln ac~o·me algumas vezes de>- servil, o qu~. si não uo~ po1•õa. o e~p1r_ito de 
abr1;:1do. sem autor:dades µara com ella.s es- tristasas, não nos pet·mitle comtndo motivos de 
cudar-m~. . . . . . . alegria. Essci p~riodo porém passl râ,e eu ~sper_?, 

Mas, como d•z1a, exprJm1re1 novam.3nte .º senhores, com mdta. confhuçll que a e1tnnçao 
p~n-amento, figurar..1lo a ]lrpothes:.de s~r a OI• financeira do nosso paiz ser~. dentro de poucoa 
tav:i. rlo ouro elevn~a a 0,5 c_omo_ Ja o fo1 a 4$. annos, uma das lllais regulare_s no grupo de 
N e~te caso, o cambio pa.r . den:arla. do ser o de povos ci vilisados, de que o Braz1l faz parta. 
27 e baii;;a1·ia. a 22 5/8. N:ío garanto o calculo T 

1 
"d 

que foi feito ligeira:u~nle; mas, vamos que s·•ja ellhO cone ui o. 
exacto. E porque seria este o cambio par 1 (illuito bem, muito lieni. O orador G' felici-
Porquo, na relação de valor entra as duas m~e- tado. 
das ahi ae e~taboilecia a ig~1:i.ldade. Mas, s1 a 
oitava de .ouro -vale1 de facto, mais do · qu~ _.,..,.,._ 
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que lhe deu· origem, para. ·construir o novo ma~· 
tadoaro. . · . 

Ora, a construcção do novo matadouro impor
tou em cerea de 2.800:000$; por cousequencia, 
011 meu!! patricioa tem pago par.a. ~asa cons truc.
ção quasi o triplo daquella qm\ntia., e bem 
merecem. pois, da. parte do gov.erno, alguma re
dtlcção no frete da estrada ile forro da Barra 
l\1an11& para a fazenda de Santa Cruz. E d~ 
ma.is, eatando ·esta industria entregue a 61 
mesma, sem o menor favor do governo, pa
gando impostos directos e indirectos, gerMs, 
Frovinciaos e munici paes, attendendo a tudo' 
ieto, era de equidade, quando não de jiistiç!l, 
que o nobre ministro da agricnltnra. prestas.se 
altençilo a esse assumpto e procurasse reduzir, 
qnanto fo3se possivel, o frete da estrada de 
ferro da Barra Mansa á fazenda de Santa Crnz . 
Demais, Sr. presidente, a província do Rio de• 
Jane'iro cortad11. por estradas da ferro tem as suas 
estradas de rodagem em pessimo esta.do; de 
maneira. que, no transporte da Blrra. Mansa. ~te 
á fazenda. de Sa.n ta. · Cr11z, dá-se nm verdadeiro 
prejuizo :11ão só no numero das rezes trazidas, 
como tambem no peso e na. qualidade. Creia o 
nobre ministro que a reducção da tarifa, a. este 
respeito, viria. Lrazer um resfolego á ind11atria. 
pastoril, creio mesmo que um augmento á. 
renda geral da 1strada de ferro D. Pedro II, 
sendo hoje uma questão já ventilada, já. per
feitamente conh.ecida, que a carne verde póde 
ser tra.nsporta4a em a.pparelhos ~rigorifioos. 
Por isso é conveniente que ae faça desde já. 
a. reducção da tarifa, a.fim de 9.Ue o transport& 
ae faça. ~ela. eatra.da. de ferro D. Pedro Il, por
qu~nto JUigo que, em poneo tempo, talv&z te
nhamos de remover o matadouro de Santa Cruz 
para fóra do município neutro, visto ~omo a. 
u1dastria moderJla jã nos fornece meios. para 
poder tra11Sportar a carne ePl perfeito estado 
ie conservação,com o q 110 o cons11midor lucra.-á, 
bem Gomo o prodaetor, porque toda eeta re
dueçlo de deB[>eza. em fü.vor do produetor vem 
a .corresponder a uma. redacçao de preço em 
fivor do consumi:lor. . . 

Termino aqui as re!le:tões que tinha. a fazer 
sobre o proj ecto em diseuuão, e concluo re
mettendo à mesa as seguintes emendas. (Lê) 

(Muito bem; o orador e eomprimen.tado pela 
deputação mineira.) 

---a:--
s~ em 13- de JUllho de 1884: 

Vide pag. 7f dn Vol. li. 

O Sr. Mon'tandon :-Pedi a pala· 
Vl'B, Sr. preaiden te, para otrerecer á consida
ração da. cama.ra. e fandàmenta.r- ·um . proj ecto · 
que tem por fim a concessão de favores á indas-: 

· tria pastoril, o qual passo primeiramente a ler 
para depois então dizer algumllll palavrae em 
!eu abono (lê): 

cArt. t.° Fica o governo autorizado a ga.ra.n-· 
tir ao particular 011 companhia que melhores 
vantagens oft'erecer, os juros de 6 °/., du
rau te 20 allllOs, .sobre ·o capital maXiino de 

2.600:000$ para. fa.nda~ão ·de um estabeleci
mento de 20;arque, coll.l!erv:i.s, extracto de 
carne e ~roveita.mento de todos os pro:inetoa 
reapectivos, entre os rios Gr&.11de e Pa.r&na
hyba, na. provmeis. de Minas, sob as condições 
seguintes: 
~§ i.0 O capital ser~ di.scrimi.D.ádo entre fixo 

e circulante. -
e§ 2. o.' O capital fU:ó será espeeifioa.do pela.s 

o:flicinas que forom j11lgadas preciaaa pa.ra a. 
installação da empreza. -

e§ 3.0 O capital circulante será especificado 
em relação à mão di obra., tra.nsport9, material 
de consumo e meteria prima. 

e§ 4.0 O capital clrealante será calcula.do á 
razão de 50.000 rezes aun'll\es, ~endo a res
pectiva garantia proparcíona.l a este ll.'Q· 
mero. _ . 

«§ 5.0 Serà concedida. a garantia. sem pre-
juízo do imposto sobre o gado. . 

(Art. 2. • Revogam-ae as disposições em con
tra.rio. 

cSa.la. das seasõee, i3 de Junho de 1884. 
-M ontandon. -Sil,,iano Brandão.-Affonso 
Celso Junior.-Ignacio Martins.-Carios 
Affonso-FeZicio d.os Santos .-L~opaldo Cu
nlia,-loão Caetano.-. 

Demrmstraç<!o 

1. o Salas e apparellios da. ma. 
· ts.n<ia., de nrq neada e de 

salga. ••......•.• , .•• , •••• 
2.0 Appe.relhos de desecca-

mento •.•....•....•..•••. 
3. 0 ·Fa.bric3s de gorduras .•• 
4.o Barracas de C()uros ••.••• 
5.o Aeeessorioii, paeto11, ca-

sas, appa.relhos de I!esa-
gem , trilhos Daconville , 
armli.ze11e •••.•..••••••.•• 

6. o Capital circulauta .neces
aario para a compra de 
gado ................... .. 

7. 0 • S>l! e 011tra.s provi11ões. 
8. o Gastos immedíato~ de mão 
· da obra e de transporte ..• 
9. o Fabrica de conserva (sya

t3m& A11pert) e de eittra-
ctos-· , ........ , .. ~ ...••.. , • 

iO. Officiaes de torneiro, fü
nileiro e mecanica para. 
reparos •....••.•...••••..• 

80:000$000 

20:000$000 
i20; 01)0$000 
40;000$000 

i40:00P$OOO 

1. 000 :000$000 
100:000$000 

50'.):000$000 

500:0D0$000 

iG0:000$000 

Total.............. 2.600:000$000 

Sr. presidente, no nosso paiz certas indus
trias tem obtido favores assignalados do go
verno ; a indus\ria agrícola sobretudo tem 
mere.eido a attenção 'dos poderes p11blicos, no 
em.tanto uma das indastrias principMs pela súa 
extensito tem sido completamente desprezada 
pelos poderes pnblicos, o que é para admirar, 
poJ.'.que esta industria pode1•ã ser · considerada 
par .aqnellea q 11e conhecem o pai.z. como um 
dos fac tores da nossa. maior r.anda no füturo. 

O Bra.zil, na sua zona littoral entregando-se 
a varias industriaa, e entre ellas â agric{)la, 
·otferece wn campo maia limitado.a ease desen-
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volvhnento, porquanto podemos~ considerar que 
os 9/10 do paiz se applicam ex.cl\18iva.mente á 
industria pastoril. 
ÁE~lil induafria. ba. mais de 30 annos tem só
mente sido lembra.da para ser onerada. de im
postos, nlio só pelos governos geral e provin
cial como tambem pela.~ municipalidades. E 
ainda ma.is : no ultimo orçamento apresentado 
pela. cama.ra municipal da côrte ó a industria. 
que avulta. com mli.ior somma na receita muni· 
cipal, na-qual se eleva. a cerca do terço tlo seu 
total de mo:!o que podemos dizer qae esta in
dustria, iuteirameute desprotegida, aind:i. con
corre :para os ca.lçamentos das ruas desta. ci· 
da.dG etc. 

Entretanto os seus agentes es~o verdadeira
mente entregues às leis da natureza ; não ten
do capi~s por si, não podem ter a iniciativa., 
porque não posso comprehender a e:tistencia da 
iniciativa. sem que haja esta 1'is a t<Jrgo que se 
chama capit11.l. Sendo por esta íórma uma in· 
du•~ria que se conserva 110 seu estado primiti
vo, sem. que haja um leve impulso por paree do 
governo,nã.o poderá despertar-iie de seu letha1"
go e nem se animarão os capitalistas a con
corr3r com Mpitaes para o seu dese11volvi
mentQ, e-videntemente remunerador. 

.AntGs de apresentar â. cOilllideragão da casa o 
projecto que a.cabo de ler, Hve o cuidado de 
compulsar todos os documentos relativos a essa 
questão ; tive de compulso.r os boletins das re
publicas do sul ; tive de informar-me das con
dições dessa industria · na provincia do Rio 
Gre.nde do Sul'; tive de beber dados nos bo
letins relativamente aos · graiides centros ein 
qtte esta industria se desenvolve, como os Es
tados-Unidos e a Auatralia. Neste estudo, tive 
de faze.r confronta~ões emquanto á possibilidade 
e exequibilidade de emprezas que po~sam tirar 
verdadeira!! resultados, nito sd e.ugment.a.ndo :i. 

rique~a. da zona pastoril, como tam bem garaa • 
tindo ao governo uma . renda ma.ior na resp e· 
ctiva verba, sem que a. garri.li.tia. de juros, con
cedida. segundo P.eço no projecto,posaa de fdrma 
algum!l ser 11.cc usada de esteril ou de prej 11-
dicis.l. 

Sendo os 9/10 do no110 F.aiz occapados por 
agentes de. ind o.stria p11toril, e confrontando o 
llosso tenitorio com o daquelle1 paizes qne se 
empregam com grande vantagem no se11 c11l
tivo, tenho a notar que a provincia de Minas, ~ 
provincfa de Goyaz e parte da de S. Paulo podem 
lutar com vantagem, jã. não digo com 1g11&ee 
emprezas do Rio da Prata, mas tambem com as 
da Amarica do Norte e de. Austl'alia. Não me 
limitarei unicamente a el'.pender esta pl"oposi
ção sem que .a faça acompanhar de demonstra
ção bebiàa · em fontes insuspeitas. Ha te.qipos, 
pelo saudoso ministro da. agrieultlll"e. Buarque 
de Macedo foi incumbido a uma co=issão o 
estudo desta quest?ío conjuntamente· com a do 
ma.tte. Nest8' eor:nmissão Bobresahia. principal
mente o Dr. Co11ty,q11e oft"e:-eceu á. consideração 
do governo dous relatórios importantissimos, 

· em que o. quea~ é trata.da ma.gistralmente e 
que não poderei trazer para cats tribuna pela 
brevida.de do tem~o e porque esses rela\orios 
estão s.G e.lcance de todoa 011 Srs. deputados. 

A. 42 . 

Sr•' presidente, var1os factores devem con
correr na eonfecçio de uma lei que tenha por 
fim os favores á industria. pastoril. Esses facto
res eiío qs seguintes: 

Primeiramente abrir-se llm mercado impor· 
tante; e outro mereaio não poderemos ter se
não o mercado europeu, e convém mo>trar que 
o nosso paiz pr;derâ. competir neste mercado 
com as republicas do Prab, com a Americ:i. do 
Norte e até com a Aastralia. Eu. demon.stra
I(li qua poieremos, .como todos esses paü:es es-· 
p3rar verda:leiros successos nesta questão. Em 
segundo loga.r deveremos a.ttender a que a in
dustria pastoril, nas proyincfas que eu me;n
ciono, poder:i. offereceJ:" materia prima suflfoien
te para challlllr a attenção de fortes capitalistas 
e poder 11upprir, ja llàO digo o m~rcaclo elo paiz, 
mas sim o mercado estrangeiro. Em terceiro 
logar, precisa demonstrar-se que esta empreza, 
pedida no projecto póde safüfazer os interesses 
da industria pastoril, isto é, que poderà ser re· 
muneradora não só para si como para a in
dustria. · · 

Eu não .necessito entrar :iqui em longas 
apre1;1iações a respeito da qualidnde dos produ
cto11 da induatrla paatoril. 

Todos reconb.ece!ll q ite o system.a de criação 
é a. causa príneipal do melhoramento desta in
dustria ; e a. este respeito confrontando os sya
temas dali republicas do sul e da provincia do 
Rio Grande do Sul com os das provin.cias de 
S. Paulo, :Minas e Goyaz, as informações, o.s 
de.dos mostram. psríoitamente qoe nem nas re
publicas da aul, nem no Rio Grande o system~ 
adopta1o podera competi!." com o daquellas pro
vincias. 

Nas republicas do slll e no Rio Grande po4 

demos di.:er que o gado ó meio selvagem, é 
criado em rebauhos de 5 a 20,000 rezes ; i;)Dl· 
qu11nto que nas provindas que aca.bo de men
cio11ar, o gado e criado em pequenos rebanhos, 
tem pastos fecho.dos, acostumo.do ã vista do ho
mem, em:fim manso; a ninguam contesta que o 
animal domestico 011 domestico.do ó superior em 
certo modo ao animal criado meio selYagem .. 

Quero tirar deste ponto como consequeocia que 
a qualidada do nono gado em na.1a poderá. ser 
inferior emq_ua.nLo á co.rne âquelle que é expor
tado como specimen de varias pontos da In
glaterra !l da Amarica. do Norte, visto como o 
syatema. de criação, o Ct'uzament.o minucioao o 
consciencioso por si só póde melhorar o nosso 
g-11.do sem que seja prllciso importar c11stoso11 
modelos estrangeiros. A verdade desta propa
sição póde ser a primeira vista comprehendida, 
S3bemoa que não e o ta.m1mho que eJ:plica a. 
g.uo.lidade ; neste geuero de consumo e o gosto, 
e o sabor, de modo que póile-se garanti1· desde 
j!i que um emprego estabelecido neste aentido 
paderã. encontrar a ma.teria. prima sufficiente e 
de boa qnl\lidade e aceitavel, não só nos. iner• 
cados do pa.iz como na mercado europe11. 
. Não posso deixar de mencionar uma expe

rienci!l, um tanto desastrosa, feita em Fraliça.. 
a proposito do nosso xarque. O Dr. Couty 
teve de apresentar varias amostras â. cornmisaito 
franceza, afiro · de ver .si o I1osso ' xa.rque seria. 
adopta1el no . exercito francez. A' primeira 
vi.sta. houve um~ rejeiçio formal, rejeiçlo esta. 
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qlle, exptii:&da .depoia, trouxe uma modificação 
na opinião da eommissão, de maneira a rroto
ruar a. convic:ção de que ·O melhoramento dos 
product.os manifesta.dos poderá garaa'tir uma 
sahida 11.vii.ltada e prompta . nos mercados es
trangeiros . Devemos a nm doe nol!Sos collegas 
dem· camara. uma das primeiras t enta.tiva.a, a. 
qual considero verdadeiramente como a base 
para · que o governo tome ·em to:la a consi.dera
vão o desenvolvimento deata industria.. Refiro
me ao illustre deputa.do ·o Sr. Barão do Guii.hy, 
que ha. algun s annos reme:teu para a Europa 
a uma commissão encarregada. pel(I governo 
amostras des te prodncto, que não puderam ser 
expostas ao exame <la commissão por terem. 
chegado nm tanto. tar.ie. Entretanto o parecer 
da c:ommissão refativamen te a estas &m'lstras 
veiu mostrar perfei.ta.ment~ ·que o -consumo 
p~los e:i:ercitos europeus poderia garantir a. 
esta industria u ma sallida. ate m~8lllO acima. 
das forças actuaes. da industria. pastorll. 

Mas não é relativamente a este producto cha
mado xarque, que podemos considerar pre-his
torico , ri.ue pretende fa-.ores do governo . P re
tende os fuvores do projec~o principalmen te 
para um producto que era. por todaa as classes 
de>ignado sob o ·nome de con11erva. A conserva 
póae perdurar sem damno por prazo superior 
a trea annos, ao passo que o xarque nio paderá. 
conservar-se além de oito rnez~11. Demais, o 
xarque poderi servir para o exercito em cam
panha, mas para a. guarnição das fortalezas e 
para a população das cidades o prodacto em 
conserva poderá. substituir perfeitamente 11. 

carne propriamente verde, tendo a seu !avor e. 
condição de se achar sompro à mão do conau
midor. Es~ é a primoira vauta.gem, a segunda 
é a. p erfeita conservabi!id~de do producto,a. ter
ceira é poder ser obtido por p1·er;os m11ois mo
dicos . Assim, poi1, o grandoincrem.ento d:i.do a 
eaae. industrm trnrà resultados remuneradorell. 

H9. um ponto que póde dar logar i objecr;ão; 
é o inconveniento de estabelecer-se esta em
preza no logar escolhido, isto é, entre o rió 
Grande i:i o rio Pa.tJ.nabyba; mas esta. objecção 
nl!o procede deade que ao conai<ler.;r que eu 
t onho em vista o ·aoguimento de uma l inh a 
ferreo. paulista, a Mogyana., procurando a. 
ma.rgem direita do rio Grande. 

Est~ nielhor.unento terá do apresentar s eus 
reaultados no prazo maximo de tres e.nnos, 
prazo mais que auffici~nte para que a empreia 
ae forme, de modo que a estrado. de ferro, ga
n.ntida com 6 •/o pelo go•erno, depoie de che· 
gar ao aeu ponto terminal, possa encontrar 
prodactoa vlllioaoa para. entreter o een trafego, 
como ga.rantia de e:i:ito e compensação ao ·com• 
promi sso que tomou o governo com a. ~ara.n
ti& de juros. 

Poder-se-ia apresentai· outra: objecção : é a 
que se Tefere :á. .distancia, ·de maneira q 11e 
aquell~ 'l?raducto não pudesse .competir, em re
hçã'.o· ao preço, com .o de outras· procedenciaa. 
Mas; . Sr. ·:presiaente, temos o e3:emplo que nos 
otferilce ·a. Amarica do Norte. Os gtandes· 
centros de eommercio dt. Ame1iea do Norte, ·em 
relação ao produeto·da mesma·natureza, ~slliD 
em · S~ Luiz 11 Cbiee.go., muito mais longe do· ma-r 
elo que o centro dA prôvincia de S. Paulo. 

Além disao os muuieipios ·palitoria da Amerla. 
do Norte, como Collorado, Minisota, Texas -e 
outros estão em condições inferiores á zons 
comprehendida enLre as provin<ila~ de Mina.e, 
S. Palllo e Goya.z. Se quizermos faze l' refer.en
cia a Auatralia, que exporta sous productoe :para 
a Europa, vermcar-se-á que esa~s .pontos ee 
acham moito mais longe da Elll'opa. do ·que 
qualquer dos no~aos pontos e centros de .mer
cado a que póde coo.correr essa. industria.. . 

Além disto, as condições dos terrenos pasto
r is da. America do Norte e Austrália aio infe
riores ás dos terrenos ihs p roviilcias de Minaa, 
S. Paulo e Goyaz . 

ii qu izerma·s fazer a compara~O-CJm um doa 
centros da producção mais conhecidos, isto é, 
as Republicas .Argentina e Oriental, reconhe
ceremos a melhor qualidade doa noasos produ
ctos e dos nossos pastos. 

Demais, a Republica Oriental j :i deu o q_ne 
tinha de d11r, porque os seus terrenos se acham 
todos a.provei.tados. A Republica Argentina, J?ela 
mesma. fórma, tem os seus terrenos aproveita
dos, â exeepção de uma estreita e ruim zona 
nas proximidades do Chaco e Patagonia ;· ao 
passo que nas tres provincfas do B razil p óde-ae 
dizer que a maior parte das te l'rali pastoris 
ainda não está aproveitada. . São lel'ras uberri
maa, que podem, não só abastecer os mercados . 
estra.ngeiros com um prodacto superior, co.mo 
lambem competir de tal fórma com o produclo 
estrangeiro. a ponto de poder tornar-se o se-
nhor do mercado. · · 

Não preciso, Sr. presidente, entrar em mais 
largo desenvolvimento qua.uto á natureza. e 
qualidade da mataria prima. Comtudo darei 
um exemplo. A carne verde das republicas do · 
Prata. é de certa fó~ma. impreatavel para. o pa-
1.ilia.r mais e:rlgen te, peló costume empTegado 
no tratamento dessa. industria ; emquanto que 
o ga:io exportado das mesmas republicas para o 
Chile, tendo de soff'rer a eogorda em. Mendoza., 
a carne não parece a mesma., tão snpe1•ior é 
ella. 

A carne consumida. no Rio de Janeiro é igual 
li. procedimte da Ameriea do Norto e da Au&
tralia, e a razão está, não no. qualidade do gado 
mus no modo de tra.tal-o, (Apoiados). Por 
esta. razão julgo que a indu1tria é dig nn. de 
todo o apo:o, tanto mai~ quan to elln. póde for
necer importantes fontes de receita.. 

Comprehendo qua o meu projecto, à primeira 
vista, póde ser olha.do cow certo desfa vo!", por
que ha o plano .a81lentado de reduzir a despeza 
e procurar·augmentar a receita.. O augmento 
da receita pelo est&be1eeimento de impostos nã:o 
me parece o u oico.alvitre ; e , como não deve 
mos cuidar. •Ó do presente, mas do futuro 

.-(apoiados), devemos procurar novas fontes de · 
renda, e uma das mais importan.t~s pbde .offe
recer a induitrfa pastoril, já pelos seus respe
ctivos ,productos. já por -ouuoa que .ão eonse
qnen.cia. do i ncremento deEaa industria. 

Ninguem ·desconhece que no Brazil o :sarque 
uuico l\'D& pene,ra é o do R io ·da. Prata, e e pr&
cieo notar que a entrada dos ~oS:IOS prodoctos 
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s~o em 11 de Jullbo de 18114 
Vhlo ~ag. 63 do Vol. II. 

o Sr. Escragnolle Taunay 
(Attenção): - Sr. pre<idente, a ca.ma.!'ll. acaba 
de 011vir do nobre d~puta.do pelo Rio de Ja.n~iro, 
o Sr. .Ferréira Vianna, um disoureo e:i:tenso 
proferido e meditado sobre graves questões fi
nanceiras,assumpto que,occ11pando e prendendo 
com energiu, a attenção, depressa a futiga e a 

· e:x.ha.m"e. 

E' pois em circumstancias bastante desfavo
ra:veis qlle sllbo li. tribuna. e uso da palavra. plra. 
ainda pedir a continuação d!lsa& a.Henção,muito 
naturalmente j~ quasi de todo esgota.da. 

O SR. CANDmo DE Or..1vEIRA (ministro da 
guerra.) :- Eu ouço <lOm muito prazer a. V. Ex. 
(Apoiados.) · 

O Sa. EscB.l.GNOLLJ!l T,llffl.i.Y: - Si não fo0 se 
esta circumstancia, agora. trataria eu das ques
tões espaoiaes :i. pasta. da guerra, mas julgo de 
bom a.viso e prudcnefa, para merecer a. benev-o
lencia dos meus colle~as aqui retidos até tão 
tarde, escolher assti.mpto mait deleitavel e que 
talvez os prenda co!li. mais alguma facilidada 
neste recinto. 

Refiro-ma à.a questões geraes da politica.,que, 
como V. E"t. barn s~be,int~re$sama todo.s os lados 
da. camara., a agitam e muita animação lhe in
cutem. 

Começa.roei dirigindo em nome da opposição 
conservadora. o~ meus comprimentos aa actual 
Sr. ministro da guerra que vemos afina.! oc· 
cupa.r distinctamenLe um.a daquella.s ca.dei-
ras ... 

O Sa. CANDmo I>li: ÜLI'V'EIRA. (mínisWo da 
guerra):-E' bondade de V. Ex. 

O SR. EscRAGNor..u T.1.1.!NAY:- ••• cadeiras 
com muita. razão tão ambiciona.das por S. Ex. 

O Sa, CANDIDO Dl!l OL1v11nu:l(minislro da 
guerra) :..,...Isso não, absolutamente. 

O Sa. EscRAGNOLtE T AUNAY:-Ma.s os nobres 
deputados hão da consentir que nesses compri
mentos appareça. .uma ponto,um vislum.bre~inho 
de pezar. 

Na verdade, o nobre ministro da guerra faz. 
falta a. esta cam!l.ra. 

O Sa. GAl\"DlDO DE OLIVEIRA (mirtistro da 
guerra): -De mo:!o algum. 

O Sa. EscRA.GNOtLE TAUNAY:- Estavamos 
acostumados á animação, :1. alacridade que 
S. Ex. infundia nos nossos trabalhos pela agi
tação constante em que o viamos como leader 
do.gabinete que ha poucos dias cabiu. 

Esta. va moli haoituados ãs inceasa.ntes e curio-
111e evoluçõ ~11 do distincto deputado a rodopiar de 
continuo neste recinto, incitando, estimulando 
os 11eus amigos, agarrando.os, apenando-os 
para que não abandonassem as suas cadeiras, 
provocando-lhes a attenção nrui questões mais 
interQssantes, e-dê momento, afll.igindo-110 e 
trazendo no rosto impressas as manifestações 
desse desgosto, quando d ·~brnç11'.10 ãs ja.nellas 
deste edificio, via os ami~s,logo no começo das 

sessões, pa.rtirem em direoção à rela do Ouvidor, 
deixando, com a. habitual despreoccnpação, de 
lado as questões de maior interesse pa.ra. o paiz 
e gabin~te ! 
·Nós o viamos tambem, senhores, em marchas 

e contra.ma.rch·ts consscutivas, estudando a ca'1a 
momento a feição da camara ; ora empurrando 
os companheiros da maioria a que vies,em vo
tar, ora os arrancando das suas cadeiras, vil)
lentando-os á f ,1ce do paiz Eara. que se fossem 
esconder por ahi. além, salvando assim a possi
bilidade de vota.ções infon~as a esse mini.s
terio de que foi elle tão denodado sustentador. 

O Sa.. C.A.Niiroo DE Ouvl!lrn.A (ministro la 
guerra):-V. Ex. é muitoinjuslopa.ra com
migo •. 

O Sa. EscR.A.GNOLt:E TA.UNA y :-Ainda mais 
senhores. Viamos S. Ex. usar de uma ariLhme
tic::a. impos~ivel, fazendo à cad:i. momento cal
calos extravagantes em favor da maioria. e .em 
prejuizo da minoria, sommando 2+3=6 quan
do~ referia aos seus oompnnheiros, e 2+3=4 
quando tinha que contar os seus adversa.rios 
politicos. (Apoiados da minoria) 

O SR. CANDIDO DE Or..tVllIBA (miflistro rla 
guerra) ;- Isso é mera rhetorioa. 

O Sa. EscRAGNOLLE TAUNAY: - Por tudo 
isto V. Ex. vê 'que não posso deixar de experi
mentar certo desgosto, verificando a falta dassa 
infiuencia, siniio benefica, pelo menos cheia. 
de animação, que o ea;-leader da. maioria. libe· 
ral exercia nesta casa. 

E- acredito que o nobre preaide·nte do conse
lho teve em vista. os talentos especiaes que 
S. Ex. soube mostrar, :i.firnde con:fiar-lhe a im• 
portante pa.sta. da guerra.. Ora., Sr. presidente, 
receio bastante que esses habitos, dos quaes D?S 
foi dadit tão grande cópia, não tenham const1-
tuido em S. E:i::. uma. segunda natureza.. V.Ex. 
sabe perfeitamente que por uma successão de 
actos repetidos se ci>nstitueoo habites invete
rados com força incoercível. Por isso, o grande 
Darwin. chegou a~é a estabelecer quatro dif
ferenças da especies. 

Transformam-se os typos primordiaes e vão
se aprofundando separações importantes. 

Teremoe no nobre ministro da guerra o typo 
do ministro superior ás paixões partidarias e ã 
política. peqn~nina., ou o veremos ainda. ~ubju
gado por todos os costumes um tanto viciados, 
permitta-me S.Ex. que lh'o diga,de que de?- de
monstração aqui 1 O futurp nol-o dirã,mas Já em 
mim surgem saudades da.quelle leader tão pron;i.
pto, tão lesto,tão expedito na. tactica e·estrategi.a 
e que -vemos :i.gora vergado ao peso de um far
dão de miniatro, (riso) e ·empunh;i.ndo o bastão 
de feld marechal dos e:i::ercitos de Sua Mages• 
tade. (Riso) 
· Entretanto, Sr. presidente,-os· joruae~ _já 
nos deram uma boa noticia: a ptimeira. visita 
do nosso ministrC', e visita demorad 1 , foi á bi-. 
bliotheca' do exercitó. Por ahi iufiro que elle 
quer habilitar-se 110 estudo e solução das gra
ves questões militares hoje a seu cargo, e na
tllralmente sahiu d'aquelle importanLe esta~e
lecirnen.to já. com algumas noções, de que .m~nto 
brevemente terá. de dar· provas.~ aq.ui. FÕ1'a 
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tambem para. desejar q11e S:. Ex. tivesse alli quà todos jâ conhecem no nobre senador pela. 
encontrado meios de se expurgar daquelles Ba.hirl, o gaito, o modo insinuante de levar as 
habitos a·_ que me referi ha vou~os momontoa. cousas, e a agll.a ao seu moinho. -
E os ha. Basta lembrar a historica b~nheira.. 
(Riso) O Sn. ÁNOaAi>E FlGUEUU. :-A melhor pro-

Mas, senhores, o organisaàor do· gabinete va. foi a hilaridade cow que foi acolhido o sen 
actua.l veiu aqui fazer grande cabedslde pom- programma nesta parte. 
poso programma, mas tenha por certo que não Q Sr. Pn1sco PARAIZO :-0 empenho de 
conaeguirá illudir a ning-uern. Q11eremos factos. honra é que foi recebido com muit:J. 11.eriedade. 

O chefe da .situação _liber-a..I_, :oobretudo, apr~- O Sa. A~DRA.Dll FrGUEIR.A:-Efoi cumprido á 
goou com emphase a impaTc1ahdade que havia risca.. 
de manter no grave pleito, que em muitos bre- 1 
ves mezes .se agitará. entre nós. Entretanto, os O Sa •. EscaAGNOLLJ:: T~UNA"'f =.-Natural
elementos de que dispões. Ex. no minieterio e : mente Tem á. scena a que_stao servil, e, a.fian
de que procurou cercar-se não nos podem inspi- ç11.11do-nos o nobre pre~t~ente do conselho 
rara m~nor con:fiança.. De um lado, vemo.s 0 mi- que nella quer f~zer mult~ cousa, só nos 
nistedo da guerra, com os cacoéthes inveterados apresentou yerdad~1ros expedientes; un~ abs2-
e partida.rios de que jã me queixei; de outro, 0 luta.mente 111suf!ic11mtes, outroa que J~ este.o 
nobre ministro de e.stra.ngeiros, personalidade posto~ em pratica pela força das mreum
que devemos suppor tambem influente nos con- stancias. 
selhos da. Corôa, e que só noa deu cópia da. sua As.11ÍID ó a localisa~ão do escravo, quando, 
const:nnte parcialid,ide nas questões menos in- pelo travamento das nos$as cousas, isso jà. 
candescentes. (Não apoiados) esta feilo, pois hoje não ha um só senhor que 

Senhores, o intento e a suprema. aapiração do muv<1 de um para outro ponto a sua escre.n.
gabinet& 6 de J anho é ganhar tempo e che- tara. 
gar ao dia em que possa fechar as portas ~o o SJ:l. PB.rsco PAB.Aizo !-A lei provincial 
parlam~n_to e mett~r a ch~v~ no bola?· lma.g1- póde ser alterada, a lei geral torne. inevitavel 
no o al11v10 que entao sentira, e daqm calculo o a medids.. 
numero de abraços que nesse dia intra muros _ 
trocará o presidente do conselho com os seus O Sa. ÁNDllADlli FlG-UEmA :-Nao só póJe, 
colleg•a. (Riso) . J como deve ser. 

Ultrapassará o de tocla a coronelad11 do Sr. O Sa. EsCil.AGNOLLlli TAUN.u·:-Não ha. pro-
Prisco Paraizo (riso), cuja importancia esta~ · prietario que, na actualidade, se arrisque a me
tistica ainda não conhecemos. :ter em posse tão contestada e delicada, tanto 

Desse dia, porém, em diante, é que nós todos mais quanto é .sabido qne o preço baix.ou ex.
veremos co~o se hão de cumprir essas pro- traordina.riamente, e a tendencia para a baixa. 
me.ssaa, que o nobre senador pela Bahia. veiu é cada vez mais .sensivel. · 
espargir neste recinto, no meio de mil fiares de Pois isto f; icléa nov.!I. ? Quan:lo muito, se1·á. a 
rhetorica, buscando inspirar-nos conffança. com sancção 10gal do que já e:xiste por si, mas 
mil phrases bra21das a 3cariciadoras. O enter- nunca razão de alarde como si fôra esse sulco 
necimento foi grande. (Riso) de luz que nos b.a. de gubr no estudo da noBsa 

O progra.mma, com tudo que poderia agre.dar mais momentosa difficuldade. 
á minoria conservadora, devera. ter sido cario Outra medida, .senhores, póde ter alcance 
e incisivá, mostrando na sua conciBão os desejos em these, mas vai ferir os principias humaui
de fazer a.liuma cousa e não tentando abranger tarios. Refiro-me à libertação forçada dess~ 
um circulo tão v11sto da actividade governaraen- pobres entes, que, depois de uma vida iu taira 
tal.Nelle,porém,com mão protusa,for_am eonden- de ardua. escravidão, chegam á idade de não 
sadas todas as promessas que podiam ir ao terem forças para trabalhar, I.lem pa.ra o pro
en.controdas esperanças de espiritos exigente8. prietario, nem para si proprio. 
S. Ex. quiz logo de chofre. ro11te11tar a meio E tanto é assim, que~ nobre Jl.residente do 
mundo e, eomo não custa mu1t.o eneher folha$ de conselho, em aparte, vxu-se obrigado a de
papel, deu redeaa à. sua penna, clarar quB confiava. nB generosidade e espirita 

Nada tambem lhe escapou, nada deaou no de caridade dos proprietarios de escravos. 
ti.Dteiro (Riso). Todas as questões vieram a Bem manca a. lei, que vai firmar-se ma.is nà 
baila • foi !lllla reYista. geral de tudo quanto indole de cada. homem, do quG no bom trava
póde 'desejar o Bra.zil. Então, quando S. Ex. mento d&.~ suas disposições. (Az:i.oiaàos.) 
allndin a imparcialidade eleitoral que pretende Oh ! senhores, ou o senhor foi bom ou. mau ; 
mante.r deu á sua palavra um tom de convicção si foi e é bom, não precisa de. léi para reco
admira;el. (Riso) nhecer que o pobre invalido, chegado ã idade 

o sa. AaISTIIIES SPINOLA:- v. Ex. está de ?O annor:, tem dir_eito ao des'.:llnso; si foi 
fazendo o elogio do nobi·e preside.nte do con~ ~ e mau, nao póde ni.1:guem a~pellar pa_ra. o11 
elho impulsos do seu coraçao, e a lei o auto~1za a. 

6 
• atirar esse pobr~ coitado à m~eria. e afinal á 

O SR. ÂNDRA.DE FIGUEIRA:- Ouça o resto, morte. · 
O SR. EscRAGNOLLE TAUNAY :-Ah! Sr. Entretanto, senhores, quanto é commutn 

presidente quanta. cousa terá o inglez que ver ! entre nós os pret.Qs velhos recusa.rem a liber
(Riso) ' dade ! Eu mesmo ouvi um.' delles dizer 11 um 

Reconheço em tudo isso, e nas multiplas senhor seu, aliás bom a generoso : e Quem 
promessas, a manifest.ação dessa. habilidade comeu a c~rne, rõ& os osso•. (Ri$o.) 
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Não é assim, de· certo, que ficarão satisfeitas 

as necesaida:l~a 1noraes dos s.pres~ados e as exi
gencias economicaa do paiz, 

Pergunto, porém.a.o nobre ministro da guer
ra: qu.11 o pmsam.'!nto no- pl'ogramma ministe
-rial, 0m rehçilo a est:. iinp1>rtantissim;. qu•,atiio, 
que lhe pertmça, s~ja delle, e fructo dos seus 
estlldOB e convicções 1 · 

o Sa. CoN:rt..GE:.t:- Melhora o fundo de 
emancipação: 

O SR. EscRA.GNOLLE TA.UNAY:- Peb amor 
de Deus; é idéa que pertence a tolos. Os m(l.is 
ferrenhos e>cravucratas, os da gemma, como 
se inLilulava o SI'. Martiu.h.o Campos, não fal
lam em outra co11sa. E' até a tecl:i. em qu~ ba
tem de prefel'encia.; reforcem o fundo de eman
cip.tção. E" com o que contam. · 

o Sn. Fl!!LICIO DOS SANTOS: - Que ria v'. Ex. 
qne o governo fosse revolacionario nasti 
questão~ 

O SR EscRAG.Noi.Li: T.1.uNAY :-E o fündo de 
emancipação destizl~do ao Cear&, Amaz.on 1s e 
outras -partes, ha ele reHuir, a.!lgmentando·ee 
mui naturalmente os meios d~ que dispõe o 
E~tado pa.ra ·as mrnumis~õei!. 

Como intitulár nova. uma medida j:i. ado
pt&da por varias prnviucias ~ Pois mio vemos a 
pro vincia ds S. Paulo tral>a.lhs.ndo acti ~acne11te 
nes••i sentido 1 (Apa>'tos) C;i,ladame11t~ tem 
feito mais do que se pensa. (r1panes) 

· Em·tolo o caso é idêa bau.al (nao apoiaclas). 

O min:isterio níiO pode fa::;er mon~pofü1 desta 
lembrança.. Quau.to á. ca.pitilçilo. qual o modo 
d·e cobral-a ~ Será mais algum pretexto para 
empregar ali.lha.doo. Como ae ha de fa.;:er esse 
serviçC> 1 (Apartes) 

O Sa. F1!:Ltc10 DOS S.<1.N10s :-E' preciso q11e 
as provilleiae que não têm· escra. vos coucorram 
para a. libertação dJs e~cra.vos da.quellas que 
não esllío no mesmo caso. 

O Sa. E;;cRA.GNOLLll: T.i.UNAY : - Quanto ao 
programma do gabinete, na questão financeira, 
sua fraqueza, inanidade · e vacuidade são lla
grantes. 

S. Ex. nada nos affirmou ao certo; promeueu, 
q_ua11do muito, estudar a~ n.osaas difficuldadas. 
Sempre a mesma cousa. Pois, n:is circumstan
cie.s penosas do Erazil, C).Ue urgentem~nt3 pre
cisa. de estadistas com idcaa ja assentadas, qu~ 
deveria t3r em cada. minish·o um elemento de 
força e cabedal aecumulado Je estudos, ó justa
me.nte quando o nobre presidente do conselho 
vem dizer-nos que vai examinar aa cousas desde 
o_·começo e necessita. do concurs:i dJs aeus ad
versa.rio~ reunindo-os em ami~tos;a concilia
bulQS, onde se dise.1ti1·ão m~di ,a.s financeiras 
entre o sorvete e a chica.ra de chã. com as com
petantes torr.J.da.s ~ ( Riso) 

Aliá.3 não faltaram as ch.;i,pas b.abituaes : 
equilíbrio da receita e desp~za, conversão do 
pa.p>l-moeda, economias bem enténdidas, fru
ctificação d~s fontes de i·eceita, emfim todo e~se 
panara.ma promettedur que os minbterios li
beralll!, todos, u.ns apôs outros, ·fa."zem vêr i ca.· 
ma.ra ••• por i:i.1n oculo • . (Biso) 

O Sa. ARISTIDES SPrN'ou·:- Oprogramma 
do gabinetG foi bem explicito. _ · 

O Sa. EsCitA.G)!OLLE TAUN.\Y : -Comi, expli
cito~ Nada ma.is \'ago. Em ma.teria fin:i.ne~ira, 
protestos de IJOa.~ intenções pou ~o servem. E' 
pre~iso ter idéas e estudos serios. (Apoiados.) 
Comparo ·o programma. do mb1isterio actual 
co:n um gl'ande chocalho, quD. para fazor ba
rulho o ·prodnzi.r sons e$trilentes, só requer 
nm grifo de milho ou Ull1 soixoai11.ho rolado. 

1\ pres~ntou·se~nos o nobre presidente tio 
conselho com esse immenso maracã em punho 
(ris~) t! pede que nos contentemo3 com esSI'. 
musica ~(Riso) · 

Quaes sã.o as medidas, senhores 1 Pois, si os 
ministros são os primeiros· a declarar que agora. 
v!lo começar a estudai' os negocfos rudim~n
tares d'1.s sui;s p'.lstas, confirma.mio aquella triste 
verdade que o honrado conselheiro Saraiva 
ernittill com franqlleza. no senado brazUeiro. 
i'to é,' que - os nossos ministros· quasi sempre 
quando-começam a saber :i.lguma. cousa da ri>
P"rtição que parecein gerir s'.to apeados do 
poder; 

. o SR. AR:rSlIDES SPINOU. :- Pelas colliga
ções. 

OUTRO SR. DEPUTADO :-De" quem é a culpa 1 
O SB.. EscB..\.G~OLLE TAUNAY :-Como poderá 

o pa.it mnrnhar com segurança tendo á sna 
frente um ministerio formado de elementos em
bora intelligen tes, · mas fracos ~ Quem soffra 
com tl1do isso ~ O ·Brazil, que di;ivai-ia engir de 
cada. um dos seus ministros, i>elo meno~ p1•esi
dentes do conselho, o a.esigna.la.mento de uma 
idea amadurecida e_prompta p~ra ser posta em 
execução 1 .. · . · 

Perg~nto, senhores, o que quer dizer a a;;
censão do conselheiro Oant.1s ao miniaterio da · 
fazenda.1 Em q 110 occasi:io manifestou S. E:s:. co
nhecirnentas e proficie11.cia etn pa~ta U.o Jiffi
cil.tãoa.ngustiosa quasi ~Não ouvimos a'voz nu
todzada do nobre deputa.do pelo 12• districto d~ 
provincia (lo .Rio de Janeiro declarnr-nos que 
neste ministerio o~ seus diversos membr.is es· 
tavam. dealocndos ~ ·E o nobre ueputado, na a.na
lyse das diversas paetas, nem si quer deii.ou o 
lo~r da fazenda. pa.ra. ne!le encravar o presi
dente d1> conselho. Pois, qu«ndo estão sobre nó.i 
urgindo que3tões tão penosr.s, tão 'lerigose.s, ha
vemos de estar suj9itos a essa. iniciac;ã:o mais 011 
menos longa e obrigada de eada um dos Sr~. 
ministros 1 (Apoiados.) 

o SR. FSLICIO DOS SANTOS:- A critica e fll.
cil; a arte e que é difficil. 

O Sa. Esca..1.G-NOLLr: TA.ONAY;- ;Senhores, a. 
gent~ redeetid,1 e s~nsata vê n~qnetle prô
grsmma q ne ha dia.s atroou aqui os eehos da ca
ma.ra sirnplesm~nt' um pretexto parij, ma.tar o 
tempo e chegar-seá época clima.t~ri~a d~s elei
ções. Eis explicaJa aquella franc.~ hilaridade 
quq acolheu as palavras do nobre presi lente <'lo 
conselilo, -qua.udo u.os quiz S. Ex. dar arrhas 
da sinc·~ra. o absoluta imparcialid11de que tra
tará da manter no pleito prorimo. 

o· $}1.. MlSTlD:ES SPlNOLA~-Hila.ridade muitl) 
· im propri& da occuião. 
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O Sn . . C .tNDIDO DE Ouvnu (min~stro da 

guerra):- Esi:l',r em pelo~·factos. . 
. O Sa. EscB..\GXIJLLE T.<1.u.:xu:- E•sa. hila•i
dade ó a manifest 1ção .te urn senLim ·nto g~ 
.ral; &!se ri'o communica.tivo des:i.brocbou ·coa:. 
iorça iucoeI"civel. A d•apeito de todas a~ resis
tenci is. que nós ll.P.~ta. banca.ili intentá.mos op
por-lb.u,não pudemos: tambem'deaatâmos a. I"ir. 
Até o propI"io dragão bI"agantino de ouro que 
o nobre p 1·esidente 1io conselho ~t·azi a. a.ppe n~o á 
sna. f..rda,como distinctivo das suas füneções de 
.veador, deve tel"-se <1ssocbdo a essa. alegre e:i:-
p:1nsão. . 

Para. quP, não nos ríssemos, Sr. preaihnte, 
!óra necessario que tivessemas a .consci "n
.cia. de garantias certas. lvlaa, pelo côntrario: 
.etn largos tra.~os .i à não esbocei a. ind·.lle do 
.honrado ministro da guerra, manifes1ando-se 
aqui incessantemente partida.rio antes. d:> 
mais~ 

O Sa. C..1.;.,-orno DE OLrvlUM (mitiistro ela 
gi~erra.) : - E' umg. ~·de injustiça de V. E:o:. 
:Appello par:• 03 seua coil··gas de opposição. 

O Sa EscR.1.G~OLLlll T.!.UNAY:-• •• concorren
do para todas as depurações, colbcmdo-se â 
testa de todas as manobras do terceiro escru
tiiuo. r~1poiados e "'ªºapoiados. ) 
· Nós sabemo~, senhores, que o espiríto domi
nanie no g11bin·te ó ess~ de que nos fallou o 
nobre deputado o Sr. Ferreira Viann:i, o ea1)i
rito dP, provincia1 Que P-sse ministerio nãoe maio 
do que um grupo da Bahia. impondt-.se a todo 
o lmp-rio ~Não vimos aind~ ba dias quo appa
r:i.to ~1oq11cnte desenrolou um nobrG G aliás 
distincto depatado, cajo nom~ peço licBnç:1 

. pan declinn.r, o honrado Sr. Ruy B~rbosa, a 
nymph:i. Egeria do g:Lbinetu ~ctual, procb
mando uma das elaiçiie;; mais claras e i 1concus· 
sas que temos ti<lo nest!I. casa; um verdadeiro 
attentaJ1> j11ridico 7 

O Sll. A11.1sT1Di:s SPINOLA : - E' uma 
~pio ião. • 
. O Sa. Escru.aNotLE TAONAY : - E, senb~ 
res, não conh<?cemos a. inlluencu\ directa e alià.11 
j11><tifiC><dn cpls tem o notir<i repr .. sentanw no 
$eio .do gabinete 'l E' por aS!lim d izor " filho 
querido da llliniaterio, o Benjamim acolhido o.o 
sen re~aço. · 

O Sa. CA::.oroo o:s: 0LIV!:IRA (11iit1iat,.o do. 
guerr1i) : - Em relação a esat ekição, V~ Ex. 

. foi testem 1nh •, do m"n procedimento, - não 
querendo cell.Sc.rrar o dos CJtttros - abstive-ma. 

O Sn.. ESCil..\GNOLLE T.AONAY :-E o que ~i
g'Ilifica a pre~onça do nobre ox-1° secrei..rio 
ae~ta camara. 1 E como po ;erà a minot•ia. nl!ll 
fiscaliiar a S. Ex., como .fei 110 celeb~n dia 
da "leição que derrubou o gabineLe Laftty ·tte 'I 

Não, aenlloras; ;iflirmo positi:vam•.mtll : a oppo
siçao co11 ;ervado1·a ·e o psü: não t êm a. roenor, a 
mais l igeira. confiança nas promessas do ga.bi-
net~ . · 

O SR. CAN1lIDO Dll: ÜLITI:ll'L\. (ministro da 
gyerra) :-Gonfian~ não se impõe ; mas, pua 
accusar. esp ·,re os fac tos. 
·. O Sa. Escli.AGNOLLE TAUN.A.Y: - Nós, que te• 
mos prestado s"roços relevantes ao . pau, àe-
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nanciando todas as culpa.~ e rep~tidos erros da 
s itu,.ção liber al, co1110 que já nos se,ntimo!i 
:tlcançados e dizim!J.dos p"la <ispada que o nobre 
:oresldente do con, ·lho suspende. 11 svbr:i nossas 
cabaCAs, au1tment1indo a. noSl!a alfücção com as 
bla,ndi~ias d~ que fez tão 111.rgo u;o. _ 

O Sa. . lG.NACto MART1...q.s :-E!l.5e medo prá\•io 
só mostra fraqueza.. 

O SR. EscnAG)!OLLlli TAUNAY : - Não, se
nhores ; não nos dei:o;.ar m O'I ve.nC~l" pelo ter
rOT; a no;;11:1 disposição é outril, pois estamoa 
prOlllfltos para denunciar e protestar. Ainda. 
t9moe poi· alguns meze~ esta tribun '• mas to
mame>s o compromisso de, ua ~casi:iO compe
tente, pasaarll'.l08 para outra.:. a imprens •. -
Dalli <"Ontin11aremos' a. mnstl"ar â eviden··iao 
desencontro continuo do parti :o liberal, j:i. .não 
.lesde 1878, mas acinpre o manifüstado entre ns 
suas idéa.s e programm ·se os factos. 

O SR. CA:-iDIDO DE 0LIVEIJLI. (m'nis11·0 d<1 
gu '1'J'a) :-D-.sejamos muito· esta. analys:? . 

· O Sa. EsCRo\GXOLLl!l TAUNAY : - Rapresen
taremos o papel do cabeça 'tu: falia.. Embora. 
d·, golados, protestaromos. (Ris~.) . 

O SR •. FJCLtcto DOS SAmos :- F elii mente é 
illusão optica . 

O SR. EscRAGllOLLE T,\Uxn::-Entâ'.o V. Es: . 
noa quizera ver degolados devéras Y (Riso.) 

O Sa. B :tz~RRA. D:& \h:Nim ts dá. um a parte. 
O Sa.ESCRAGNOI.LE TAUNAY :-Como o noln·e 

deputado vem a.ppellar para o antigo systewa, 
'tu 11 te todos os dias os seus co- ·eli')'ionarics 
t':lzem !?raça ds que iniciaram uma. éra nova 
·leí tor•u · ~ 

Sr. prosident~, V. Ex. mande consi.~na• às 
palavras do nobrn· deputado pelo 3o districto da 
córt~ ; significam perfeitamente que ainda. se 
conservam as m~smas idéas de 011tr'ora; quem 
estiver de cima. quo aproveite; os quo estiverem 
em baixi>lavem a breca, (R iso .) 

(f ,.oca?>t. ·sa 11~uitos ap artes.) 
O Sa. P1ti:s1u1:NTE: - Attenção. P eço aos 

nobr~s d~putaclos que nii.o interrompam ao ora
dor. 

O Sn. Escn~GNOLLE TAu:sAv :-Não me in
comcnod un os apartes, Sr. pro.siàcrntc . · 

Por r>ll ave V. Ex. qu ·· fu i barn inspir1l'ioen
caminhando o P.spirito ,l:i. camara para est ' ter-
1•eno ; de outro modo fora imllos.~i ... el a ani
maçito o a -vivacidade, que re.1. tam neste re
cinto às 4 horas m~nos 5 minutos da tarte. 
Hn"Jitualmente 11 essa. hora. aqui é um de$arto. 
fR;so) 

la eu dizei". s1nhol"es, que ha. ii 11em t<lnha. 
~mpenho sinc~ro em manter a mats completa. 
n~u~rali !ade no ple\to eleitoral, a fim de qne 
s~ ma.nif~st"m ~:tactamente o jni.zo e as tenden~ 
cias da nação. · 

Mi1s, i,-.11hores, noss!l mesm.a difficul :ade ·e 
vacillação em qu'l si acho11 o gabinete para se 
ful'm:i.r, tem o p11.iz 11. p rova de que o m·•smo 
sentimento que anima. a minoria conaervaàora 
e . 1 nação, exis te lá em cima. no e <piríto de 
Al gum1. E~e alguem. com A grande, Sr . ta
chygrapho (riso) , nulre as mesmas dea~.onfian
Çl'S que nó11. 
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· Entretanto, é. eabid&- a ª ' pir&çlo intima da 
·c~rôa. O seu deaejo maia sincero. mais leal é 
eollh~c~r a opinião do paiz, e comprehend~-s~ 
bem, pois a po~içlfo do monarcha conatitucio
nal é neMe caao bastante commoda. Vale, 
de certo, a pena ser rei na logla.tel'ra.. D.eve 
ser mui.to agradavel e facil (riso) . · Para· ist0 
é que a Corôa desejara entregar o poder a. 

_quem já deu arrhas da sua imparcialidade 
e bõas provas de si no terreno da abstenção elei
toral. (Apartes) 

O SR. CANDlDO Dli OunmA. (ministro 4a 
giurra) : - Não ·se· esqueça de que o actaal 
preaidente do conselho fez parte desse gabi
nete ; é preciso lembrar-se disto sempre, a 
todo o momento. 

(Ha outros apartes) 
O SR. EscBAc;Nor.i.E TAUNAY : - Daqui a 

pouco me referirei a. isso. Esteja. o nobre mi
nistro descansado. 
_ Sr. presidente, a Corôa te!D procedido coqi 
muita correcção. Si valem de alguma coa.sa 
o meu juizo e applauso, aqui o proela.mo. 

O SR. Patsco P..uu.tzo:-Apoiado. 

O SR. ANDRADE F1GUEI:aA : - Não ap.iiado. 

O Sa. B:auuu. H Mi:N:s:z.a:-Nlo apoiado, 
porqu$ a inda nlo chegou a chama.r os con
servadore1; .V. Ex. t em muita razão •.• 

o SR. ANnRADB FIGOEIRA:-Nio, senhor, está 
i testa de uma propaganda; h ei de tratar 
disto. 

O Sa. EsC!UGNOLLBTAtmAY: -A Coróa mos
trou-se pouco euthuaiaat& do ayatema directo 
da eleiçã:>; dnranta ba.o;tante tempo manifüstou 
reluctanci& e juata, poi!I. se 1irmaT11 em escru
pulos constitucionae~. Houve, porém, tal ac
córdo de vistas entre os politicos doa doas 
credos e um oonJuncto til:o p(>dero10 de força .; 
que ella tevl} de concordar. Decretou-se entã'.o 
a eleição directa. Creio, embora nlo esteja bem 
certo, mas 1upponho que a. Coróa desconfian. 
do proprio Sr. Saraiva, e nlo havia. alias po
litico algum que nlo devoaae inepirar eue re• 
eeio, tão 1nau1 são 01 nossos habitoa na. e•· 
peeie. 

Em1im, nlo havia sinllo aceibr as cousas e 
esperar maia uma prova. O minisl.1'0 compre· 
hendeu a reaponaabilid~de que aobre .. 1J.i pe
aan, fes mil recommendações e com t"Elconhe
cida honeatida.de dirigia a eleiçio, que adnal 
abriu as portas do parlamento e. ama impor• 
tante minoria . 

O Sa. CA!tNl!:tRO DA CUNHA:- O Sr. Saraiva 
procedeu como homem de bem: · 

O Se.. E11CRAGNOLL111 TAUNAY: - Bem; el'tl 
im jã um facto q11e a Corôa assentava. e veri
iic .va para a sua apreciação ulterior. 

Senhores, ai o par\ido liberal tivesae aceitado 
lealmente a reforma, ai lhe tivesae r~conhecilo 
aa vant:i.gens e buacado augmentar-lhe M con· 
mequenciiae, como o primeiro que a applicou, a 
Corôa u ão teria motivo algum de desconfiança 
para com qualquerig&binete desaa pa.l'eialidade 
que se formaaae em vesp eras d.e uma eleição. · 

O Sa. fü:z'Bl.ULl DE Mzm:zi:s:.:. [sso não é 
proced0nte. (Outros ·apartes)-

0 Sn. EscRAGNOLLll TAUNAY:- Siga. o nobre 
deputado o u.eu raciocinio. · · 

E' curial acredit<trmos que a elevadll.. perso
naliJade política que encima toda a nossa orga• 
nizaçã.o soeial vai acompanhando a evolução dos 
factos· e apreciando os homens e aa coasas, á. 
medida que se produzem e d esenrolam os 
acontecimento3. 

Não ha ningaem que negue ao illnstrado 
monarcha. brn ileiro elevadas qualidades e in· 
conctt.SSO pa triotismo (apoiados), não ha tam• 
bem quem· não reconheça. o seu desejo de sondar 
á opinião publica e rc~solver, na. alça.da de> que 
lhe compete, de ·accórdo com o sentimento ge• 
ral. Acompanha, pois, de perto os aconteci
mentos e delle3 tira. illaçê!es tanto mais logicas, 
justas e rigorosas, qnanto não es tâ a ena mente 
· empenhada no oomba.te ferido entre os dous 
partidos. . Creio que disao estamos todos con· 
vencidos. 

Bem ; voltemos pel& lembrança aos começos 
do periolo parlamentar de 1882, aberta a cà· 
mara, eonstituida .mais ou menos regular
mente, com uma minoria. conservadora. forte e 
maioria liberal consideravel. 

E, senhores, o que viu então o moaarcna, o 
que observou nos actos dos miniaterios ~ue !Se 
seguiram, o que presenciou o paiz todo . Nada 
mais, nai.la menos do que o ~mpenho positivo, 
ce rto,demonstrado por ininterrompida successão 
de actos do governo e disposiçõ~e administrati
vas tendentes a destruir e inntil1za.r todos oa 
íructos, que pu1essem derivar da organisação 
eleitoral vigente. (Apoiados e apartes) . 

Com o maior cuidado, comc•lcnlado desvelo · 
e a poier mesmo da intervenção imperial, que 
não podia escasarase em vista dos conatr>1.D· 
gimentos e pêas conetitucionae1. monton.ee a 
ma.china. eleit11ral e insinuanm-se perniciosos 
elemento~, de mDdo que o corpo eleitoral, hoje, 
si funcciona.r com honestilade e nio como uma 
verdadeira catapulta de guerra e de•truiç!o 
aasestada. contra nóe. muito merecerli do paiz. 
Todoa Dll meios e mod011de corl.'upl(lo têm sido 
tentados e empregados systematicamente. 

o SR. BEZBBllA Dll M11N.r.z1:1:-·0ra, que in
juatiça ao partido liberal, qne enche esta paiz 
com muitaa nomeações de co!lJ!ervadorea ! 

O Sa. E1Cl\A.GNOI.LE T..i.tra.&T :- Pois aind& 
é possivel negar a "l"erdade dos factos que voa 
expondo~ · 

O Sa. BEZERU DE M11:"'EZ11:s:-V. Ex. está 
na.gerando. 
· o Sa. Esctl.AGNoLtE TAUN.u: - Pois no · 
meu entender, é as:sim que ae explica a morosi~ 
dade com 11ue se cona~ituiu o gabini:lte 6 de 
Junho oú antes de 2 de Julho, como o intitulou 
o nobre Sr. Ferreira Vianna. Ne. justa e lo11-
vavel reluctancia da Co1·6a em entre~ar o poder 
ao honrado senador Dant;is, e.videnc1aram-se as 
tlttvidas e vac:Ua.çõP.s de um eapirito superior, 
que nii:o linha remedia sinão r :correr ainda 
& um chefe liberal; cujo pass. ido todo par
tida.rio ~ deveria levJ.n.tar sinão su11peiç~e11 
em uma época, como a de hoje . 
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O Sa. BszBBRA Dll MJ:NEzBS:- .Cá fora não 

constou que houvesse rel!lctan.ciA da Coroa. 
O S1· . ErsaBA.GNOLLE ·TAUNAT. :-Como?! Não 

sabeis quaes u difliculdades que tem cer
cado aa -org ·UiZllÇ'ões ultimas 1 O lmpera.·lor 
com1Jrehende qu• o e1npe11llo doa ROvernos ul
timos é inutilisa.r a obra. do Sr. Snraiva. 

O SR. BEZEB.aA DE M:RNEZEll : - E' sa.ber 
muito ao como pensa a corôa. 

O Sa. P1usco P ARAtzo:-Iato é uma historia 
original. (Outros apa,.tes.) · 

· O Sa. E scRAGNOLI& TAONA.Y: - Acredit& 
que aio reflexões muito na.turaes feitas sobre· 
actos politicos, que se passara.ln ha poocos dia.e 
debll.ixo de nos~os olhos. Esta indagação e os 
corollari1111 que tiro estãe perfeitamente dentro 
da ordem. (Apoiados.) · 

Mas por que o Sr. conselheiro Saraiva não 
qui.z p6r-se Olltra vez á. frente do seu partido 
para. de novo dirigir a eleição com aquella 
isenção de espirito G superioridade de vistas, 
de que já. nos deu tão bello e:s.emplo ~ 

O Sa. SPtNOU. : - Ella declarei. os motivos 
com toja. a franquau, 

O Sa. EscaA.GNOLLl!i TAONA.Y: - O Sr. Sa
n.iva declarou que não contava nem podia con
tar com maioda dedieade. neste recinto. 
· O que querem di:i::er estas pala.nas de S. Ex., 
que em todo jogo politico, deet~a ultimas tem· 
po1, cumpre confessar, esteve sempre d~ IJOA 
fé e mereceu e a p t>lauao dos bone ci<latlito1 1 

E' que o nobre senador comprehende que os 
sgua·co-religiona.rios não lhe perdoaram a isen
çã:o com que se portoa. o chef•• de> g&binete que 
presidia à priweira eleição directa. (Apoiado1 
e nao opoiado1.) O Sr. Saraiva ficou au.11· 
peito aoa olhos de muitos liberaes-e ató ax
commungado.(Riso.J Pensam alguna que fonm 
e•bulhados dG uma. cadeira que lhe! pertencia 
lf por cansa do Sl'. Saraiva. cá não voltaram 
( ~tpartes .) 

O partido liberal tem bojo medodn imparci~
lidade de~eepolitico e reoeia. q11e, em novas 
eleições regalarmente faits1, venha a 101frer 
uma derrota inili gid& nu UtDll.s o, porta.nlO, 
mil vezaa mail doloro.'IA. 

E ÍllO dq certo Rconttl!4n 1i houver vereia.• 
deira iaençlo. (Apar td8.) 

Como contrariar esta uaerçlo Y Dignm-mo 
entlo BBUhOrGe, O que qo&l' dizer 91te C8p&D.• 

talho 'qae de continuo os chefüa liberllel lavan
tam para apavorar os tibiea oa. 0.11 vacil· 
Jantas 1 . 

Nilo é o aviso e a. ameaça de qa.e, si não esti
ver no poder governo qi:_e os ajude, que lhas 
estenda a. mão, que bes de em tempo soccorrQ, 
não podarão voltar ao. parla.mento 1 

O Sa. Bl!lzEaRA. I>B M~111ns:-O paiz tem 
mostrado que a maiori& liberal é immensa. 

·O Sa. RA.nasoNA:-Isto a.gora. não. O paiz 
de um momento par3. outro póil~ querer outra 
politica.. · · 

(Ha muitos outros apartes.) 
. O S11.. Esca&.GNOLLE TAONAY:-Est.a ai;iima

ção e repetidos a.pa.rLes moatre;m· q11e eu dlSSe a. 

Hrdade. Voltemos, porém, aoa.ctnal gabinete, 
que desenrolou vasLis.simo pl"Dgramma, tocando 
em todo9 os ponto~ e nos mais didiceis asaum• 
pUJ;; que im;•reesionam o e<pirito publico. 

E de que é isto proYa senão da pouca 011 ne
nhuma. siaceridade de vist&s 1 Não tem con
sciencia do que não poierá sequer chegar a 
meio caminlio, levando a.o cabo tão ardas. ta
refu 1 
. Na.da. escapou á. rede qne o nobre presiden te 
do conselho arrastou. Fez uma synthese de 
tudo e n:Io deixou de la.do, a. p·•r do~ a1Sumptos 
m,1is grav11s, a menor q_uestiuncnla . E, <!nLr~ 
tanto,qual a maior glor1a. que ae afüiboe a eate 
gabinete 1 

Ser um simples continuador do de 24 de M:Lio, 
que nqui immergiu ha poncos dia.a . Deve, com 
effeito,V.Ex.,Sr. presiden~e,saber que circulam 
telegrainmas de ministros que deixaram o poder 
avisando áa autorida.d •a e .ll·•ua antigos daa pro
vincias, qae dispensassam ao actual g.ibinete 
confiaa.o~ ci apoio, porque os homens de hoje 
nada. m·tia füze~ do que continuar :i. obra dos 
de hontem. 

Ub! Sa.. D'SPUTA.TlO : - Certamente ; aio do 
mesmo partido, aei,"Uem as mesmaa idéas . 

(Ha muitos outros apartes) 
O SB. . EaCRAGNOLLJi TA'ONAY: - Maa então 

com que uutoriclad~ e de que modo se apr~senta 
o :1ctnnl gabinete a cama.ra, pedindo o voto da· 
q11e1Jes uiasident8B qoe julgaram D.8C'!S~ario 
o.lhear-ae do miuistorio pa.ssado e ae uniram 
a nós pa.ra. derrubai-o? 

O Sa. BEzEl'lRA DlC M11N11Zl!ls ll ooTROi SRs. 
Dll:POTADOS:- Não por motivo de programma. 

O Sa. El<JR.AGNOLLm TAUNAY :-Como niio Y ! 
Vimos o Sr. Atronu Celeo Junior declarar to
lemnemonte que rotiran o aeu apoio dnq uelle 
ga.l>inote por causa dn. questão do3 fra.des e 
outrna quo co1:tinuarllo a. ser t1•atada1 do mes
mo modo. (Aparte.t.) 

Que rar.lo tinha n di1sidenci11 liberal para ae 
pronuncia.r com ta·1ta vehemencia., exigindo a 
quodl\ daqaelle ra.binet~1 Porventura. iutorolllOI 
meramente particule.rc1 1 

Ux Sn. DEPUTADO :-Nlo foi plr 9~estlo de 
principio•, foi por queat40 de admJD.lll:l'A\•ão. 

O Sa. E11c1U.GNOLLB TA.UNA\" :-Si u~im é, 
o qne davido, os minhtros que cahiram 1a:o pelo 
menos levianoa quando telegrapham para fóra, 
d~cb.rando que eate gabinete não é. mais do que 
o pl'olongamento da.quelle de que :fizeram parte. 
Ma.11 l!Jo ha ta.1. (Ha cli1'ersos ap'arte$.) 

Tambem Sr. presidente, com to1a a ra.zito o 
nobre depu

1

tado pelo H• <tistricto do Rio d,!! Ja
neiro já eovioll oma. · iaterpellação ao i:rab111.ete 
actual para saber de que modo penBcao ua ques
tão da desamortieação dos bens de mio morta; 

o Sa. Ouqum EsTRA.DA. Tll:IXBtR.-1. :-Si elle 
não a :fizesse, ou a faria. 

o Sa. EscRAGNOLLE TAUNAY :-Então veTe
mos sem ma.is evasivas e subterfügioe ai o ga
binete a.ctual póio decentemente coutar com ?11. 
voto> ela dissidencia e si es ta. lhe presta.ré. apoio 
honesto. · 
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uJ!" S!l •. DEPUTADO DA. :VA.IORIA:-E tambem 1 preciso "saber qO:al ô pensame:il.lo do governo a 

si póde contar, ou ·não, com votos da opposiçíi.o esLe respeito. ~i o nob~e e actual director da 
oonser\•adora. . s1tuaçào tiver em 'lista cumorir as euaa pro-

O s11• EscBAGNOLLE TAUNAY:-Não está. isto messai e desobrigar.a _sna p;ilávra, ba. deeuiJar 
em qneatão. O que queremos é saber o molo de que o pe~soal adm~nostn:iuvo_, tão prep ,•nde· 
P'"Dsa.~ ,. pi'oc"der daqu~lles que n~sacompanha- rante em ep~~s el 1tora~s~ S0Ja esco1mado de 
vil.IIl ha. tão poucos dia.s. E JJutro boa esp rança toJa a s~sl?e1çao ~ pa.rc1~!1dade. Co~o coDse~
de 'iue alguns caracteres sal>erão resistirá se- Yª1: admu1istradorA.s que Jª fi~era~ hga e. wius 
ducção, poisja surgem algumas vélas brancas 1~ti.ma. com os chefüs do f'.l.tt~do_ hbera.l na. pr~
nr>s nossos horiso11tes. (~1partes). Fallei em se-· ti:ª de t ,da. a. so1·te de tr~pehas contra. os d1-
ducç9~s.Não faltarão de certo. o governo actual rP.lto~ d?s conservadores · Na. ~dfa e generoe~ 
perfoitRmentc con:tece a. inopfa. do~sous re~ur- provmc1a, que ~e~ho a honra de. repr"fiental', 
sos, e a limitação da. sua e:s:istencia.. Es~a con- aeha-seu~ adl?lnlS~rad~r novel, b sonho e en
vencido de que, si conseguir qu:\ndo mui~o f~- ·tregue, na.a,ª? partido ~iber .J, was a ui.na. co
ch:n• o parlamento este anno, está coniellln:1do k~ e, .e a <.e_1x-..r. praticar~ como que s~m .con.
a.morte certa e infallivel no dia 4 de Maio s~1en~a, arb1trar1e1adc~ dignas da ~ator pro-
d~ 18t:i5. E' horoscopo infü.llivel. (Apa.·tes.) fhg:i ç~o e cen~ur<i. D1p-o com razao- uma 

· coterie- porq·.e nem s1quer os hom<>na que 
O SR. BEZERRA DE _MENEZES E OIJTao Sa. h1~e cercam o pr~sidente da provincia de Santa 

IJEpu:rADo:- Já sabe disto 1 ! Cathariua podem pretendel' ser represeata.ntee 
O Sa. EscB.AGNOLLE T.rnN!Y:-V. Ex. co- da idéa libe?al; si assim o fosaem, não tBriacn 

nbece .melhor a razão Jo ciue en (opaytes), poi~ feiLo cr"~nta guerra a. administradores di~nos 
está. no sentimen 'o gerul e já o disse o nobre e zelosos, como foram os Srs. Lourenço de· Al-
deputaclo por Alagoas. Si não fôra o terror das buq11erque e Almei la Oliysira. · 
eleições, teria.mos, com a. organisação do fi-1bi- Eatos companheiros de cawara, distin~tos e 
net'1 6 de Junho, de ver os justosresenti- hone>,tos, estiver•m, comtudo sujeitos aos ata.
mentas que em todas as bancada.s se haviam ques violamos ~aqnelles quA coi;stiiuem o gru
logo de lev(ln1ar. (,·ipoiaclos e apartes). Para po intitulado liberal, com desgosto <los qus bata-: 
que ta.ntas reclamações, s~nhot"?.S 1 _ lha.m honesta e lealmente pelos princi,1ius ge-_ 

Qaando é qin, nafoI"maçiitt de nm ministo,rio, nuinoe do partido. Não qoero citar nomes, mas 
for"'.tn assim tào me no e presa JOS os direitos e o fal-o-ei, si o q uizerem. 
prest•gio de importnnt~s provincias, pa1·a tudo Mas, a~nhores, taes foram e !!ão os abuso;; 
se dar, tudo se olferecer tao sómente a duas Je~sa grupo que o partido dc;ncmina lo das 
deli as~ . classes na província de Santa Q,itharina, onde 

. Concorreram como elemento quaai exclusivo ha. caraot 'M~ puros e numee de prestigio. aa 
para :i formação rniniaterial. engrossa por causa d-, liberaRa que, JJ,ii> que-

rendo passa.r-;;e para os consarvadores, aco
UlI Sa. DEPll"UDo:- Isto li uma questão pe- Jhem-se a um partido intermediaria, quA já. mo 

quena. (Não apoiados e apal'tes .) fez o f,wor de manifesta.r as s11as sympathias 
O Sa. EscaAGNOl.LB: T.UINA.Y:- Como q_uestão rta eleição pa~sada. 

fequena 'I E' pelo contrur10 capite.l (apoiados); Em occasião mais azada, senhores, fallar-vos
e atê queat~o d•• dignid11.cle. C11da uma daa ;>rau- ei do qus se pratica na provinda de Santa Ca
des zt'loas do lmperin tem as ~ua~ idóa.s. as suas tharina. Vereis quo uma l ·i de terror e op
Hpirnç~ea, e o deseju muito ju1to de apparcicer pres~ão acabrunha os professores puhlicoa, que 
o predominar. (ApDiados e 1.1.partes.) O ele- podem, como j:i foz este pre-idente desastrado. 
meuLO t"•O gi·andense, por exemplo, devia ser ser removidos violentamente do> pontos do litto-
1·e~ru•entado n:i actu:•l orKanfa:1ção, porque ra.1 par,• os centros mais lon'l"inquos e ~grestes. 
11~e agr,rn tinha tido verdadeira pr ·pondor.•nci.n Aqu<!lle adminiatrador, peza-uiG dizelo, nih 
1101 n ·gocios poblicos. (Aparte3). Nínguem, po· e~~àna ,,Jtura. d:i.sua.elcivada posição. Pe:iant~s
róm. protesto1i ou red .• mriu. tudo ficou sopit:1.rb coem saa linguager.a, alardeando theorias que· 
pelo pwor deste phantasma com que o nob1·e d"sment~ na pr:itica., pu~ril em 111ultipla.s occa
pr0,si<1ente do conselho assLJeta os seus co-reli- siõea, não tem o prestigio devido para se l'a;i;or 
gionarfos, quer timidos, quer valentes:-Ahi respeitar, nem tal nto para se impor aos oatros 
vem oa conservadores-. B st• esse grito e tados e provoc11r adhesões. Usa mal dRs leituras qne. 
pelo principio de direito natnral ser1'a te ipsurn fez, á maneira dA. um espiritf)desequilibraào que 
agarr•1m-ae á figura politica. que s~ lbe~ a:fig-ura nito pôde assimilar convenientement<i aquelles 
B ta.boa ·de salva~ão. ch~m :-se ella. Lafayette, conhecim~ntos quo prócnrou co1her·e a esmo_ 
Dantas ou Saraiva. (Apartes.) 11pregõa. com entono. Já aqui citei um11. das , 

E d natural, pois, na occasião da crise e no su1u opiniões, contr; ria á nos~a lei funda.
momento capital Jo perigo, ficam de lado as. mental, e pela :pml o poder judiciario deveria. · 
eaaceptibilidaàea e até os estimulos da digni- 1·atar sujeito ao p<0der executivo, etc. · 
dade. 1Apoiados e ni'ioapoiados.) E' simple.~ tendeno·a sp"ncerbna;;mas toda<; : 

o sa. ARJs-.:rolllS Srrnor.A:- Em :inateria de as suas aSJliraçõi:j~ são concentra.r a. maior som-
d ma possivel de autoridad« em uma só mão para· 
i.i?niiade cada uw é jufa. poder então dirigir convenientemente toda a -
O Sn.. ·EscRAGNOLLE TAUNAY:- Que o g3-- soeied~da. 

binete •ctua.l é,por emqLanto,prolongamento do Haviamos de ver bellas cou~a.s com o tal Sr. 
outro.mini -te rio, varifica-se pela conservação Gama Rosa a. guiar o mecanismo social do Brll.• 
do todoa os presidC!ltes de provincia.. Desejo e zil...~ atá do mundo inteiro. (Riso.j 
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O SJ:'· ARISTIDES SPINOLA :-Quer V •. Ex. o l O nob~e presidellte do conselho viu o ·ca$O 
despot1Slllo contra. a liberdade do pensamento~ serio. Apertado, recorreu nntão ao geitfobo e 

O Sa. EscnAGNoLLE TATJN..\Y :-Como dele- tratou d~ ~e~viar a alt~n.;ão publica do inCi
ga.do do gov"rno e dentro dos limites da consti- ciente. Ah1 descreveu-n·JS a.quo.lle> epi<odio tão 
tuiçã:o não pó le elle fa~er eabRdal das suas : tocante, em quo figur!l.vam os dous hoje t•epre
idéas particulares, que po1em. servir a m grupo sentantes d~ nação a su~iretn as ladeira.a da. 
de p'ensadores e ser d1•senvolvidas em seS5ão montuo>a c1dad~ da Bahia, um, jã homem, 
de so~ied,.des litterari~.s ou philosophica~, mas l~vando pela mã? ou.tr~ ainda. b~m menino 0 

são impertinentes em d(•cu1uent.oa officia~s. fü~o ~o um amigo mt1mo /El.tst>J. E o ponto 
(Apoiados.) Isto mo3tra quanto aquelle moço 1 ObJectiv" en ª. o.ula le lah~.(r_iso1. · 
e novato. ' O nobre ostid1$ta. cbe *ou atea 111d1car-nos as 

Peço, pois, ao governo que me tranquillise. [ ~ropo_rcõe> que tinha então. o meu - collega, o 
e diga $i_ o seu pnmposo p .. :ogramm!I., dese,1ro- :Sr. Pmho '. le~te tamanho (ind•eatili'.o com um 

. lado a~m p~lo nobre prl'<1dente do conselllo, gesto.) (.l.~"lo. ida~e proloi>g,tda) 
se v•;nficar:i poi: meio de factos on ncari so- O que e certo e que _S, Ex. S3t~ prompto 
mente e todo ell~ em pala.vra.s palavraa e mais para nos levál', a todos, a aula de la.t1m, (.'1pa1·
palavras ! • ' 1es) comtanto qu~ nã~ s~jatI•osr·•e~eito-.(Ri~o). 

Em todo ó caso, repito, si 0 gabinete actual, . Lembro. aste ep1sodl0arnho grae1~so paraJUS
aasombranilo os s0as amigos com este espan- t:ficar o riso ;010 que foram acolb1da~ as pa
ta.lho de uma. possivnl a~censão consei•vadora, lavr~ll de S. Ex., mau g;ado pro~'r1das com 

. conseguii- atravessar esta sessão, a s iia. qu•~da gravidade sole.cnne, q uas1 draauittca. (Apar-
é infüllivel logo no come90 da:se>siío segninte; tes) . · • • .. 
e eatão ficará demonstrado a vacuidade abso- O que dG sub1to 1~vad1': º.~s_p1r1to da. ban~ 
lutll. de todas as intenções que 0 nobre pl'esi- c~da con~ervado:a, nao esta. l!rnuado a este re• 
ciente d•) conselho veiu aqui proclamar com a cmto,. ~.x1ste mais ~lto, e esta.bem firmado na 
sobranceria e inLiuia satisfação de quem se cionsc1enc1a da. naçao.,,, dn. coroa. 
apresenta come> o salvador, não ja da situsoão O Sa. BEZlillll.'lA l>E MENEZES:- V. Ex:. esta 
liberal, mas até da sociedade br,·zilei1•a. fallando por bypoth~sa; bem $ab0 qua ha de 

E' recebel-o de braços abertos marcbándo ao sahir o contrario do 1~oe e~tâ annunciando : 
qeu encontro com palmas ern punho e sobre elle os 1 •r&ce :entes dos lib~rae8 o ass~guram, (Oh ! 
atirando as mais odorosas Jlõres. · Oh ! ) 

li nobre presidente do cooselho deu-nos o 
el:empto e inaugurou o -ystema. das blandicias, 
:meig;1.s caricias, e boas palavras. 

Não dispenso1 1 ninguem dos seus elogios. 
Qanndo o nosso collega da opposic;ão, de11u

tado pela Ba!lia, o Sr. Pinho qufa pelo re,paito 
a ventaile contestar a S. Ex. em r··lação i~ 
eleições da. 13a.bia, o modo por qnci S. Kx. o 
contrariou foi admira vel. Creio q ~ ll a cawara 
se recorda, pois o epiaodio teve o 11ciu quô de 
tocante. (Riso.} 

Com efeito, aflirmarn o presidPnte do co11-
s2lho que na Buhh as eleições tinham cor-
1·ido libcrrimas. E ao proteeLo um tanto enor. 
gico do no~socoll11ga, S. Ex. pasao11-lhe posi· 
tivamente 11. n1ão pala. caboca (riso) lombro.ndo
lhe o têmpo orn que olle,a.migo do pai, levavo. 
o Sr. Pinho, entito criança, pela. m!Io á nub de. 
latim (i•i8tl) • 

O Sn. F. BELIS·\RIO:-l~studei as eleiçõe• da 
B-1bia. n!I.· comm;sslo de poderes e vi a msis 
estranh:i.vel e illegal inter\•enção doa magis
trados. 

O SR. C.i.Ncrno DE OuvEm,\ (ministro da 
guen·a) : - A magistratu1·a não é governer. 

O SR . .F. BELIURID: - Magistrados esco
lhidos a dedo. 

O S11.. EsCIUGN'JLLE TAt:rNAY: - Foi o que 
nos rlisss em aparta o nosso distincto colleg-a. 
Elle não se poude conter e acudiu com um pro
testo vehemente : 

«Diga t11do, re~lamou m:i.is ou menos S. Ex. 
e:ii:cepto isso; porque deste modo desde jll nos 
eoasideramos perdidos; 8i todas as pron.essas 
devem dal' loga1' :\.~ scenas <J.Uê se p~sa.ra.m na. 
Bahia, eatamcs mal pa.ra~Qs. ~ 

O SR. CANTÃO:- E' iinpossiveL 

O Sn. DTJQtl.11: EsTRAl>A TE1X111tA:-1878 não 
está. ceq u ecido. 

O Sa.EscaAGNot.r.E TAUNAY:-Quero, porém, 
Sr. presiJ~nt , oont11or oom a boa vontad~ e im
parci~lidnda do nobre presidente do cons~lho, 
façQ um P.s 1orço e deii;o-m · ~onvoncer de suas 
intonçlí ·s, trLn·o mo.is quanto, para a sua reputa
ção no prtiz, S. E,;:. t !m mais que g:u1har com 
esta isançiío de espir to, do que mo-trando-se 
partidario e su}·i!o âs pequeuas imposições de 
provincio.. (:!.poiados) 

O que pol' mim quero aflian90.r, é que não 
focorrerei na coneu1·a de s. E:x. 

No programma. ministarial jil. a.ppa.rece e 
g'llmG dn arrua q llll pr11 ton d,,m zunojar contrl'. 
uós Jn nos disiO: « S: nil'o tizerew esforços; 
ai não co:·rerem os 1<ous districtos; si ni!o se en· 
tenderem com os seus eleitor·>s, a. eleição lhes 
ha de ~P.r contraria..> E nada m~is fac1l do que 
achar sempre razão para isso. 

Por minha parte declaro, em alto e bom 
som,. quo hei de cumprirá r;sca. a norma qne o 
Sr. presidente 1o conselho nos traçou com ta
manha ben"V"Olencfo. P. D'•US permilta q11e nella 
encontre sinceridade e seriedade e não tr .. pe
lias, abu<os e a.rbitra.riedades. Siio votos de 
coração. (Aparte!} 

Si este gabinete confnu'r a viver, o que du
vido, vílríficarei m<1is uma. vez como se cum
prem as promessns sol<imnes ou si se p~reeem 
com aq llellas ela .B,,hin., de que nos fullou o 
Sr. Pinilo. 

O Sa. CANDil>O o:a: OLJVEIR..I. (ministro da; 
guerra): - Q11er&ülOS i.Gto, Cl depois ac• 
01111em•DOS. . 
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O Sa. EscRAGNOLLl'l- T.1.uN.u:- Esteja o no
bre deputado descansa lo. Contarei tu·lo quanto 
sueceder . Par'1 tanto e mais >linda, tr.nho hom
brid.1de .e serenidade do <:ons~ienoia. Saberei 
fazer j uatiça a mim mesmo e aos outros. 
(Apoiado$) · 

Hei de narrar a historia toda ao paiz. 
O Sn.. BBzEruu DE MENEzu : - Prestará um 

anviço • . 
O Sn. C.1.NDIDO DE ÜLIVllll\.I. (múiistro ela 

guerra): - E o seu proce~1mento será digno de 
louvor. 

Eui todo .o caso, o. illustre deputado.pelo ruo 
de J ,, neiro. o Sr. Ferreira Vianna, jó. deu ao 
Sr. min·'atro de estrangeiros ·grave incum
bencia: ter:i o cuidado ·e<pecial de estuda.r -0 
pulso ao miniaterio, ·&VÍ.S!Lndo-o das suas crisea 
e do proxii:oo fim. · 

São, _p.ois, voZéB autoriza.das; quer de um 
p!Lrtido, quer de outro, que nos d;zem que" 
vida. uo actual m:nisterio ha de dnrar pouco. 
Si ha quem o apoia de coração e com sinceri-
de.de, ponha desde já luto. _ 

A' vista, pois, d~saa estreiteza. de tempo e do 
muito qua o nobre . actual ministro da guerra. 

O Sa. EscUGNOLLE TAUNAY: - Mas, 19- tem que fazer e estudar, pois folgo de reco. 
nhores, tenho razões pr.r:i. insistir na curta do- nhecer em s. E;it . muita ]ntelligencia, muil.a 
ração do gabinete e nas graves enfermiJadPs activida.Je e amor a.o trabalho; ta.l como ra.roe 
moraes que o vão assaUar. Parece que por deputados deram maiores provas •.• 

·caos& disto foi escolhido para. ministro de 
estrangeiros um medico acreditado na. sua a.r- O Sa. CANDIOO t>E OLIVEIRA (ministro da 
dua pro.âssão. (Riso) · guerra):-Agradeço a·V. Ex. · . 

E que diffieul lad~s para S. Ex. essa trans- O Sa. Esca.1.1:rNotu T.1.uNn:- Não a.gra-
formação repentina nos h~ bitoe e nos estudos ! deça. Si não fosse \'arda.de, eu Dão o diria. Mas, 
Naturalmente mal- tem tempo para estar agar- S. Ex. tem m11itissimo que trabalhar, exami
ralo a livros, cojos autores lhe eram até hon· na.r, estudar e resolver ••. 
tem desconhecidos.· Está agora atraci.do a.o O SR. Prusco PA!l.AI.ZO :- Estâ preparado 
Vattel. Martens, Fiori e llotros. ( lfüo) com O. discursos de V. Ex. : leu.oa todos, .• 

S. Ex. deve ter deitado os lh•ros abaixo. o SR. ESCRAGNOLLE TAONAY:-Ah ! V. Ex. é 
A sua primeira visita foi, sem duvida, á. biblio- dos que confiam nos ency<'lopedistu, de quo 
theca da secreta.ria. de estr.~ngeiros. fallou 0 Sr.Fei·reira Viannal São estea ministros, 

Pois de certo ! Achar.se auiro, sem mais que·tndo sabem na apparencia e no fundo tudo 
nem menos,de repente, em um circulo de conhe- ignoram, qo.e nos vão levando a poaco e pouco 
cimentos completamente extranhos á_ s11a pro- a.o abysmo. . 
fissão· • • · Já. e~tã propara io ~ Qa&m o diz é o ex-mi-

o Sa. BJ:ZEIU\4 lllli MENEZES :-E' o primeiro niatro da justiça. Como é que es'>e nobre parla. 
que va.i à pa.l!lta. de estr&ngeiros nestas condi- aientar, boje sicnpl>!s deputado, nos assevera 
ções 1 . . . isto com ta.nta certeza 1 

O SR. EscB.A.GNOLtE TAUNAY :-Podem, meu Creio qae a mesma pes~oa elnqiada tem o 
collega, dizer que V. Et . eetà apresentando a preciso bom senllO po.ra recnar r.nte a reepon-
sua candidatura. (Riso) . sabilidade que S. Ex. sobre alla atira. 

o Sa.. CoNTAGlm :-Para. ser ministro da Não, meuq senhores ; o nobre ministro da. 
guerra é preciso ter apren,dido 0 maneio de~e guerra quando muito e~tá e:uctamente ua 

! • mesma.s condiçlJes do honrado conselheiro Sa-
pequeno (Riso) !."aiva,- e é grancle encowio que liço a S. Ex. 

O SR. C.1.Notno DE OttVEIRA. (mil'l.istro da Eue nobro senador, importante cija.dão · bra-
guerra) dê. um aparte. · zileiro,declo.rou co~ toda a. laa.ldade que, ~aan-

0 Sa. EllCB..AGNOLLB TAUNAY:- o que porém do entrava. ~kra os gabinetes, estava abso uta:
desejo é que o r:riinistro da estt•a.ngeiros, nas mente a.lhe10 ao~ assumptos de que o encar· 
suas relações com os repreientantes'de outras regavam. .Acho imposaivel que 01 nobrP.1 a 
naç1'es. pelo menos nos primeiros tempos, não actaaes ministros qu·~iram cullocar-.e a.cima 
vi equivocar-se. Nas conferencias que tiver, ~ease político, que fez earreira. brilhante no 
deixe-se de dar conselhos aos diplomatas, se 09 paiz e merece de t odos elevado a.preço. O que 
acha.r demasido plethorieos ou a.nemicos. Não alies não têm é a. aincerida:le com que aquelle 
os obrigue a mostrar a lingaa (riso) receitan- nobre caractgr externa os seus pensamentos. 
do-lhes ·recipes, ou tomando-lhes o pulso (Apolad.01) 
(riso.) Mas, senhores, em vista do muito que tem que 

o Sn.. FELICIO 009 SA.NTOs:- Não é serio isto. fazer, aprend.~r e e•tudar o honrado ministro 

(
.Apartes.) da guerr.~. lembrarei a S. Ei: .. um expediente, 

que refere Plntarcho. 
O Sn. CA.NTÃP:- Podia serTir para tudo, Conta. e~te grande bi..storia·lor que certo rei 

menos pr.ra niinistro de estrangeiros. do Egypto, de qnem n<'\ste momento não me 
O Sa. BJ.:zERRÀ DE M.r:i."l!ZEs:- Então é só occorre o nome, consult!tndo o oraculo, delle 

· para 09 llach:areis 1 soo.be que lbe restavam muito poucos annoa de 
\ida. 

O S~. CARNErno DA CuNJIA:- _O _d~reito in- o monar~ha,como sempre succedia. naquelles 
tel'~ac1ooa.l f.u parte do cui:so Jurídico. (Ha priscoa tem9(>s, a.preci&va o poder pela~ immen· 
muito.T outros apartes.) . sas regalias a elle inherente~, peloisozo e a. SU• 

O Sa.. Esca.AGNOt.t.l!I T.1o.wu :- De certo o j prema 112tisfação de todas asmundanidad~s p~s
Sr. mini1u-o da gnerra estranha.ria m11ito qae aiveia . Apertado pelo 1'eredictum do oraculo, o 
um militar fosse collocado na pasta da justiça. que fez Y · 
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Não dormiu ma.is, e por meio de nma. illumi

nação esplenlida., de qne t~h·ez nós· modernos 
não po<satuoe ter idee., apezar da lnz electrica, 
transformo,: as noit"a em .ia.~. afim de conti
nu"r a. Yida de eittl'>Lvaganti>simas dia.sipa.çõe~, 
rodeada. de,· luxo estupendo, poaipas e festas 
fantastiea.e, que tanto arnbiciona.va desfructa.r. 

Aa.sim, digo a. S. Ex:. : si considera o poder 
como o tal rei do Egypto, goze-o noite e dia; 
nã.o perca um só instante. (Apoiados) 
' o SR. ÜA.NtIDO DE OLIVElll.A. {ministro da 
gtierra):-V. Ex:. ha. de fuzer-me a. justiça de 
a.creditar qne não penso aSl!im. 

O Sll.. EscB.AeNoLLE TAUNA.Y:-••• si,' porem, 
S. Ex. considera o -çoder uma obriga.ção e um 
estimuio para. estuda.r,estuda.r e estudar sempre, 
queime então as pestanas no eume e elucidação 
das graves quci:stões que ·se pr~ndem. á sua 
pasta. . 

Só assim poderá S. Ex. deixar assignala
mento, embora. pequeno, da sua rapida pa.s
sagcm pelo poder, quando, entretânto, eu qui
zera ver o• seus t,1lentos, a sua a.pplfoação, a 
sua. actividade melhor aproveitadoB do que etn 
um i;-abinete destfaa.do a morrer de proximo e 
irremeJia vel de.~aetre. 

O que deixo <lito ê a ex:pr~saão doe sinceros 
votos que ·faço, não só a bem do renome de 
S. Ex., como par& beneficio do exeroito bt"a.
zileiro, tio nilcessítad1> de quemcuidezefosa
mente dos seus multi pios interesses. 

Si S. Ex. quizer por elle fazer algnma cousa, 
si q'lizer dar solução a assumptos q11e re
clamam muita attenção, muito cuidado, muito 
zelo, então não.os descure um só momento, não 
perca Uill só minuto, um só install.te do$ dia.s 
da. sua. administração. Estes dias estão con
ta.los. 

Tenho concluido. (0 orador e muito felici
tado.) -

• em 30 IIB Jnnllu de 1884: 
Vide pog. 240 do•Vol, rI. 

O Sr. Felicto dos Santos 1-
Sr. president~, agradecendo à camara o fo.vl;lr 
que fez-me interrompendo 1ua ordflm·do dla 
pe.ra ouvir-me, solicito sua bennolencia por
que meu estado de sau.le ditl!cilmente permit-
ts-me hoje o accesso á tribuna. . 

Senhores, a grande e.apiração dos directores 
competentes do progreaso, e que, ~ortanto, 
diwe ser a preoccupação dos verdadeiros pa
triotas, é a mais larga disseminaçll:o do estudo 
das sciencias naturae~,. por to:los os cidadãos 
capazes de comprehendel-as, como complemento 
da. instrµcçã'.o elem~ntar. 

ti:fi'ectivament• não ba. melhor disciplina men
tal do que OS methodOB de investigação scienli
fica. ; não ha. mais gt'andiosos re<ultados da 
activida.de humana, nem ma.is uteis a.pplicaçõe~ 
ao bem 1.~star social, nem melhores laz3res par;1 
o homem, sem eiceptuar mesmo.ºª requint!;S 
do gozo da.11 bella.aa.rtea, do que a. interpretaçao 
da. natureza 

<1 Esta. é, diz o profe~aor Hnxley, a questão 
mais i1Lporta.nta para o homem. Só essa inter
pretação pôde forn••cer-110s o bem estar mate-· 
rial, um.a base solida para a acçílo social, encta 
comprehensão do passado e fiel antecipação do 
futuro do universo. de que fazemos parte. > 

Assim e. Cunbeeendo. porém, no;;so paiz, 
sei que longe ~ta.mos de um desideratum, que 
aliás já procur~m realizar outros povos civi
lisados. 

Continuaremos ainda por muito tempo a cul
tivar uma. poesia ingenua, uma littera.tura. 
sem originalidade, uma. educação cbssica que 
nem ao menos é a ex:pressio da. paleontologia 
dos antii:os povos habitante~ da bacia do Me
di terraneo europeu, como observa o professor 
já citado, nma est~ríl m~taphysic~ invadindo 
a. politica, uma rbet.orica inferio1· á dos antigos 
e consistindo em in11Leis objm·ga to rias partida.
rias, sem objMtivo •erio e revt•lando apenas 
Ullla das faces do canibalismo hnmano ! . 

Quando pensaremos· a.o menos em elevar o 
nivel ecienti:fico da aristocracia direc:tora do 
paiz 1 

Já disse, em outra. occa.sião, que a cla,,,se do1 
ba.c hareis em direito é uma verdadeira selecção 
intellectnnl entre nós, attr~hidos, oomo ~ão, 
para ella os melhores talentos do paiz, pela 
fascinação do qu.asi. monopolio que ella exerce 
nas funcções do governo e da administração. 

Por isso lamentei que atê hoje nã:o se tenha 
a camara occupado com o projecto de reforma 
da inetrncção, elaborado com tanta proficien
cia pelo Sl". Ruy Barbosa, uma das melhores 
intelligencias do nosso tem(JO e uma das glorias 
do nos.~o parlamento. (Apoiados.) 

Nesse importa.ntissimo relatorio, reclau111-se 
com razão o estudo summario das eciencias na
Luraes como preparatorio .para a admissão nos 
cursos j 'lridicos. . 

Com effeito não. ha intuiçõea de talento ca.. 
pazes de supprit• tal instrneção, e, só com muito 
esforço e perseverança, conseguem alguns ba
chaffis em direito corrigir mais tarde a. deii• 
ciencill de seus estudos a.e~• de micos (apoiados), 
em relação a.o progresso e ti. evo1ução social. 

O defeito do parecer a que a.li udo eati!. em ser 
superior ao~ nossos recursos a~tuaee. Mr.s em
quanto não se ergue eua gothica baeilica !L 
instrucçllo acientillca, convém não descnrar _dos 
modost08 altares que temos, para que seJa o 
culto exercido com al~uma deeencia. 

O desenvolvimento das sciencias é. tal que o 
s~oulo já nâ<? comporta encyclop~distas. Boja 
a aspiração e uma cultora. synthet1c11o de noyões 
gera.e$ e a applkação especial ao ramo :&cien
tifico ~a\s adequado a cada individuo. E' a 
obedienefa á grande lei da divisão d~ tr~halho, 
e:z:a.cta·e fecunda aqui como na scienc1a. eco• 
nomiea. 

Importa pois melhorar e animar o estudo daa 
especia.lidad~s. 

As po!icas instituições que temos nesse sen_-
lido precisam de ce1·tas reforma.~, de conveni
ente amanho e ade•tU~da proteeção, 89!ll o q~e 
nada pólie medrar em principi~. E' necessa~10 
Mlimal-aa, empregando os cuide.d.os apropnar
dos. 
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. A. opinião publica' ainda. é infelizmente mnito 
pouco Jettrada entre r.Ó$ , . ao parlawento e . ao 

. governo compete a. guarda desses ·grandes in
tere, seg, grandes porque o progresso é uma 
.necessidade, ·e na. cou1pe tenclB. dos povos serão 
veuc~dos os meno~ illustrados, quaesqner que 
aeja.m suas oondic;ões nat·1raes. ·· 

Toda nossa acti vida.de politiea parecerá infe
rior á. dos primeiros tempos da noua. vida na
cional, emqna.nto andar divorciada destes :i.s
.~u01ptu!.l . 

E• lastimavel que, por não attender á neces 
eidad'l da cultura scíentifi~, duas escolas se 
vf.u delineando no !»irlamanto, contrari:,1 ao 
ensino das especialidades e das sciencia.1 na-
turaes. · . · · 

Um.a dellas é .representada aqui por intelli
.gencia. superior e talento brilhantissimo, mas 
.que, illuminada por nma fé religiosa demais 
ascetica, anda apavorMa com 6$S a$ not>ida
cks ••. essas lJioi,,gias, como diz espirituosa
mente. Tal escola considera. .a seiencfa mo· 
derna como irreligiosa .e a.terra-se com o aeo. 
desenvolvimento, suppondo-o capaz de p··rt.nr 
·bar u crenças mais cari1e de nosso "apirito o 
.os ·sentimentos mais terno~ do nosso coração. 

Senhoras, os quo assim pensam enganam-se 
completamente. (Apo ai.tos.) . 

Vou cou.teatal-os, citando u. opinião de dous 
do~ mais illustres corypheus da sciencia act11a • 

Herb •rtSpencer,o legisfa.dor da d•1ntrina. evo· 
lncionista, e Cl1jo enorme genio, pela vastidão 
.de seus conhecimentos. p•rece realizar a hypo
.these,impos~ivel em nosso so.culo, da reproduc
ção do grande Lypo . da autigaidade-Aristote
les - atfirma que quanto mais illustrado fõr: o 
homem m:iis. religioso será. 
- Qo.anto . m&is se aprofu.ndam ·nossos estudos 
sobre a natureza, maior hQrizonte nos offereee 
o que havemos de ignorar. P,tern11.mente. Cnda. 
lei que ptDseguimos nos conduz ao incogno.!-
ci'oet. · 

A: sciencia e a fé, ·que a snb~titue e & prolonga.. 
on le ella não chega, podein ser comparadas a 
primeka. a 11ma eaphera e a segund& á atmos
ph&ra "infinita. Quanto maia ae Jil>t.tar aquella, 
por mais pontoa toc&rá esta. (Muito btrn.) 
. ~~econhec·•ndo oe limitas que lhe d o im
postos, diz 811xley, e vendo aberto di:.nte de ai 
o livro cojo segredo não 11óde p 0 netr:•r, o 
homem cabe prostrado e e~eriments urna. tris
teza, uma meb.neholia que é a essencia de 
tod~s ae r elig·ões. E, procurando dar a A~se 
sentimento a -fórma que sua. intellig~ncia lhe 
permitte, elle crêa as thealo!!'iaa superiores~ 
. Este pensamento e a tolerancia. yne ell'I 
encerra füi aindu. ha pouco, com grande ap
pllt. uso, . mani füs Lado pelo ilhi slre chef· •. do par
tid'> Jili,.ral inglez. na. camara dos comrnnns. 
(Apoiados.) -

A scien.cía é o grande Archeo do tr.1 balho 
mOderno. e · ao trabalho (•stli connemn:tdo o ho
n:em, como recooh<1cem tod&.• as theologias. 

A outl-'' escola e a. ~ eoonomico~ myo:ies. 
. &ses tâm por prematuro o ensino das especi~

lid ·des, · µorque ~ó :i.ttend!lm ao que cust .. elle 
. . ao Es ado e aos poucos resultados immedialos 
-prod~doia. • Elles. levan\om ••m · balanço eom
mercia.l com 0llB88 dados e:r.eluaivamente e eon· 

cluem qne tal ensino é Wll ldxo, uma. pl'odiga
lidade i11cou1pativel com o orça.m~nto do Bra.zil. 

Eu poderia· re~pond~r e:r.amina.udo ce1·tas 
.verbas de. noss:1 das· •eza ·~ comparando-as cnm 
ir do ensino, confrontando o cllsto, por exemplo, 
do nosso pessoal administrativo com o do corpo 
docent ! tão mal retribuido. O resultado teria 
por con~luSâo o vereo de Juvenal; 

Da~ 'lleniam cor~is 1'exat censura col umbas 

Mas prefiro · transportar a discussão para 
outra arena. 

Senhores, todo o progresso de nossa ida.de, as 
maravil 111s do seculo, o bem est~r social, a 
aotividade ·do commercio, o augmento da. pro
ducção do solo, & apropri~ão dos thes:.i11ros do 
s .. b-aolo, a u tili:r.a(;ão e transformação da.3 
forçaa naturses .em su bstituiçà'.o do trabalho 
muscular, a · multiplicação d:u riq ueza.s e das 
subsi.atenci~s. fazen to re ·uar par a muito long e 
os sinistros vaticinios de Malthns. tudo é de
vido à 1>pplicação da.a lei~ da sciencia . E' 
estuclando-as e obedecendo a ella •, Elirigindcras 
para a~u conforto, qne o .homem vai avas;;a· 
la ado a na.turen. (Muito bem . ) 

A phil0$opbia não faz mais do que renovar 
as conjecturas e os erros anti gos. O espiritua
lis mo •le Plaúio e o materialismo .de Lucrecio 
aão .reproduzidos moderna.rnen te q111is i no~ 
mesmos termos. Si Aristoteles resilscita 11"; <! 
ho le, pou\:o aprenderia na dialecti.-:a. mo ternll, 
e si o grande vulto de s, .Thomaz de Aquino 
surgisse entt'O nós, não acharia a matP.physica 
maia adiantada do que a. que elle marco11 com 
o cunho c!.e seu genio immor tal. 

Intorrogando- se ·a. si mesmo, fazendo de seu 
esp:rito oraeulo, o how~m não póde ir mais 
longe. !<.:'uma sciencia acaba-ia.. · 

O methodo · moderno, porém, veiu dar novo . 
alento :i aciencia, e Arietoteles n ão ·se enteu
deria hoj" nas maravilhas do progresso." Sua 
philosophia é a meema, llia8 sua physict., su& 
phyeiologia aó têm v:1lor archeolo:Pco. Uma: .;ó 
das grandes descobertas modernas tem revulu
cioaado o mundo ·mais do que toda a sciencis 
antiga. 

N!o ee pdde, porto.nt>. com justiça. av~liar a 
utifülade do eusino superior comp11ran.Jo !ilfra
riamuw. Quem pretendesse julgar da utilidad ·das 
estradal! de ferro examinando o balanço d!l.s res
pectivas empreziu, calculand•• quanto cuebr"m 
e quanto rendem, sem eonsider~l-as como f:i
ctore~ do progresso geral e estimulantes da. .pro· 
ducção em uma zona muito distante de seu. eixD 
'e de suas terminações, comm·" tt~ri& grave erro. 
-. · Semelhantemente não se ha de aquilatar .o 
va.lor do ~nsino das espo~ialidaJeg p elo casto 
dos lentes e hbDratarios div'dido p alo numero 
de IÍ.lumnos que terminam o enrso. · · 

O sabio Condorcet, no seu notabiliesimo rela
torio shbrP- a iu1tr11cção, apresentado á assem• 
bléa l ;. gMativa, em Ab il de i79"i, e que aindt. 
boje é· um adi:nira-..el esboço de reforma.. desse 
ramo da. admin~stração, dizia q ai!, ai · o en -.ino 
priwârio avrov <>ita a. todos os cidadãos que o 
?ACebem, doa fructos do. ensino superior se 11ti
liaam meamo oa qn:e não o recebem_. • •. 
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Q sa .. PaESlDl;?iTJll :...-Previllo 110 iiobrA d~ 
dep11ta·do que o tempo concedido pata. o s~u 41$· 
~rso e·lá findo. · · 

O Sa. FEuc10 Dos SANTOS : - Vou resumir o 
ixi.uito q U'.-l ti11ha 11 dizer •.• 

O Sa. PaESIDE~n : ...... Pc9a·o nobre deputado 
prorogaQàO. 

O SR. F.e:Lrcro DOS SANTOS ; -Aceito o alviti:e 
cl.e ~. ~x; 

cimento .. dQ Sr. Derby ~ E o cnet.o da n.o~sa Es
cola de Minas nito ficará dasle logo eompen
sad" ·~ (Apoiados.) 

No 2'> volumP. dos a.nnaes da Escola. d~ Minas, 
que aqui tenho, vejo que a. producção do ouro 
em todo o mundo em 1881 íoi !lo valor de 
237 .07lk000$. sendo a cifra do Braúl 1.6St:OOO$ 
ou 0.67 o/.. Eru 1819 e. pro;fu~ção total foi de 
231.803:000$, e a do Brazil i.824:121$ oa 
O,i6 "/o. 

Para quPm conhe•·e a riquezaaorifel'll.do nOBBO 
(Consulta'.la ª casa, consenie 11ª proro.- sub-solG jà é tri•tissimo o algarismo do Brazil, 

gaçaa ,) wa.s aind"' se co11 frangerá o nosso patr ot.ismo 
O Sa. F'Et.rcro DOS ~ANTos:-S~nhores. E' de· si exs.minarmos a.s parcellaa componentes da 

ver do Estado proporcionar a to los ·as maios de cifra.. . 
inett·ucç~o para Q .,e~envalviwçnto da capaci- Della. 1.5t l: 130$ pertencl\m ã com!ienhiain· 
dade de ca .e. um. gl .. za do Morro Velho, :177:2911$ á. do Pa.ry, 

Alám. di>•o. o preito :i scie11c;a na qual deve 39:786$ á de Dom Pedro North d'el.Rei, tamb··m 
inspirar.se u gov rno e o r.-cop)lecimento qe inglezas. Apenas 5:517$ fora10 ~:x;trabiJo~ 
a9r ella o g•1h do progres•o j·; são oma j i:stilíca• po'' uma corupanhia bra.1.ileira que j!l. não 
ção do en'!iIJ.o das espe, .ial\.JadRs. Deirnndo, existe e 90:392.$ representam e produr,to do lra
porém. iSsu de lado e n m. f;;.Ua11do ll" vergo- b;,lbo nacional mailf c:u menos. porqu•~ ef:Be é<> 
nPa por que passalllOS, v··ndo só e~tudado l'or valor do ourO-fündiJo ou cunhado na Casa 'ª 
vi~jaritesestranireir,,so noe<o solo, que pó!' Rer Mueda l Si falta. aqui o pouco ouro empr"g~d() 
o laboratorio de tantas inv•·s1ig ~ões scienLifica.s ·na. ouriv,,sari~,'accr, •sce v deoutras provincias. 
e a offi -iuade tanta. em11reza indu5tri. l, mos- Assim poi~, 8>$a indastria, que ro:lfa. ser uma 
trar;·i mesmo aos homen< das e fr.>11 qu" o en- grande funte de ri·iu za no Brazil, é apenas 
sino da: especialidades é um grande negocio explora.d"' pelos e tran'-t'eiros. O quq f·lta par& 
para o Estado_ nacíon: !isal-a 1 Ensino pl:'ofissional e estm;tas 

Quanto nos c1Jsta o trabalho contractado dos prat'coa · 
.e11~raPgeiros tecbnicoa nas e111prezaq indus-· A prcducçíio d' prata em todo o muudo foi 
.triaes qo gov"rno e dos particulares~ Quanto. de 214. i50:0 .0$ {elll 17 pa\ze!!}, ae:pdo ~ero o 
g~IS'llCllil indo p1oci:~ar na Europ~ os serv co~ algMi•mo do Bra.zil J · 
!los e•peci•·lisllls em todos Oli l'llm0~ d,,!I con~ect.. O Sa. Aa1sno.1Gs SPINOLA :-Po•sui11do ri-
~ntos lwm IJ08 r quiHims.a mina~. como h.a ~111a. !UI S11hia. 
N~P v~Jerá a. pDna }iabiljtar pe$soal no•so 

pa,ra. p11upa1• e;sa~ ileipe2as e pare. que jiqi~,. no O Sa. Fxi.1orn nos S,1NT09 :-SQ en:i Minas 
p11i~ o <li.1beir11 q~~ custa.in.-iios tae' ~erv1ç11< ~ Ger~es, ha noticia de tres jazida.~ de g11olttI11' ar· 

QlblW!O!l para o ousto do ensino ,!as ,.apec'a· genl>fera. Os detractores d1 Ee~ola ·d~· ?dina.i 
lidat~s. m11s con•idere-se qM uma 116 desco- leia.i.1 o notavel tr11.ball10 do Sr, Francisco de 
.her1:4 ~c.ien~itica que pód~ delle n"·cer, uma •ó .·Pa.ul11 ci Oliveira ••• · · · 
app!jcação indu-trial póde ch•·gar para pa,. OS.a. AFPONSoCi::I.BoJoNIOR :-Um dali mais 
g11r Q capital e jqro~. O ciW\;lijo a quem_ couber · distioato~ alo.ranoa da .- 1cola de Ouro PYeto • 
. e;iaa fehci iade, em Ulll IJIODJeuto, pó'ª illustrar O SR. F'EL1c10 DO~ Sj\NTOS :-Sem dúvida • 
. mlll~ a ai e ao pai:il, do quo 11 l)la gera~ão d.;, A 

1 
ui éstâ no ·f o volum., dos anna.es a ~ :i:n!on.--

·di p!Qma.ta.~ ; póde ser mais Lltil ao povo uo que ba r. d 
Ulllli, dyna.atia da politfoos, Um sabío em g·eral ção da Q'alena. argentifera do A até, vi•1ta a 
Vlllll lmn um eslad:sta. 01111617 por E;schw~ge, P. ensaia.da. em 1825 or 

:Mas va.mos ,.ntra.r em ma.is pQsitiV1 demon- Monhva.·•le, por Qrdem do governo prpvinc ai • 
. stração. E, como meu fim é particularmente O estu..to agora. ê completo e os concessiona.rios 
•r_a.t r d.a Ei!cola de MiDas, deinrei de mã.o as Oliveira e Cb.rispiniano T:.v:~res, outro alumno 
• h la es~ula, lfemon<traram ·que i1-expiorsção "1-
Q~~a~ B'f"'cialioa.d~s. Comp_re ende-sa 'JU~llto era.tiva do chumbo e da prata do Aba.etó 1ó ea-
'Vº (Pria. di ier em apoio de uunha thes", ~1 ~ro- - b. 1 d · · 
ct.1ra_s.se ar_;.?"u.mentos ew outros rallloS do :>nsrno. po.ra capnae.s e oon ec mentas os nossos in-

v ~ dustriaes. Tq1nelllO' exemplos: Ha. pouco. foi o -ero1es•ot· 
·Llar: •y c}ia1nado R S. Paulo para. examinar UQl O profe~sor Bovet. da mesml\ escola, qae es-
0,,Icar'o alli descob ·rto e supposto com r>ro- creveu uma importantu memoril! sobre a in
prieda!le~ d·1 cal hytlra.ufü11;. 9 int~llig~nte dustria. miner 1 de Mi!las Ge·ae~1 jà ana.lysou 
41~cipulo de H .. rtt fez um hgeiro relator10 e daas outras amostras procedentes da Diaruan
disse· que conviria encarrega;.a um ai um no da tini< e d' ltaco1omy. 
nossa. Esc()b de Mina~ o estudo desse Colcareo, E' d~'· eapGl'!\r qae, l'raçaq e.o imP:q\10 d'\ E1• 
par& determin11,re111-1e as proporçõe• ncces- ~ola de Mhu .• , nm poóM• 11nno1· o Braiil ~' 4e 
sariu da mistura dll outraq rnehaa afim do lhrurar m~i• nntajo11une11te n~ Ji•ta dol 
ob~er-se bo!XI cimentD hydr11alico,. p~reC'ln· paiz~s pr. d1.1ctorc1 rle meheq pracilllQI. 
do-Jlie qqe da. experieuoia. rpdia re•nlL~r 11 o Sa. S1tvtA.NO BtÚNDÃo:-Apoiado. E1 uma 
crell~'! de uma grand9 e lucrativa empron eroellente inatiroi~io. 
iudu~trhL . 
- Ors.. s6~1bore~. si assim acontec0 r ainda h:t- o SR. FELICl() DOS SANtos:- Mu, 1·nhore1, 
v~r4 ~uem 'olb11 ççm av~MZI!- o~ peq11~P.O.S v.;111- a. d$lQII!i1!a~ll,9 4,e 1ll&tae~ \\r~i11~. ~Jo~AAiva-

~A. 32 . . .. ·. 
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~ente ·para esqes que valem muito em pequeno 
peso e servem de medida."de valor, é uma in
ju>tiça. 

O cobre, o ferro, o chumbo e t1nto;; outro•, 
que. mabrall serviços pre>tam á industria, á 
sciencia.e ás artes, e p:i_r isso não são menos 
preciosos, constituem immensas . riquezas do 
nósso eub-solo,deeconhecida.s 011 deaa.proveit ·das 
por causa da ignorailcia. dos processos de utili-
sal-os. (.A:poiados.) · · 
~ provincía de Minas, com um thorax de 

ferro e um eora.çto de ouro, na phraee feliz Jo 
illustce director da nossa escola de Ouro Preto, 
q nasi nada. aproveita da. exploração desses me-. 
taes 1 

ô fer1·0 ê ii.tilisado pelos pro ceasos primi ti-vos 
em · insignificantes art~factos de consumo lo
calissimo. Os cionb.ecimentoe mais elemen
tares da $iderotechnia moderna, upplicados alli, 
bastariam para crear um« industria riquíssima. 

Um projecto de conetrucçlio de fornos altos 
ja está formulado pelos professores da e-icola, e 
uma pequ.;1na protecçil:o do _governo será suffi
ciente pa.r>1. poupar-nos muito dinheiro 'e a ver
gonha. d~ importar c:is mais grosseiros prodnctoa 
de ferro da Buropa (apoiados) em um pa.iz que 
po;;sue a materia prima em qo.antida.cie . 110.fii.

ciente para. fornecer a todo o mundo. 
·o Sa. Sn.vrANO BaANDlo·: - E da melhor 

qualidade. (Apoiados.) 
O. SR. F11:t.1cro Dos SAN'i:OB ;- Isso :ficou pro .. 

vsdo na. Exposição Indu,trial. . 

O s11.. l\fou1ts JA.aotM: -E não ó só Minas, 
outras provinili1$ tambem o potsuem. 

O Sa. FBucro nos SANTOS:- A variPda.d~ e 
rig.ueza de no•aos min~reos é tal, que nos per
m1tte a fabricação de todas as eapeeies de forro 
sem difficuldade. (.4.poiados.) 

Alem do estudo doa meta.es, a Escola de 
Minas ~m se oecupado j:l. com o d~ varios pro
duc\os mineraes imnortantes, como o carvão de 
~dra. de outras provinc.iias,-os lil!"nitos e m••r
more~ de Minas, o militas outros, ftze:ndo nnu
lyilea de· minereos, firmando 11.· geologia tio in
terossaate d11. provincia 

Dua.t ou tr1H eacolaa mai~, praticas e severas 
como ell.11.; não ~eriam dema.eiado mesmo nas 
a.nga.eti as financeiras actaa · s. · 

O Sa. MoNTANDON :-Seria llllla <ie:speza. re-
projuctiva. · 

o sa·. FELICro DOS SANTOS: - A Republica. 
Argentin>1.jà posued11as e o Chile tre~. Com
paui aquella nesga de terr:i. enti·e oe An.les e 

.o Oceano Pacifico com esh va~ta·região que se 
estend~ do Amazonas ao Prata ! 

Senhores, o Bràzil ·não pó Je coatinuar ave-· 
getar no estado colonia.l ern que se acha. !em 
indu~tria.s, só agrlcol& ·a importando tudo do 
eiotri.n<;\'eiro. Uma crise da. lavoura, que tolos 
antevêem, deve despertar aêriament'3 a atten· 
çlo do g-overno, .nroe11ran.do 11m derivativo para 
a aetividade nacional. 

Entre outra.~ f ·n~es de produeçlo, avultam 
as in h1strias min~rlea, e principalmente ee11&1. 
por que se hão de crear nos mqlhoree elimaa 

. do p&fa ·indrutrias face Ui: e lacra.tiv.u1 q u:e noa 
attraliii'llô lmrnigraiitea e pro1l1sionaes 'q ll~fnos 

ensinar~ a tirar 'partido. de 'gra.ndAB r:qllºZas; 
perm ttindo-nos atravei;sar cnm m ~o~ perigos 
a phaa' gravissima. da tra1111formaçilo do traba
lho. (Apoiados.) 

O Sa. MoJUEs Ji1.annr :-Querem que o paiz 
seja es.,encialmente agricola. •.• . 

o Sa. FELICIO D03 SAN"i:os :-E agricola do 
café ..• 

o Sa. PRADO PIMENTEL :-Não São cou~s 
incompati veis.· .. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS:-Não, por certo, e 
fülizmente. 

O~jecta-s~ que é pequeno o numei:o de alum
nos da escola mineira. Isso é Iamentavel, 
sem duvida, Só attrib110 tal circamstancia ri. 
falta. de eonhecim~nto exacto do vai r <tessa 
instituição. Si, porém, são poucos os alnmnos, 
mdor e o aproveita.meato deli&$ e por isso 
meimo sa.hem da escola. bem prepara.los. Doo. 
testemunho disso á camare •.. 

O Sa. SILVIAN' BRANnio:-Apoiado .. Conhe
cem bem a sciencia que estudam. A escoh. tem 
ahlmnos distindissimos. · 

O Sa. FELIOio oos SAI'iTOs:- Tive a maior 
~~tisfu.ção sempre que vi.;itei e~sa instituição. 
Não conheço melhor ensino pratico no pa.iz. 
(Apoiado.) 

• Na escol?- de Ouro Preto não vi os compen
. dios aos 'l. uaes exclusivamente é confia.da a iu~ 
strucção dos alumnos de outr~a academia.a, 
qu:in !o os professores tem o seu e1t1prego como 
simple• achego pecuniario, "ccum.11bnd i ou
tras funcções re ndoaaa. Não ha a.Ili as disser
taçfü$ rhet,>rica~ e pedantes .. a• eom que outros 
procuram deslumbrar os alumnoa 8··m se f&
zere111 comprP.hend,ir e pregando doat~inaa 
alheias ao ensino para que são contractados. O 
Livro alli é o prnprio m~stre q 11e tra.balha 0 es
t11da com o alumno. (Apoia.rios.) Os exercicios 
pra.tjcos são diar1oe e em certo tempo feitos em 
\-iagens de instrucçao, explor · ndo o solo Ja pro
vi'lcia a cavallo e a. pé, qutndo é n~ces11ario, 
parando aqui, 11.colã, onde um object' carioso 
,u importante cliam.1 a attqnção do prof~asor e 

oli'eMC"-lhe anHjo de estudar e en~inar. 
( llidro Tmit.) 

Por isso, nas mi nha.s visitas á 0.11~ola não ouvi 
a entonai;ão ora.toria dos professores : achei as 
a.lumnos sempre trabalhando. Alg-ans, trajan
uo aventaes, ~liriiriam :i.s forja11. outros os 
:·orno~ de reverbero, uns extrahiam d· lignitos 
excellente gaz de illuminação, ou troa ana
!ysav~m min ~reoe. Em outra a.· h vi al
g11n.~ desenhando , outros. risc.ia~do em ma
deira. project.oa de rodas e ma.cb.inas. Aa 
provas escriptas dos ex~mes coas ~t am n11. re
solução de probl<imas Je m·•c •nica e olltros ra
f •r•nt~~ à <'Specio.lilade enaina<la, no deaeu
vnlvimento de projecto~ de utilisaçlo indu ,trial 
1loe minerae~ do paiz 'ltc . . (Muito bem.) Alli o 
profes~or Iião julgll desempenhar consciencio
samente r:iell d ~ver repetin lo a<ai:iaa.r"ente o 
cornpen·:!io. Ell~ indaga si o alumno com
_prehen!leu ·a lição, in·~uire na phyaionomh as 
duvidas, repete-s'. em <•utros· termos quando 
vê difficuldades d6 enténdimen:w, wpta o en-
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l!ino il. C'pa.cHade intelleotaal. de sorte que 0111 
menos r .. Torecidt:a da naLureza· ficam &tbendo o 
que e nec• ·a~ario. Os alu.aino;; da· escola de úuro 
Pr to sabem d'alli não aó sabendo co!llD se faz~m 
as cons~e, . mas tam.bem sabendo fa.zel-as. 
(Apoiadus .) 

E' certo que ~,., beUoa r<·soltados aiio devid'fl! 
. pr1 ooipalmentA ?O Dr. 6<>rceix, 1Uustre d re· 

CLOl' daquelle eat>tbelecfo1ento (opoiado.9,ver 1&

deiro aacl:lrdote do en<ino e ho1ue111 de sc;encia 
como poucos ba ..• (ap .. iados.) 

O SR. . Puoo Pr~!IN'ru.:-E' uma verdadeira 
notabilida !e e p•~rfoito homem de sei.~ 1JCia . 

O Sa. F~ucro nos S..1.N-:os ••• que .empMga 
toda. a. sua actividade na escola e !Qda a ua de
dicação no a.ruor da. a;:i ' ncia e no allludo do 
nosso p:i.iz, que estima como o melb~r patriota. 
(Apoiados.) Seu~ dignos collee-as o :icompa
i;>-hacn no z :Io pelo ensino e a E11cola de Mi.nas 
e um·• glona n,.asa. 
01111luruno~, animados e reprehendifos coroo 

:filho$, alli adquirem uma. instrucção l!Olida. 
osa. SlLVIANO Bu.NDXO :-Ap~do, muito 

bem. 

ponto autnnomicaa, não póde eatar depeudente 
da ca,1it-l l'&ra todo o en~ino superior. (Apoia· 
dos.) Cadi..-provin.·ia r•spira co1u razlo poaauir 
nm ee1.&beleci01e11to, ao menos. dosS<> <'Bp··cie e 
só a ineufilcieocia. de r. cur•o" inbibe saliaf11.zer 
tal de·<!'jo. (A.poiactns .) A's con•ider<çõ~s. do 
profeswr Gorceix convirá talvez accre ;·:cntar 
uma. reflexão politica. qu' ellas ugg~rem. Ein 
outr4S occaa1Ge.~ a tenho ti~senvolvi lo.a, por
t ·.nto, lim ;to-m~ a apontal-a resurnid .. mente: 

E' diffic' l 111:..n ter-•e {lQr mui.o temJJO " ani
d de poli tica 1e u10 paiz tiio vastawente eaten
dido sobre o m ridino. Tod"e o& grandes im
perio< têm sido projoctado~ sobre as 1,a,rallelaa 
equatoriaes. N~m a. unidade da r<>ça tem srllli• 
ciente cobe~ o pa.r .. re•i<tir ã diftP.r~nciatão 
fa.tal: de um povo que h~bita. clim..s muito di
ver<o~. 

No•so dever, porem, é evidentemente impedir 
tanto quanto p .ssi v'll a desaggrogaçào do iw-
1•erio e p 'ra qoe .ella se faça em periodo mais 
adiantalo de civílisação. 

Penaa.ndo aseiw, vot ·i coro o roinisler.io Pa
rani.guá. a rev•igaç1o dos impostos in\er11ruvin• 
ciaes. Com effelio,a oecessida-ie Je um rAiimen 
economico un.forme no lmperio não pó<le aer 

O Sa. FELIClO DOS SANTOS : - O professnr contest.ada. 8 a guerra interprovincial de tarifas 
Gorceix está. demonstrando com· factos soa dedi· nos levaria á ra.piJa. desa.ggreg&ção do Braúl. 
eaçio ao paiz. Como si nilo b11st• l58e o que e$t:I Por i .,80 , tambam vejo um perigo no mo lo 
fazendo, elle, reconhecendo a. conveniencia do porque vai sendo resolvida a qnestão da. eman~ 
levantament·> da carla mioe\'9.logica e geologieil. cipação entre nó~ ••• (Apartes.) . • 
de .Minas,centro da fütur11 carta do lmper.io·, oWe- Receio que a libertação das provmc1aa auc
r eceu gratuitamente ao governo prov1n~1-•l aeus cel!l!ivamente firwe <.liff~renças de inter01115e11 
aervi.ços para ta l empreza, cujos regultados 8 d~ opiniões qus.nto ao modo da liber t.açiiO 
1dnntificos e induetriaea são Caceis de con- total. Quizera que houves•e eolidarieiade en tl'& 
jecturar. Para ise:> pediu ao. meu tl!u~tre amigo, t das até ao :fim ••• (apartes d.it1ersos), de 110rte 
o ex-ministro da agricultura conselh•uro Affonso qu~ t()das concorreasem para. a in temni...açito 
Peona, per1J1ia~ão para ser-1he adjunto·o pro- que for {lQSsivel. . . mas niio e esta a occaa1io 
íes•or Derby, do mus••u, a quem ser.l confia.da a apropria.da. para entrar no exame . deue ne-
pa.rte paleontalogica. T_ão b,._.llo plâno •. tendo · 

II d l goc10. . · 
achado ac.-lhim•mto no inte 1geote prea1 en e Impt1rta.ndo manter o ·pensamento do. Acto 
de Mina~, m"u ai:uig<i Dr. Chaves, ~erà e:r.e- Addicional, seu1 augmP.ntar a de~centro.lizaçlo 
cotado á custa da provinc a. em poucos anno• a pofüica 0 dosenvolvendo-o quanto {t. desceutra
com di•pendi·1 iosign~ficants." _ fu.açio adminiatrntiv~ , o que c:onvem nã? ó 

Sr. pMsidente, YeJO qne o tempo nao me a. creação d , qua1i univeraUades ns.s províncias, 
permitt~. 1:mtrar na àemou trllção det•lh.ada do ms.s aim multiplicar as iDltituiçõea de ensino 
.roeu ~roJeCto de reform~ da Escola de .Minas. de eapecia.lidades, est~ bel~cendo-11s ' naa pro-

Fehzmente, o rei •tono 1>pr s entado pelo Sr_. vincia~ conforme as coi:ldiçõea particulares de 
Gorceix ao P"eaide11te de Mina.li ~apprA p-;rfe1- cada uwa. Aaaim, os orgias do ensino superior 
ta112e.nte a falta.. Tl'll._nscrevendo-o em segn1da ~ 88 di1&e1.11inatãO, mas a unid•dé s.-râ o lmpdrio. 
publtcaçlio de meu dr~ca~so. p~ra. ~que peço li· 1 Com raião 0 profe~s·Jr Gore ir. 1ti.111br!' que 
ceDÇI\ á camMa, fi<ll>.ra feita a. J'·9hfic"ção. tão bem creada foi a. escofa .e Veter1n~r1a no 

Cbarnarei a ucenç«o prin·!J, 'ª~mente pa.ra o Rio Grande do Sul como a de Min:LS na provin
tre·•ho d•e9'l t rab .lh:> em que está demonstrada eia. cujo nome assaz a jusffiCA. (Apoiado_s.) 
a conven enc:ia di< escol&· . . . • Ella. é por assim dizer um· .. r !co labyrato:io 

A es~ola de 011ro Preto f.>1, incre ada_ de in- natural para. o _estudo da especu1.h ts~e . (~poi.a
convomP. nte, por R ·r um m~mbro ll:!lltllado da 

1
. rlos .) O clima ·da Onro Preto c .. nv1 .a ao tra

g~ude cre.1çilo polytechnica. do Rio de Ja- balho, e que o laboratorio nio é de_.;cun~o, P"?" 
· .neiro... . . · ·\ vam-u'o os :1nnaes da e11eoli>, CUJO suro111an.o 

A r espo.ta do profe~sor Gorce111: e caba!. 1 tranacreverei no meo discu~so . Uou~ volumes 
A deecen~ralis•ção do :·nsino, no a ·nt1.do º!11 està:i publicados~ s. m_at ·~i ·I de 3°, jà J!.1~ prêlo, 

que elle a pede, .e o ~es•deratum d& ~~encia. . não e ilfe1·ior á do~ pr1me1ros . . . 
modftrn L. A• 11n1vers1d.de1 da 1dad• media nà-1 ; Além dos profe11t1_or<J11 contractados e do Sr. 
\4\111 boje nu l > de •er e IÔ se dnem· manter as 

1 

Oliv~ira, que já e tdi, leio entre:_?~ nom~11 '!<>a 
que Hlltam. · . rolla!10rador .. s d ates anna~a. o d~ um m!ne1ro 

O Sa. ALMEIDA. ·ouv11:11u.:- Apoiado. dietiacti•simo por: su:<. intelhi enca e iie iicação 
(l Sa. FcLrCtO nos SA:<Tns:- N"lo Ião taes ao tra~lho e á ecurnc1a.,. R.Pfir~~ .ao. Sr. D~. 

CT'!a9<>es ª1! q·•e ma.i~dev~os ac:c~imm•. (Apoi~ Coats. Se~11a,-fill\o d!). , E·'t·º la. . de M(ln8!;: h<J! 
(W1 •) U~ pi.i·:r. cQ.Jll 20 prOUilCl~B, . até çerto 'llJll. dOI S&U.1 boDI pro GSllO?'U . ~Q !J8 
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11.tPura~Nó mtrlelm .) _ Su111 Viagens e éà~d~ll 
màt Jlnrgieos aó éeutro e aó ilOi·te di proVutdià 
Jbérecem P.llpeéfal m1ü1çâo. (Apciia.d.os.J 

TériniilMildo; obset'vil•ei qàe não véiilio p~""' 
aif áil governo geral o d ·nlldfu liecess:tfu 1·ê.M 

·a t'efói'Lila proj!lctada. Minas estli eonstfoiildo 
eua1pstradãs dé ferró à stia. cfüita; deedê <{iie o 

- go~erlio g-er:·l deu-lhe a arteria priiieipii.l. 
EUa. t•mbem fará pc.r si a d..:spéza oeliêssai':s 
pata d~!leuvõh'êr à e cola. dé O tiro Preto, éOiíló 
etMil a e!lc!lfa de pharmacia • 

.!qu t1111ho uma cai'ta dd L.beu amrgo Dr~flb.a.
tés, a quem ã provincià. tanto é grá.ta, dêd •-' 
i'a.ndo que prop,.i.•â à asãemblé~ provincial o 
ól'edilõ Jieê·'SSli.i'iô. ' 
. E' qiie nÓ!l, os mineiros, ss.berri.<i!I quê à E.e-' 
C!ok .e Minai r~aliza intei ra:ai9iíte aua bella 
divi~a-cum mente et maUe"-· Tenbô éoil
clüido. (Apoiados; muito . bem. O orador é 
felieittJJlu .) · 

Projeetó 

A ãüemhiéi gérá.l réSôlve : 
Art, i ,. o~ engenh.,,iroa . formailos pela Es

eola de M.in~s d·• Oul'O Pr•ito, q11e cur~arem ali 
(lliilas de cáminhos ds ferra, reshtend.~ de aia• 
tE!riâê9 e ccnstrucçõ~e. e for"~m appr·ovados nu.s 
reepeet.iTàs disciplinas, gozarão do~ meemua 
direíto&-e. regalias que os engenbei.roa civis. 

Art. 2. o Ogu1·erno é a11tor1zado a reformar, 
ll&tn aliglliento de de!'lp0za, o ensino •la refarida 
Eecoh de M1n8.8, moditicand11 o ensino na di.-
1ribuitão das uiateri s do cur.-o ger ·l e ~uperior, 
eonfu·me ti•~r11conselhado a P:itperiencia, para. 
o desenvolv·m ·nto <.lesta instittiiçllo; 

Art. 41.o Ficam revogadas as diepo:>iQêíea em 
den•rado, · 
· Sli.la das aealllleii; 30 de Junho de i884 ...... A, 

F•iicio dos SantoB, 

llallOJUAI OB.IGINABI PtJBLfCADAS NOl!I ANNAES 
Dà lll8COLA. Dll llllNA.S DD Otll\0 Pa&TO 

J.• 1'ol1ime 

(lmprl'aG na Typogra phia Naciorii l) 

V E1tudo chimico e geofogico da1 rachn1 do 
eeD.tró d' .!14hu1• Gé r&!"• • t • parte. :--Arredores 
ele Ouro Pr .. to, ror H. Gol'cei11. 

2.o Estado geologico daa j&'liidas- de topazioe 
de Mine.a G.era. i, por a. Go ·cei:it. 

S.o E:r. .. loraçil<i . dHs min&S dq galena do 
AllM~é e estudo da. zon~ percorrid• d~ Our" 

· P~eto a_te .e~<e logar, por P'. de ?.a••.la Oli veii' '· 
4.<> V~agem de estudos metáÍlurgicos ao 

eetitfo ~e Minas Geraee; por J •. C. da Costa 
~·1nna.. .• 
. $.õ Aoaiyses feitas nó Ía.boratorio de chi-
mfo~ e doeimasia. . . . 

6. o N oticiario con t1Jndo da foB este.tisticos e 
noticia~ -de expioraç&s aurifera~. noticia; ~a 
Eseola, pro~rammas e acf.o8 legislativos. 

!!O · "'ºWnie 

· (imprilSs" em Ouro Preto) 

. ,.} .. ~ .~litüâo il~i~~~ é m~n~i'aiogfoo dai(roéhas 
~! a~Md. -iM d" <1ü.to f'réro, por tt_. (,lo"felêis: 
\ "'-"~' . . . . 

2.• A i:ilaustrili Diiileral em Minas Geraes 
1• partê-= oüro·e ferro--, por A: de-Bovet; ' 

3. • Tràilsmi <são da~ fur~·aa mt:ltorM á dis
til.ncia pelil. elec1ricid~de, por A• Tliiró; '·º Noticià. ·sobre a geologia e a:iineralogia. 
de· uma parte do norte e nordeste ds Mittas."'--
J, C da Guilt>i. S111illâ. . 

5. • Ana.lyses feitas noli Iábor.ttorios Ili! chi
milia e doeirnaaia da escda. FP.r~o. pdJ' D, J. 
lia H.oéba.-"-Cbn111b~. oliróe outril.s ~ubstatleias. 

6. 0 A dispho-phocação por A. Tlliré, 
7_. 0 M·,tallurgi& do fem'.l,-. O methado.ea

talão nos &stadoEi Unidos, 
8,0 Not1ciano variado, programmas e esta

HsH<iail etc:. 

3" Vril'tlme 

(No pMo, Typogra.phia Leuzingãr. Rio de 
Janeiro) 

{.o Biographia. de Lund . ..-. H. Géiréeit. 
2. • Primeira mem~i.'ia da Lund . &Obrê as 

gr'iit>ts da chapada. ceiltt ... I de Mi íiil.s Çjeraê~ que 
contêm oss~l!aa foaseis.= Tt'ildücqão d11 Leo
niJ.as D. Botelho. 

· a·, 0 Mi.maria ~obre a bacia. terciari& do Gan• 
daNila.- H. Gorcei~. 

~•?. Noticia sobre o pl~nime"'o de Amsler.
A Th ré. 
. 5,o Est11.dos meHlurgicos na provincia de 
Minas.- F. Pa.ula Oliveira, 

6. 0 ÉstuJo cbimico de certos minera.as dos 
ca.acaiho~ diamantiferoe que contim a.e· dos 
p 1os ;horir.o, va 11a tic? e. titanieo e terras da 
fam 1i11. Jo ceri111n. - H. Gorceix. 

7. o Memoria. s •bre o eaac«lho diam11.ntifefo 
\io Saió?ro (Bslli:•).-ll Gorueix, . 
. 8. o NQticia sobre a scorodica e pyrophy.lllta 

doe arrloldores de Ou~o Preto ...... J. C. da Costa. 
Seono.. 

9.o Noticia &abre um Z<:loiHho enco11trado 
ein uma rooha. pyru:z:e.o.foa. de Abaet~.-.Ü. Ger
oeix. 

10. "'naly•e3 . de oalca.reos; miri reos de 
ouro, f~itaa no l lboi'&totio d1 eecola1 001 anno11 
Jo i8S3-1884. 

U. Notici rio variado, 
Nota;-=To las essas mê·aol'iàs s!ó onglnaas 

de µrllfes~ores e ~hiin11•·s da escola.. Alem <li-80, 
ua Re1Jista de Eng nlviri" ilgllralti ui11i ê tiu~ 
troa co1nô á~siJuos cot!• brirado1'1i$ de~sà p11~ 
lllicação impari.ante. uma da~ qlie fatein inai11 
!io·nra ao Braii!, scb a inte!ligêi:ite dir.,éçatl do 
Dr. Amarico doi Sanldii.' 

I 

Escola de Miua.tt da. Ouro Preto, fô de :Maio 
ele !883. 

11110. e E'!.m. Sr, .._ Antes de entrar na 
diacueeã, do proj 0 eto q;1e V. Ex. se àignoa 11ub-
mett.er á minbã apréeiàção, permitt:i.,me V. Í!::r.. 
qne eu teclare. que á ·com_ a. m'liot' sa,isf~çio 
que vejo V'· Es:., an.i_mado d,, b_>pevolos_ lfenti
mentos para com a Ese fade ~Unas _de 011ro 
P1·etc>, .pfoéorãf os. iiieio~ _de de~eilv'<ilVer ·~u 
é túrillo; ài!S ~güi'ã~-lhit ~·- liitufóõ tornã-ii~ô-i o 
mlliit utti tftifilv~i 1 ti iflfil. · 
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Toda. q~eatã'.? ,:relatiya. e.; este. ~BBumpto ~em 1 FINS DA. . . zscor.A 
aernpre. pitra. miro o ma.ui Vl'VO 1nteresse visto . 
ClllBO; de d ·z a.nUOi :\ est L r.e.rtG mio.h~ ei:is- : A Esciila ae Mi liils deTiá; floÍS; t~r jJ01' fim 
tenc a. se "eh.a. inteiramente Íigad~ a este esta- · forufür eligelih11frô~ de mitiali; «Ífilora..:iorBA do 
be~•cime.nto; que é. i.,iola uma vez o repito 0 ~lo .e. profü,sdres .áa Séielit!ia!i nâtii.1'ai!i11 qilail
un:1co ob:Jeeto de minhas preocupá~O~s, ten'ci.0 : d~ . estai! ~li tf~as1füi _noa pi'ogril.~ib • ~o e . .11.
V • 8:3', cert~za .que empregai.-ei, como sem- i •ttio ~e"u~~a.r~ll; CUJª .1·~fofma e l!o liitlts
pre_ampres;ue1,todo<; os !Deii.~ e.forços. º·" µi.an- ! ~a9~'ft11' e iio• dü ensino l!icliiilêô tão Util a. 
ter se•i ensrna e111 nrn nivel que o torne digno j' cre:•r-~11._, ·- . . .. . . . . . . . 
i!111a sympa.th1a.< dos 'erd~d"il'(ls 1 .~triota~ como , De:m.als li.ao. pa~aria. a~1 b .fim da ~!!eoill._ !>e. 
V_, Ih:: e tant .s outro.< c1dadiioe. illuetradoi que · ieril!inad·t ~-~~ creat;io; a e.s.eolll~. da !tl_Cahdude 
hoora1D a briosa provincia de Minae, · 11111 quo d"Tta al!r Utab~l.ect :~·· Uhistihà jli'l!-

QU:1l é o fim., a , que se propõ~ esta. escoia 1 _A ~iialti&nf<l cbi11~lgo ii elJi'üí!léliÇió dt> ii~Plll 
que ordem de iJeas CcJrreapónde Bila creação f qd~ . dev1_S. l!llii .t\i.zei'; _. · 
Qoal o p11,pel que iteve ella. fa.zer no paiz f . A' . priUieirã. vistíi.. pareteriá la.ivez um e 
. ~âo estits ~e questõe< qu .. jµlgod ~ver em pri- varitàjoso i'éüliil·á a àlgiltli eatábl!lecimentb hn-

me1ro . hgar examinar cuid •donmeu te, pi>ie port~ ~té rló jlaiz . _ . . 
que. e pr ··ciaament.e de sua~ reepo•t..~ que .d•ve R .. zõeà 4 prii1ieirll vi~tà éapêciobs pil.reêefü\ln 
lo.ctcarnente r·•euli.a.1'. a marcha a seg .. ir:.se militar" füfo1' d~!it:i. idê:i . 
naa tnotfifi ·a~õe : 8. ÍDlrnduz r ·Se; do Ull'!IDO . . .LJ111 eilge.iJhêi ro Je ÍlllÍliLS pOT l)bftô #~éêBStta 
mo.J? qne foram e·Ua.s que "D' guiaram na or- con.b;cer iil6uii~ i'aill.tíii .J!i~ iii1tfb~l!ii1ti8:: 1, a 
ga.111:i;ação da eswla, permittiu Q-m~ .traçar um . phya1ca, a chilili••ii. e histôfü •. i111lürâl; aücêàde 
plano do qual feli:i:me11te não ftii obri&"ado a o rnesmó p .. fa " eng,.iilieiró ib jlôtilêé 1J ç.ilÇà.:. 
afaalar-me. . . . . das, p~r:1 ·o Je coilstrüêçõe~ ii"vill!s, jjiifa tl t!n-

E!D 1874, ~'lodo chama. lo ao Brazil para or· genhe\ro iuec~liieo, êtó. etê. Ao. mà.uo~ .. m..furte, 
ga1hzar o e11s1ilo . la IDilieralogia e. goolog1a. o m~dicô, o pti.,ffü.10•!UU,éo ª· õ ehi!!li'êcl ibdbá-
co~peoeli'ei-me d"' oeces~i·lade de.dar a, _ ~ste . tri;i.l pr,.ciiia111 d·•,taii selehc~ali. . . :· 
en.qin1> nw cáracter pratico ~ de utilid:Lde Em àppàt'jiicia, pôL<;, n~aa -~~ri& triài!i ii!i.tu
~11 1·al,1ob peua de vel" b~ldadoa todJS o~ meus ee-' ral qti·• gi'upa.i' t dos estes eslüdàí1L4j. li!ll Wrho 
forçoe. . ·_ dos mésrriôs xiiêstre~ ; d>Hi r~süllhriii. .nálável 

Go'in etI~iio; &~ sciencias pÍ>.ysicas <! uattJraes eco.,o<.Uia e inaiór ernoin~o._ E' ililo uma 
!J~ndo; ºº~º ainda hoje o sio, f<impl~t•· ver~ade qlia~~b ée t.rat~ ~~.no91ie~ f'leii:ion~i'.(s 
m··nl• batudaa do~ programJtHs da. mglrne.çfüi de<ta<1 ac1enc1ae. t~es como devtilli li~i' êdlhiia• 
1~c·1odaria; nãd riodi~ eu en;~ar em a~rir cur~ d11e. no& · stabelê~ini~~foií ,j.'i iíi;~trité_~iJ éd~íi.b.-
11os em qae a ~eolog1 a e a m1n .. ralog1a_fos •eal !ar1a; ma.s • . Jogo que ~e C!1• g.i á lljipl~i:aÇão 
en~in idas s<>•nente d ·baixo do ponto d· visia de 'taª <ci~r1 oiâs ii uma prõfiS!lãô detàrilJil!ada, 
scienL fi~o e unie;u:nenl·• como ramns de r onhe-' a idea e (11.f~,j . 
CÍmé11tos hamallOS J •1em poriCO< aJu:unD!I ~Sta· . 0 engenb ·ifo de poiité§ à C!&J~dâ!i, 0 dd COD• 
riam no e :ao de acoinpanb 1-os e talvei d(!nhuoi strueçõ~s nav:ae.s. qüeixár-ii J-iil.iil ét.illlitante· 
qu:zesse· dedie&r-tl'l a estudos <J.Ue não f •S·erii m ·nte de ser obrig,11.ló-i li íitii ui.r êür~os· tjUi! ililo 
imme li •tamen.te eanocionafoa pelos Mleios de têm utili Jade akuriia em áulis ftiiicÇlie~; o plilir· 
obterem-ee empregqs remuncira.d•is, maMulico, o tnedicó iiàci tirai'iàin itl'<i ndll prá• . 

. Nib podia pensar no tents.me d~ obt<!r as rP• veito pr t ;co tlo11 methodó1 dll !l.iialYMa dà.$ 
form~a 11ecessa1•ia3; que perwittissem d•rao cn.•. e .bst·•ncia.s miiiei'iie\I dP. qüb_ liãl> qul!rl!tll_ se 
sino destas 1ciéncia11 0 o l88~IlYO[vi111~nto que.Am OC<:lllpar; O én~etibeii'o d1 mina< Íllloifa teria a 
no~sos 'Jiae dev" ter ern todo -yste1nS, racion l de f •zer 00111 as llçõês aobre wilüm~toa pàrt!t:iilà
educ ·ciio ; Seria. imme liatamente derido p · IRS re• d ' chimic11o industria.1 dü pbà.riliil.é~liUca, 
diflic11ldades insa~e ·Aveis que por certo tletii& Ate_. etc. . .. . . _ .. • .. .. . .. . . . .. 
enconvar A que tem lnall,,~r .. do prçijecto.• _de CtorlarMnte aer1a l:llU\to ulü qü.ê ead• um 
l'lhr ~aniz1tç.lo Ja inatruci,ilo publiC"• del'endidoi! -te ,t,1•s (ITOn~SlÓD•à~ CoiJher~aM ll fülidO todas 
é s~s~n:ad!'B pór homens qu' gozam no paiz de é•t&$ soien~i><.~ : nõaboü-ae: p}i_M_lii. ~ . ti!liipd _dos 
leg1ttma e mconlests.• 1 i nfluencia. _ encycloped1cos. e a ~pec1ali'lllÇid no; ISaltidos 

A crea9ilo · d>i uma escola de mina' ovitava G11pe~io.res. é •lo inJilipensàvel 11.l:i Ml!iêm éôiho 
este• · etnb11raçoq e . .1itfü:11ldades e asse:rurava, a. livisiio do tr11oballio o.é il àéiéiiidade. 
para urri futu :-o que creio não estar tnuito .r&'- · E qual séria na pl"ltica o reiiultado de um 
m•1to. o trium 1ho de idéas que del'.e.lXI fazei-os ensino a.•sim organizado ~ 

deto~!ª::~f~~ a miner~logiaj a ·~lági~ e \.s. du o pi'ôfe~r se Üriiitariá ào l!stu~ó de um 
ilci11ncla~ que em to rno delhs se gí':ipii.ili; preg-. c«l'io fiuxt!el'o de assUinp!Olj ~àfér:bdti .. S&.fiar
tando-lh•e 66,1 !tpoio 011 sendo po;<'-ellas: aui il a- tiéliiaNlieiite li. uma eapeci>Jiclil.dl!; perdl!ti ó~se 
da•; a e:r;:ploraAªa Je minas. a m•tallur~i·~ , a as~ihi. o qtie se esv9faYll gatiblli' coili li reúul~o 

Y"' J. , tC)c!Os tmes eu~ihoa em . ú!li !ilS !!litl!.bt>ll!ih-
docima•ial·•el"ili.•n apfesentnd ·e comb te11do por hient~; 0.,, tentánl!o liailsf~zei' à todáe as 
nm p •rm.ittirem ~03 lilumno~ p()lo"em tornar co- exigelicllili Jós protramiilli!J. tratarlã dali qulls
nhe~idiis as ' riquezas dó Scllo; ~nsinatt~o.a.tirai' tÕé!! 'r um M ifr.r; ê de um 1Leli6 sllpl!r-

. part11fo delhe. Estas meamou.l11mnos._1!11c1 ·d os fie ' 1 P~ s dvm·~ p· ~ran iigdem. 
· DOS m•thodoa de trabalhos e de pesqn1~a~ que rn 6 m pr . 81 0 _ . , . • . ~ . • 

estlÚI B1;ienéia_s e:1ig ·m:· µ'Xie.riam a seu ~ar,no 1 Outras crms1deraQã~s dve~ 1nnà~ .m~1a 1m-
~';:d~~~::. OQtl'<l3 11ataboletl1bu1ntos . ~8 11leas ~ :1::i~~~mba.tem eet~ gr11~~m~11'.o '- ·d~ã . tlS:os 
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Q•ranto á inatrucçã'.o prattea, qual'· é o centro 
d8 . populaçáo · que po ler.ti otferecer r"'unrdas 
todas a.a industrias nec s~riu aos eiitudoa 
e investigações dos alumuoa 1 ·' in<la muito 
mai~,-, a in11uencia do espirita do meio em 
que vivem · oe · sluu.1nos , len 'o uma. irnp<.>r
taneia capital .sobre o seu dtlílenvolvim··nto 
i.iitellectu l e. maia qu~ tudo sobre. a dir~ · 

. ção prs.tica àe sua.~ i~o11.s, qual sera o meio 
que apresente essa atmoapliera cumplexa. ew 
que caJ • -um eo.contr" os ole111entoa de que 
ner.esai'6 Y Tal cid:;d , centro commercial; não 
otf'!recerâ condição algumi<· iii.voravel para .os 
estudoe Iitt~rarios, t 1 outra ~e tornará racil-

. mente om foco sc'entificn. Bastaria passar em 
· revi•bL um cerlO n11wero de e•colas;·. i ostitutos 
e universidades da EW"Opa, par.i tornar-;:e pa
tente quB existe uma lei â qual nenhum . paiz 
póie sublrabir-se, s~ja q u l fôr a. centi-aliza
~-ão de suas instituiçõ •s, seu de.'>env. lvi:nento 
industn..J e a titcili<fa.le d~ anas via ' de commo-

. ção. Em França, 11 Escola Central d., Artes e 
Manufactura.~, cujo espirita ·de cei;i.traliz!!.çãO, 
a meu ver, foi a.inda m"is exagera .o na Es_oola 
Polyt·•chnica do R;o de Jiineiro, forma en
genheiros para estl'ad,1 s de ferro e m;nas, en
.genheiro8 metallurglata8 e chimicos. etc., etc. 
Mas na. rediJa'de, . como o8 factos demonstram 
.cada ver. mais clart.mente, ali.o os primeiro~ 
que ganham importancia, e bem _Bt! pó•le di-

. ur que, ~pezar de se•.1 ensino, é élla uma es
. cola de pontes e calçadas. Por .tolla parte os 

engenheiros . de .mio.as de Saint Et,i'enne são 
preferidos aos ._qu_e aquella confere' ·os me<>mos 
diplomas. Os de artes- e olli.cios aio preferid~· 
para as ma1,;hinas, e como cbímieoe e met 1-
lurgistaa os da Escola d" Minas d"' Parh. 

Poder-se-ia citar o Polytechnicum de Zu
ricb, na. Snissa. Mas,. acbandc-<oê este pe11ut1no 

_.pau em eircllDllltancias diver<as de q ·•alqner 
outro, não se póde toma.r este ea~belecimento 
como um exemplo a. seguir. 

Com effe, to 16. nlo existem minas a ex
plorarem-se, nem indua~ria metallurgica. a. 
dirigir-se. na.Ia de .trabalhoa maritimos, nem 
constrncçõe~ o.avaes. 

Os programmaa geraes alo necessariamente 
simplifica.dos, -tornando-se mais applica.vel a 
idea de centralização do ensi.no. 

Além disso, ai não me eng.no, succooe que 
Zuricb toraón-sé sobretudo um fóco d~ ~cien
eias . puras, onde profesaam verdadeiros s~bio~. 
sendo tamb~m algu1oa.s· ÍDBtituiÇÕi<8 technicaa 
perfeita,mente rP.pr~iltaJ&e. 

Por toda parte se oliserva.· a diviilo lo en. 
· sino em diversa.~ escolas Ps ,,eciaes. e • Labeleci

. das nos centros qoe melhor lhes convenhain. 
. · Ora, si e•ta. div?lllo se impõ~ DllS pai1,es 1la 
- Euro11a, onde aio fareia os 111eio~ de circula.Ção, 

onde .tende & regularizar-se um carto uivei iu
telleetual, como não será ell1 ainda mai;; nec1>s
aaria em pafa ' tão v~ato 'como o Bra.zil, onde 
ain af;tetadoa uns dDS outros os· centros de po
pulação,_ onde cada provincia- tem. por aseim 
dizer, su&.-vida particular · e .se li.c·1a em e n- ' 
diçõea especiaea, quanto a sen desenvolvi• 
mentn materiáH . . 

E' preci88.uiente pa-n. corr~•l!O.niP.r a est·1e 
4iVVJl8 JllC~B e legiW-.. .. ~d$ 

·ama. vida iodepeDdente, qu11,mais que em qnal
quer outra. • artP-,torn1t-ae indispeu11~vel " &P.pa
raçào 1lo11 diversos i>sta elilci111e11 ioe d-, instruc
ção ieebn1ca, dbtribuindo-aS.:C• pelas zonaii em. 
que soa Mção ~1ossa. produzir maiore~ benefi
cies. acban:;o ell··s um m"'io proprio de nt.iliaar 
os conh&ci .. ento~ qu<t têm por fim tiivall('hr. 

A ·escolha da capital da provin ia. de Minas, 
pãra ~éd · d~ ama Escola de Mi ias já votada 
e1n principio. no anno de Hl32. era natural-

. mente irid:cada pela.'> cnn. iderações preceden
tes, do wesu10 modo que· a prov!ncia do Rio 
Grande do Sul o é para:a sé.!e de um" eecola da 
arte v~terioaria, ~ as ciJad •e do Rio de Janeiro e 
Bahia, gr~n l"• cen1r.>s de pppul11.ç:i:o, com seus 
oower .. aoa .bospitàes parll a de faculdades ~e 
medicina.. · 

Ha.via no cónjuncto dPstas medidas ama le
gitiwa saúsfaçii·> dada uo• d?.s•jos do paiz e :i.o 
m smG t · IDPQ uma prova de corrpr-<hensão das 
nece •sidad!+B da na~lto • 

Não deve:;n. porêm, -ser M onieas. As E•co
l::s de Ouro. Pret•> e Pelota~ são é los de uma 
ca iê' qoe ~ó ;ioderà ter força depois que es
tivei• completa. 

A ai;ricaltura reclama. estudos partiealares 
e uma e_qeola s~riament ·• orgauizada em qae 

. elles possam ser feitos de ino Jo convenieo te : 
todas as fodustr.as do paiz, a tecelagem, tin- · 
toraria, preparação de m>\terias pri.m.u, oleoa 
de sement•s oleaginosa..<>, m:i.torfos iinctoriaes, a 
borracha, a g i. tta. percba, eto. , neeesaitam de 
estações scienti6.cas onde . os productores in
du~trta:es PºªªM!l tomar a.s iaformaçõea decque 
necessitem e onde ae poss&m íormar homena 
capazea de dirigir as offieinaa em que do uti
lisados elis·1s product.os. 

No e;t11do teebDico e eacrtnda.rio o paiz tem 
grande precisão t1e e•cola11 proft1111iona.es, em 
qo · os me.,hanicoa, os fundi-tore!!, OR que 
devem trabalhar as madeiraa ou 01 metaem, ou 
dirigir machini•!DOi, encontrem um ~nsino 
th .. orico e pt'aticG que o~ ponha em estado de 
exarc8l' profiasõP.11 que a.inda 11tão quasi total
mente entre .ruas ao1 eatranreiros. 

As escolas de ap,.endizagem, \lo ateie em um 
p·•iz onde até hoje o trabalho manunl ab~n· 
donado aos escravos tornou-se aviltado e des
prezadn, fol'11l·1rü1n a b"'9 de 11lll co:tjuncto de 
instituiçõe~ tend ·ntes para o mesmo fim: 
augme'ntar· a.s '-iqt•e.zas pr,,Ju,,tfoas do paür. 

Gru.,,.,r o~ instituto' su e"forP.e do ensino em 
uma. éidade, as escolM- profis,ionaes em uma 
UDiéa ,1roviocia, 8Pria Utn i>rro ~ depJoravel 
como o de re110ir todas as PS~Ola.• primarias de 

· um~ el<tensa zona em um só districto ! 
Cert$roent não é aqui o logar de entrar-as 

em minudeocias &obre esta_ or;i-anhação, l!':bro 
a 'lºªI j4 t ive a bonrt de ser consdtado: qniz. 
pnrém.· de novo lem •ral-a para bem :flica.r a 
lieguod>l p~rte do papel q :e deve preencher a 
Escola de Micas tle Ouro Preto, que é o de 
descentra.lisaç.to scíentifica. 

E st11. lescentralisiçl!o é-. para o Brazil tão iie 
cess :rill ·na or.l11m politfo:\;. co1110 debaixo .10 · 
ponta àe vista.· eooinmico ; dei:J: r 01 grandes 
c"utioe de população com ·llB · faculd&des .ie 
,ei_eucfaa,-d~ l.•ttras, . e 'COl •ll de m•!dicina. e de 
dir.i~1 ciue eicigena oeno morimsn'°llherario1 
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club~, re:o~i3et onde diseatem~e aa opinilSea. 
onde a' ide&11 cboc tn·se e t"roam-se !ecuodae, 
"disse:ilinar por todo o lmperio escolas de ensino 
tecLnico, e111 todos o< 1r1·au~, dàn lo-sB-ihee uma 
vida proprill capaz de fazel-1is produzir o maxi-
mo de r&ultados. · 

..Mas não é unicamente na Escola de Minas 
que se devem exigir •odoa oe beneficios resul
tantes da realizaçilo d%te plano ; como ja disse, 
ella é aµenae um él() de c:id~ia, e caJ~ dia que 
llO passa sem que se PX~cute e3te plano torna. 
mais difficil aua. taref~. . 

o_ .. ensino da:< sciencias physicas, chimicaa e 
nat?rª''ª• que formam a base da inst1·ncção eu
p1mor que ella representa, continúa a •er uni
camente fe"to oos dous colleg ios de O. Pedro li, 
no "Rio de Janeiro, e sendo est:·s mat~rias baoi
d:111 dos exames preparR torios, viu-se a 08Cola 
de Mins.s obrigada a. ampliar ell!! programmas, 
em d·,trunento de outras meterias qae pode
riaa. B'"r. mais d •senvolvidas, e occupar-se de 
zoologia, botaniea, phyaica e chimica elemen• 
~res no c111·so snoexo, que não é em samma 
smão am curso geral. 

O il<luco tampo quii os alumnos ·consa.gr~m. a 
estes estudo a, com os q ua.es deviam estar fawi
liarizados d •·dé a inf ncia, niio lhes permitte 
tirar to o o partido possível do ensin11 propria
mente. dito da <>se ,la. E' um11. 111.euna, e jas 
coo-;equencias a escola é a. priweira a sutrrer. 

Em 1egundo logar, a· industria mineira e 
metallurgica., não se desenvolvendo por muitos 
motivo• em que tomam certa pute os regula
mentos arbitrarioa e confusos que regem estas 
materia11 t .. rnando-Sé OB governo" desiatAres
sadc»> por to lo e qualquer e1tludõ geologico e 
mineralogico do solo, unieo exemplo .conhecido 
no mu1110 inteiro, sará aampre difficil aos 
engenheiros formados pela ea ·ola acbar em 
que poqaam atilh•; Lt os conh cimento~ espe
ciaea qae tiverem a lq11irido. D'alli, ao menos 
em parte, proTém a causa do n umero pouco 
oonsideraTel Je ·•l11mnn1 que ell~ contém aind" 
hoje, callA& á qual ~e de'Te r e11 ai r a severidRd~ 
reh1tiva dos exame•, a aa~idnilade obriga.tona 
em todos os· curBO• e ex rcic ·oa pr&ticoe, R in
tervenção continua. dos prof11saore~ e do dire
c&or nos trabalhos dos alumoos. afim de tor
nal os os maia. pri>veit·)soa p·iflsivel. . 

Para atle.n uar esta oond ção deetavoravel ao 
pr1gres-o de~te est.tbelecimento, aq11a.l ...;:ervia e 
ainda hoje s·•rTe 1e armas 11os que querem. ai.a
cal-o, ltiio hesit·•i elli pedir ao governo geral o 
augmento no ensino e a creaçã:o de uma ca
deira <h e~lradas de ferro, construcção e resis
tencia de materiae•. 

Graças & di•ciplina da escola, cujnt1 cursos 
são de dez meze•, dos quaes um é d ·stin:ad1J aos 
exames, á di •tribuição dos trabalhoe q"ue não 
aio interrompidos nem ainda. aos domingos, 
com tJ"es onn.,s de estudos, po:lemos dar ao en • 
11iJlo r.odos ois des~nvolvimentos necess~rios, 
para. <J..Ue, •.em re~io, se.p·lasa confiar aos en
genheU'OS formados p resta escola., q11q sati~
íizeram a totlas aa exige11cias do r 'lgul .mente. 
as me~m-1 11 funcções que a . urn engenheiro ci
vil, sejamellae quaesforem. Fique, i>or6.11, bem 
entend;do que, para. mim, n:i:o p3rd~11~e de 
tii•fa o· fim prirf(;ipal da eicola, est11 enaino 1110 

é sin5o um aeee~.ario moito ntil que ss circum4 
•to.nciaa actoaea nos forçam a cesenvolver. 

Os · programma~ destes curso~ ~em mostram 
ua extensão, não podem, porem, dat· sobre elles 
Ullla idéa comphta; para julg :l-Os CODW"enien
temente seria mi~t.er e:uminar os cadernos em 
que diaria1aente 03 respectivos profe eorea re· 
gislram, com alguma minudea::ia,o objecto das 
l çõe~. os exercic1oa que os alumnos devem 
111>r?a~ntar e oa projectoe que são obl'igados a. 
red1·,1r. 

Segundo penso, é tudo qunnt.o o goverao geral 
pod a é devia fazer com relação a esta. ordem 
de idéâa. 

ACÇÃO DA PROVINCIA DE ll!!NAS GERA.ES 

Ma.s a acçio do governo provincial ficar& ne
~sa.riam•!D te inhib da de manjfestar·se por 
meio de m·•didas ut~is á Escola~ Como já o disse 
nll:o creio q•.1e a.ssim seja. Que •' ate governo;. 
compenetrado da utiliJade da escola. e dos van
taj osoa resa lt~dos que della tira a provincia, 
procure ampliar •ua. eephera de ·acçlí.o, apro
veit.a.odo, be1a entendido, com o assentimento 
cios po leres públicos, o .que já exist,, SP.jam 
qaa ·~ forem os meio~ adoptados, applaudirei 
com a 10.Ue sincera expansào. 

Que se trate de reunir a ella. uma escola de 
arcbitectata, ou uma escola de artes e ofti
ciOB, laboralorios de chimica industrial, ou 
cursos nocturnos, achar-me-ão sempre prompto 
para o trabalho, jalgando~me füliz por poder 
provar aia la uma vez o interesse que ligo a. 
este estabelecimento. 

Trala.-se, p0rt1nto, de saber o qne ha de m1Lis 
pratico, facil e uiil a realizar-se, sem qoe ae in· 
tro.luzam difficnl.ladea nem na administração 
aem na marcha dos lrabalboa da _Escola, sem sa. 
cahir na confusão de c11rsoe e ensino, contra. ·a 
qual ji pronunciai-me a prineiµio, . 

Animado oor este espirito, guiado pelas con
sequencias loghas dos fac1oa, passo 11 ••xa.minar 
o pl'.oj••cto q11e V. E:i. se dignol.l eubmetter a. 
mel.l exame. 

CADEmA DS AROIUTECTURA li: TlCCBNOLOGU DAS 
PROFlSSÕBS .ELEMll:NT.\lUCS COlll PORMSNOBEa 

Em primeiro logar j11lgo manifestar-se a. 
idé~ dA dividir-se a escola em di ver11as s~eções, 
forma.ado-se engenheiros de minas, engenliei· 
ros civis, etc., etc. Já demonstrei a ineonve
aieocia de semelbaotes projectos; que reu:aem. 
tod 1& as especic·B d·e cursos em um só estabele-
cimento · 

Todos aqoelles que, sem partido formado a. 
pdori"e coui conhecimento de causa, e:ramlnam 
o q11e ae p~s<m no Rfo de Janeiro, são dest·• opi4 

nião, e basta oon~ulLa?'em-ae os projectos dos 
Srs. Dr. Ruy Barbosa e Almeida Oliveir,. para 
d.iato ae con~eneerem. Espiritos bem intencio
nados, mas que nA:ó estudaram a fundo aa 
questões, que se cont'lntam com pafavra~. dis~ 
tr~hindo com tola sorte Jp·assumptos aaa acti· · 
vida.de e çonheeimentos, infelizmente por de- · 
lll.llia auperficiaes em conseq11ench mesmo do 
es~o dG co11sa1 9 do ensino das escolas em 
que 111 forsnara.m, q11e elle11 qu!lrem defender e 
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dás qt1ae~ B~ &lles prop1tioa a eonileinnação, i S11ril\ jstf), Blllll. <l11yi~1i;. "QlUÍto um ~ Jll!iz. e 
pod'!m de novo susoit:.an e.ca questão. ! a 1•e11).iação de~l!!- t.j.ea, toc!l.Q.iP !<·~\s pq.r.tj.,. 

Sei perfeitamente 4ue com µomposaa.phras 'ª · cµlarm.e11te a e~pecialiJ!l-rle <fo tl!lg@QJ:\!l~!'O d~ 
e g~a.ódti~· proj ·ctos póJe,se enga?~I' o nblico, min:t~, me preoc~upa ha_loQgo te~po, 
e eolher apphuso~; ser.et eu po:ram at .. c.ado e 1 Ser.1.• n~cE!ss1u·10 par-1!. t<to reg1nr"~ á eaQQtl\ 
p~negaido por •eguil! o oa1iliuho r.ont1'-!Pio, , uma otlicina <:O•ll um •cni>ilob, 1Llg11JlS Q!ll.Ci}i~ 
uuicopratieoeutil~opaiz1M .. s, aind• usim, niqmn~ ~~araf}fabri<n;ão d&.!! 1•Pl)tas(la P<!l'iJ e 
eu ·a pvefiro.· A zn •u vewtoàos os engenheiro& :a ar.~mes, Jl.lgllll,~ fQrnos de 11stu!a9iil! p11r1L qs ª!l• 
esoo~a propr•iamente ditjl., dev m ter o titula ~ll e:i.ios dJ!.s pyrite~. Q~ pon~o g'l!.!!de, Oe a!11m.,, 
engenb'·il'O~ da Esc.ola de !lliqas de Ouro Pr. to. IIª'•~ sil}lir 'lll qa PsCQ!a oq a~tes dQ e11tPJ1.t•!lm 
~ru1, em virtuda dai nstrucçã >que ahi r~cebem, pari!. ell;i., "erislll obr.ig!ldoa a pMsar 11s, Qffici~E!. 
d•·vem gosar. a todos os direitos!! p1·ivilP-gius ~eia mezes; alem d:.sto, ne!l•ll s~riatl1 ~~~~çU~ 
qna ·os -engaDheiros civis, aejam ell·•S de ~e-= c!o11 os r~p;i.zes cp!Q certa instrucçjio e\egien~a.r, 
colas nacionaes ou estr1tngeiras qoe quizessem ~11reHd"r api offlcio. 

Vale o diploma o que v'de o engenheiro. Do~e co, , tr><!l)e·,~res abi fa.rill!P os etH'llO!!f 
Vok•P&i ãinda a.e<ta idáa. e~peoiae~. sell4Q a i!lstr-µcciµ) ger~l d;.i4e, Plll!!IJ 
Vejo d~pois no projecto; ta cadeira -de ar- pr11J>ssorr:is d~ 11.~cQla. 

chitêctu!'tl. eivil, t oP.oologfa d.is pFoJis;õe~ ole- M~ só apceaeµtQ t\ste pr.ojectci· coCI)q i4él!. 
meil~i>es ete.', eçc. · · ger~l. ll 'Pd(} 111nito 4~1fü:il s11-·!lo r8a~~· ~C) am 

Batas duas pahnas encer.ram nada menos Our.p Pr.ato. · 
q11<1 a m.ieaçio de d!l&a esaol8s. Seria, 11- meu ver, UJD& obra ~til aq p11ofa ~ 
· Uiqa ·de 11rc~itect11ra, outra.· d1J artas e offi.,. CEll'la!IJ 'n~e pppular. 
cios. P1m:11i~t,•-me V. Ex, ;aferir Bm facto, W• 

·Por fi!mquento, isto ma parece i~p,a.Lica111,J, leo•10, alias, citar mui~o~ oµtro~ an11IQ,!rQ~, 
. 8 illusorio ·a Il!O:iO pelo qual a idea e apFeSell-: V, fi:X,, ft.lllO d;i I!rQYiJ!d&, qpbjp~zjQ >l, ·viver 
tad~. no 11'l'~io <!o !>OVO e a q1>nh1~cer:-l!l!' "~ ~pitaçQeii, 

A esta idéa substgqq ll ~e~uinte; rúe •E!lev11r.à. D!!\~ iligfes~o. H~J:ih11a .p, q1pm.,. 
do ten~o proj11ct!)i! a r:•digir, a. 11ã11 jnvautn.l--0!1 
tQ!alm~qt.~. m11s a sarvir.-m0 dos qpcpm~nt11J 
q!lit ha dez an11qs procuro colh~r 5riqr'e a ~\., 
Luação a9ollO!Ilica l!t> p~iz, p rgiin~a em todoa 
os ~rraia11~. P.01' onqf! p11ssQ, si e~i'!~EI Blguqi~ 
intla -~l'iii, em 4ct~vidadEt, fll8Ulll oper-rio ha.. 
llil, ª~~. 

CB.lllAQÃO Dlll OHA MOVA CADlllII!.A. 

S1'!~NllllA~il li P~E!ira 4~ e,strn<hll 41'1 í~Y:r.Q 
da de cqn11ir-uc~iía~ !! l''!lil!~'ll~!I- ~~ IJlHl.Eir.jaç~·, 
oa puo~r~~'llª~ po le~P. ~~r. ma,!s cgmp!lltps, 

O prora11101! ila rl:~ist.e.1gia µ,11 m.Hel'!~a~ '! 
construcção p.lderà e.sten ,J!P~~ll !PJ!.~~ !l!~ ~Pf!li~ 
eaqiieB aa can~tnuc9íí~~ e!ll m;iil ·ir.~. IJm !'pr.~o e 
.ivenaPi:h ll1u in11qr-i~~ Ili!ª t vi:ii: "ltf!!lo<fü~q, 

P111 ellifl!n~eir11, .,.~ip ~Q Rll: e~çr>h !IM ~pr.~ 
.arcnite111a, ma~ t 'ri\ twlfl~ Q~ llQn,h~ciI?.e::~o11 
Ji~ee11:1 ~iu• par~ dar. pl~llQS. •!I! 0P!l8~fQççiio ti'' 
e&sas, de g-r~ n1h~ 11 eq tHnP~ IW~~~(!~ e diriii r 
a fl~"'llllqiQ, 11tr1m~cen'1oi;11n11me11i~ w11is. nr3n· 
H4• q"e f!l•litn~ pr~~~i!lnll!l~ !{118 a:.qrcl!~ !l!> 
pai~ e11rp1ngos eí11 vir~ud · 4a d!pJullJ.••IJ >1e !)&r· 
&ns escolas Os!nngeirae, ou qu& ellas Wl~ªª~Jli 
& ai m~amo. 

F9~a 41!-!& 1111I11ç4Q1 ~~ it uma c11d~ir:\ que 
se 4~v~ ~!-(!'•~1 !Jlflll ~qj:lo 4111 1111si(lo IP.chpico, o 
que nlo creio ser o pena1mentode V. Ex. 

. A tec~uolo&"i.i. da~ pr tlssões elem~nta~ee eon
l!i~tiria., si não in~ e·ag&~o, !!al. tudo que deve 
cà~qeçar um meca.nico, m9ntador ·de lllll(!hi
nas, ª"' cnrpinteiro, uin m11.rce11eiro, um l!'a.
ba!had~r de ~orno, urn tecielão, um relojo~!ro, 
~II!; fa,~ricanle da lim~, etf!. · 

Qr~, ªill<la !P.i}º!IP l}l!Ç~l\l!!Q l(),-S(l Q!ll Çêr~o 
llllm~;i·o. d~ª~~ Jf!'Dti~'ÍÍ"il1 ÍijªJl crm!O!Jt~e, ajJ!<J~ 
(rfªP\~1 •Hl!,9. ll~~gl>! d@ 1'!'tt111 (l .o(!ie1ps, 

?'il!:Ç~BliljDA,Dli: D~ OFFICINA.S 

Ihte enaiqo devar.ia. eubretude, 1~1t Jll'~ticp, 
il!Ho &ID IJl'~I!de parte em oft\cínas, conbndo, 
por 1,elll ·l 1, p·1n o fanr.o e · oo.tr-0s m ·tae•, 
\lmL filn,liQão, t9·ne1, fenramenhs e alguns 
.maeb~11i1~01, moto~,,~, 'etc., adllli.ttindo dtlue 
·ptof~ll.OHI a tPOt IOlltra.mp4•e11. 

No lt~mb~ de l\11!4>·:P&lltro, em µ11111 deatr.. 
PCCllfliQ!fS, veiu ~pre~e!lt&r-.Sll B mi~· DIU rapN 
terr.eiro, 1 ~e 111Q8ll'Q!.l~qi~. entre o 1tro1 obje SOi 
pQt 1111« f14br.ia~qQs, lHM pi1itQlq p11!0 •yatem1. 
Lefauche •:i;, C0;11pl,i!arn11nla 11xttcQlacl4l ooai OJ 
r.e ·.urs·i< d·i llUa pobre <1fficiua,. 

O(·~tamente a obra 11ã<1 at'll delicMda, rp111 o 
m11o~aqi11111l farwcioni.v11 l!l11ilo bem. e NID 
tiHho Ílll'Pa!!l·~n~11s aperfeiqo11daw, 1110 d•ftlt 111l1t, 
0 pOUOQ qpe l1!Í qOllQ 11;0 m ·U (ll'Q11l'iO iDl'I' 
tiu11to. A.h ! 1i eu •oubo~~A de uqr1unl111 onrte 
pl\·l111•e :iprender qie~ utBuio a 11t ~arv r·me d• 
11nihina'!, vendpriQ. o pouaQ q111 i'OllijO p1r11 
i~ 111r. aprendiz,,. 

Nilo é UDÍOo Q <lllBD du ferrai~o ifo lt~mbé, 
sPje fato dito. Bill honr11. das habl~111tet das 
rnantanhaa da Minas, 

Ent11etauio, to as aa es~in~~1':la~ q!!ll aqni 1e 
1111oon~r-a01 wêl!l da~ fabric~s ~a~ra 1g U''ill ; 
a. eaLr.ada d~ fer10 D. FedrQ 11 ~rai ~!1dP~ 11s 
dia~ Cl01lt''.Di,l'BS dil ltil1•$ d!! lHllt!I~ 4~ ~Al'ill 
e de i.rawes e, atê meem • j4 a~ 11-lg:qlllas ll:h· 
da!les, D~ Davalfos; Jm11ta1n, ·,nllr.e ~1\11!*1 •s de 
miuer.11p de fer.r-0, fer.r.ad11r-a,s vin.d!\S qe lq.
glater.r.11- ! 

911anllo farão aeas•r P.~te flal.ll•iQ l'lil ~01~~11.~ 
a.e officina• e e11cQlas cl11 aµ?eJ4Ql~ll8'"JD 1 

Nesi. ord~m 1h ideas ~ qllll e11 i11cl~1iri\ m11 
la.br.ir.atorio de cbimiti11 indu11trii1.l. Qq<1.l ~ hoj!!, 
po1' AHrnplo, o fubric!ln!e de tl!oidQll. de !l.ll!'Rri~o 
em Min:i~, que não li.cte corµ r.~tjl11Qr•ii11a..riaa 
dit"ticulda1h1a na fd.br.i6ll.çã1> dMI tinias q11a deve 
eranreirar. Y . . 

Qi\aF11i a1n ia .aqui a& p11hvr'11 de ~~ lle~Wi 
eam1111õ111 ela pl'{lfl."111110, qu11 1antQ bo~m o 
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~qrte . 4e. Min~s. e, _dos _qua~ · deve ella ;, c~m !·q~e,- .infefüment~, tão cedo penso qM não se 
razão orgolha.r-se: <De todos os meus e1t11dos, · , est..lb~lecerio em . Minas, quanto a ~O le"uas 
qiza ."elle; OS unicos· que me ·l_>rC?stam algu;u_j l!.f>_en~s de sua Cllpital :ª 1.ntroducção da sim- . 
ll.8MÇO, São as ~oções de C~im1ca. que u~qairi pl()S. charrÜa. é co naide_rada COZllO ·um S°r&nd~ 
na .escola .super10r dond · sah1: > progresso ! 

Que di!nculdades, · qne perda de tempo e de . _ . . · _ 
dinheiro não teria evitado esta laborioso cida- . LEGISL.!Ç..1.0 DAS. MlN.~S ' 
dão, ai elle ti.vesae podi.10 passar ~1-es ou qmi.tro "d. · 
meze~ em um la,boratono •ob a direcção de um A 1 ea 1fost;i. cadeira já exis~e nos program-
profes>or habituado a tod,1s · estas manipula- mas da Escola, Cl, desde que a legislação das 
oões, ou .si tiveas<1 encontrado nm moço do pa.iz, minas constitua um corpo de cloutnoas, orga
formado em semelhante escola' niza.r-se-â esse nn~i no, podendo a. ell•i re1.mir'-se 

Por conseg uinte, seuJ officinas, sem labora- o d reho adti1 iniatra.tivo" economia política. 
wrips, ·_um, ensino .oral _da technoloeia ·das pro- E'. certa.mente, util · ao eIL!PDllGiro conhecer 
~ssõcs elementares, mesmo qua.ndCJ fosse poe- as le~ de seu pari; especialmente -aq11ell•s q11e 
aivel f&zel.:O wmpleto sm · uma:· só clldeira, 0 dizo111 r s:ieito · á. sua. profissão, sua. historia. e 
que ó totalmente i:m.pra!icatiel, . não pro:.lu- philosophia. Aiuda mais, acho conveniente 
ziria fructo e nem resultado algum. que os alumnos de uma escola puram •nt · scien
. o germen d~ idêa. ê bom, maa·sua applica- titica, situada em uma cida.de deet:tuida de 
ção, .tal.· qual é apresentada, não 9 e de modo centroq li tterarios, ouçam falh.r · <le qu ea1õµ, s 
algum. Segundo penso, seria. rollocar-se um que d •s.caD_$em s~u espidto dos estudo11 pura
bello letreiro, não t.ligo sobre um frasco de mau mente pra.ticos. 
vinho, mas sobre uma garrafa. va.sia ! 

Si aesim fôr do desojn de V. Ex.~ · poderei 
volta.r com· mais minudeneias a este assurupto, 
que f.u parte dos progran:unas para 11 ensino 
t eciuiieo. . 

CADBIRJ. DZ AS"IllC.NO!lllA E GEODE!IA 

A e~eira ·de astronomiil pertence puramente 
a uma faaulda.de : de sei A Deia.s; e nli· 1 1·óde ser 
inkod11iida· ~m uma.·escol1' de · applica.çõ~3- Aa 
noçõe~ qoe devem ·servir a._ ·um ·· ~agenh .. iró na: 
determinaçliio de :uma mer~diana. d~ .uma lon
gill1de e latitude, f.,zem.pa.r-tq do curso de to
pótl'l"apbia, Làl como· é eU~ flito ria E <cóla. Não 

. vejo, poia, nem:a utilid~e nem a ne~essidade 
de•a cre11.9ào; 

Em re,!lnmo, pRra torna~ praticas e immedia
tamente ·· -rea/ia:a1'eis as . i teas do prpje ·to que 

-me foi !lpreaent.a. to, bastaria ! . l•, separar-se a. 
cadeira. de- stradas de ferro-d;1 de-construc
ções e re~istencia · d<> materia~s. desenvolven
.do·aa mais os res~e<:tivoa programrnai. 

•) curao de-_estra<!as da fe rro-sP.ria. feito 
cem todas as minudencias necessari><s e no de 
-,.construaçõea e resi'ltencia. da !lla.tariaes:....o 
profes ·or consa.:?ra.r1a. um t·•rço das .liÇões ás 
eonstrucçiSes civis e à architectura., · 

2 o Obter-se do governo g~ral; o .que é de 
toda: a j11stiç•, que os engeoh -;iros,. form;;dos 
pela Escola 1e Miou de O••ro Preto, gozcim de 
todoa c11 direitos doa engenhei •os civ·s. 

Esta. modida que iudo:i diz~m facil de ser 
11doptada e que, a meu ver, não-o ê, fariades-. 
appar~Cl'll." a causa princip:i.l d11. pequena. fre-· 

. Oa melhoramentBs dos rios e su:l utilizs.ção,' quencia da eséola.. . 
devem certa.IUente prP-occupar a província da CoQfor.11 e o qu~ fioà ditCJ, nlo.ba nistn no
Minaa e haveria entito um eat11rlo especial a. ma.lia ul;umn, sendo o contrario que pareceria 
desenvolver-se. No curso de hydraulica da. illo.;-ico. . 

KA.l'BGAÇÃO DOS . l\IOS-_PORT08 DB MAR
. HYDlUUl.tC.t. · AGRICOt.J. 

Eacoh o profüasor 1e occupa d.ia ba1•rageus, Os alumnoo d~ E$cola terão assim, alêm dos 
canae.s e deriv:u;õe•. No clll'SO de axploraçlo os cur110s esµeeia.es, b1ne do ensino para o qual foi 

· alumn08 aprendem a n a1?11tàr trabnlboa que oa elle. creada, estude.do i;eriatueole 111 estra<fa.1 de 
tornam ap os, com al:tuns ".l&t11doa. complomen- ftjrro, cooalroc1•lo e resi1tencia de l'll4t&riaos, 
tar~~. a ,dirigir empr~z'•B desse genero. geometria deecriptiva. com au s 11pplfoaçõe:1 & 

Por. emq uanto.não jul~o i.Jld}apen<avel cr'!a~- perspectiv •: madeiramentD com applicà1·õs1 ás 
se um& cadeira . especial, · e o : deieuvoln- constr.ueções em ma.feira, córtes .das pedras, 
m&n~o · d'IS. : ~~terias .do ; p~ogr.amma . é uma top_ogra'phia., l •van~tn'!nto de pfanta.e COID ap
que•tão .. de regim~nto,rnter.no. ,. . . plí r.ações ao1 traçaU.03 de estradas eá hydra.u-

Os .eetq· 1oia-:-dos pçirtos de.mí.u .. não podem ver- lics. completa. . . · 
dad11iriti:oante inter~saar à i•rovincia.·de Minas Que mais ·· se ~i°óde exigir de · Um eÍlge<o 
Geráe~· : 'além di<to, esse curso deve p ·irtencer a. nhei.·o 1 . . . . · · . : • .. . . .· . ... 
úina e~ola de engenbari~ marítima.. · . &irá só.mente necessar10 torn~r ainda · mais 
·; Do· mesmo modo;qnanto á:hy.!raulica agri- severosOIÍ exames de adiniBSã •, para que se t~ 
eola, aó po!:llO comprehender. sua introducção em nha certeza d'! ·que todoe os_ :o.lumnoq se ac~am 
uma eaeola. de "agricultura. . no caeo. de seguir com proveito estes curs:>s 

As irriga~ões, as d-"eccações dos pantano1; compfo!Os. · · . · · . . .. · 
aa derivações, ou ·se f ,z~m -por_ tr.a!i,.,lbod aimµles · ~oderia · citar .. um: ps.~.' em que. os direct.Qres. 
q .. ue qualquer engenh•1ro: de mto!'ª;·º~ de po_n-1·das g. ra.ndea co~p!lnh1as de estradas d~ . .Jerr9, 
tff. e calça !alJ pó.ie indicar e d1r1g1 r, ou .11ão b~m como uma. partq d11 pP.esoal tecbn.~c<;i, .. são 
~xeent"d's. ·. ~ .. m-' paizes am q.ue a.. ·: a. gric~ltu~a .

1 
engenheiro• du. Escola .de miD:•s d•.: ·~~r:i.z'.'. · · . 

e~ f!1ila , com . um syeteme. de , prat~c"~ &Dle!lti-: ,.3.o_. Creai·em se olfic111as com .ma..cb.i.~~· - for:-: 
:ficai, d•. tra.balhOI di$pendioso1 e u.perfeiçoado11 jq, etc .. etc. _parir. o tra.ba.lho d~ .. fer~'? . ~ .outros . 

A'. 33 · · 
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- 258-
melo.se e um laboratorio de chimiea. indus- Nos Esta.dos-Unidos, antes de chamarem-se 
trai. irnmigra.ntes para um territorio. o governo fe-

4. o Obter-se que a Escola de Minas de Ouro deral faz cxecatar. um trabalho analogo, q11e 
Preto po-sa. conferir títulos de agrimensor aos muitas vezes exige verdadeiras expedições mi• 
caudidatvs que tiverem frequentado o curso füal'es. 
pr~paratorio e o de topograph~a, e prestado Ha. muito temp? q~e a Rep_iiblica Ar~entina. 
os es:ames perante uma comm•s 'ão de pro- 1 possue esta. descr1pçao phys1ca. do patz e ella 
fessores da escola, segui1do programmaa iden- serve de ba.ae ao!& reclamos que, coroados .de 
tices _aos adoptado3 para. este fim no Rio de fefües resultado~, p&!'& lá attra.h?m .ºª immi~ 
Janeiro. gra.utes. Este mesmo trabalho fo1 feito p11-ra o 

DESP.EZAB Chile, PerlÍ e Australia, e não conheço na Eu
ropa. governo algum qae não o tenha ·feito 

Ficando de pa1·te a <JUestão da.a officinas e la- e:x:eeutar. 
borato rio de chlmica i ndustria.l e as modifica.- .· Elle é reclamado pela Sociedade Central de 
çõe11 ma.is completaa no ensino, a despeza por Immigração, e a cada momento o governo geral 
conta. da provinda ficaria. red11ZiJa a.o orde- pede informações que a elle se referem. 
nado d, um lente cathedratieo: 4:800$000. Não dissimulo as diffienldades <lua se terá de 

CARTA GEOLOGICA vencer, mas, ruiscciando-se a elle o illuatrado 
goologo o Sr. Derby que, eomo eu, ha. fO annos 

Segundo o men modo de pensar, não deve estada o solo do Brazil, atilisando-ee de todas 
parar a.b.i a acção da. provincfa, Ha uwa. obra as io.forl'l'açõea que recolhi 0 que nos silo forne• 
verdadeira.mente patriotica a· emprehender-se, cida.s pelos antigos a.lumnos da Escola., penso 
tão util ao paiz, quão glorioS'.\ para aquelles que que em cinco annos po!l!IO garantir a execn9ão 
ligarem seus nomes à sua realização: é a da deste plano. Par~ isto servir-me-ia. de todos os 
Carta qeotogica, da pl'ovincia. de Minas. recursos doa laboratorios 'e das collecções da 

Desdil que estou em Minn, d uma. idéa. que Eseola e me tia.rece facil obter-se que seu pes~ 
tenb.o estudndo debai:to de todos oa pontos de soal· se associe a. esta. empreza, reunindo-se a 
vista., e C!1ja. realização empr.•hendl, custe o elb. um certo numero de engenheiros de mio.a.a, 
que custar. Bstoll, porém, bem pereua.Jido que, aos quMs esta. medida abriria. imtnediatamente 
entregue sóinente â.s minhaa forças, me é ma- um11o carreira honrosa. PmJllO :facilmente con
teria.lmente impossivel levai-a. a bom exi&o. sagrar ao menos tres mezes,no campo da11 férias, 

E' um tra.balb.o que interes~a altamente â as pesquizas sobre o terreno,occupando-me con
agriealtara, á industrh, á colonisNção; tl'aba- junctamente, durante o rP.sto do a.ano, do mea 
lho maitisaimo reclamado e que, porca.usa. de enaino na Escola e dl! minhas pesqui~as de ga
projee toa mal a pre1 ~ntados, com despezaa exa- binl!te e de Ja.boratorio. 
geradae e idáa.a de e~peeulaçl'>, tofll sido jul- Estou j~ habituado a estes lrablllhos. Oc• 
gado dillicil e de on•ros:t execução. eupa.r-me-ei especialmente da mineralogia. e 

Por certo, não ae tra.ta llqui de ama obra coin- lithologia ; o Sr. profes1or Derby da paleont.o
pleta e tio minuciosa., como olla u tornará logia. e stra.tigra.phia. ; como auxiliares s~rvirlo 
pouco a pouco, mas bastante eiact& para o fim p11.ra. a. mineralogia e geologia o pr~parador e 
a que •~ de~tina. repetidor dessae 1ei1nciH na e1cola; para. as 

Sorvir-lbe-ia. d~ base a ca.r~ de Gerber. em ;i.nalyees de ttilrtas, aga1111 e roohas o preparador 
escala. qnlll'lrupla, aolfrendo todas as correcçl5es e repetilor d!! chimi~J!., al'learregando·~e doa de
Jó. indicadas e outra.a ~u!I poderiam 1er fai\a.11 senhos da.s cartas, do1 córte• etc. o aecretario 
unmedistament<l em nrtude do~ e~tudos do •olo, da mesma e~cola e um ontro p1•ofl1rional. A 
dos lBY!\ntrun.,ntoa topogr11phicos re.pidos e aqe pe11oel 1eria neee1sario reunir 110 nieuoa 
tr~çados daa e1tradaa da ferro. dous en~~nh~iroa formr.do1 pel& e~cola, par& 01 

Não fallo de leva 1tamento~ geodeaieos nem e1t11do1 ll"I teri-eno. 
de planos eada~traee, pa.ra um paiz acciiantado Quanto u deapez~1, 20 a 25:000~ annua.u, 
como Minas, maior do qn~ a França. Nilo acon- dorante cinco annoe, me parecem 1ufBciente1. 
salha.rei nae circumstancias actuaeg ~emalban- Ao manos a metade ae~á empregada. no paga• 
te emprezs, que custaria. muitos c~ntanar~• de mento do pessoal, nllo exigindo absolutamente 
conto~ de réis e duraria dezene.s de annos. nada. para mim, julgando-me f:~liz por poder 

Sobre a carta indicar-se-ia. a nahweza geo- eontinaar nesta. obra tio tttil ao paiz. · 
logicatlos terreiios, -:is rochas, a.s jazidas de Necassariamente 08 outros fnnccionarios da 
mineraes, de combusti11eis, de caleareo,<le escola devem se contentar com retribuições 
marmores, as fonte:s minemés, as wpZora- mep.ns importantes do qu~ si não fussem jã em
çoes em actfoià!lde e as minas descobertas. - pregado~ retribuidos. 

O text•• da.ria a deaeripção orogra.phica e hy-
drographica das diversas zona::i, as culturas ià O resta.ate da somma seria destinada a pagar 
existent2a, 11- composição geral das terras ctÍl- as despeza.~ d!3 transporte,. viagens e organi
tivaveis, a11 l!ltitades, o clima medio, o regimeo zação de material e collecçõea q11e serviriam 
das chuvas, etc., etc. para represen~ar, em todas a.s expoeiçl5es, a1 

Seria uma deacripc;ão physica e geologica da riquezas mineraea da p1·ovi11cia. 
provincia. :Meamo nGate1 li mi tas, e~ria 1egura· Eate modesto pl'Oj ecto é eii:equivel, julgo 
monte u111a.obra eon1ider11vel e qa~ ~everta ser podei-o alllrmar, eiu vista do pouco g'lle uiiiho 
con~ulta.da ~or todO!I aquellea qoe <1uizeasem podido fazer e pelo qual tenho ·recebido provaa 
empr13hendsr na provioei& nma esploraçito de de 1ati1faç!o muito a.cim,a do aau mere<li-
qne.lquor natureza que ios11e. mento. 
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A Escola d~ Mina.B de Oura Preto achará. 
accaaiiio de mostrar o que ella sabe ía.~cr, e tudo 
me leva a. crer q0:e o exemplo dado por • M~n11a 
Geraes sed imltado por ·outras provmcu1.s. 
Maa, para a realização ele.ase pl'ojecto, é ~eces-
11&.rio o concurso de todos os homens dedlcados 
como V. Ex. aos inLerP,sses de sua proviucia 
na.tal:· eu venho hoje pedil-o em nome da eeien
cia e em nome do bem publico~ 

Deus guarde a V. E:i:-.-lllm. e Exm. Sr. 
Dr. Antonio Gonçalves Chaves, muito digno 
presid_ente da. provineia. de Minas Gera.es .-H. 
Gorceuc. 

u 
GOVllllNO PROVrNCU.L 

Escola. de Minas de Oaro Preto, em 7 de 
Ma.io de 1884. 

N. 107. lllm. e Enn. Sr.- Como comple
men.to á nota que . tive a. honra. de dirigi~ a 
V. Ex:. êm o 10 do co1·rente mez, a propostto 
do projecto <l.e <lesenvolvimeuto do •.:DILno Ja 
Eseola de Minas de Ouro Preto, julgo poder ac
crescental" as Eleguiut2s ceneiderac;õ.ea. 

Na nota, a que me referi, emitti a idéa da 
neC}essidade de tor:1arem-se ainda mais sev~ros 
o.e ex.ames para a admissão, para ter-s'3 certez• 
de que os alumnos estariam no CM'> de seguir 
com proveito os cursos sup~rioras, taes como 
seriam feitos. . 

E'.portanto,de lodaj11stiçn. q:1e a eetes alu_~
noa e~ proporcionem os meios de adquirir 
oonbecimanlot necessari~• para q u.e com bom 
exilo posC'lam 8e subm,.tter a t&es ex:a.we11. 

Além di•to, é c1irLo que os programma.s do 
curso superior serão por demais sobrecarra
i'&do.'• poi1 que actualmente já. o são~ Por 
consego1nte, para alfüc~r o menos poss1vel a 
orQ'&n1zaçlo actu.al da escola propriamente 
dita, d ~nat ô de 8 victa ne:cessictude co 1uer
"<ll'-IO o caracler B#pec'"' g11a conatilue sua 
ra;do de ser, 1ul'ia &alvoai poaaivel introduzir 
algumaa modiftoaçl5es no curao vrep11r.1torio 011 
1nnex<i, como quiierem chamar, sendo ..te 
poue:• im port1noia a quciatão de nome. 

E1t'l eurlO prepuratorio co111prc~ll.enJe actual
mente dou• annoF, mas o primeiro e consagrado 
ao e1tudo das. matbema.ticaa elementares. que 
na realidade partencem aos programmas doa 
estabeleeimentoe do ensino secundario do 
paiz. 

E' uma eepecie de aula. preparatoria, que 
poderia aer substituida pelo ensino de Wllll pa.rte 
das materiM do 2o anuo, introduzindo-se então 
neste ultimo o calculo differencial e integral 
(par~es mais simples ~ unicas ueces1irias ao 
engenheiro), trigonometria esph(lrica. e meca
nica. elementar, que hoje são ensinadas no 
curso 1uperior. 

E1ta. môdifl.cação, sem nada mudar ao cou• 
jnncto do ensino d& escola, permiUiria dar-se 
maior desenvolvimento aos curaoa, qulil com o 
aaxilio da provincia tratal'-te·ia de tornu.r mai1 
completo•. 

A diltribuiçlo da~ materi11 poderia Oiltlo 1er 
füita do 1eguinte modo: 

Cm·so preparatorio ou gera.J 

io anno 

Í" cadeira.-Complemento de a.lgebra, calw 
culo das derive.das, a-eometria analytiea. a dua.s 
dimensões, trigunomett·ia. r'·ctilinea, desenho 
de imitação, reviaiio do curso elementar de 
geometria no espaço. . . 

(A ·expel'ien.cia me tem mostra.do que, em 
geral, pela deücienci" deste ensino el~entar, 
08 ahrnnoa encontravam e encon.tr .. ~ Ji:fficul
dades em seguir os cursõs de descripiiva, ste
reotomia. e madeiramento.) . 

2• ca.deira.-Zoologi~, botanica, chimic.a- dos 
metalloidea, phy,ica elementar: calor, eleetri-
cid;id~ e magnetismo. · 

2~ 11.D!>O 

~· c!Mleira. -Calcule diiferencia.l e integral 
(partes 1ua.is simpl .. s), geom~tria analytica a 
tre< dimensões, tl'lgonometria espharica, me
eanica elementiu:, geometria lle~cl"i,.tiva llinba. 
recta e plano). 

Revisão do corso do 1° anno. - Num9rosa.s 
epu ras e exereiclos de calcnlo. 

2• ca.deira.-Chimica mineral, physice., ac11S
tica e luz. 

Revisão do curso do J a anno.-Exerefoios da 
lah<>,.atorio, 

Cur~o superior 

A disLribuição das ms.terias e a redacção dos 
programmas ó Utn:l questão de regiinento in
terno e as unicas modificações a introdllZir se* 
riam as seguintes: 

1° anno 

CW"llo de mecanica racional e primeira parte 
do curao de mec,,nica a.pplicada; machínaa a 
vapor e a. ar cowprimido ; theoria mecanica do 
calor. 

Ficará então par.1 o 2• a.nno unicamente a 
bydra.ulica, com todo~ os desenvolvimentos ne• 
ce 888.l'ioa . 

o corso prapara.torio nec'lSSita.ria entio da 
tres pl'ofe~soz·es (Iene"'ª eatbedraLiaos), que de
veriam ser equiparados aos ~o curso BUP.erior, 
recebendo os mesmoll vencimentos, po11 que 
têria.m o mesmo lrabalho, sendo·lhes impos
si vel accumular estas funcções com 11$ de re
petidor, como aciualmente suecede. 

Fica. bem entendi-.lo que 11erio ell0$ nomeados 
pCJr decreto imparial, depois de concurso<. go
zando dos mesmos dirêitos, honras e preroge.
tiT ·S que seus collegaa; de1'en4o a ,µim•nis· 
tração da P:scola dar conta de seus actos só
miJnle ao go1'iirr&o ge1·oJ ou a seus delegadoll, 
ficando in.teiri:i e unicamente <kpendentd elo 
ilHniatcrio do Imperio. 

A nlo ~er a11im, aorinm introd•1iidos na E&
cola elementoa Je di11tol11çlo e cli~cordin, contra 
oa q uaes hei cJ e 11e1npre luw e roclawa.r. Seria. 
alcanoa r um fim diawetrL\lmento OPl'°'t'o ao 
que nos prop11zemo1. 
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A d e~peza a fazer-e a par conta da. provineia: 
seria a. seguinte : (i) 

f.& CJdeira de oonstraeçifo e re-
sistenci.a. de rnateriaes........ 4:800$000 

2.ª Cadeira de legislação de mi-
nas, <ete., etc........ . . • • • • 4:800*000 

.3. ª Tres cad ·iras do curso prepa
ratorio, 11ara as q uaes o gover
verno geral jà concorre com 
7:20U$)00., •• , ........... , . 7:200$000 

!6!800$000 

· QuantG aos exames ie admissãÕ, bast·1ria in
dicar que versariam sobre todas as materia.s do 
cúrso p_repa.ratorio. 

E' certo qu~ a este respeito muitos pergnn
tariam para q11e serve este exame e par& que 
con<erval-a ~ 

E' bem facil a resposta. O ci1rso superior da. 
Escola, o que nunca se de1Je esqui cer. tem por 
principal fim formar engenheiros de minas, 
ge. logos, mi n ~ralogi~taa, que possam estudar 
o p3iz, e a meu ver, deve ser franquP.ado a 
todosq ue pogauirem uma instrncção sufliciente 
par t tirar proveito de sen ensino, seja. qual 
for a escola, naci..nat ou e.<trangeira, em que 
tive ·em adq11iri .o Gas& instruc~ão geral. 

O contrario e&ria uma que-tão l~ monopolio.e 
pl'ivile,icio, qae considero in:ust ntav..i, e con
tra a. qnal devo pMtestar, ab!'iudo as p()rl1e da 
escola a todo1s os alumno.~, ~eja.m quaes forem 
suas proveniencia.s. Enta:o, os exames têrn 
por fim: em t 0 logar as•e~u!'llr que os alumpos 
po~snein realm~nte essa inslrucção P. é ile in
teira j u•ti ç 1 que todos a elles se sub me tta m • 
E111 2• loga.r, CJ q_ue para mim é razão capital, 
esse examo obnga os abmnos a r•1capitulal' 
em um momento Jado o conjuncto de todas llS 
materhs do en~ioo dos dois annos d') cursor; ' 
nl. 1 ests modo nilo aprend •rão pa1·tes destaca.
da~ dos rro~ra1nmas, SÓ pe.rR prestarem ex~mll$ 
de s11ffic1enc'a e qu • pou o d·ipoi8 siio o8qu'ci
da~ ; elles serão obriga lo~ a fi°"'r em dia. 
com to ia.e as matarias cmsinad is. comrrehen
d•ndo, por conseg11int0, a liga,.11:0 que entre 
ella• ei1i1te. 

Trala.-se de uma qu'sl~ de methodo d~ em1i
tio,que me f11-z prot~sta1·contra o fraccionamento 

• q ualq 11er que s~ja dos eu.me• preparcitorios, 
fraccton~mento que traz como r"eultado o 

· abaixam~nto do niv~l ilos estu .o~. fazen lo com 
qu~ a memoria. tome papel mais importante que 
a intelligancia, anima11<fo o desenvolvi menta 
d~ss·•s-fal/ricas-de prepara.torios, ver.ladeira e 
para~itas, tão nocivas ao~ estabelecim~ntos s ,_ 

. rioa de instrucção e ao progresso scientifieo do 
pai2. · -
· Emfim. o exame de ndmiqsão, tn.l ~omo é füit'l 
por m<>io. iie concurso, com classificação. por 
ord_em· do . me1·ito, é . um modo de desperta.r a 
emulação, que deve ser s~mpre vivame 11~ exci
tada, permittlndo ll.léin di so que o~ favores in
dicaJos no regoila.m"llto acj"cn co11cedidos ao 
mMs digno, sem que_int~rvenba protecção. _ 

Vejo ainda. nma. ' el'itica. que. sera provavel
ment,, feita, quanto á fà.lta de ~epa..ração bem 
distincta entre a parte theorica. · e as· ap.plica
ções. 

Nas condições aclua.es do ensino das scien
cia.s no· Brazil. não penso que e1ea. .separação 
poes-1 ser feita mais rigorosamente do que o é 
na. Esc~la .te Minas J.e Ouro Preto. 

Corn sffeito, é indispensavel q ne essas ap
plicaçõP.s só e~jam expo>tas a alnmnos que já 
conb.P.cem as theorias que lhes servem de base 
e que as têm bem presr.ntes na memoria. 

Por Pxernplo, é impos<iv•l Pxpor desde o 
principio, em um curso elementar, todas as 
partes indispensaveis a um engenheiro, que 
quer sa occupar de electric:idade, a alwnnos 
que n·unca. ouviram fallar de physic11. 

As idéas de potencial, intensidade, quan
tidade; escoamento de electricidarte, trans
porte da foYÇà a di~tancia, discussão das fór
mulas que ellas exigem· etc., etc., parecem 
bem simpl"s a todos que estão habituados aos 
melhodos scienrificos e que não se embara.ç~m 
mais com o me•·anismo uo calculo, ma.s ellas 
s1iriam b.0 m mal comprehendida.s por moços que 
não P-stivess~m preparado~ para esses estudos. 

Ellas .1ependem d~ conh•·!Cimentos, que só 
mais tarde pod ·m Alies adquiri~ no cu·s·• 8ilJ1B

rior, onde o professor a bor•!a. estn s questões ea • 
i>eci,es de physica. Acostumado, como estou, 
a v~r NO outr a paizes :is cri~nças habilitarem• 
·e nestes estu los dur~nte sei11 ou sei ' annos, 
fico mesmo a•lmirado de ver como em dous annos 
J•Od~llJOS CODSeguir que O• a}UmtlOS fiquem em 
~stadoi de acompanhar os carsoa ma.is ou meno19 
regt1la.rmnnte. 

Mas tado isto com que esfo1•ços ! Com que 
trabalho ! . 

Fictt.ria. bem conteri te si aqnelles que nos 
jul~am viessem e •Dhecel-os e estudai-os. 

Ve-se que volto sempre ã idea de concatena
ção nos liversos gr;1us da instrueção t ,•ehnic11o 
e cla.ssic1, i lêa que infelizu ente não pó ie 
ainda tr um"[Jha.1' no Br.i.zil, e, si apparente
mente aconfüsão exiqte no ensino da !!!•cola. de 
Min1111, tal como eu a compr"ehendo, e si séu 
enai.no não prod11z todos ca effeitos, que delle 
~e p0Jia1n esperar, é is~o deyido â inaufficiencia 
dos program1oaa da. instrucç!io primaria e se-
cundat•ie., dos quaes estão completamente bani
das as •ciencias physicas e naturaes. E' uma 
);l"ra.n .e ditliculdade com que lutapio9 e uma 
cau-a. dB inferiorid,•de p~ra. o paiz, on:le os 
espirit~s não se he.bit11am desde s infancfa ·a 
se occupar de qu~stões. positivas, qu~ t:onto 
interP-ssam _ ao progresso material e intélle
ct11al do paiz. 

Po-leriam ain la fuzer-uos uma terceira cen
sm·a snbre as continuas modificà~ões introduzi
das no regime n da Escob. C-1nfesso que não 
tenho outra. re~ posta a dar sioão q11e oão tive o 
pensamento de organizar _de uma -só vez .uma 
atira perfeita e com prazer aceito todas as occa-
siões de melhorai-a.. · 

A principio fiz pouco, para fazei-o o menos 
_mal pos<i..al e princi11alm •nte pal'.1 poder rea
li?.a.r alguma cansa ; tracei,. l'"rém, um: plano 
4 ue coneidlilro e conaid~rarei aempre bom e 
util & ae.guir. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 14:51 + Pág ina4 3 de 53 

. Concloindo. sBja•me permittid~ e:xPrimir um 
receio e um pezar. 

O ·receíó. é que, a.pezar da animação que 
· V .. Ex, nio cessa. de d ir-me, mea;s esforços não 
-po~sani sítião erear difficuldades i esc la, em 
·vez ile làe serem uteis; este receio, eu confesso, 
provém talvez do exagerado desejo que·teuho de 
ver essa instituição preencher digna. o util
mente o pa pel qu · lhe caba no paiz. 

O pezar é de ·não possui!" ma.is forças e mais 
me'os para corresponder,. como desej.i.va, á 
confi nça ·com que me honra. V. EJ:. . • 

Deus g11arde a V. Ex. - Illm. e Exm . Sr. 
Dr. Antonio Gonça.lves Chaves, muito digno pre
sidente da. pr()vincia . de Mina• Geraes. - H. 
Goroci:J;. 

s~o em 30 de Junho de 1884: 
Vide pag, 243 do Vol. II, 

O Sr. Abn.eida Nogueira:
Sr. preaident~. congratulo-me com a camara 
e com rueus nobres collegas, co-autol'es deete 
proj ecto, por se ter finalment~ encc tado a sua 
discussão. 

Formubdo em Setembro de 1882, elle teve a 
felicidade de obter quasi imm~di ·tament& a ap
provação da. illustrada commisaão de justiçq 
civil. De:de então tem dormido o somno da le
tha.rgia, ora nos arch.ivos de. secretaria, ora na 
pasta de V •. E11;. . 

Na sessão legislativa do anno pn.saa.do, por 
mui tas vezes aolicitei do illustre predecessor 
de V. Ex. que, conjunct11.1n1rnte com o parecer 
respectivo, e~te projecto fosse colloc;1do em or
dem do dia ; cheguei mesmo, guardando a de
vi.da. reverencia, a. declarar que me a.chava 
disposto a recorrer da negativa da presidencia. 
pal'"' a decisão da cama.ra. 

AlcanMi assim. qull o 1>rojecto fosse contem
plado entre as .ill9.toriaa da ordem do dia ; não 
entrou, pirrém, em discussio. 

Na aes•io corre r1tq, por mais de uma. vez, 
-auxiliado por distincto< eollegas, membros de. 
illuetrada maioria, r11iterei o mesmo pedido á 
me,a, até que afinlll, ha eerca de mez e meio, 
alentou-ae•me a esperançu da que o projecto 
seria. discutido, pois o vi callocado em ord.em 
dodi1>. 

(l;ntr~ts.nto, essa es·1erança em bren sedes
f.~z. por is•o que, era. tal diariamente a a hun
dancia e natureza d~a m.at.,riaa que lhe tinll.11-in 
pr~ce.iencia. na. ordem Jo dia, que tornava-se 
facil pen~ber que o projecto continua.ria. pret~
rido; até que, na me.uoravel sessão de ·'l:l do 
passado, de;xando_inopioadamente de ter dis
cus~ão todo o exp~diente d · ord~m do dia, pelo· 
facto imprevisto da retirada. collectiva dos 
membros Ja opposição, foi afinal este projeoto 
vota.do e approvado, sem debate, em primeira 
diecussii.o. 

Sr. pr6sidente, acompanh.ei com att~nção 
o eloque~te di~curso do. nobre depntado por 
Santa Catha.rina, P. si venho sem temor, emhQra 
pnssibu~_non reqúis, acompa.11h.ar suil. argumen
tação,' pára comba.tel-e., não recua.ncl() ante a. 

iuta. com um adversario de tanta forÇa e de::t • 
treza, é porque a infürioridale de meus recur
sos pessoaes ..• 

O Sn. EscuGNOLLi: TA.UN.A.Y :-Não apoia.do. 
O SR • .ALMEIDA. NoGu:&w: - ••• e c()mpeo.

sada. pefa superioridade da causa. que defendo. 
Por este modo dou ao mesmo tempo uma. res
post11. cabal ao repe.ro injusto d'.l nobre dep11ta
do, quaudo S. E.~. extranhou q•1e a. deputaçiio 
de s. Pu.ulo n;-10 10e o~cupasse suffici•,ntementa 
dos negocios relativos ã. immigração e ã. colo
niiiação, que tanto intere89'1.Dl áquella impor
ta11te provincia. 

Saiba o nobre deputa lo, que sobre assnmptos 
dessa natureza não elti~tem divergeocias par
tidarias nà pri>vincia _de S. Paulo ••• 

o s11.:. AaE:ÚnllO DE BaITO : - Apoiado • 
. O Sn .. AL:.1troA Noc;H.JEI!IA.: - ••• e que o 
nosso illustre presidente, que era o chefe da 
phalange governista da assemb1611- provincial 
de S. Paulo. foi, de mãos dll.das com o distinclo 
e honraào chefe do partido conserva.dor, o 
Ex:m. Sr. Dr. Antonio Prado, um dos antores 
da. lei sobre oolonisação, que tanto• louvorea 
mereceu do nobre deputado. -

O Sa, EsCR.A.GNOLLB TAlltiAY :-Eu. fiz plena 
justiça á. provincia de S. Paulo. 

O SR. ALlUUDA NoGtJEtB.A :-Os represen
tantaa da. província .le S Paulo, nesta ca
mara, têm collaborado com o contingente de 
ijUS.S luzas para a a!Jreaentaç!to de varias idéas, 
liga.da9 directa ou ind.trectamente ao magno 
as.snmpto, ao qual o nobre deput~do tem prin
cipalmente devotado o concurso de sua inLelli
gencia e pa.!.riotismo. 

E' a.sai m que, um dos va.rio!I project0!18ohre 
alargamento da. naturali~ação, o primeiro taJ
vP.z, chronologicamente fallando. entre quatro 
a55ignaturas com que esta firma.do, couta a~ de 
trea deputados da proviocis. de S. Paulo; é 
ainda assim que, no -projecto qu·~ ~e disc11te, 
obgervam-se, entre cinco signata.ríos, os nomes 
de q ua.tro representantes da proTinoia de 
S. Paulo. 

O Sn. M.1.11.Tut FUNcrsco FtL!Ío:-ApoiBdo. 

O SR. ALll!P:IDA.. NllGUlURA :- E como foi 
que se originou eitl! projecto ~ Resalto~ elle 
da pri ndpios concebi dos tt priori por senll 
au tore• 1 Não, Sr. presidente~ mas do exacto 
conhecimento dos intere>ses que ~e liga111 a 
este aaau111pto, conhecimento colhido da. obser
vo.ção, d'.'. e:s:perien_c\a. directa d,;. cada um dos 
signa.tarios. ou devida. à. instrucções de lavra
dores intelligeotes, que beni:ivolarnente n.os 
c"mmunicara.m o fructo de seus estudos e as 
defici,~ncías da legi.alação vigente manifestadas 
pela pr.ttica. 

Cltmpríndo nm dev~i- aora esta declaração, 
aecresc:ent&rei qlle gl'ande parte d is provi
da no ias consignadas no proje_cto são devi.das . a. 
pr1ciosas informaçõe', que fü~am fornecidas 
pelo noeso distincto collega., rtipresenta.nte pelo 
7o districto de S. p,,ulo. 

S. F.:!:., peloa 1w1s conheci mentas pl'ati.ooi e 
especi.,es sob1:e ~.ste n.~eampto e pelo. e11tudo 
pli.r11.Uelo a que •e dedicoa em 1aas viageu 11of 
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· 98 longinqoo~, · 011de se .procuram. ;eeo!- .

1 

r~epeito d~11 interesse~ ~c~uo~cos das diver!la~ 
. ~ analogoe problemas- sobre a. regularts:<çao c1rcu:ziscr1pçõ~s ~m1;i1strativae do lmper10 , 
do ll"«•o&lho, en. apto mr.is que·' ninguem para por is110, a pruneu•a. d1fl:icul iade qu~ se depa.~ 
auxilie.r-11os_ com o valioso subsidio de suas 'a quem pretenda formular um proJeCto d~.le1 
111zes . (Apo'ados.) • · ger;i.t que regule esaas. relações ec~n~m1ca.e, 

Obiiv•·mos ainda por ioterferenc1a de meu denva- ;e desse antagon1swo de condu;uea, re-
amigo, o Sr. tenente-coronel Salva.dor R.odri- aulta.ute da di versid_ade de producções d8:5 °!3'8" 

. gues Pimentel, uma col!ecçlio de apon~~~nlos tin imas zo~a;o torr1d~, tempera.da, e fngida, 
formulados no Clob da LaV<>urado mun1c1p10 de em que se d1v1de o pa.iz. 
Silveiras por uma coiumi•sio que se -~ompu- Foi esse um grav~ obstaco!o que encontra-
nha do meu amigo, o intelligente e cr1ter1oso ram Os autores do proJecto em d1sc11esão . 
lav:a lor , ·o Sr . tene nte Manoel Alves ·o S:a. E scRAGNOLLE TAmu.v:_. O projecto 
da. Silva Capucho: e os S,s . Dr. P.ereira BaT- atJbstitutivo entrega essa materi.a ás ~sembléas 
basa e Leão füazil, refator; aproveitámos desse provineiaes. 
documento algulll&iil iJéas que nos pe.receram 0 S A N Es•· d'"'nul 

· • R. . LMElDA. OGUEIRA :- .... wiv -
ac1ntaveia. d d t ., 'd' deqn· a competen Tratando d··ne ponto, cumpre-me ainda de- ~ e em su~gen .• oa l ea. " . · 
clara.r, não para dimiiiuir m inha parte de res- eia para 1'·g1~lar 1>o~re este. as~umpto seja re-
pon<abilidade nas idéaa ada ptadas, pois qne sel'V_ada ''ª assembleas prov1no1aes •• : . 
a.ceei to-a. toda il'& salidum, mas antas para O Sn. ANDl\ADB FtGUElBA : - E' inconstltu-
fazer uwa restituição de m~recimentos que me cional. 
n~o cabem, que .minh~ coutribu_ição _intepeetl!-al o SR. ALMEtD6. NOGUELB.A :- ••• mas os au
na elaberação deste projecto foi wu1to 1nfer1or tore~ do P"ojecco não podiam propõr essa re
á dos illust rados collegaa que commi,;o 0 sob- forma, porqne, como oe~eL"va o nobre deput;•do 
acrevem. (N ao apoiacl.os .) Po\lco mais fiz do pelo Kio de Jaoeiro, havia obst&culo c?nst1to
que com;iendiur as i de&& qoe nos pa.r~cer&m cional, niO podendo ser alter:tdas em legislatura 
opportunB.S, do.ndo-lhee f'órms, e consignan· orJioaria, i;;iuã.o por via. de interpreta.ção, as 
do-as no proj~cto. disposições do acto addicfonal. (Apoiados.) 

o SR. M~RTIM Fa.1.Kc1sco 'F1LBO :- Resumi11 O poder l1•gislativo ordinario não tem, pois, 
pel'feitamente as nossas idéas, prestando o sau competencia para decretar uma reforma desta 

. valioso concurso. - natureza. 
o Sa. EscRAGNOLLE T .u nuY da um a.parte. Collocados entre a. necessidado de recorrer 

aos tramite< (lXcepcionaes e morosos de uma. a.1-
0 Sa.. ABJ:LAl\.DO DE Bll.ITO :-S. Paulo cuidou aemblée. con~tituinte, ou promover as providen

da im111igra.ção antes da. Associação central Je· cia.<1 geraea, _facoll.tdas pelos limites do !Joder 
Immigraç!o. legielativo or iínarío, preferiram os a11tores do 

O SR. ALMZIDA NoGOEIRA :- Si oe membros proj•·cto optar pelo aHgundo alvhre. 
da. deputaçllo paulista nlo têm c<inseguido O Sa.. E scRAGNOLLE T.1.trNAY :- Hoje, depois 
maia de·t& eamara no aentido da adopção dca- da r~fono:i. eleitoral, eBBe argum~nto de ineon
te projecto e de modidas analogaa, não é por- etitucionafülade não tem muita preponde· 
que liguem pouco intere1~e â questil.o momén-: randa. 
toas. da immigraçi!o e coloniaaçio; antea, pela o Sa. AuiJ:tDA NOGUEIRA :- Este f .... oto nlo 
intima convicçlo em que todos not1 achamoa póde servi.· d ·i 11.rgumentc>, e~peciHim'·nte a um 
d& eilicacia n .. (lativa de uma das nouaa me.ia espírito conservador, que deve ae desvelar em. 
import ·ntes pr<trogutiva. cona\ituçionaea • a ma.nter & intngridade das formulas g .. ra.nti-
inicl&tiva parla.mentar. (Apuiaitos e apartei,) doraa a.dop•adas pela nosaa CoDstit11ição. . 

Deede que um projecto ó aproeentado por Nito dev .. r iamo1 tomar sobre nós a inicbtiva 
alg11m membro d& op1101i!;'lo, traz eua cou- do propór um projeclo qae importaria infraeçlo 
dem11açl1o no vicio ria origem : o nobre deputado doa ~rincipio11 t'uudo.wentaea do direito publico 
põr SaDtL\ Catharina. &ll1u diHo prova abun• braztl<i iro. (Apa.rt11s .) • 
dante 9 peaaoal. Por outro la11o, 011 d putado1 mo ha. louvorea que sejam GXC8811ÍV08 9 
go-r~rniat· •a julgaw-ae geralmente inhibidoe, que não se devam tributar a.oa intuitos patrioti- ~ 
como sendo eue um µrocedimento anti-par!&- coa do nobre dep11tado por Sa.nt:i. Catbarina e da 
mllntar, de \omar a dianteira ao poder exe" illuatre associação de que eUe fa2 parte, por 
eutiyo na i niriação de refor mas nilo cogita.das agita-rem um problema que tão de perto a1fecta 
pelo govern o·. E todos, Sr. presidente, opposi- 08 in teresses economicos do paiz, prende-se 
çào e maioria., temos convi·,ção da i nviabili- estreitamente a ae11 desenvolvimento pl'.ogre11-
dade de llma ºdéa. na gestaçãolsgislativa, 11i o sivo e decidirá de aen futuro. (Apartes .) 
governo se mantém indilf ·r.ente ó. !Ili& approva- Sr. presidenb, convêm quf\ não oos illn
ção pela. camara ·• Fica dest'~ rte 11.nllificada. a chunos: a libertação do braço servil é a su~
i niciativa parlamentar, qu•1 Laboulaye, um dos pre6llão dea.se instrnwP.nto de trabalho; e cog1-
eapirito' mais sabillmente liberaes deste seculo, tar nos m ··ios de subatituil-o é o maior serviço 
tem considerado como a. mais preciosa preroga- que 1e pr..de fazer ao paiz, pare. operar, 
tiva do setf goueinment. (Apoiados.) pela evolução, a transformação io trabalho e do 

A d~•peito d& homogeneidade de costumes, systema agricob., prec11vendo-no1 colitrl!: os 
. de t·radiçõ'Ja. e de preconceitos mesmo, que se perigos imminentes da crise que ae aprox11na. 
as.iguala. naa diveraaa provincias do lmperio, Maa~ Sr. presidl'lnte, si patriotico• alo os 
-~ a. ~lm&- lloulQgeneidade Jtã:o existe a. Uitllitos deua nobre propaganda, 1erio acer• 
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tt.daa aa mediia.a que ella . julga dever ado-
ptar para chegar ao reaultado de a.ttnhir br,t-
90s laboriosos para & la.Youra do nono p11.iz 1 
(Apart~$.) . 

Parece-me, Sr. pi.-eeident9, que o nobre de
putado e oe illustr~s fundadoras da. Sociedl1Jie 
Central de Immigração, que par t~lham as sua.a 
idéAe sobre este momenttJ80 assumpto, não PB
eolhe in o m •io ma.is op portn no para chegar 
ao resuha. lo ' que se propoem (apo ·a <los) e 
dando importancia. dema'.S da e exageradas 
proporçõe1 a fac}oe, excepcionaes, a • busos 
iaolados, communa entre todos 011 povo,, '' 
que não têm su11lciente alcance, · conefüucm
ae por ess~ mo lo cumplices ineonsciaut''ª das 
machinaçõea de nossM rivaes (apoiados), cujas 
conveniencias, em concnrrencia· com as noasa~. 
têm determinado nma prapaganda inces•anta de 

· diftàmação Ct)ntra o Brazil, e n<J$ têm considP.ra
velmente prejudicado em n011sos interesses eco
nornic0& (Apoiados.) A' medicla 11oe os povos pla.
tinos occolt&ID cuidadosamP-nte abU30& moil.o 
reaes e eondemna:reis qn~ se prodnzero nessas 
republieaa, os patriotas brazileiroa julg•m pres
tar um serviço á csuS& publica exagerando inci· 
dent~s aemalcane') da nossa. vida social, ou dando 
grandes propo~e~ a abnlOS por veze• ima.'!'i
:narios. (Apoiad1's e apartfS.) E' muito edifi
cante essa contraste e caracterisa bem a nossa 
indole sincera a e:z:pansi va atá ás raias da in-
genuicl&de. . 

O Sn.. JoXo Pnmo dá um aparte. 
O Sa. ALl\lle1n.1. NoGUE:IRA. :- Não creio, Sr. 

presidente, que dA alguns retoques em nossa. 
logislaçlo civil dependa a a:fRuencia. de bro< ço11 
estrangeiros _Pa.ra o no110 pai.J ; por ÍslO q_ u •. 
ai não é roa1or a immigraçl•i que affiue noa 
nos1os portos, não provém esse facto de incon
venientea que mereçam reparoa em nossa hgi1-
lação, mae aim .[e dna~ princip:i9' circuwatan· 
cias : 1° do fac\o do aer o Brazil ~r..lm·'n~ 
desconhecido no eatl'llngeiro ; 2• do facto de ser 
tio cah11llniado. Conseguinte1Dente, o to-aba.lho 
mais proveito.o consistiria em desenvo:ver um& 
propaganda activa, para que nlo contino~mos 
a eotfrer a inj 1ltti9& de aerwo~ havidos por um 
povo eemi·ba!'baro, que ae as11igna.la unic:1-
mente pelo facto de conservar a ín.-;titui ç~o &flr

vil; em ,.eguo.do logar, dev<'riamo~ no. ap1lll
ear em deafai:er a. accu'<&ÇÕH calumniosas que 
contra nóe sa levantam pela propaganda de vi
zinhoa eioso1,que procuram conseguir ao m•ismo 
tempo e. aaa grandesa e o atraso de no1So paiz. 

Nem se diga, Sr. Jl?e1idente, que seja 
pela. inspiraçãc> ela sentimento. pbilantropicos 
e por um justo conhecimento da nossas cousas, 
de nos'!O e;taclo politico,q11e governoa eui.-openo 
têm por vezes tr •taclo de· reprimi.r a corr0·nte 
immigratórfa que se dir' ge a nosso paiz. 

O -Sa. AN11R4.DB Frau1m.u.: - Nao é contra 
nM, é contra qudquer p1iz. 

O Sn.. Esc11.AGNOLLE T4.UNAT :- A• medidas 
rapressivas são priacipalmente contr& o Bra
zil. 

O Sa.. Ai.~&m4 NOGUlllIRA : - Como PII18eu 
discurso ob~rvou o nobre deputacio por Santa. 
e .tharina, eua reeietencfa parte principal
mente da Allem.nha. e de E'ortug$1. 

· O Sa. · E1eaA.aiqot.L11: TADNAY: - E agora. da. 
balia. 

O Sa .. ALMEID.\ Noi;u11:11u : - Ora, Sr pre
siden~, V. E:z:. sa.b<'l que a. priQ.cipal cori·ente 
de ima1igraçlo allemii, asairu como a açoriao&, 
tem-se dirigido de pl'eferencia. ps 1•a o Brazil. 
Não 'se poderia, pois, a imittir que con111iderações 
de 0·11tra nat11reza, que não a. de ordaru para
mente philautropica, &\ll'·'S"ntada!I pelo nobre 
d •puto.do, tenham <\chiado noa r:especciv~ go
vernos para qua elles tomem essas delibe
ra~ões ~ 

Assim, o eapiri to de milha.rismo, que tein 
dominado a All<lmanba e cujos interesses con
stituem a preoccnpação constante do governo, 
não poderia deixar de alarmar-.e com a abun
dante immigração que abandona aquelle paiz, 
reduzindo a. população, p :ll'a trazer á Amarica 
brl),ÇOa vigoroso' que se de~tina.m a empunhar 
instrumentos ag·rtcola.s e bem poderiaru, con
servando-se na Allemanba, empunhotr instru• 
rnent s bellicos nas fi1 ir&.~ 'ª milicia, 011 
constituir a re"9rva do poderoso •·J.P.rcito, sob 
qualquer daa diversas denominaçi5ea que ella 
toma oa. Allemanha. 

O Sa. E~cua~oLLJI T.1.uN.\Y dá um longo 
aparte. 

O Sa. Pa11sm•Nrs:- Peço ao nobre dP.pa
tado 'lªª d'clixe o orador proseguir; quem tem 
a palavr& é o Si'. Almeida Nogueira. 

O Stt. ALMEIDA NoGUBlRA: - Sr. presidente, 
decla,·o qu~. ai a V. E11;. não contrariam oa· 
apa.rtes, a mim ab•olutarnente não incommo• 
dlltn ; dH 'jo mesmo qu,. o nobre deputado 
acompanha por eua fórma. o meu .iiscureo, 
a.fim de que u possa ímm·~diatamant2 reapon
d ·~r ái ~uaa obaer\•ações. 

O Atu•u11ri~de Ecó'l'lmnt"a Poiitica de Block, 
do 1\11110 de 1883, traz uroa curiosa tabell:i ••a- · 
tlltistica da. im.m.igraçiio allemã para .âvereo• 
paiai111. • 

Deixarei de p'l!'te o~ Eat .dos UnidOI!, par& 
onde a e· irrente immigratori& P, enorme, e lel'Bi 
llÓUlenta . a parte d.L t •bella rahtiva aot1 outro' 
paiz4l1, para on le s~ t ··m d"•tinado a im!'ligra-
9•10 allemil; encontro oa aeguintea algari1111os, 
(1') : 

bDCS Brazil º3!'~~o~~l~!1 Auslralia A!riea Asl~ 
1873.. 1.39' '88 t. O:ia l 37 
ISiB.. 3.4~t ~!IS i.2t6 5~ 31 
l877. . l.(l89 5ü8 l.3()5 7~ 3l 
l81R.. l.048 63' f.. TtR 39~ tlO 
1879. . l.ô39 551 !17, !:! 3i 
!880.. 1.U.9 761 13~ ri 36 
l88t.. UO! U61 n5 Sl4 S5 

Assim, si a opposição do governo ou do. 
governo• da Allemanha 21 immigração para 
o Brazil fosae derivada de causas l'erroanentes, 
como seja.m a n011sa Iegishção, e. abuiOs por 
p:irte daa no'ssas autori fades, essa oppo.tição · 
continaaria depois da época que o nobre Jepu
tado indicou, creio que 1857, à medida . que a 
corre!lte, posto que diminuta, tem sido pel'llis
tente, e me•r:ao tom-• · avolnm~do.para o noaso 
pair., procarando-o os immigranteg di prefe
rencia a todos 03 outr08 paius da Amarica, 
com exclmslo apeou do1 E.t1Ml0it Unidos. 
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Si tem haviào maie fort~ opposição á immi- . O Sa. ALMEIDA . NoGCUEIJU : - Enketanto, 

gração para o Brazil, •-ate facto é n.1turalwen- Sr. presidente, ia. diversiJllde de costumes, da. 
te explicado pela maior aflluencia de irnmi- peculiaridade das condiçõe'I dos povos (Leriva-se 
granles dessa nacionalidade para oa - nossos necessarfament~ a diversi iade das inatituições 
portos, resultando portanto o maior prejuizo, sociaes e é por este motivo que não se póde 
q_ue o governo, urg-i·10 por interesses de occa- Mnceber gue dous povos se l'eja.m pelas mesmas 
s1ão, tenb11. porventura tratado · de obviar. leis polit1oa11 ou civis,· tenham os mesmos co-

Donde se deriva eS11a maior afiluencia d9 digos. Salvo em direito m :rcanLil, que se dis-· 
allemães para o Bl"azil e de italianos para o fü1gue pela generalidade de seus preceitos, 
Rio da Prata~ não se poderia ima.ginar uma legislação C:0$1llO-

O nob;e ministro da agricultura apresenta polita. (Apartes.) 
em seu re1atorio um motivo que me par~ce Assim, neat.a parte me -pareceu que, sendo 
procedente para a explicação desse facto: de- tão diversas, sendo antagonicas em quasi tocioa 
pende esse phenomeno dos pi·imeiroa JJucleos os pontos, aH condições economicas das socieda
coloniaes, que pelas relações de parentesco e das americana~ em relação âqu··llas em que se 
outros ~inculos de e.flinidadc, têm attrahido doa acha. o mundo e11ropeu, nã.o p·idia o nobre de
paizes de sua procedencia immigrantes da putado procura.r analogia entre as respectivas 
mesma nacionalidade. ( Apoiaáos.) legislações, analogia que, si existisse, seria 

O maior numero de Ualiano11 afll.uíu primei- um defeito q_ue aondemnaria ou as instituições 
ramente par& o Rio da Prata, e algumas coloniaa da velha Europa, ou a sua inconsiderad11 re
allemãs fundaram-se no Braz.l; Jahi, estabe· producção no continente amel"icano. 
leceram•se neceaaa.riamerite correspondencias Na Europa não existe propri-•mente sinão 
com as i"'spectivss paLrias, e resultou que, a1n pequena. escala a locação de serviços para. 
procurando paizes que, ao menos por tra- a agr1calt12ra ou, antes, a locaçíto entre o dono 
dição nãD lhes fossem totalmente désconhe- do immovel e o trabafüador assalariado p·ara 
cidos, os immigI"&ntes da ltalia têm-se dirigido lavrar a terra; essa locação d!! serviços tem 
princiralmente para o R.io da. Prata, os da Al- por fim ordinariamente supprir braç'ls e apti
Iemanb.a para o Brazil. . . dões ás industril'B, ou, si se appl Cl:I. a lavoura, 

O Sn. AB i::LARDO 1111 Buw:- Apoia.do. E• esse é feita em geral entre o t1:abalh ad•Jr e o arre n-
o motivo principal. r H a outro a apartes.) de. ta rio ; 011 então, loc,1 m-se Sl!rviços pa.ra. os 

misteres da. domestícid~de ou para ex_plo~a~ões 
O SR. ALMlllIDA. NoGUEIJU.!- Eis porque, re- de emprezas de diversas naturezas coinmerciaes 

pito, a immigraçlo allemil tem aíll.uLlo de pra- e iodi.utria.08, - · 

ferencia. para. o lmperio e a italiana. pa.ra as Quanto â prodiicçilo agrfoola., ê geralmente. 
republicas pfatinas. · aloptado o sy~tema do arrend><mento. Po1· isso, 

A a!R .Pncia. da emit:ra.9ão portugaeza para. o não dei razilo ao nobre deputado em procurar 
nosso po.iz vem ooo:firmar esta iléa. Pelo mo. comp11rar as condições da locação de serviços en
tivo de terem tr .. diçõPI communa, de tereir. a. tre DÓ& com as condições do m&tay11.ge em 
mesma. origem que DÓB, ou antes de serem o França. (Apartes.) 
tronco principal de nossa proced,,ncia, e e.inda. Em geral, o emigrante que procura Jl.B pla.gas 
pelas inforinaçõea que recebem di11riamenta doe do Brazil, como quaai todo aqu ·lle que, eem 
seus conter.raneos que oa preceJ.era.m emi- e.ptidão profissional· para .o commqrr.'o ou as 
gra.ndo para o Brazil, o& portuguezes pr~f~rem artes, expatria-se a prceura de trabalho, vem 
em grande numero o nosso pa.iz ; a, si Portu- embalado pela aml>içiio muito legitima de con
gatulti111amo1üe 89 prooccupa. com a. demaai&da etituir-se aonhor de terras; ma.a o nobre depu
emigre.Çllo da popula.Qito de suas ilb!l.ll par11. o tado deve attender que não é para e!ltP,B que 
no"o paiz, Ri 0F1&1 facto é re,tl, deriva-ae, não nós ostamos tratando de orga.llizar uma lei de 
do m ilit!àl'i•mo como· na Allema.n ha., não dos locaçã.o de servi 9011. Em relaçã ,. a estes, a noss:i. 
motivo• i111a.gi11a.do1 pelo nobre deputado por lei não adiante., nem a.tra~& : d·;ixa-os na.a 
Sanr... Cathtir na, rnas talvez da. conveniencia mesmas ccndições, pois que elles nlio procuram 
r,olitica. e economio11 qu11 os emigrantes das a.luga.r eeua serviços :\ lnonra, ma.i lavrar 8.' 
ilhas procurem de preferencia as colonia.R por- terra por sua.· conta. . . 
tnguezas na Africa, que, como nds, e:r.igem Consegointemente o projecto de lei que dis-· 
déseovolvimento e carecem de braços para a cu ti mos, que tem por tlrn ?'egularizar a.~ condi· 
agricultura e as indus~rias. ções entre locado?'es e locat,1rios, não pó1e de 

Sr. presidente, em toda a a.rgumenta.ção de modoalg-um ser prej <dicia.lãond~ da et:11i{ra~ão 
que 11erviu·ee, em seu eloquente discurso, 0 que se destina a coloniz·1r o nos11a paiz , pois 
nobre deputado por Santa Catharina, quando que as nossas vistas convergem principalmente 
analysou detiiamente o proje·~to do lei de que para o emigrante que vem contrs.ctar os seus 
fui um dos ~ignafarios, observei um defeito ca- serviços por meio de salariOs, por ·parceria. 
pi tal· muito estranha.vel em um espirito incido 011 outra retribuição em especie, · e não exc:lue 
e cultivado como o de S. Ex. os naciona.es. 

o nobr~ deputado procurou com insislencia. N?a tratamos de formular uma lei, que possa. 
comparar a legislação do nosso paiz, no tocante s~rTu'.. tanto ~ uns como a outros, e por est; mcr 
a locação de serviços com a de diversas oa õe t~v~ sao CO!llllgnadas na mesma alguma~ d1spo-
da. Europa. ' . ~ 5 ~1çoes te11dentes. 11 contemplar e~ta ordem de 

· \ lll teresses do trabalhador nacional. 
· O Sa. E_sasAGNOLr:E TAUN.u:- Com a legis- O P.ensamento doniin~nte .do nosllO proj~cto 
lação de povoa amer1c:e.nos. não e sómente attrab.1r emigrantes, pol" i11ao 
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que este ~nsarnento seria ine:ffi.caz desde que 1 Sr. presidente, o nobre deputado por Santa 
não tivesse como· complemento uma outl'a pre- Catharina não suBcitou sem fundamento essa. 
occupação por. parte do legislador, qual a de 

1 

questão technologicn ; h.a. alguma. divergen. oi.a· 
aproveitar o trallalb.o nacional. ou, pelo menos-,nãO completa uniformidade sobre· 

Ora. de11de que o nohre deputado procura o sentido da palavra focator no direito ro
eliminar nas relaçÕe!! euti·e loca.dor e locatario mano, notando-se· alguns textos, especia.l111en.te 
a sancção penal, torlla compl!ltamellte rnexe- do Digesto, em que esse termo tem signifl.ca
quivel a execução da hi. çii'.o passiva. Mas nem assim tem razio na 

E' eviiente que .eeria muito conveniente deduc9io do seu argumento, como paeeo a do
para. o locador esta bel ?cer relações desta or- DJon.strar. 
dem, vinculas puramente moraes,.sem o mini mo Em direito roma.no não era conheci do o 
caracter de coercibilidade, nu;.s e muito pro- vocabulo locatarius, que não figura no Digesto, 
vavel que os locatarios, os donos de lavoura, nem nas Instituta.s, nem no Codigo de Justi• 
não queiram adianta.r seus capitaes, sem ga- niano, nem, finalmente, nas Novella.s ; me pa· 
rantias efficazes. rece atê que Ilito ê de boa la.tiniiiade ..• 

Conseguintemente,desde que se desproteja aos O Sa. EscR.A.GNOLLl'! TAU'NA.Y :-V. Ex:. veja o 
proprietarios dos immoveis l'Uraes, os donos da Littré. 
lavoura, deixando ao puro arbitrio dos engaja
doa, ao livre querer dos locador~s o cumpri
mento das e&tipufações dos contracto.:>, é obvio 
que os lavradores não quererão imprudente
mente arriscar seus capitaes. na acquisição de 
tão precarios agentes de producção; dest'arte, 
necessariamente priva-se aos immigrantes de 
achar trabalho, porq,ae ningaem quererá. 
arriscar-se aos onlls de um contracto de locação, 
COiltrahindo obrigações de fa~er pagamentos 
sem adquit·ir direitos corl'espondentes, oa, o que 
é o rue$mO, sem garantia ~uffioiente ã efficacia 
desses direitos. (Apoiados.) 

A s>im, poia, um. duplo pensamento Mtuou no 
espirito dos a11toros deste projecto : garantir a 
plena liberdade da.a partes na realização do 
contracto, e a completa efficacia nos direito~ e 
obrigações que d~He se derivam. 

Respondendo mais de perto a.011 argum9ntos 
apresentados pelo nobre deputado por Santa. 
Oatharina, tenho necessidade de começar 
por uma questão, de que S. E:i:. occupou-se 
no fim do sell discurso, invertendo assim 
nesta. parta n ordem d11. nrguroentação ; refi
ro-me :i technolog-ia juridiea empregada no 
proj ecto, a qual foi o bj eo to da. aualyse do 
nobre deputado. E füço esta inversão porque, 
tendo continuadarornte de roferir-me :ls Tela.
ções do direito entre o locador e o locatar :o, 
cumpra que primeiramente eu trate de mar a 
Bignifiea.ção de amhll.S as ex:pressões. 

Sr. presidente, exhibindo eonhecimentos de 
philologia, nos quaee o nobre deputado é recCJ· 
nhecida.mente vera11.do, S. Ex:. nos disse que a 
e:i;pres~o locatarios em latim corresponde ao 
locador do nosso projecto, e que, em geral, esta 
desinancia ario em portuguez, designa um 
sentido passivo ; conseguintemente que, em
pregando no projecto esta expressão, os seus 
autores se tinham servido de um gallicistno, 
traduzindo o loçataire dos fra.ocezes. 

O SR. EscRA.GNOLUl TAUNAY:- O locataire 
dos francezes Éló se refüre aos immoveis, ao in
quilino da. ca.sa. 

O Sa. ALM!llDA. NoGiJEUU. :- O nobre depu
tado não tem razão. Os commentadores do 
codigo Napoleão. empregam o vocabulo lo
cataire, que é generico, no mesmo sentido 
que o nosso projecto, e empregan1 frequente
mente as expressões - locataire cl'ouvraae. 

A. 34 . 

O Sa. Ar.MUDA. NoGUEIIU :- Consultei os 
diccionarios de Quicherat e M agnum Le:ci
c on. Este não o dá, aquelle o apresenta como 
barbarismo. . 

O direito romano tinha daas expressões : 
loca.tor, para referil'-se ao locador, ao aluga
dor, ao dono do objecto, que era da.do em alu· 
guel; e conducto.,., que corresponde a.o que no 
projecto chamamos loca.tario, isto é, aquelle 
que pagava o objecto alugado, que recebe o 
aluguel, ao loca.ta.rio emfim. 

Esta mesma tecbnologia. a.inda achaJ110s re
produzida em Pothfol', que nio emprega a. 
expressão locataire, no sentido do projecto, mas 
sim conducteur~ •• 

O Sa. EscB.A.GNOLLE T"UNA.Y dd. um e.parta. 
O Su.. ALMEIDA. NoGoEmA.:-••• assim como 

os jurisconsultos portagnezas, seus contempo
raneos usa10. do voca bulo co:nductor por oppoei
ção a iocaàor. 

Troplong emprega. indifferentemente esaaa 
expressões, e até diz <i conduct11ur ou Zocataire • 
como sendo absoluta.mente synonimos. Assim 
tambem Duranton, Mou-rlon, Touillier e D11lloz, 
que coneuitei a respeito. 

Esses eximios jurisconsultos d&o urn cri
terio. que já se achava. em Pothier. para se de· 
termina.r mva.ria.velmente as posições respe. 
clivas do locador e Iocatario, quando, como na 
hypothese do projecto, se pudessem euscit.~r 
duvidas deriva.das do duplo sentido· do verbo 
aluga.1· 1 louer, e seus del'ivadoe: 

« Locador é o dono do objecto dado em a.111-
gnel, cio que re~~be o pagamento em qualquer 
especie que seja ; e Zocata.rio e o I! ue receba o 
objecto alugado e faz o pagamento.~ 

Assiro, no caso 'presente, o locador é o dono 
do obj ecto a.lugaào. Mas qu.al é o objecto da 
locação ? São aerviçoa . Por consequencia o 
locador é o dono primitivo dos serviços, que os 
trsnsfere têmpora.riamente, obrigando-se apre
stal-os á outra parte contrat&.n t~ ; J:>Ortanto, Ó O 
opero.rio, o trabalh:dor. E o locatario é aqael
le que recebe e pa.ga o obj ecto da. locaç.ão, os 
seryiçoa, id est o dono do immovel. (Apoiados e 
ap!Z1"tes.J 

E a.inda a argumentação do nobre dep1;1tado 
vem cm meu a.u11:ilio no. parte em q~e S. Ex. 
disse que a. desinencia ario tem sempre em. 
portuguez uma significação passiva ; por iuo 
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IJ.lie uo cu.so presente aqnelle qné estli em po- sel'Vaçlo da lei com a revogaçlo da p11'l& penal, 
a1ção pa.s.siva. é o que e:u.cta.menl.e o projecto pu.rece-me, .Sr. preaidente, com a. devida. venfa 

, chama locatario ; o outro é o dono do serviço, de V. Ex. e do meu nobre amigo-ullla ver• 
·que é dado em locação. (Apartes.) dadeira incongruencia. 

O SR. ALvARO CA.~IINBA: - O primeiro :re~ O SR. EscRAGNOLLE TAUNAY dá um aparte. 
cebe 011 serviços em locação, . o Sa. ALmllDA NoGoEnÚ. :~Desejo, p-0l"ém, 

O Sa. AurEm.1.. Noom:ru : - O primeiro para. argumentar, aquiescer á idéa do nobre 
receb~ os fterviços alugados.osegunuo os dã.em deputado: elimine-11e a sancção penal por ser 
aluguel; é, portanto, aquelle que está em po- demasiadamente 11evera : o que fica. da. lei' 
aição passiva . A observaçlo do nobre deputado Qual de suas disposições tem consistoncia 1 
por Sa.nta. Ca.tharina. vem pois em meu auxilio O que é uma lei sem sancção ~ 
e em apoio do projecto: . o E T p 

Os . exemplo; apresentados pelo nobre de· Sa. SCB.A.GNOLLE AUNAY :- ropuz a. 
eliminaçã:o da penalida.de. pulado não foram ta.mbam felizes e podem ser 

reverlidoe, p_ar.i. comprovarem a propriedade da O Sn. ÂLllEJD.I. NOGOEIR~ :- Mas o nobre 
nossa technologia; com ef!"eito, o nobre deputado deputado, durante toJo o .seu discurso, censu
nos fallou em mandatario, em commissario, mndo por vezes este facto, não nos disse uma 
e em mandador ou mandante e committente; '1nica vez o que substito.ia. a esta ra ncçito penal. 
e nos clis~e que aquellas expressões tinham si- o Sa. Esca.&.GNOLLB T.1.uNAY :- Eu substi
gni.fica.ção pllllsiva. Pois bem, qual é o manda- tu.o : é o accõrdo mutuo, a. boa. vontade, (Cru-
tario, qual é o commissario ? · · .::am-se diuersos apartes.) 

O Sa, EsclUGNOLLE TAUNAY dá. um aparte . o Sn. ALMEIDA NoGUEIRA. :- Este argumento 
O Sa. A.L111:t!DA NOGUEIRA.: - Exactamente : do nobre deputado prova de mais. (Apoiados.) 

são tpdos esses que estão em pO~~~ paasiva Em quanto temos o accõrdo mutuo não preeú!a
no mandato e na commissão ; são aquelles qúe mos do auxilio de disposições roprea!iva.s, mu 
recebem os objectos do mandato e da commissão, essa intervenção é suppletiva.. (Apoiados.) 
assim como olocatario, no 11osso projecto, é o 0 SR. EscRAGNOL Ll!l TA.UNAY :-o contracto 
que &dg.uire 0 objecto da. locação, D que recebe deve repousar sómente no accórdo reciproco e 
Oll &el"Vl.ços. (Apoiados . ) 
·· Quem é que dó. .do aluguel -o · serviço Y E' -mais na.da. (Ha. º"'trosapartes.) 
quem .recebe o dinheiro, par:i se poder operar O SR. AtM:JlltDANoGtnmU. :-Então níio póde 
um contracto syn111lagma.tici> ; por consequen- produzir.direitos .e obriga~õelJ (apoiarlos) e as 
eia. é o trabalhador o locador. QL10m é que re- partes fica.m depois do contracto na mesma po
·eebe oe eerviçoi; ~ E' a.quelle que os paga, que sição e!ll que ee achavam antes, podem deixal' 
·os comprou por · certo tempo, pois que o àlnguel de cumprir as estipulações livremente contra.
não 6 aeníio a. compra temporaria do uso; e este hidas. (Apoiar:los.) O accõrdo reciproco é ne
qne estã em condição pa."iva., é o locatario . cessario no momento decontractar •.. 

Portanto, a ponderação do nobre deputado de o Sa. EscaAGNOLLE T .lilNA.Y :- Sempre. 
que a desinencfa ario refere-se a um estado de 
passividade, ainda vem co:niirmar a. minha. ar- O Sa. ALMEIDA NoGuElRA :-. • • nesse mo· 
gumentação. Mas lembre-sG s. Ex. de que a mento a.mbaa as partes são livres ; depois <l.o 
.mesma particularidade se êiá em relaçã.o á ~er· contracto, ambas ficam escr:ivisadas ... 
mins.ção aire da lingua, fra.nceza, que é a O Sa. EscB.A.GNOLLE TA.UNAY :-E>tá ahi_ o 
exacta. correspondencia do ario v ernaculo. que não qunro. 

Assim, a expressão locatario correspon:le 0 A N 
exa.cta.merite ao vocabnlo francez focataire, Sa. LMEIDA. OGIJEIIU :- Attenda o no-
tem 11 mesma. sign.üicação;mas não é gallicismo; brG d~putado .• d. ambas fie~ e!cravisa;d~ ao 
a.o contrario, ambos_ os termos têm ori;rem con- c:m~rimento ~ 9111111 obrl?<;.oes [nridi~s. 
temporanea e são igualmente neologismos na ( p~iados.) Um contncto n~o n senao a alie
teclinologia jw:idica. (Trocam-so m'llitos naçao de uma. parle de nossa. liberdade. 
apartes.) · Além d.isso,. Sr. preside~te, no l!llso pre-

Antes de ana.lyS&I' aa disposições contidas no 1 sente, a d1vers1d~de das po111çõM entre . o lo. 
projecto, emiUin,do sobre elle um conceito geral, cador e _o locatar~o traz com9 con~equenca q.ue 
o nobre deputado jalgou•o corn tanta. severi- a s!l.ncça.o pen~l ~ a garantla ~nica que pode 
dada que pareceu-me poder resumir-se sua proteger os direitos ~o locatar10. (Apoiados e 
opinião ne> qualificativo de-projecto sem en~ apartes.) Eu me explico. 
tra.nhas-, tal qual como a polit!ca do mínisterio Como V. Ex. sabe, o loca.ta.rio tem bens de 
transa.cto. (Apartes.) S. Ex. most.roa.-se tão raiz, e ó em geral uma pessoa bem collocada 
impressionado pelas disposições peuaes do px:o· na. sociedada, (mas a primeira circnmstancia. 
jecto,que dão-lhe elllseu espirito odioso caracter b11-sla) de modo que, quando não houvesse ga
draconiano ; e foi tal essa impressão, que · em rantias de ordem moral .para assegurarem. a 
uma. das sessões anteriores, S. E:s: . apresentou efficacia dos direitos do loca.dor-o pagamento 
á ca.ma.ra 1llll proj ecto assim concebido : < Fica de seus safarias, aquelles bens seriam essa 
revogada a parte penal da lei de 15 de Ma._rço garantia ; ao passo que o loc.-.dor tem o $eu 
de l 879. • Nada mais, al ém desse laconismo traballi.o unicamente. (.Apartes; t> Sr. presi
damolidor. . dtmte reclania attettção.J Desde que se ga.-

Ora, eu ~mprehendo que o nobre depn. ranta a. liberdade do locador refractario, então 
tado propuzeee a revogação d~ lei, mas a. con- não ha coacção possivel pa.ra. obrigal-o. ao ~um~ 
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priruento da.s ob1•igações derivada.a do contracto. 
(Ha divenos apa;·tes .) 

Disse o nob?e deputado por Santa Catharina : 
- a garantia do locatario é a prosperillade de 
sua. lavoura. · 

A essa réplica triplico : Si o argumento se 
refere á pro•perídade a.ctual, essa foi devida a 
serviços pagos pelo locatario, si à prosperida
de futura--i!Hsa não se conseguirá dosde que o 
locador não trabalhe, desde que recusa cumprir 
com as obrigações do contracto: pois é só p<J.ra 
esse caso que se faz necessaris. a. sancÇio 
penal . . . 

O.SR. EsCIU.GNOLLE TAUNAY dá um aparte. 
O Sa. ALMEIDA. Noamm1.A:-Instado, inter

p ellado directamente por mim sobre este ponto, 
o nobre deputado não lem~roll outra idéa 
sinA'.o esta-o mutuo a.ccôrdo daa partes. Mas, 
desde que as partes estão de accôrdo e sempre 
se conservarão assim, sem perigo de diver
gencia, não ó necessario fizerem contraeto 
(~oiados), poh o contracto não tem por .fün 
sellão tornar :firme o que é vacillante, estabe
lecer obrigações onde ha liberdade. 

Seu etreito seria transferir uma. parte da li
b erdade do locador, e passal·a para o domin io 
do locatario. 

O locador é dono de seus serviços, porém não 
precisa delles para si, por<\ ue não tem lavoura ; 
por isso aluga-os t emporanamente ao locat:i.rio 
que l'reeisa delles para beneficiai- sua lavoura: 
:i.dqull'e direito a receber uma prestação con:.. 
veacionada., mas nio póde fugir á prestação dos 
serviços, que já não lhe pertencem depois do 
con\racto. 

Assim ,sua activida<l a livre estã cerc ea.da pelo 
contracto, cuja não cumprimento o uma fraude 
ao direito allieio. (Apoiados.) 

Extranho que o nobre deputado me obrig ue 
.a. entl'ar eru desenvolvimento dessa. na.turoza . 
(Apartes.) 

O Sa. PBESll)ENTE: reclama attençio. 

O:O SR. ALMl!mA. NOGOJHR.A. :- Conseg uinte
mente, desde que se realiza o con~racto, o 
loc!ldor, em troca do pagamento que recebe; 
perde o direito sobre um:i. parte de sua. liber
dade; ·obriga-se a .trab11lha.r para outrem . Si a 
tra.nsfe rencia dessa liberda:le fos>e integral e 
perpetua, seria illicita por direito commum: 
por isso que daria. em r esultado a escravi~o, 
mas, sendo temporaria, prodqz obrigi;ções. 

Por ess~ motivo, aa legislações das n ações 
enltas não perroittem a alie nação perpAtua da 
liberànde, poróm .sim contractos temporarioa. 

O Sa . Esc1UGNO!.t.E T!UNAY E oow.os Sas. 
DEPUTAix:a dão apar tes. 

O Sn. Ai:.Hm:J>.1. NoGtn:IRA:- O nobre d3-
puta.do estâ em equivoco. Estou ex pondv pre~ 
ceit.os elementares de doutrina. ; não são i déas 
originaes, são principi o9 geraes de direito. 
(Apartes.) 

O SR. P.aESrDENTE:- Attenção ! Previno ao 
orador que a hora está a tildar ; por isso é con· 
veniente que não J.ê attan ção aos apartG3, sem 
o que talvez nito p0&a desenvolver o plano do 
ee11 discurso. 

O Sa. ALMEIDA Noou1:nu: - En dizia, Sr. 
pr?sidente! que esta sancção l!enal, t_endo ~'I' 
obJ&ctõ a liberda.de do locador, e, a un1ca. poslll• 
vcl, não se concebe outra para a. elfectividade 
das suas obrigações. Depois, o nobre depu• 
ta.do não lembrou outro meio. Fin·almeute, 
sopprimir a. sancção penal não é; como illu
soria.men.te suppõe o nobre deputado, alcanopt' 
um favor, umA protecção ao locador; por isso 
que, desde que o locatario não encontra'll~ 
garanti.as p:ira. o seu a;reito, deade que o 
contracto ficasse sempre na dependencia do 
livrei ar!Jitrio do locador, dei:rasse assim de 
haver vinculo jurídico, desapparecef!se . o ele. 
menta da coercibilidade: o locatal'io n!io 11e 
comptometteria. a adiantar parte do seu capi
tal para r ealiza.ti contractos dMta. natlll'eza.. 
(Jpoiaclot .) Sem d11vida. o loee.ta rio tem inte
resse em a.ugmentar e melhorar a sua la.voi:u.•a, 
mas não é comprehensivel que elle procure 
adiantar capitaes sem garantia su:fficiente. 

Além disso, ainda o nobre deputa.do n ão tem 
razão, porque, admittindo mesmo a proceden
cfa. dos seus argumentos, aind<t assim, pelo 
ayetema. da. lei de 15 de Março, que. o projecto 
não revoga, o locador acha-se anfficlen temente 
garantido, porque o eapirito dessa. lei lhe ó 
todo favoravel. . 

Em primeiro Jogar, elle tem a co.ncessão de 
1lDl pra.zo pa.ra. rescindir o contracto ; em se
gundo logar, a lei enumera j osta.S cat\sas pars 
a rescisão das obl'igações contrahida11, 11endo 
tnnito equitativa neste ponto; em terceiro loga.r, 
quando mesmo elle não tenha asado em t empo 
da. faculdade de arrepender-:se ou não l~? 8.li~Üita 
uma justa. caus:>. enumera.da pela lei, ainda 
assim, si elle se recosa obsb.naaamente ao tra
balho sem escusa ou pretexto algum, ainda 
assim, essa lei tão impug nada. pelo n obre de• 
putado permitte qu.e elle se eJonere d~ o_n111 
livremente contra.h1dos, em troca de retr1bu1ção 
correlata, si pagar a sua divida, 11or todo o 
tempo do contracto. 

O Sa. E scRAGNOLLE T..1.u~n dá. um aparte. 

o SR • .ALMEIDA. NoouEnu :- Como ! O nobre 
deputado queria que o locador ligado por um 
contracto tive~11e a lilier àade de não cumprir 
com as obri;;-ações contrahidas e nem ao menos 
.satisfazer em dinheiro os prej 11izo3 cansados 
po~ sua desidi:l ~ · 

Si é esse o i01migrante para o qua l o nosso 
prnj ecto é um espantalho, então, si elle é re· 
fr actario ao trabalho e ao pagament o de suu 
dividas-antes não venha. para cã.. (Apoiados.j 
Esse iwmigrante é um homem ocioso que rea~ 
liza um contracto e depois -nii'.o qtt!:\r trabalhar ; 
coutrahe dividas e nã;o quer pagal~as . . 

Para. esses, que s fl alarmam ante eis~ dupla 
pe!'spectiw1 de pagar seus comprom1ssos cu 
pela prestação de serviços ou de dinhairo, para 
esses, convém qlle tenh~os espantalho. (Apar- _ 
t~J . 

Mas, Sr . presidente, disse o nobre deputado . 
que o immigrante Lig a-se no. Europs por uma. 
lei que não conh ece e se e.scravis:i. a trabalh8'". 
pu a outr em pelo prazo de cinco annos . ~m 
primeiro logar, o nobre deput9.dO supplSe o J.m• 
migrante muito ingenuo. A lucta constante 
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pela. eJ.isteneia. em que se debatem as classes T a.declat>nr que elle vinha estabelece!' o que o 
proleb)ri:i.s na Europa. tem-lhes feito dcsenvol- 1 nobre deputado chamava oscravatura branca, 
ver o e;pirito no tocante a j usla apreciação de por isso que erD. a alienação de uma parte da li
seas interesses ; são antes susp~itosos que bardade do locata.l'io por es~ço de cinco aunos. 
confiantes : é pois natural que não se vin" Mas, Sr. presill.ente, este argument.o prova 
culem por contracto sem saberem sob que Ioi contra o principio mesmo da obrieação jur1diea. 
venham viver. O que constitue a eesencia da obrigação, em 

Além disso, para a effi.caciA de faes c.oil- direito civil, senão a a lienação de uma parte da 
tractos celebrados em pa.iz estrangeiro com liberdade ~ . 
destino a terem applicação no lmperio, faz-se · E é esta e:i:actarnente a definição adopts.da 
necesea.rUi. a intervenção dos consules. Demais, por Savigny, em stta precicsa. monographia juri
uma sabia propaganda deve ser-emprehendida dica sobre as obrigações . em direito romano. 
pa.ra tornar mai~ conhecido o nOS!IO pa.iz. En- Depois de realizado urn con:ractO, as ~artes 
tretauto, quando mesmo o loca.ta.no tenha rea- contractantes tornam necessariamente mais res
lizado esse contracto, sem pleno conhecimento tricta a esphera de sua liberdade . Ora, antes de 
d!'! causa, qual a. disposição do projecto ou da contra.bida. a. obrigação t~in o locador a integri
lei IJ.Ue fel-o posteriormente desgostar-se da dade de sens direitos ; desde porém, qua alu
subsllltencía. do contt-acto de 'locação de ser- gou seus serviços, deve-as ao locat.irio ; este ó 
viços ~ · crefor dos servi(,\Ós que são objecto da locação, 

E' a sancção penal ? Mas esta sancção e si o loca.dor recusa- se ã prestnção deeses ser
penal nâ'.o alcança. certamente aquelle qna está viços, ofi'e.nde o direito alheio, fica em falta. 
disposto a cumprir com soas obrigações, livre· Por outra,o looabrio tem um capital que é seu 
me.nte contrahidas. dinheiro, o locador outro capital que são seus 

Si, porlanto, o locador astti. disposto a tra- servi'(os. Accoràam ambos em tiermutar um"S. 
b&lha.r; elle nada tem <JU& temer, nem póde ver parte desses ca.pita.es: fica o loca.ta.rio dono dos 
es_pa.nta.l.ho em uma lei que garanta. a. inviola- serviços do locador dura.nto. certo tempo, e este 
bilidada do direito do locatarío p ala. elfectivi- constitue-se dono de uma. parte do capital do 
dada das obrige.çõas do contracto, assim como locatario : si algum dellea é refractario ao pa
aasegw·a o direito do locador, assegurando o gamanto, este dos serviços, aquelle do sala.rio, 
pagamento de seus serviços, nos termos das deve necessa.l'iamente u1correr em uma pena, 
eslipnlações docontra.cto. . sem o que tornam·se preca.rias e va.cillantes 

Mas o prazo, o prazo desse contracto ! diz O· suas relaçõ~s juridicas, o debalde invocariam 
nobre depnta.do. do podel' publico a garantitL devida ao direito 

O prazo, em primeiro logar, não ti obri- em toda a sociedaie constituida. (Apoiados ; 
gatorio, porque a lei niío exige <p1e aa partes muito bem.) 
façam o contracto por cinco annos; apena! o sa. EsCR.\GNOLLE T..1.UNAY dá diversos 
conceie que o maximo do I,>razo do contracto apartes. 
io.eja de cinco annos, o q_ue e muito di.tferente. 
Por consequencia, a e:ostencia desta diaposi- O Sa. AI.ll:EID.t. NoouEIRâ.:- Si o locador 
ção na l ei e no proj~cto n!to importa uma res- não está ligado a trltbalbar dttrante certo tempo, 
tri~o á liberdade das pal'tes, senão um b.ene- e conserva a faculdade permanente de despedir
:6.cio ao loca.dor; si nãohouvesRe esta disposição, se a. qualquer momento, ainda mesmo que esteja 
o locador poder-se-ia obrigar à prestação de devendo; então, niio é locador, é jornaleil'o, e 
serviços pelo prazo de 10, 20, 50 annos on tambem póde ser dispensado a qualquer mo-
mai!, como se faz na Europa. manto pelo locatario . 

O S11.. Escl.l.A.GNOLLlll TAUNAY contesta. Essa doutrina impossibilita. o contracto de 
Ioca.ção cio serviços por outro systema que não 

O Sa. ALMEIDA NoGUl!:IRA :- Engana-se o seja. o de jornal: pois que não estabelece vin
nobre depatado qnando djz que, na. Europa., cnlos a n enhuma das part~s. 
o m&J.imo do prazo é um anno. Eu tenho Diz 0 illustre deputado que Ul\ Europa não 
em mão o codigo cfril :&a.ncez, que nesta. é assim; mas s. Ex., c3rtamente, não (!etodon 
parte está por mim, assim como seus eminentes a legislação e11ropéa .com todo o cuidado. 
commentadorea . O codigo Napoleão e o codigo Nn Europa, comq uanto não haja leis especiaes 
da PruS11ia, que são considerados como doos sobra locaçito de serviços a.gricola.s, entretanto, 
monumentos da jnrisprudencia moderna, estabe.- hs. nos codigos civis dispoeiçõGs geraes sobre 
lecem uma unica l'êstricção ao prazo dos co•- locação de serviços, 0 essas estabelecem 
tractos de locação de serviços-que não seja.ai a obrig-ação . por parte do locador de cum-
perpetuos .; não marcam porém o ma.ximo do · 
prazo de ena dnra.ção. Portanto, 0 contracto prir o contracto, sob pena de ind9mnizal' os 
póde ser, como acabo de dizer, de 20, 30 on 50 prejnizos que de sua. racuea l'Uultarem, redu
annos ; deixando-se a.penas ao criterio dos ma- zindo-se ess:i. pena. á. de prisão, si o locador 
.,.;.,tradoa, si 0 contracto é por prazo muito di- refracte.rio não puder satiafazer o da.mno cau-
.. - aado. 
lata.do, apreciarem s i esse periodo é tal q ne 
possa absorver toda a. vida do locador, caso em O Sa. EscaAGN01.t.1!l TAUNAY dá um aparb. 
que seria. nollo, porque sob a apparencia de o s11.. ALMEIDA NOGUEIRA : -O locatario tem. 
tempon.rio seria. de (acto perpetuo : e &Bsim fi- propriedade para. a garantia do contracto; mas 
caria illudido o pensamento da lei. 0 locador, geralmente, não n'o. tem. Como é 
. Impressionou-se tanto o nobl'ê depnta.do ante pois 9.ue, em · relação a. elle , 1 0 ha de fazer 

a. adopção deste prazo no projecto, que chegou . e!fec\lva. a. o'brigaçiio de pa.ga.r 1 No direito fran-
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cez existe a contrainte par coips, que é :a pl'i
tsão por dividas. 

O SR. EscaAGXuLLRTAUlUT:- Não apoiado. 
Não existe mai$, foi revogada.. 

O Sl\. ALMEIDA NoGul!lm.A:- Eu estou refe
rindo-me ao sy~temado codigo ~apoleão. 

generoso mns irrequieto povo frS.ncez como que 
se apraz cm aubmetter ~ nova analyae. toda~ 
as instituições paro :nod1fical-aa sob o mlluxo 
de novos pontos d~ vista, essas desigualdades 
não pode riam ter deixado de ~usar reparo, bem 
como a technologia de su;i. legisls.ção. 

E' assim que, na parte ~as declaraçõe1 d~s 
direitcs do liomem e do .cidadão, a conven~<io 
íranceza incluiu urna dispoaiçã:o nestes termos : 
e A lei nl!:o conhece criados (domestiques); 
nüo póde existir sinão uma troca de cuidados 
e de gratidão entre o homem que trabalha 
e o homem qu'3 o emprega.> 

Do fa.cto de se procara.r no pro,JeCto assegurJr 
a effectividade <la obriga.ção do locad?r, con
oluiu o 11obre deputado por $,111ta Ca.tharma que 
se tratava de constituir a. escrava.tur~ branca. 

Sr. presidente, si eii rúto conhecesse!'ª id~ 
politicas do meu honrado .collega, JUlgai:La 
S. E:s:. dominado por um pensamento soca· 
lista querendo fazer dcri'l'ar :... iguald11.de <le 
fact; entre os homens da igualdade de direito 
dos ci~dãos, que :a ~01rn>. Consti\uição reco-
nhece e proclama. . .. 

Emquanto não for descoberto um meio equi
tativo de nivelar as fortunas na sociedade e de 
manter inalteravel essa igualda:le ele posiçõe~, 
aliás incompativel com a diversidade d:i.s apti
dões e tendenci~ da natureza human~; em
quanto houver ricos e indigentes, inte~h~ente~ 
e ineptos, laboriosos e indolentes, amb1c1osos. e 
prodi"'os, felizes e desgraçados, fortuna. e mL
seria 

0 
capital e proletarismo, a igualdade de 

facto' so.rá uma utopia;.ª!ª então h:1 de ha~er 
na sociedade o pred~m1n10 e a depandencia, 
amo e criado. (Apciailos.) 

Desenvolvendo a. mesma ordem de idéas, mot
tra. Troplong, em seu commentario a:o.art. 1781 
do codigo Napoleão,, qM a domesttc1~a.de re
crutada pela fome, e . a classe que mmJS s e ap.
proxima da. escravidão,e é destinada. em orn reg1-
men de liberdade a substituir em todos os seus 
misteres o serviço dos escravos . . 

E na vel'llade, o direito francez , a despeito 
da opinião emi ttida P"lo nobre dep11tado, é muito 
mais duro muito mais rude que o nosso para 
os locador~s de serviços, especialmente na. parte 

· em que se refere li.OS criaêlos de servir, aos 
1'alets o domestiques, Come~a. por chamar m~i
tre (que aignifica- amo, senhor) ª?s loc:i.tar1os 
em relação aoe locadol.'es de servu;os domes
ticas. 

Si o projecto que se discute contive~se u~a. 
exprel!Siio analoga , quantas e:xclamaçoes n;io 
provocaria ao nobre depufa:lo ! 

A' medida que no projecto t ratamos .de org:l
nizar um11- especie de escripturs.ção entr~ as 
parles contractanles, em ordem a. .rel!'u_Iaru;ar 
suas contaa, e proporcionar provae J?r1d1c:i.s na 
eventualidade de contestações, o codigo franc~z 
não a.dmitte laes contestações, dando autori
d ade peremptoria ti. affirmação do amo, q_uanto 
ao preço do ealario, seu pagamento a.o cr1~do e 
quaesquer adfo.11tamentos ou despezas ~e1tas. 
< Lo ma~tro est cru sur so,i atfirmat1on •• · 
etc . >O criado nãu tem recurso algui;i a oppôr 
a essa affirmação, que bem faz sentir. a supe • 
r iorido.de de seu amo! Vê-se, por !lqu1, qual a 
idéa que predominou no systema da legislação 
franeeza a respeito da.~ rela~ões entre se!1hor e 
criado, e eoxno este e tratado com carrnho e 
protecção nas sociedudes europé;i.s. 

O Sll.. E s<mAGNOLLll TAUNA Y dá um aparte. 
o Sa. ALMEIDA NootlEllU : - Em épocas de 

agitação soci&.l, quando ·O espírito . publico do 

Querendo transportar para o terreno da. moral 
nma ordem de relações de caracter puramente 
jurídico, os legislado!'es da convenção di1t&n
(',\aram-se da verdade dos facto~ ; pois, na ver
dade, si não é a gratidão, mas s~m a '!-eces.sida.de 
que sujeita O homem a posição Inferior da 
criado, tambem é certo que o ~!11º nio lhe ~:i 
salarios em virtude de um sentimento de cari
dade mas como um verdadeiro pagamento pelos 
serviços prestados e pa.ra. o fim de . con tilluar 
a obtel-os. Um. ó· dominado pelo interesse, ur
gido pela fome.; o outro\ o a.~o. pela con.
veniencia de den:ar a l)}b.e1os cmdados a pres
tação de aarviços que regulem. o s!lu boai_ e~iar . 
Ha um perfeito contracto de locaçao de sernços, 
q_ue tem direito a ser qualificado como· escra
vidão branca, p2lo nobre deputado por Santit. 
Catharina. · 

O SR. EliCRAGNOLLE T.u1NAY: - E a trans!e
rencia dos serviços ~ 

o SR. AL"l!EIDA. NoGUEIR.\. :- No contr~eto de 
locação de serviços ilgrico!All, os serviços do 
locador não t êm por objeclo propriamente a. 
pessoa do locatario: ~o é á pessoa, ~as á sua 
lavoura que elle v11o1 dir~ctamenta ser!lr : :onse
guintemente em relllÇll;O a.o loeatar10, na.o se 
consideram esses serviços de ordem p~ssoal ; 
elfos devem ser prestados ao immovel directa
m~nte, e sô indirecta.mente ao dono delle, o lo· 
catario. 

Os motivos de predilecção pessoal por pa-rte 
do locador agricola, nà:o lêxn,pois, naturalmente 
a mesm!Í. importancia como em refa.ção a.o loca.
dor dos serviços domesticos,110 criado. A trai;isfe
rencia. do , ser!iços, no ca.so de que c~g1ta o 
projecto, e o s1gnal de que o locador nao está 
iiaado á pessoa, ma.s á propriedade do locata.
ri~, pois que sa restringe sómente ao caso de 
transferencia do immovel. 

O SR. ANI>uoi: FmunaA: - E está nii. lei 
de i879. 

O SR. EscRAGNOLLE TAUNA.Y:- Com annuen
cfa. 

O SR. PRESIDJ!!NTE: - A hora. para a primeira 
parte da ordem do dia está 6.nda. · 

O Sn. ALMEIOA. NoGuEmA: - Eu peço alguma 
tolerancia da parte de V. Ex., pDrque vou re
sumir o maia posaivel 03 meus argumentos. 

O n obre deputado impressiono11-se com a. fa· 
euldacle concedida ao locatario para a tra.i;isfe
rencia de serviços no caso da transferenc1a. do 
immovel. 

Si S. EÃ. attender ás leis dos povos cultos, 
ha da encontrar os mesmos principias que se 
acham no projecto. 
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o SR. EscRA.GNOLLE TA.UNA.Y: -Ah! Não tão 
ampliados. 

O SR. At.MEII>J.. Nooumm,1_:- Segundo essas 
legislações, o contracto de locação resolve-se 
por morte do loca.dor, mas não do loeata.rio. 

Qual a razão desta. differença 1 
Os commentadores do direito fra.ncez profi

cieutemente a demonstram. 
A obriga~ão contrahida pelo locador, deve 

sar considera.da. de ordem pessoal, e não lhe é 
permittido fazer-a~ substitttir por terceiro; em 
refação ao loca.ta.1'io, porém, não existe a mes
ma. obrigação, nem teria. razifo de ser, uma 
vez que :ficassem garantidos os pagamentos da 
locação. 

Póde desappa1'ecel' o loca.tario que realizou 
o contracto e fazer-se substituir por uma es
pecie de procurador em causa propria., a quem 
elle tenh:1 transferido os direitos reaes sobre o 
immovel, e os direitos pes>oa.es, os jura ad 
rem, considerados como accessorios, e entre
tanto não fica resolvido o contracto, como no 
caso de o bito do loca. tario. 

Não ha inconvenieneia. alguma, nem tão 
pouc·o a trausferencia tem por object.o a pessoa do 
loca~or, como diz o nobre deputado para tornar 
odiosa a disposiçio do proj ecto ; a transferencia 
tem por objecto os serviços da locação, sel"Viços 
que se tornarão deimecessa:rios ao locatario, uma 
vez que elle transferiu o immovel, e que são 
muito convenientes ao novo dono para prose
guir na exploração da. lavoura., o que é ta.mhem 
de utilidade publica. (ApiFtes.) 

Em. aumma, o projeeto não tl'az innovação 
neste yonto, porque o mesxno ptccieam.ent!) estii. 
na lei vigente; maa ests tambem não innovou 
idéa, limitando-se apenas a ampliar a todos os 
modos jurídicos de translação de dominio um 
favor concedido ás tranaferencias ~ausa mortis. 
(Ha muitos apartes.) 

O nobre deputado por vezes referiu-se a. este 
úcto, mas n~ particularisou que a transfe
rencia. do contracto de locação de serviços é re
etricta ao caso de alienação do immovel .. A dou· 
trina contraria traria como consequencia impos
sibilitar ao locatario a venda do seu immovel.sem 
acquiescencia do locador, o qlle sería uma ty
rannia da lei ; ot1 então, si ell e realizasse aquel
la ·transferencia. sem es;e accórdo, ver-se-ia 
na co:IÍ.tingencia de submetter-se, sem proveito 
para qu.em quer que s~ja, ao peso de onus iní
quas. A questão em dheito a. constituir não me 
parece, pois, dever suscitar controverais.. 

O nobre deputa.do impugnou ainda o projeoto 
na pi>rte que estabelece disposição pena.1 a res..: 
peito do delicto de introduzir perturbação nas 
colonias, produzindo a dissolução das mesmas. 

Descendo ao terreno da cas\listica., o nobre 
deputado imaginou a. hypotb.ese de ser aquelle 
facto devido aos escriptos de um jornalista, que, 
impellido por um movel humanitario ou patrio
tico, tenha· feito a critica da. orga.nisação de
feituosa de alguma colonia. Uma ve:i.: que o re
sultado de ta.es escriptos seja impressionar 
tanto aos colonos que estes aba.udonem o tra· 
balho, se ilissolva a colonia, ficar.i incurs) no 
no'Vo ll-rime o menciona.do jorna.li8t&, que, alüa, 
não teria. feito mais do que ter cumprido nobre· 

mente com um dever de sua 'elevada. missao. 
Accrescentou. o nobre deputa.do: :ficaria. assim 
o locatario armado do direito de levar a prisão o 
perturbador de sua colônia. 

Sr. presidente, em primeiro legar devemos 
attender a que o loca.tario não 6 um jaiz que 
applique a pena; elle tem apenas uma. acção, 
um diNit.o de quebta, que corre perantG o po
der judiciaria, guardadas as fórmas gara.ntido

. ras do processo criminal ; o aocnsado tem o:di
rai to de ampla. defesa, e só no caso de ~er esta 
julgada improcedente, e condemna.do pela. vio
lação de um principio lega.l. 

A garantia. de defesa é proporciona.da a. todos 
os cidadãos. Agora, a. circumstancia de ser jor
na.lista o delinquente, não é reconhecida. em 
direito como escusa. para. a. punição ; o progresso 
da.jm:isprudencia não levou ainda os crimina
listas a. contemplar essa circumstancia como 
causa absollltoria. ou, ao menos, como escusa na. 
pratica do delicto. 

O Sa. M.Ac-DowJCLL:-Apoiado. E os nbusos 
da imprensa constituem crime especial. 

O Sa. ALMEIDA NoGUEIB.A.:- Sr. presidente: 
disse o nobre deputado a. quem respondo. 

<& O locatario póde tr11.nsferir o seu direito 
aos serviços da locaçã'.o ; o loMdo'!', esse não 
póde fazer-se substituir ; essa deaigua.ldade 
constituo os locadores em condição de servos 
da gleba.» 

Jã esta respondido esse argumento; mas,como 
o nobre deputado reproduziu-o muitas vazes 
em seu discurso, encontro-o reproduúdo ei:n 
minhas notas. Si esse facto constitua servidão 
da gleba, ella existe mesmo nos paiz~s mais 
cultos; por isso que, no codigo Napoleão, no da 
Pr1J.SSia, no da Austria, que tive occasiiio de 
consultar, ha o principio da que o contracto 
de locaçiio de serviços não se resolve com a 
morte do locatario, ao contrario transfere-a~ 
aos succeasores daquolle, depois da sua. morte. 

O Sa . .ÃNDMDE FIGUEIRA:- E' aasim taml>em 
em direito pa.trio. 

o SR. ALMEIDA. NOGUEIBA.' :- Entretanto, na 
locação de serviços domeatieos tem geralmente. 
prevalecido o principio contrario. Com a morLe 
do amo, resolve-se a obrigação do criado. Esse 
contraste bem denota que em um ca.so mais 
que em outro prevalecem considerações ratio
ne p3rscmai. Nem, Sr. presidente,póde escapar-. 
nos o p~rigo que haveria para a orga.nizaçio 
do trabalho agricola, para. o desenvolvimento 
e a vida das induatl'ias, si, com a morte de um 
dano de uma. empreza formada, se dissolvessem 
todos os contract.os, quando é de inte1'esse com
mum que continuem, tanto de interesse dos 
locadores, como dos loca.ta.rios, tanto do inte
resse publico como do interesse das partes con • 
tractadas. 

O Sa. PRESIDENTE :-Lembro ao ora:l.or que 
ji está esgotada & hora da primeira parte da 
sessão. 

o SR. ALMEIDA NoGUJ;:!IU:.:... Ainda foram 
objacto de réparo do nobre depn!ado as dispo
sições do prnjecto rela.tiva.mente ao contracto 
com menores até á. maioridade. Disse o no'bN 
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deputado " são disposiçlSea ba ... bans, indignas unte brochura. sobre àa condições economicas 
dos o.utot'es do projecto ih do Brazil na actua.lidade-Le Brésil en 1884. 

Em primeiro logal', o nobre deputado nüo 
attenden devidamente ás diaposiç"ões do projecto, 
não a11xiliou-se do elemento systematico na 
in&erpretação que deu á disposii;ão alludida. 
Tendo a lei e o projecto estabelecido para os 
contractos de locação de aervii;os o prazo ma
ximo de cinco a.nnos, não era possível que em 
relação aos menores esse prazo fosse excejido. 
Em segundo logar, o projecto cerca de garan
tias protectoras a el!ses menores ; por isso que 
nM seus contractos, além da interven~ã.o do tu
tor e do consul, sendo o menor estrangeiro, exi
ge a intervenção do curador geral de orphil'.os, 
e, tendo o menor ma.is de 14 annos, a sua pro
pria. ac-:iuiescencia. O que pretende o nobre 
deputado 1 Que o menor não possa. contractar . 
que não seja obrigado ao trabalho 1 Me.a esta 
conseCJuencia não posso razoavelmente deduzir 
das ideas que tem manifestado o nobre deputado 
e do seu amor pela organização do trabalh:i 
agricola. Si a sociedade por üm duplo interesse 
moral e economico deve acoroi;oar o incentivo 
ao trabalho, este motivo com muito maior in-. 
ten$Ídade existo em relação aos menores. · 

Para. patrocinar a sua. arg u.mentação, o no
bre deputado trouxe á tribuna o parecer de 
dous illustres comprovincianos meusi, que e!l.
crevera.m a S. E:i:., manifestando-se sobre o 
M!lumpto de que tratamos. Mas, permitta o 
nobre deputado que lhe observe que em toda. 
a proficiente eJ:posição do Sr. commendador 
Vorgueiro não encontrei uma só idéa opposta ao 
projecl!:> ; ao contrario, delh se depreheude 
que S. EJ:. co1111ider;i. ine!Bca.z a. leg-!slnção vi
.genta, e:xaetameute nos pontos em que trata
mos de reformal-a. Quanto ás idáae do Exrn . 
Sr. Dr. Antonio Pra.do, não me foi possivel 
conhecei-as d a leitul.'a que fez o nobre deputa
do, de um trecho isolado de sua carta .. , 

O $.a. EscRA.G!IOLLE TAUN.-1.Y dá. um aparte. 

O S11.. ALlIElDA NOGuEtaA : - • •• parecendo, 
entretanto, que esse illustrado cidadão refere
se ante• :i legislação vigente, que ao projeclo 
em olaboraçã:o no parla.manto. 

Po11dero11 o nobre deputado quG li- melhor 
garantia daa vantagens de um contracto er:i. o 
contentlmento das partes. Não ha melhor g a• 
r11ntia, effeotivamcinte ; mas, 'lo.ando legis. 
lamas, attendemos exactame!ltll a necessidade 
de supprir, pala sabedoria da. lei, á. de11cieneia. 
dos homens; e assim não nos é licito perder .de 
vist.a. a anomalia de terem as pa1·teEi von.
te.des opposta.s. 

Todo o direito penal é um direito cie e;:cepção, 
nesLe aenti.do4ue·a regra é o respeito d ordem, 
á lei, e ao direito alheio. Comqnanto o dever e 
a vil'tude sejam presumiveis, entretanto essa 
consideração nunca actuou no espír ito dos l e
gisladores '3.111 ordem a suppri.mirem os codigos 
pena.as. 

Em França, disse o nobre deputa.do, o loca.dor 
póde haver do loca.ta.rio indemnização pelas 
bem.feitorias que haja feito no l?redio rural. 
Esta mesma. obser,.ação encontrei em um r e· 
cente e importante trabalho de um distincto 
estraDgeiro, o Sr. Dr. Couty, em. sua impor· 

O Sa. EscllA.GNOLLE T..1.UN.1.Y : - Obr& muito 
importante. 

·o SR. Aun:m..1.No&uEnu.:-Sr. pre.~idente, 
esse reparo basea-sc n'uma confusão . Si o 
individuo toma em arrendamento terras a um 
terceiro, como no metayage, nelias faz bem
feitorine fóra. do contracto, póde ter direito a. 
uma. indemnizaçlo conforme a natiueza daquel
las . No nos.so direlto patrio, t emos igua.lmente 
soluções diversas, segundo o caso seja de l<>Qa.
ções de serviços, propriamente dito, on de 
arrendamento, que não é senão a transmissão 
do dominio util. No primeiro caso, si a locação 
tem por objecto a prE!staçio de serviços á la
voura, eslâ visto que .ei as bemfeitorias são o 
res\lltado dos serviços contractadoa, ainda qüe 
com ellas tenha crescido em valor a lavoura ou 
o pN!dio a.,ooricola, nada tem o locaàor que re
clamar em recompensa, porque esses bene:ficioe 
já e~tão pagos pelo locatario. São a consequen
eía do trabalho do locador, mas de um traba
lho devido ao loca ta.rio orr: Ili do .contracto de 
locação; póde-se, pois, dizer que são o fructo, 
o ~andimento do emprego do capital do loea· 
ta.rio. 

Mas, si. o nobre deputado se refere a outro~ 
melhoramentos que não estes; a bemfeitorias, 
feiia.s por traballio eupplementa.r, fôra das ho. 
ras devidas ao serviço do locatario, ·nesse c&IJO 
antão, dil'-lhe-ei: no direito patrio, assim como 
no das nações mo:iernns, não fica desprotegido 
o loca.dor. O direit.o commum disting ue esses 
benencios em ~rncessarios, uteis e voluptuarios; 
pelos desta uh1ma. :U!l.tureza o locador não re
cebe indemnização, podendo apenas leyal-os 
comsigo, si pude1·em, sem damno para. o immo
vel, ser tirados ; polos primeiros, porém, póde 
pedir indemnização . Circumstancia notavel 
para demonstrar a improcedencia dos reparos 
do nobre deputa-lo : n este ponto a legislação 
franceza e a dos povos cultos aão fontea subsi
diarias do no850 direito, segundo a. lei de 18 ds 
Agosto de i769, dita da Uoa. Razão. 

O Sa. Pusml!INTE :-.Noto ao oradol'queja 
se excede11 da hora marco.d& para a primeira 
parte da ordem do dia, e peço n S. Ex. que haja. 
de conclait' o seu discuriio, 11uxilia.ndo 11 mesa 
na observancio. do regimento. (Ha di11~J"so1 
apartes .) 

· O Sn. AL)RII)A NOGUEIRA :-Neste caso, em 
obe:iicncia. a. V. E:s:., Sr. presidente, vou rema
tar o meu di.scurso, :ficando assim cortada ao 
meio a resp0st.a que devo no nobre deputado 
que impugnou o projecto. Reservo· me respon
der em outra occnsião :b demais objecções de 
meu nobre amigo, limitando-me agora a pedir 
a S. Ex. que não prosiga. na direcção perigosa. 
que vai dando a. uma.propaganda como esta, em 
que se empenhou, cojos intuitos são patrioti
cos, mas cujos resultados podem ser prejudi
ciaes aos nossos interesses (apoiados) ; S . Ex. 
devia antes empregar o esforço de seu talento 
em tornar conhecidas na Europa. ·as condi· 
ções economicas do paiz e sua. legiale.ção, as
sim como com o lastre de su~s belfusimas pro~ 
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ducç3es.te111 S.Ex. enriquecido as lettras patrias._ 
(Muito btJm.) 

Por esse mo.io, restabelecendo no es;iiri&o 
europêo a verdade tão deturpada., em nosso de
trimeo. to, por ciosos competidores ; fazendo-lhes 
conh~cida a sociedade brazileira, com a mesma 
penna aprimorada com que doscreveu os magi
cas eilplendores da. natureza, que nos cerca: 
S. Ex:. pr~taria uw grande serviço a sua pa
tria (apoia.dos) ; contribuiria. eflica.zmente para 
attnhir para as no10Sa.s plagas o.volua:u~da cor
rénte emigratoria, que havia de desenvolver 
·os germena latentes de prodigiosas r iquezas e 
collaborar comnoseo, para que coro a grándeza 
physica deste pm possa compelir a sua gran
deza moral ! (M ui:o oom; muito bem. O orador 
e felicitado.) 

S~o em 3 de Julho de 1881 
Vldo p~g. 18 tlo Vol. JU, 

O Sr. Almeid.a Nog-o.eira. :
Sr. presidente, a. hora adiantada em que V. E:11. 
me conceda a palavra., o catado de fadiga em 
que se acha. o espirito dii- c:imara, poato em 
prova a.inda. pelo vehel.llente e caloroso debate 
qne a.caba de ter logar, obriga-me a resumir 
extraordinariamente as observações que tinha 
a fazer no tocante á idmini~traçlto da. minha. 
provinclll. Da urgencia de meia hora que a 
camara teve a generoaidade de conceder-me, 
pouco mais de iO minu~a me reatam para a 
exRoaição ~ue tinha .ª f.i.zel'. . 

Sr. pre.;1Jentc, orem que V. Ex. concordar~ 
commigo em que a província. de S. Paulo é 
uma daquella.s que, pela aua. vasta superfi.cie, 
pela s ua avultada e inUligente populaçã:i 
por . 1eu progresso e elevados inLeresses eco~ 
nomicos , e administrativos·, tem o direiLo a. 
aer collo~ada na. pr.imaira. cathegoria., ainda 
que a le1 a tenha cl.ssaificado como adminie
tra.~ão de 1>egu11da. ordem. 

Por eeae motivo. é sem dttvlih muHo de 
estranhar que a adminL~trnt!lO da província 
de S. Paulo esteja padecendo a1 consequon
cias de dau pro10.12gllda; interinid~dea : na 
sua administração superior e na repartição dOI 
negocios da policia. 

Sr. presidente, si bem que os jornaes de 
hontem nos tenham dado a noticia de que uma 
des~as interinidade5 deve cessar com a no
meação do novo chefe de policia, não obstante 
tem ai.do tão prolongada a. inter inidade da ad
ministração snperior da. p~ovincio., a qu.al se 
a.e~ _a cargo. do 5° ".ice-presidente, . que essa 
not1c1a. não · e · suffic1ente para dar~nos espe
ranças de que em breve ha de ce~ar esse es· 
tado de. cousas. 

O Sa. M,ul'rnt FRANCISCO F!LHO dá. um 
apa.rte. 

O Sa. Au1t.r1>..i. NoouimtA:-As interini !ades 
11iio .geralmente prejudiciaes á administração 
publica:. falta-lhes o espirita de seguimento e a 
n~cessar1a ío.rr;a. ~oral, a.fim de que o~ respe
ctr~oe fa.nccionanos colloqu~m-ea etn posição 

de l'esiatir is intlnencia.s diversa& qne · actua.m 
sobre aeu espírito e de zelar convenientemente 
peloa reclamos da ordem publica mais que pel0s 
interesses transitorios · de esphera privad:t. e 
secundaria. Esse resultado já vai fazendo-se 
sentir na provinda da S. Paulo. 

O Sa. MAaT1ll: FR.1.:r;-Cisco FJLEo:- Não 
apoiado, 

O SR . .A.uu:rn.1. NoouEo:u.:-Sr. presidente, 
a. despeito do apregoado programma do ~ab~nete 
no tocante â maxima segurança de hberda.da 
no proitimo futuro pleito eleitoral, não vejo 
muito garantida. n a provi~cia de S. Pànlo a 
manifestação das urnas, por isso que, ai é 
·verdade que o mecanismo estâ montado, nlio 
obstante ainda o adminiculo de algumas molas 
póde se~lhe adaptado pa.ra aperfeiçoar os aeua 
resultados ; e do em11rego desses meios nio 
se tem totalmente descuidado o 11.ct11al presi
dente de S. Pa.ulo (nao apoiados), que é o 
5° vice-presidente, em exercicio, desde mais de 
tresmezes. 

Na:o conheço pessoalmente o cidadão que 
occupa hoje a cadeira presidencial de miaha 
provincia, e não tenbo elementos para contesla.r 
a sua aptidão, nem tã:o pouco para affirmal-a. 
Antes de ser elle chegado a essa eleva.da. posição 
poli tica, os talentotJ administra.ti vos elo Sr. Dr. 
As.>umpifã) podiam apenas ser objecto d 3 con• 
jectura(apa;·tcs); ma.s,qua.ndomesmoS. Ex. es
teja realmente habilitado pl'ra o eminente cargo, 
V. Ex. ha de convir qne o facto de ficar a pro· 
vincia de S. Paulo entregae á administr11çlo 
de um 5°. vice-;presidentl'., dur~nte tão prolon
gado per1odo, e , sem duvida, digno de reparo. 

Entretanto, que s. E::c. mio ó abaolntamento· 
destituido de espirito pal.'tidar io, ·reconhecel'á 
todo aquelle que tivor acompanhado de perto a 
11na ·administração, estudando com imparciali
dade seus actos . 

E' nssim c1110, quando me~mo füs1e inteira· 
menLe irtoprehensfyel o incidente que se deu 
outro S. E:s:. e o honrado ex-c!hefe de policia, 
o integi·o ma.gistrado Dr. Hypolito de Camar
g o, recen teme-nte demittido a bem do serviço 
pu i.Jlico, ainda transparece o ardor político do 
presidente e o seu fito p11rtidario, em diveraos 
3Cto3 da :d ministraçao que outro alcance nllo 
tem senã~ ~atisfazer a mo.nejos da política, pre
miando os 1>.migos, castigando os adversa.rio•, 
alenbndo os indecisos, dando força a. candida· 
turas officiaes, em surnma esforçando-se por 
inftuencinl.' no resulta.do das pro::s:imaa íuturae 
eleições. (Àpa•·tes) 

E' assim, Sr. pfesidente, que outra signifi
cação n~o têm, seaão a de intervenção política 

·nos negocios relativos ao serviço postal doas 
demissõeB concedidas, n o mesmo districto elei· 
torai_, quasi simultaneamente a. dous empregados 
pablicos, zelosos cumpridores de seus deveres, 
porém quo tem o peccs.do de ser conserva
dores . 

Retiro-me ás demissões dos agentes do cor
reio do Banan al e de Guarating-uet4 . Esse• 
funccion:irios e ram. conhecidos como zelosis1i· 
mos no desempenho de seus dever11s, tinb.am 
sido nomeados por admini~trações liberaes C! 

não havie. uma razllo de utilidade publica. que 
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reclamasa:; . sua exoneração : netn. ao menos 'I tar-ee do jugo oppressivo de seu 'partido ; receio 
appareceu um:i. censura íunilad"- ou uma. que eontinue na empreza de in toleraneia. que 
accusação com appa.rencia. do justiça. contra o vai iniciando, e venha. tolher a.o corpo eleitoral 
procedimento de'les; entreta11to . por pressão a livre manifestação de seus sutrragioa. 
partidaria;de localidades sobre o animo com- Por isso a reclamação, que t inha do des• 
placente do actual administrador da provin· envolver ll que restrinjo etn vish. da hora, teve 
eia, e talvez ainda pela conveniencia de dal' por Jlm principal chamar a attenção do govel'no, 
força moral a urn dos candidatos pelo 3° dis· afim de clue faça cessar a interinidad~ na aàmi
tricto, foram acintosamente demittidos esses nistra.ção de S. 'Pn.ulo , envidn.nde> esforços 
empreg~das exemplares. i;ara que o presidente effectivo tome posse de 

Sr. presidente, tenli.o necessidade de resa· seu cargo on seja substituido por q uem, melhor 
mir as observaçõe3 que me oecorrem, G mesmo e mais apressadamente do que ella, possa. cum
de omittir outras que me trouxeram a tribttna. prir ~om os elevados deveres daqueUa eminente 
p orque a hora da sessão está a escoar-se. posição. 

Eu poderfa demo!llltrar, por uma serie de 
factos, que o partido liberal d~ provincia de __,..z><>-
S. Paulo tem-se distinguido pela condemna-
vel :.unbição de sempre governar o governo e SesMO em 8 de Jnlho de IBM. 
dominar as administrações, levando :i. mal 
q1:1aesquer actosde independencia por parte dos Vi de pa~ . ãG do Vot. lll. 
presi~entes, qualquer vislumbre de toleran-
cia e moderação para com o partido conser- O Sr. Alnieida Noguelra:-
vador. Sr. presidente, devo começar dando uma expli-

E' ass im, Sr. presidente, que o espirito ea~Ao ao nobre deputado pela Bahia, por haver 
partida.rio o ac~nhados interesses de poli.tica insistido sobre a precedencia que me cabe no 
local têm íeito baquear naquella. provincili., em prosenio debate, tendo usado da formula regi
pouco mais de tres all.D03, :aada menos de qaa- men tal - para responder- quando hontem soli· 
tr.o chefes de policia. .citei de V. Ex . a palavra, emquanto orava o 

Cada. mnndiio politíco local arroga-se a fu. nobre deputado por Pernambuco. 
culdade do dernittir chefes d0 policia. E ' ~:ssim A camat•a é testemu nha. <leque, qllando tive 
que o chefe liberal do municipio do Bananal occ~sião de falla r pel:i. primeira vez ne~ta i m
denittiu o Sr. Dr. Josê Pedro, o obefo po- p ... rtante dis.c;JSlliío, a so!"presa daterrnin:i.ção da 
lítico de Botucatü domittiu os Sre. Drs . Pisa hora iuterrompeu repentinamente 11. minha ar· 
e Alm~ida e Baeta Neves, e agora os chefes po- gumentação,. privando-me assim de tomar em 
liiicos cfe Pirassununga a cabam de demittir o consideração todos os arg11mentos do illiistre 
diatincto magistrll.do, Sr. Dr. Hypolito Ca- deputado por Santa Catharina, que havia im· 
ma.rgo. pugnado o projecto. 

O Sn. AnELAl\DO DE BRITO di um :tparte. Achava-me, pois, na necessidade de concluir 
o meu discurso cortado e!Il meio, e de completar 

O Sn. AL~EID.\ NoouEmA.:-0 nobre deputa.• a serie d0 argumentos clue estava desenvol
do nilo pódo contestar eseea factos que são vendo. Nossas condições, s1 eu a.guardasse, para 
notorios, !oram objecto do ampl:i. discussão n:i. voltar li tr ibuna, qne se esgota11se a lista da 
improMa.; quanto aos acontecimentos de Bo- inscripção dos oradores que d evem tomar parte· 
tuc11.hi. deram atei orígom ã solernnc demonstra.- nesta discussão, a impugnação do projecto não 
çl!o d11. asqembléa tirovincial. · · teria. por b:i.so ainào aquella resposta defi~ 

O Sn. AllllLAllDO DE Barro:-Que aseembléa? ciente e mutilada. Eis porque cop.siderei-me 
Os conserv11.dores o republic:.nos aômente. obrigado a sujeitar a camara á contrar iedade 

O Sa. ALl1EtDA Noou Em.1.:- ••• ciroamstan- de ouvir-me.·· 
eia ostn que e umii. replica eloquente ás con- O Sn. AnisTIDES SPrNOLA. E oor11os SIIS. 
t ostnções que o ncilJre deputado acaba de op- DEPUUDOS: - Não apoiado. 
pur-me. O Sn. ALlIEIDA NoouEmA : - ••• :111tea de 

O fac o de terem sido demittidos a bem do algum <los illus tres oradorel! inscriptoa a favor · 
serviço publico por i.ntllresses da policia local do projecto . 
quatro fa11ccionarios dessa elevada categoria. Tomando agora a pafavra, depois do lumi· 
é de pcir si aufliciento para most~ar que a noeo discurso do nobre deputado por Pernam· 
administração publica 11'ão tem sido dominada. buco e da aprescintação do substitutivo do metl 
na.quella província. por interesses de _ordem illus tre amigo rtlpresentanta de Sants. Ca~ 
g eral, mas sim por pequenas P. acanhadas vistas tharina.. n:io posso dehar de dividir em tres 
de partido, por pressão de influencias do espi· pa.rtes as considerações que m0 cabe fazei : 
riLo local. complel:.rci primeiramente a. refutação, em 

Não desej o, Sr . presidente, por não ter basr.s que estava. empenhado, do d~scurso do _honrado 
para formar umjuizo detinitivo, formular desta deputado por Santa Cath.ar1na; em segundo 
triàuna uma accusação formal contra a admi- 1 logar passarei a analysar as judiciosas ob
nistração dos~. Dr. Assumpção; não conb.~ço servações do nobre deputado por Pernambuco, 
pessoalmente a S.Ex.e julgava-o mesmo dotado que mais uma vez se revelou á camara. como 
de certo ei;pirito de moderação. Entretanto um provecto jurisconsulto (apoiados) ; o . em 
alguns actos de S. Ex. têm we convencido de terceiro lo~r, finalmente, estudarei, . sob os 
que elfo não tern podido suflicientemente isen.- pen.tos de vista. jurídico e economico, o projecto 

A. 35 
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aubltitntivo apre~entado pelo nobre deputado 
por sinta Catharina.. 

Escarmentado pelo accidente qne impe
diu-me na sessãD pa.6$3da de descnvolve1· o 
pia.no de minha.argumentação, esforçar -me-ei 
agora. por não deter-me tão demoradamente em 

. questões inciientes, de mo:lo a poler limitar o 
mel!. discurso â. contingencia. ela. hora. 

Por isso, sem mais preambulos, vou tomar 
em consideração as observações do nob.re depn
tado por Santa. Cathnina., nos pontos que ainda 
não foram objecto de resposta.. 

Como a eamara ha de estar lembrada, o alvo 
principal dos reparos do meu ill1.1strado con
tendor foi a parte penal, tanto da lei de 15 
de Março de 1879, como do prJjecto em dis
cussão. 

O nobre·depu~do ponderou que o systema 
da lei collocava em manifesta desiguald~de. da 
posições, quAnto às garantias de direito, o loca
dor e o Joeatario, quaudo o pensamenl.o do le
gislador deve antes consistir em d.ispenaa.r pro
tecção aos fracos. 

Ora, o vicio d~ssa argumentaçilo consis(e 
exacta.mente na. qualificação ínvertid:i. de fracos 
e f ortes, em relação â.s posições em que se col
locam as partes contra.cta.ntes n a hypothese 
pecnliar da. locação de serviços. 

Parece que a. qualificação mais aproprit1.dâ 
seria aquell:.. que considerasse fraca a pa.rtG que 
se achasse menos garantida. 

Ora, no projeeto em discu;aã'.o e exa.cta.mente 
o locatario que está menos protegido ; iiorisso 
que o locador, pa1•a toi•nar efficiu:es os seus. di
reito~ provenientes do eolitraeto de locação, tem· 
as garantias reaes que proporciona a proprie-
dade do loca.ta.rio_ · 

Este, porém, acha-se em uma posição abso
lutamente preca.ria, não tendo meios de tol'n:i.r 
effiea.zes oa seus direitos, uma vez que o locador 
se recuse obstinadamente a trabalhar e a .pagar 
a sua divida, e o legislador nenhuma providen
cia tenha adop\ado par.1 coagil-o á execução do 
contracto . (Apoiados.) 

Conseguint&mente a. sanc~.ão penal,recahin:io 
sobro n liberda.de do locador, é uma condição 
necess!lri• para a. effüetividade e fi.l'meza. das 
obrigações contra.bidas, uma vez que ordinaria
mente elle não tem bens de raiz que pC1ssa.m 
ser objecto de penhora.. 

O Sa. EscIUGNOLLE TAUNA.Y: -Semqaer~r 
offender a V. Ex:.,digo qu(l isto é sophistlco. 

O Sa.ALu1nA. Nca:uE:a.1.:-R~conheço, pelo 
aparte do nobre deputado, que Ilão tive a felici
dad9 de ser comprelto,ndido por S. Ex. 

O Sa. EecRAGNOLLE TAUNAY da um aparte. 
O Sn.ALM11:in.\. Noa:uim.u.:-Entretanto peço

lhe que me desculpe não repro:iuzir o racio
cinio, nem demorar-me por mais tempo n este 
incidente, por is'so que a argumentação é longa 
e S . E~ . ata.cou o projecto sob diversos aspe
ctos ; conseguintemente, para me msmter nos 
limitea da. hora, que são e3treitci~. neceasito 
camiub.ar apressadamente, afi.m de auender a. 
~.las as objacções que foram oppoet&S ao pro
Jecto. 

G Sa. EscR.\GN01.L11: T..1..uNAY : -Peço a palit.-
vra para respo!lder. · 

O Sa. ALMEIDA. Noou:uru. : - Replicou o 
nobre deputado, quando interpellado sobre as 
garant~as que tinha o loca.ta.rio para o cumpri
mento das obrigações do locador : cAs gara.ntias 
consistem no :fioreacimento da. lavoura. , 

Sr. presidente. existe um verdadeiro llO
phisma. na. resposta do nobre deputado (como 
S.Ex.emprego a expressão-sophisma.,-~em a 
minima intenção de infringir a consideri.ção 
que lhe devo) ; porqne, si esse flo.1'6scimento 
da lavoura é a consequencia do traba.lho .do lo~ 
cador, estipula.do no contracto, e prestado em 
sua conformidade, então, esse resultado n ão é 
sinão o fr11cto do capital empregado pelo loca
tario, portanto, uma. consequencia do trabalho 
do proprio loeatario, por isso que o diahe~ro que 
emprega não é, em economia. politica, sinão uma. 
acen.mulação de trab'l.lho. 

Evidentemente esse mct.o não é = ga
rantia. que o loca.dor offereça. para a elfectivi
dade do contracto, contra a eventualidade de 
uma recusa, a qualquer momento, de proaeguir 
no trabalho ; pois que esse serviço Já está 
pa.go, ja está retribuído. Si o nobre deputado 
se refere aos serviços futuros do locador, então 
perguntar-lhe-ei- quaes são esses serviços fu
turos sinão ex&ctamente a.quelles que o locador 
se l'ecusa a prestar ~ E' esta, com effeito,. a. 
hypothese que estudamos, e como poderio ser 
garantia. ao loca.ta.rio serviços que o locador lhe 
nega 1 (Apoiados.) 

O nobre deputado impugnou por tal fórma e 
com tanta generalidade o projecto, que chegou 
a concretisar ssu pensamento radical pela se-
guinte. fórma : · 

e Eu redigiria., disse S. E::i:., uma lei com 
um unico artigo: - Ficam revogadas tod!LB a.e 
disposições da. legislação vigente sobre locll.ção 
de serviços.11-Eeta opposição radical do nobre 
deputado fez-me lembrar a qoelle famigerado 
programma. do anarchieta, tão chistosamente 
commentado pelo Figaro: < Art. f.o IZ n'y a 
plus r ie1i.-Art. 2.o Toue le mon<W11st char
ge <U l'ezecutiofl. de ce decret. > 

Como pretende o !!.Obre deputado, com um 
trsço de penna, el.iminar to:la. a nossa legisla
ção sobre locação de 11e rviços ~ 

Pela formula do nobre deput11.do, 1i.co.ria revo
ga.da. não sô a lei de i879, como tambom a le
gislação anterior, emlim todas 88 disposições 
do direito civil patrio, do direito da.s Ordena- . 
ções e das fontes subsidiarias, que illlO o direito 
romano e os eodigos das nações modernas.Nas.se 
caso, o nobre deputado, suppcndo favorecer oe 
locadores impõe-lhes onue muito ma.fores do 
que .aquelle> qne podem resnlt:.ar da necessi
d1de de tornar e:fficazes as obrj gações proye
nien tes dos contractos de locação de serviços. 
Assim, o nobre deputado sabe que, pelos prin
dpios de direito commum, os contractos de 
l oca.ção de serviços não podem ter sinã:o um 
prazo determinado; e pela revogação de .toda a. 
legislação, o> locadores poderia.m ficar sujeitos 
a contrllctos perpetuo!, ou com prazos de ·vinte, 
ci.Jlcoenta oú cem annos, conforme estipuls.&
sem a.~ partes, no pleno exercício de snr. liber-
da.de . -

Aconteceria tambem que, em vez de preva
lecer a prohi bição da tran.üerencia doa contra-
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ctos, que é o principio geral da. legislação, ao 
qual o projecto e a lei de 15 de MaI"ço estabe
lecem duas uni<l3a excepçõe', vigol'aria o prin
cipio opposto : as partes poderiam colielair um 
contracto de locação d3 serviçoa com a faculdade 
implicita, por parte do locatario, de transferir 
esses se1·viços ; perma.necerb a~s~m, e maito 
aggr&vade. a objeeção que mais re11aros Sus_ci· 
tou ão ilóbre tleputado. 

Recôrrle>"me, Sr. presidente, de que, quando o 
nobrê deputado se esforçava por funda.montar 
e_sta original disposi.gão cte lei, V. Ex.; que~
qiielle mõmente> as~entava..sa nessa cadeira, 
observou, em aparte, que para. o Rio Grande dó 
Sul aflluia uma a;bundante corrente immigra
tôria sém que, ti.ã.o cibotali1e·, hóiivesss lei de 
lóeação dê serviços. Esse' apar"ts m:tiitc agra~ 
dou ao" nobre deputado por Sánta. Ca.~harinà, 
por lhe p;irecer a; confirmação de suas asserções; 
en:tretánto", Sr. presidente, esta reflexão de 
V . E:t. não é, em vi.St:. dts circu1UStancias 
espeeiaea em: que ~e aéha. a. provinéia do Rio 
Cíund1i· do' Sul, sill'.ão a confirmação da t;heoria 
que listou: lii:lstentando agora : ós autores do pro
jécto níio trataram cie estabelecer providencias 
reis.tivas á eofonisaÇãó em ge·ral, mas restricta
mênt·e do' formular ums. reforma d:i lei sobrG 
cotttràctos de locação de serviços, que ~em ~ir 
fim regularisar a:s relações do trabalb:O daquelles 
IJú& qiiérem: cmi>r:iga:r F-eti~ braços nô ~erviço 
alheio, mediante retribaição, não daqliellé ; qlie 
vêm: com a ambição de tr'abalhar' para. si, coo:Jo 
~6 am geral os immigr,1nfe~ que affiuem par.~ 
o Rio Gran1e do Sul. (.4.pDiado:; .) 

Com rela:ção a estes, é· claro qu.; não tem 
aloanoo nenhum a lei ds locação do- serviç·os e 
não tem proce~encia o argumento do nobr<J d<!
putado, por isso que em geral-esses immigran
tes d.iri'gem-se áquelle destino com o fim e:s:
closivo de trabalhar por sua. conta. nas eolonia.~ 
alli existentes ; não se ~mpregam no serviço 
a!heio,nem mesmo na. industria pecuaria,que é 
deixada.· aos naciona~s e para a qua.l os e>tran
g.eiros não têm igual apt!dão. 

Desenvolvendo ess'.l seria de idéas e referin
do-se â impreas!o que actúa :;obre o; immi
grantoe· a pers{>&ctiva das penalidades da lei de 
15 de Ma!'ço e do projecto t>bl discusaão, S. Ex. 
trou%e um arg11mento czd homiJiem-, ern vir
tude. do qual procurou mostra.r que essa. im· 
preHãO não era ama. pha.otasfa imagi·nada por 
S, Ex., mas um facto tão real quanto prejudi
cial â. immigração. 

Alludiu rJ nobre dep"Utado a: um incidente 
que eu Ihe. referira em eonvérs$1:, a pr;iposito 
de- um' contracto de locação de serviço11, oele·-· 
brado entre meu pai (o Barão de J'oatinga) 8' 
um aTtista architecto italiano, ~ disse que essê 
al'ti-sta contract!l.do para prestar o~ serviços de 
sua. arte h3via objectado que o ·conhecimen:to 
a que tinha chegado da possibilidade de lhe 
ser applicada certa p·enaliclade·, pelo não· cum·
primento do contractq," tinbs.-o- de tal modo 
alar.mado,,que elle solicitava. instantemente a 
eliminação da: clausula. ameaçadora. 

O SR. EscR'.AGNOLLE TAl'r.N.n:- E o pái de· 
V. Ex. concedeu a; elitnÍná.çãó; pelo qoe eu I:lie 
dou OS' meus- applanaos. 

O Sa. ALMzll'>A. Noou1:ilu, : .-0 íã.dõ déü.Sif 
do seguinte modo : C.Om elfei!o, mêii pai rêa
lizou esse contracto tlê locação dEí serviços, cQ!ii 
úm habilissi!no architecto,para à tei•ni.inaÇãó de . 
um predio qua éstil.v:i. am éoilsti'ucçãõ b.s. loca
lidade de noasa. residcu:i:ia. Tive que · intervir 
no contracto e· expliquei déSeuvolvidatnente â 
ontra parté cont~aeta.i1te, .em idioma: quê lhe 
orà familiar, qua.es as obrig'l;9õe11 a. que fi
cava ligado pelo conü-a.cto. Elle a.ceitoli todàs 
as cla.usu1as, e depois de tet' reéebido á presta~ 
çll:o principal qu0 o contra.etQ estipule.va, veiu 
ter .commigo e perguntou-me si; na hypothese 
d~Ile cessar a ptest.:ição, de serviços, poderia. 
ficar iilcnrso na penalidaie do contracto. 

Expliquei-lhe que sim; qu~ essà penAlidade 
importava em alguns dias de prisão, mas a.ores~ 
cantei que n'~ª não tinhamos ilenham interesse 
na. applicação dessa tienalidade; caso fosse justa 

·a co.usa. do suo. escus<i á effectividade do traba
lho ; puis que, quando elle não nos J!restasse 
os se'lls serviços, a nossa. ·obra não se 11d1ants.ría; 
pelo facto do encarceramento du co11~ractante 
refractario, Porem elle m<ll!ti"ou-S"e tifo pre
occilpiido com essa penalidade eventu3l,. qn~,, . 
nãe> ob,;tante minha.· respo~Ut; eo1ieitou i> eÍimi• 
nação <la. ros rectiva clirnsufa do coznracto;aliáfl 
desnecessa:ria em vista da. lei, e coirsignàda 
unicame<ile para effüito pr•iventivo; obtendu 
recasa d-0 minha po.rte, porque ja tinh·l eu ra
zões para. acr~ditar na sua pouca· sinceridBde, 
foi ter com meu pai e delle oM'>ve com -efi"eitó,. 
sem compensação de ordem alguma, a- elimina
ção da clan.snla. d:i. penalidade. 

O Sa- EsoRAGNOLLE TAo'Ni-Y:- MU:H&bem, 
muito& parab~ne !lo Sr .. Ba-rãó ! 

O Sa- AL~Ecú.~ NoGilll!lU.:-Attendo. o úobre . 
deputado. 

Meu pai, com um traço de penna, declarou· 
que em ClLSO o.lgum soecorrer-sé-iá dessa• parte · 
penal do contracto. Em breve tol'nou-11e'obvia 
que a exigencia. do artista locador trazia se
gunda. intenção; pois que, obtida. a elimina.ção 
da. cla.usuh ·ga.ra.ntidora, fez elh e1igenciaa, e 
tio fóra doa termos estipulados no contraetó, 
que não nos foi possivel dar-lhe nossa. annuen• 
eia. O que eeguiu-.ea ~O que' fõra facil d·e pre
ver: rompendo com as estipulações precariu dO' 
contracto, o artist& abandonou a. obl'3.c em con
stt'ncção, perauadido de· que nenhum outro pD" 
deria proseguir nella, conserva.ndo o mesmo 
cunho artístico, e que por conseguinte ver-nos~ 
iamoa na contingencia de submetter- nos a sna,s 

. oneroB!l.s imposições. J& vê o nobre depttta.ilo· 
que o accôrdO inicial da:s partes, nem sempre' é· 
a melhor garantia. (Apaiados.} · 

O Sn.. EscR.A.GNOLLll: T,tlJll'.1.Y dã· um aparte. 

O S:i.. ALMEIDA NoouElRA : - Não é colise• 
quencia rigorosa. Desde que ambas as ps;ie'll 
convêm em dissolver o· contra.etc , ro-!Zili1r 
guestio. Desde tamooni que ha r z·eiproeo 
aec6rtlo em lll1in:ter'em·-sc M estipulaçõe8' conf1'8.-' 
ctadas, certamente· que não po:lem· suscitar-~e· 
duvidas· sobre a firmez:1 « consistencia do 
contn1cto; mas é preciso· contar com· á Uista..: 
biliaade do querer de alguma da.li p~rtes contra.
ctantes, e:providenciar de modo :i q'1~ O'Cón'fra· 
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cto :não dependo. do capl'icho de umn. sô vontade, 
nem se torne vacillante sob ·o influxo da volu
bilidade humana. O que o nobre deputado de
seja, não é uma· garantia a.bsoluta, e o seu ar
ga.mento im1l9rta a. illlpo:;aibilitação de.qualquer 
contracto de locação de serviços, por isso que, 
d03de que as garantias reciprocas dependem 
da. vontade de cada uma das p :i.r tes, sem o au
~ilio de medidas coercitins, nã:o e posrivel si· 
não o contraoto de serviços feito por jornn.l, po1· 
uma retribuição diaria. 

O SR. :hLl.c-Dow:&LL: - Nem esse mesmo. 

O SR. ALMl!IDA. NoouzmA. : - Sim, n em esse 
mesmo, porque não haveria obrigação syoalla
gmatica. O pr?jecto não contém dis posição al
guma que obl'lgne as partes a conL-ractarem, 
respeita-lhe5 a liberdade ; por i sso mesmo, 
quando houver em livremente contractado, pro
cura garantir-lhes os diraitos e torna.r effect ivas 
as obrigações. 

Entran.!o na et>nfrontaçio das disposições do 
projecto, que se discut", com as da lei de 15 de 
Março de 1879, disse o o.obre depntado que a 
lei vigente é mais favoravel ao locador do que 
o projecto ; e , para. fundamcn!e.r sua tbese , o 
nobre deputado fez um estudo parallelo, no 
qual pretendo acompanhai-o. 

Pa-rece, a quem estuda superficialmente o 
projecto, que elle é, c:om effeito, 111ais :fayoravel 
ao Jocatario, entretanto, elle está. concebitlo 
com o pensamento de proteger, principalmente, 
o locador ; consigna garantias effectivas, fa
vores muito assigna.laJos, · no interesse dos lo
cadores . 

Descendo á demonstração, o nobre deputado 
emi:ergou; no art. 1° dq projecto, um aug.mento 
de onus para o locador, porquo, diese S. Ex.-

- o contracto de loca.ção de serviço deve, pela lei, 
fazer-se p<>r escr iptura pablica ; ao passei que 
pelo projecto, elle póde ser l,'ealizado por es
criptura. particular . Em segundo logar, disse o 
nobre deputado que a ni;o intol'vengão Jo otli
cia.l publico dimi.nue as garantias de liberdade 
do locador, e o es.põe ao risco de deixar-se illu
dir pelas differan~ de cambio das moedas. A 
primeira. reflexão não mo parece procedente, 
porque a. intervenção do oflici nl publico em 
nada ;Jtera a posição das partes quanto à sub
gtancia. do contracto ; é 1lma questão de fórma ; 
pel~ contrario, a exigencia. da e&criptura publi
ca. 11nporta um onus pllr3. o loco.dor, pela des
peza. que traz ás partes ; e si no ac to de 
ser lavrada. a escriptura essa de~oeza reca.h.e 
apparentémente sobre o locato.riÕ, póde $er 
computada. como elemento do calca;_lo para indi· 
rectamente ser paga," deduzida. sua. impor tancia 
do preço d:i locação. · 

Quanto:\ segunda reflexão, declaro ao no
bre deputado qu~ não lhe comprehencii o al
cance. 

Não sei como a circumstancfa a~ ser o con
kaêto lavrado por tn'belliito podo u1u:iliar o 
locador íguo1·auto uo conh~cimento fa dilfo· 
l'ença das moedas. O ofilcial pulllico nllo i n to1·· 
vem na parte intrinsP.ca do cuntracto, 11u i do
pende uni!;&monte do accôrdo daa part116 ; a aua. 
posição é neutra; elle nada tarn com 11 aul>stan• 
eia. do contracto:vem dar-lhe apenas 11ma. Côrml\ 

j uridica, lavrando a escriptura no livro _de no-
tas. · 

O Sa. E scuGNOLl.11: T .WNAY : - Ha ·certo 
veume em imporem-se condições muito pesada.is 
po1· meio de inatru.mento pub_lico. (H.a. outros 
apa.i·tcs .) 

O SR. .AucEtO.A. NoGUl'!!RA : - O § 5° do 
art. i>, que foi objoc to de severo reparo do 
nobre deputado, est11belece no cas() de transfe
rencia do pre·lio rustico por qualquer modo 
legal, a faculdade de transferir o contracto de 
lo~a.ção sem ser necessario o aprazimento do-1~ 
co.dor. · . 

Não ha innoviiyao neate paragrapho. O princi• 
pio acba-sa consignado na lei de 1879; apenas 
no projecto deu-se-lh~ uma formula mais rigo
rosamente jul'idica, empregando-se a expressão 
- modo legal - em vez de - titulo. 

Não necessito entrar na demonstrll.çio d11 pro· 
cedeu.eia deita alteração, porque jurisco.rísalto1 
eminentes me ouvem, e perfei tamente conh(l· 
cem a. differença entre a expressão enbstituida. 
~a do projecto . O principio, a que se referiu o 
nobre deputado, é, como disse, da l ei de 1879, 
elabora.e.a por um abalisado jurisconsulto o :fi~ 
nado conselheiro Nubuco, que não póde seI" ta
~ado de espirito rofra.ctario ã liberdade, porque 
era um dos chefes mais provectos do partido 
liberal. Essa lei íoi decretada por uma camara 
unanimemente liberal. 

Sr. "presidente, jã tive occa.sião de discutir 
este ponto, e nito r eiterarei 011 arg umentos que 
então produzi. 

.Os sas. EscnAGNOLLB T ..l.trNA.Y E A NDRADE. 
FIGUEIRA dão ap:n·tes. 

O Sa. Aura1DA. NooUEmA: .-Os apartes dos 
nobres deput1tdos ·we confirmam na opinião de 
que o prQjecto conserva-se no justo meio. O 
n obr3 deputado p elo Rio de J aneiro acha que 
existem disposições vexa.tor ias para o locatario, 
por protegerem demasiada e pa.rcialmente o lo;. 
cador; onobre deputa.do por Sanlt. Catbarina t?n~ 
contra disposições ve'.'i.atorias para o loondor, por 
armarem com e:otcessivo poder o l ocatnrio. Essa 
reciproca. oppoai~ão dos dous e:ttremos mostra 
que o projecto está no justo moio . (Apartes.) 

A legisla9ii., da Europl , conat11ntemente in- . 
vocada pelo nobre deputado, é muito mais one
rosa aos locador.~s do que o direito patrio, o 
do que este projGcto qu0 é todo inspirado no_ee
piri to .i e protecção ao trabalho agricola, como 
já hei demonstrado G continúo a fazel'-0. · 

Pretende o nobre deputado, analysando o 
art. 6° do projec·to, que s oa disposição v em 
on erar a posição do looado1·, por iaso que a 
lei estabelecia a. prohibiçii'.o de, nos cimtractos 
de locação de serviços, estipula.1·-se por parte 
do locador a obrigação de inde:unfa!lr mai~ da 
te1·ça. parte do preço de sua passagem, a me· 
dida. q uo o projecto veda apenas que se cobre 
1iiai s de metade d esea. p~sagem. . 

l\faa, d ~vo pondorâr ao nobre deputado que, 
m~~mo 1i-1im , o pr incipio consignado no pro~ 
jocto ó l\ind-• <le prolecçio ao locador, por 
1n10 rp10, o •1uo aorin coo.forme ú. eqnidado 
mü ur11I, llOMa quo o locador foa ti obrigado 
li. pllõal' O !1fO~Q intogrlll do BWI. pasa~gom ; 
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e, ai [fosse revoga.da toda a nossa legislação 
sobre ;contractos de locação de serviços, como 
reclamou o nobre deputa.do, a.:equidade ~tu
ral reclamaria que o locador fosse obrigado 
a essa completa indemnisaçlío. Conseguinte
mente, esta restri~ão consigna.da no proje
cto redunda ainda em protecção a.o locador. 

"E, si os a.utores do projecto propnzeram 
a alteração, foi por entenderem que era Ullla 

extorsão o onus imposto ao locatario, como 
obrigação juridica, de' pagar os dous terças 
do preço da. p:i.ssagem do)ocador, sendo-lb.es 
vedado contract.arem outra cousa. 

Quanto ao juro de ô º/o , estipulado no pro
jccto, para o•debito do locador, em opposiçífo 
á prohibi'1ãO da lei de 15 de Mar.,o, sobre a 
tolc!'ancia de jllros, foi tambem objecto de 
reparo do nobre deputado. S. Ex. considerou 
a disposição do projecto mais onerosa ao lo~ 
ca.dor do qne a a~ lei vigente. . 

Mas o meu illustre collegadeva attendei· que 
fõra iniquo impedir qua as partes estipulem 
essa faculdade, qne o loca ta rio possa cobrar 
'juros pela divida d·) locador. quando a estci não 
é negado o direito de o fazel'. 

E, si a lei ostabefoce o limite de 6 °/,, que é 
juro .modico, principalmente no estado econo· 
mico do paiz, entretanto. em relação ás dividas 
possíveis do locatario para. com o locador, não 
eatabelec~ limite algum; de moda que as par:es 
po lecn convencionar que, neaaa hypothese, o 
loca.dar tenha que pagar juros de i2 ou mesmo 

· 20 °/0 , ou mais, conforme a convenção reci
:proca. 

Certamente qno -esta disposição redunda 
igualmente ern protecção ao locador. 

O SR. EsoRÀGNOL!..:S T.-1.UNAY: - O grande 
erro de tado isto e suppor-se, apena~ as rela
ções se iniciam, um crodor e um devedor ; 
antes de qualquer serviço feito, jâ ha nm que 
deve e urn que póde exigir pagamento. 

O Sa. AL~IEIDA NoGUli:lfü~ :- O nobre de
putado não póde conceber contracto sem um 
credor e um dovedor, ou autes dous devedoras o 
dous credoras ; e, si a lei pl'ovideucia. em 
ordem a. garantir ~\ divida. do locador para com 
o locatario, vem a.ssim ·aog-mentar o credito 
daqnelle, por isso que, sondo de presumir que 
o locador ,que vem para o Brazil prestar servi
ços, não ten.ha llene de fortua.11, é muito natural 
a supposição de que elfo precise de alguns 
adiautaroento3, afim de nã:o viver de esmolas, 
Ora, desde que a. lei uão <lesse gii.rantiae nenhu
mas para. o pagamento des>a divida, qual seria a 
consequencia 'I O locador teria. de vi-ve~ da 
caridade do loza.tario, o qne tornaria mais [>re
caria e ma.is humilhante a ~ua. posição, a.ggra
va.ndo.se a sua dêp:mdenci&, pois que, iuslado 
pela necessidade, sem. meio de ter credito, por
que nã'.o porleri:L offerecer garantia reol ou 
pessoal, elle teria que sujeitar-se a condições 
mui.to onerosas, :i.chando-se a braços com gran
iies difficuldades nasciJ:is de uma miseravsl si
tuaçãa, cre~da por seus· pseudo-protectores. 

Em relação ao jul'o que o projecto autorisa,, 
no caso de rPscisfo do contracto, p··u o paga.
meu.to de qilantis.' adiantadas, ainda o nobM 
deputado estranhou que os autoree do projecto 

autorisassem o seu a1Igmento, de 6 º/•• como 
estava collljignado na lei, a !2 º/• como o pro
jecto determina. 
· Si o nobre deputa.do a.ttender á especialidade 
da . hypothe~e figurada., ter:i facilmente a ex
pl~cação do principio de equida.le que deter
minou esta disposição. A lei faculta ao loca.dor 
o direito de rescindir o contrato, até um mez 
depois Je sua chegada; a estipulação do paga· 
menta de j11ros é l'estricta. a. este caso. O loca
d<:r occ:as_i~nOU; ~espezas, pois qu0 do contrario 
uao ex1$tlru. dw1da. Então,a lei estabelece que 
~lle é obrigado ao pagamento da divida e ao 
JUI"D de i2 °/., attendendo a que o adiantamen
to do ~:ipihll, por parte do locatario interessado 
em adqtLirir braços para a sna lavoura. e ainda. 
mais o prejnizo que lhe vai causar a falbl. im
prevista do locador refracta.rio, com quem con
tractou, devem sem duvida ter certa indem
nisação. 

Portanto, a disposição que estabelecemos não 
deixa de ser fundada em um principio de sa· 
tisfação, que deve ser a mafa completa, nos 
termos do dirêito patrio ; tanto mais quanto o 
juro de i2 °/0 é a. renda habitual do dinheiro, 
tal vez até sej:i. modico, nas condições a,ctuaes 
de nosso paiz; nem por juro menor se empresta. 
dinheiro- á. ln.voura. · 

O § 15 do art. 1°, que estabelece a. ise11çíío 
do serviço milital' para aquelles qae se acha
rem ligados, durante um prazo determinado, 
por contractos de locação de .BerviçC's, foi objecto 
de severas censuras flor parte do nobre deputado 
que em primeil-o lagar impugnou. o projecto; 
devendo-se notar que o honrado representante 
de Pernambuco, o q ua.1 ta111b0m. com bateu. 
nesta pat>te o projecto, fel-o sob um ponto da 
vista muito diverso, diametralmente opposto 
ao em que se collocou o outro contendor. 

Erttendeu o nobre depntado p,or Sant~ Ca~ 
tharin:i, que essa isenção do serviço militar vi· 
nha como que collocar o loca.dor na. dependeu~ 
eia do locatario e aagmentar a clientela deste. 
E' a. rcproducção do regii:nen d11. capanga
da, disse o nobre deputado, diminuida pelo~ 
effaitog da decreta.Çiio da reforma eleitoral ; 
e o estrangeiro que vem para o Brazil á pro
clll'a de tra.bdho~ não vem embalado pelo de~ 
sejo de obter essa protecção llamilhante de 
um ma.is pojeroso, m11.s, instigado por move! 
nobilíssimo, ambiciona melhorar, por meio de 
seu honrado trabalho, seu bem estar, a sua pe• 
sição a a de su:i. familia.. 

Sr. p~esidtlnte, o nacional nâ'.o é menos a.l· 
ti\·o, não ó d lminado por moveis m<inos nob,,.es 
do que o estrangeiro, e si algum é mais sns
ceptivel, mais cioso de sua antonomia, é o na. 
cion~l. que é mais livre, parque tem menos ne
ce,,silades e exactamento é em geral deapido de 
a.m\>ições. Essa mesma qua,lida.de redunda. em 
um prejuizo para. aa condições economicas do 
paiz. O imrnig-l"ante estrangeiro traz neces
sidades, que aspira ~ satisfaze!' e a que e5t:i 
acostumado na socisdad~ em que tem vivido ; o 
nacional indigena é naturalmente sobdo, ves
te·se apenas, nã:o us~ calçada, não lem sonhos 
de fortuna. e vive au jaur le jour, red.u~indo 
ao minimo as cantingeI1cias da vida. 
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Nessas condições não se póde deixar de 
C(>nsiderar como nm poderoso estimulo para. 
elle a isenção consignada. no projecto. D0ve 
o nobre deputado reflectir que a isenção do· 
serviço militar é uma. clausula que exclusi
va.mente interessa ao nacional e :lO estran
geiro natur-.ilissdo ; consequentemente nada· 
tem c0m esse altivo estrangeiro, que o n~
bre deputado figurou como indignado em ~e 
lhe proporcionar um favor tão b.umilhante, 
como o da isenção do serviço militar. 

E' um fs.cto conheeido a. repugnanci a que 
existe por par te de cerm. ela.ase do interior em 
prestar-se ao serviço militar. Por consequencia, 
desde que não se fazem effectivàs as dispo
si9ÕE1s da nossa legislação, que tornam obri
ga torio o trabalho para !1-quelle> que não têm 
out1•0 meio de subsistencia, o legislador pro
cederia sabiamente si adoptasse um meio 
indirecto de chegar ao mesmo resultsdo, con-
11ignando a isenção do serviço militar em favnr 
daquelle que se con~actar dt1rante .certo prazo 
para a presta.ção de serviços agricolas. 

Em relação ao que S. E:s:. disse àcerca. dos 
estrangeiros, permfüa o nobre. deplltado que 
eu estranhe que tenham partido de S. Ex. estas 
observações, por isso que, apologista elo des
envolvimento do direito de cidade, desejando 
q t1e se ampliem, o ma.is JlOSsivel, <J.Ue se libe
ralisem mesmo as prerogativas de cidadão bra
zileiro, o nobre dep(tta.do deve attender que a 
eliminação ~e um onns tão vexa.torio, como o 
da preatação do · serviço milhar, sem duvids. 
ser.ia. a eliminação de uma. p'êa. ao desenvolvi
mento da n&tur11lisação. O estrangeiro que vem 
ao Bnrll com dewejo de empregar.as no ser
viço agricob, e algumas vezes exacta.m&nte 
fügindo da obrigação do serviço militar, em seu 
paiz, aem duvida seria profündamente contra
riado si se vii>Se coacto pela Iegi11lação do paiz, 
no. caso de naturalisar~se, a prestar serviços 
militares. Consequentemente, ain.da sob eete 
ponto de. vista em que se eolloea o nobra depu
tado. corn tanto appla.u3o de minha parte, seri11. 
aconselha.da. a isençia da mi li eia pa.ra os eaga• 
jadoe por contractos de locação de serviços 
agrícolas . 

Mas, Sr. presidente, preciso desenvolver 
maia acceleradamente as minhas observações, 
por isso que a hora tambem apreeeadamente 
caminha para qne se comece a aegun.da 
pa.rte da ordem· do- dia. 

Foram estas, senhores, summ11.riamente as 
observações que apresentou o nobre deputado 
na. segunda · parte do seu diseurso, e a. que 
por falta de tempo deixei de responder, quando 
tomei a palavra em uma. das sessões passadas. 

Passareí agora a tomar em consideração as 
observações apresentadas pelo illuetra deputado 
pela f.• districto de Pernambuco. 

S. Ex. declarou <lue collocava· se nest9 ae
sumpto em. uma pouçio intermediaria. entre a. 
atfüude extremada. do nobre deputado por 
Santa Cathe.rina, rejeitando i n li mine o pro
jecto, e a 11.ttitude dos co-autore1 deste proJ ~cto 
e da com.missão de justiça. civil, recommendando 
a. adopção de todas as sua.s clausulas. 

Sl'. pr~ai.denle, muito nos honra a coopera~ 
de tão ill~tre e provecto jiiriaconsulto; 

O Sa .. MÁJ'IOEL PoaTiu.w.: - Ob.. aenhor ! 
muito obrigado. 

O Sa. ALMEII>A NoouEuu.:- Os co-autoreli 
do proj~cto, a quem consultei, estão commigo 
dispostos, nao a sustentar totis 'Oiribus a con
serva.çã'.o de todas as suas virguhs, mas, a.o 
contrario, a aceitar a collaboração muito hon= 
rosa. do nobre deputa.do e de toda. a camars, a 
ouvir iodos os reparos que forem feit.os sobre o 
mesmo projecto e a. adoptar com espirito largo 
todas aquellas considerações tendentes a me
lhorarem o aystema da .nossa legislarão. 

O SR. MANOEL Pon"l'l!lLLA:- Não fuço mais do 
que o meu dever ; e acredito que a. camara ha 
de concorrer para que o. projecto seja melho
J;"ado, e modificada em muito a lei de 1879. 

O SR.. ALMEIDA. NcGUEIRA: - Sim, senhor. 
E para mostrar quanto sou cordato e q_uanto 
son sincero na manifestação destas disposições, 
e que não emprego apenas, na declaração qne 
m, uma precaução oratoria, - começarei por 
concordar com a primeira das observações 
apresen.tada9 pelo illustre deputado. . 

Analysando a disposição do § i• do art. i 0 , 

S. Ex. considerou-o algum tanto obscuro, 
observação esta que jâ. tinhs. sido feita pela il
lu11tre commisaão de justiça civil. 

E' certo que a redacção do § 1~ pôde pras· 
ta.r-se a a.lgucoa duvida, sendo verdade que o 
sentido é aquelle que a.presentou-nos em uma 
interpretação o nol)re deputa.do por Pernam
buco. Apena.a os autores do projeeto tiveram 
em mente designar neste pa.i·agrapho a fa.cul
dade de serem realizados por escripto particular 
as contractos de loc;i.ção de serviços, sempre 
que não exce lerem ã taxa legal em que por 
direito commum são necessariamente feitos 
por escriptura publica. Si o nobre deputado é 
de opinião que se deve ampliar a dis~asi~o 
deste paragrapho ti ponto de tornar reahzave1s 
por eseripto particular todos os contractos de lo
cação de serviços, não vemos inconveniente al
gum em a.doptar-se esta disposição, derogaloria 
do direito patrio. 

Quanto aos promenores apreaentados pelo 
nobre deputado a respeito do modo do regis
tro, a respeito do paga.manto delle, por qual 
das duas partes devia ser, e das disposições 
para. o caso da. omissa.o desse registro, a um 
espirito versado em ma.teria a.dminiatra.tiva, 
como o do nobre deputado, não póde escapar 
que assumptos dossa natureza são objecto de 
disposições regulamentares mais do que da11 
providencia.e genericae da lei. 

O SR. MANOEL Pol\TELLA.: - Mas convém 
que na lei todo isto fique claro. 

O Sa. ALMEIDA NoGUE1ru.:-Observou S. Ex. 
que, pelo projecto, eram exigidos dous re
gistros: o regi:~tro do contracto em urn livro do 
escrivão dê paz e o registro na secreta ria da 
camara municipal. 

Devo ponderar ao nobre deputado que não se 
trata no projecto de registrar o contracto u'Ulll 
livro do es~l."ivão de paz, mas sim de fazer· o · 
lançamenÜ' delle, e isto no caso de ter sido 
:fei~o por êscrili'to l?a.rticula.r. Uma ·vez que o 
co lltracto nâ'.o e feito. por escripttlra publica, 



Cânara dos DepLtados- lmP'"esso em 30/0112015 15:01 - Página 25 de 37 

·- 279-
como se facultava no§ t 0 , n!e> era. conveniente j do ce>ntracto, desde que chegue á maiorid.,de; 
que :fica1se sómente entregue ás partes, sem agora a exeep9'1'o:-salvo no caso anico de 
um documento imperecivel, permanente, que achar-se em divida e precisar continuar o 
pudesse ser consultado por todoe os interas- ~eu serviço p:u·a o pagamento dessa divida, não 
sados. ; e este o -projecto consignou n'um livra podendo este pr&7,o r..ddicion~l exceder de U.lll 
especial do escrivii:o de paz. · anno. · 

A obrigação de ser o contracto registrado, O § 5°, relativo á. .transferencia dos eerviçoe 
me.a unicamente registrado, e não integral- do locador, foi objecto de impogna~io do ill11slre 
mente lançado n'um livro da oamara munici- deputado,que nesta p!lrte concordou plenamen
pal, prende-se a. um pensamento syet~matico te com as observações do honrado deputado por 
do projecto, pensamento que se 11.cha desen- Santa Catharina . 
volvido em paragraphos posterioros. Em primeiro loga.r, o nobre deputado deve 

Tendo eatabelecido · como uma ~a.rantia. da attende r que o principio geral consignado na. 
e!fectividade do dinheiro do !ocatar10 o obsta- lei é o principio inveI"SO : os contractos de lo
culo. li. q.ue o locador pudesse contra.e~~ ~seus cação de serviços não podem ser transferidos., 
sern9oe a um outro no mesmo mlllllc1p10, s.11- sem mutao accórdo das partes, sem explicita 
t es de ter desempenha.do as suas obrigações annoencia. do locador, salvo (e:r.cepção onica.) 
parll com o locatal"io, era. necessario que o le- o caso de transferencia do immovel. 
gialador íacaltasse um meio para. que qual~ Ora, essa unics. excepção nlío póde autorizar 
q11er pudesse saber si o indi vidao, que vi- a conclusão, por de mais ampla, do nobre depufa.
nha prooarar serviço, tinha ou não um con- do,de que essa reslricção á. liberdade vida. l'e· 
tracto . Por isso facultou este meio simfles, um duzir o locador á posi~ de escravo; por isso 
registro em ordem alpha.betica. em um ivro da que es~e arg umento teria pelo menoa o vicio de 
camara mnnicipal. p1•ovar de mais. 

Entretanto, ~i o nobre deputado, aindr. pelo Todo contracto é uma. reatricção da liberdade, 
desejo de tornar menos onero.sa i parte a. rea.- é a alienação da liberdade ; sob este. ponto de 
lização deate contracto, quizer conciliar es tes Vista, seria uma. redncção parcial á. escravidão. 
dous interesses e exigir um regi<itro, mas re- Desde que a. lei estabeleça p révia.mente essa 
gistro que seja um lançamento integral do faculdade da transferencia do serviço, na hy
contrscl.O, então não teremos duvida. em elimi- polhese da t.l'anaferencia da propriedade, aquelle 
nar o outro, podendo, como observou. o nobre que realizou o contracto annuiu prêvia.inente 
deputado pelo Rio de Janeiro em aparte, ser ã transferencia.de locação de serviços . 
este r9gi1tro do escripto particular facuha.tivo, Portanto, ainda essa tranaferencia é uma 
deiita.do á vontade das partes e sem~re cumpri.- conseqneneia da liberdade do locador, e não 
do por aquella que mais interes!ile nlsso encon- ]óde s er a. negação delln, nomo ponderDram 
trasse. AHim .ficarfa resolvida a düliculdade de os illustrea deputados. 
estabelecer a quem deva. incumbir o pagamento · A r espeito doe §§ 6° e 8°, o nobre dcput.a.do 
do onus desse serviço. . fez as mesmas observações que (l illustre re-

0 ·§ 20, disse o nobre deputado, é a re· presentante por Santa Catharilla, ás qu&es já 
producção da l ei. tive occaeião de responder; e, para. na.o repetir 

Com efeito, este paragt·apho é qua11i que a resposta,, peço perm.i9São a S . Ex. para Dão 
integralmente 11. reproducção da lei, poróm tomar em consideração, nesta parte, a aua ar.o 
tra.z uma idéa nova. qna reverte em. mah uma gumentaç:ão : por isso que me fa.lta o tempo 
garantia para o interesse do locador : é a inter- para concluir aa observa.9ões qu ~ ainda. me res
vençã:o do curador geral de orphios no caso de tam fazer. 
ser feito o contracto com r.lgum menor orphão. A respeito da. disposição do art. 9~ estra
Não póde colher o argumento a contrario sen- nharam os nobres deputados que OI autore1 do 
so, que pareceu po1Sivel ao nobre deputa.do, que projecto restringissem aquel1a.a inca.mbeneias 
os menores que têm pai fiquem axcluidos do di- de abrir, rubi:icar o encerrar os Iivroa ao ju.iz 
reito de contractar ; por isao qu.e no 11rt. t 0 do p:iz em exercicio, qu11.ndo a lei de 15 de 
se estabelece que a lei de 15 de Março de Março de i879 refere-ae ao ja.iz de paz, em 
1879 continúa em inteiro vigor. geral.. 

Ali expressMs -- sendo este menor de 14 Nós en tendemoa que, quando o legislador re-
annos -podem ser substitnidas pela e:s:pres- feriu-sa a.o juiz de µaz, indicou implicitamente 
são mais generica - pubere ....:..., porque a idade o juiz de paz em exercicio, por isso que os que 
de t4 annoa não abrange as mulhera.a, G.Ue não estio em exercício, ao menos no feito, 
são cor.eidet·adas pnberes aos 12 a.n11os . os juizes ~e pu que não recebei;n ajurisdfoção 

O § 40 foi tambem combatido pelo nobre de- pelos tra.mites lega.es, - não são jµizee de paz 
puta.de. Refere-se elfo á possibilidade de tra- para t odos os fins de direito ; não obstante, não 
balharem por maie um anno depois de terem vemos inconveniente alguc:. em ampliar--se e&• 
altingido n sua maiorida.de, aquelles que con- d.iaposiçlo de modo a comprehender os quatro 
tracP.ra.m seus serviços quando menoN s, guar- j11izea de paz,G nssirn desapparecerá. a objecolo. 
dadu aa garantias legaes. A disposição do § 15, relo.liva. â isenO{o do 

·Mu, 1i o nobre deputado afümder para a 11G:rviço militar, mereceu tambom grav&1 ctll• 
especialidade do caso, sobM o qual os autores suras do illuatre deputa.do, nio peloa motivos 
do projeeto "tiveram em vhta providenciar, q11e se acharam no espirito do nobre deputado 
ha de conhecer o fundamento desta disposição. por San~ Cat.harina. ; ao contrario, e111 alguns 

Com effeito, o principio geral do projecto é pinto$ por motivo~ oppostos : porque entende11 
que o menor não é·obrigado ao cumprimento S. Ex. que ellta. derogação ao principio geral 
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da lei era repngnanta eom o pensamento sys
teaiatieo da nosil& legislação sobre o sorteio 
militar• 

Em primeiro Jogar, a. decla ra.ção de uma isen
ção ma.is não pôde ser coa.siderada c?mo ~i:in
cipio r epugnante com o systema. da lei. por isso 
que e3ta estabelece excepções; e 11ma deroga
ção evideDtemente, mas não opposi9ã:o ã lei, 
por isso que o legislado!.' não está inhibido de 
accrescenta.r mais uma. isenção no intuito muito 
louva.vel· de coneed.er á lti.voura uma prc·tecçito 
que seria ~ara. ella um estimulo muito efficaz _ 

Alguns illnstres depntados,em apartes,decla.
rara.m nesta casa. que mais e:fficaz sel"ia o resta~ 
belecimento do recrutamento. (Apartf:s.) 
. Si este remedio não fosse peior do que o mnl, 

que tende a corrigir,sem dnvida teria a. minha 
adhesão; mas quem nos garante que, com o 
restabelecimento deste systema que tanto se 
prestava a abusos, l!ão voltariam as vindiclas 
partidarias e_ essas odiosas tropelias tão vexa· 
torias da liberdade do cidadão 1 (Apoiados.) 
. Sr. presidente, muito se lem cogitado no 
principio da obri~toriedade do trabalho, prin
cipio que tem sido objecto de aprofandados 
estudos por parte dos maÜ! nota.veis publi
ciatas. 

Não é occasião de entrar no estudo e desen· 
volvimento deste gravíssimo assu111pto, sendo 
certo que nossas leis fundamantaes '{larecem 
oppôr-se a um systema de restricção tão anta
gonico com o regimen da ampla libel.'dade da 
nossa Constituição politicu.. 

Não desconheço ãs convenieneias economi
cas da. adopção deste principio ; mas, ao lado 
dessas convenienciae, seriA necessa.rio precaver
mo-nos contra a possibilidade de grave:i alrn~os 
attentatorios da liberdade do cidadão. 

O § 5° do art. i• foi objecto de ce11Suras do 
nobre deputado, censuras que mo incomi:r.o
daram muito, por isso que S.' Ex. enxergou 
na não limHaçã'.o de tempo para o cumprimento 
da. pena. impoata soa libertos, não aó umt. res
tricção al liberdade, como uma eapecie de 
nova escravidão. lncommodo11-mo tanto ma.ia o 
re;pt.ro do nobre deputado quanto o movelodeter
niinador. no espirito dos autores do projecto, 
da · ndopçio desta. diapnsição, foi um principio 
evidentemente favomvel aos interesses da. 
emancipação. Sem duvidA, o desen,.olvimento 
deasas libertações com obrigação de serviços, 
está na proporção direch da. gl.\ra.ntia. de etfe
ctividade da prestação dos serviços. Desde qa.e 
seja preca.rio ·o direito aos serviÇ-Os, es tá visto 
que aquelle que póde o ma.is, isto é, gozar . dos 
serviços :perpetuamente, não querera peiorar 
a eua posição, minorando seu direito quanto 
a.o prazo e, além disso, tornando-o precario 
mesmo nesse praza limitado ; não só r.estrin
giria. a. um certo prazo a prestação dos serviços, 
como tambem poderia nó dia seguinte ser pri-
vado desses serviços. -

PGr consequencia entendemos que, g;,,ran
tindo a ell'ectividade da. prestação de serviços 
dos l ibertos condicionaes, a bi vinha. ampliar 
es casos de libertação. 
. Nem se ~ó:le dizel" .. que· no caso presente ha. 
uma restncção da liberda.de dos libertos, por 

issÓ que eata liberdade tra.z comsigo um onus, 
no ~eu titulo de acquisição. 

Muito diiferente é a posição dó trabalha
dor livre que contracta os sens serviços. 
Este contracto nasce da. liberdade , mas o 
outro contracto na!!ce da escravidão; e não po
dendo o e sera vo o mais, isto é, libertlw-se por 
si, ei foi liberto com essa. clausula do pre
stação de serviços, não póde isentar-se della 
sem o pagamento integral desses serviços. 

O Sa. ?iLL'ioEi:. PoRTELLA dá um . aparte. 
O Sa. ALMEIDA • NoGl'.JE1tu. : - D<lsoulpe

ma o nobre dep11tado não responder agora 
ao seu apàrte, porque o tempo escasseia-me_ 

Ana.lyeai·ei, agora, muito rapidamente, o 
projecto substitutivo do nobre deputado por 
Santa Catharina. Dispõe elle, no art . 1•, a 
revogação de toda a nossa legisfa.çílo a respeito 
da locação de serviços ; mas, Sr. presidente, 
cumpre que V. Ex. attenda a que o nobre 
deputado não propõe sômente a rovogação· da 
legislação sobre locação dG serviços agrícolas, 
mas de toda a. locação de serviços. Ora, 1nui 
preca.rias serão as relações de direito, uma. 
vez que não existam princípios firmes, quer 
no direito pa.trfo, quer nas fontes subsidiari11;s, 
para. r egular as posições jurídicas entre loca
dol'es e locatarios. 

No art. 20 dá o nobt"e deputado permissão 
ás usecnbléas provinciaes !?ara. legislarem so
bre e~te assumpto, e emprega as pala.vras :
emprezal"ios e assa.la.riados.-Ora; existem aqui 
duas ordons de eonsideraçõea . .Em prim.eiro lo
gar, as expressõea-emprezarios e assalariadoa 
abrangem todas squelles que possam s~r pal'tes 
nos contractos de loea.ção de B?rviços ~ Eviden
temente não. Portanto o nobre de~utado re• 
voga toda a. legislnção, e nem Biquer propor
eion~ mcioa de restabelecer a competencia 
paro. as relações juridicas ne!J~G caso- Per
gunto eu : o recoveiro está comprehendido 
nesta designaçao - emprezarioa e assalarÍ!l• 
doi 1 E o dono de mercadorias ó emprczario 1 
O nobre deputado, que se mostrou tão es~ru
puloeo a respeito d:t supposta impropriedade 
doa termos - locata.rio e locador-, emprogo. 
expre1111ê5es que não têm signülcaçlo genarica 
como estas. A locação de 6erviços, media11.te 
po.rceria nos fructoa, o~ mcdiu.nta parceria. nft. 
industria pecuaria, está comprehendida DGS

ta. designação d~ assalariados l O nobre de
puta.dó devG uber que a palavrt1 sab.rio tem 
umo. significar;:.ão restricta em direito. 

O Sa. M!.r;OEL PoaTELLA :- .Apoiado. 
O SR.ALM:trn.>.NoGUE:mA:-A segunda. obser

vação que tenho a fazer ó muito ma.is . impor
tante, por iaso que se refere a obsLaculo insu
peravel de inconstitucionalidade, que inhibe o 
poder legislativo ordina.rio de decretar uma lei 
de•ta natureza.. (Apoiados.) Não posso entrar 
no desenvolvimento desta questão ; mas, di~·ei 
que o art. 178 da Constituição, ê bastante claro 
a respeito. QuaDdo .o não fosse, o proprio :i.cto 
addioional, dando ao poder legislativo ordinario 
unicamente a faculdade de interpretar o.s suas 
disposi9ões, i mplicitamente fortalece1l aquellM 
prescripçõea, tirando a.o podei.' legislati vo ordi.
nario a. competencia" de alteral-as. 
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Por eonsequenci:i, uma aitribuiçii'.o' desta. or- 1 · O § 50 do substitutivo prohibe marcar para. os 
dem importa.ria uma ampliaçito de direitos poli- contractos prazo !Superior a. dous an!los. J:i·á uma 
ticos e seria nece~ea1·iamente uma iufracção da conceasiio, porque o nobre deputado tem•se op-
doutrtna constitucional. po.~to aos contractos por mais de um an120. 

A conces>ão, que o n~br~ deputado propõe O S11.. fücRAGNOLL'I!! TAUNAY :-São prõhibi~ 
para as assen;llleas provinc1aes, tem tambem dos pele. le.,.islação francêza. 
algumas restricções, rcstricções estns. que sào O Sa ANDR·\Dll: FIGUEIRA. - A le<>islação 
um~ an.omali~ com 0 pe1;1samento doannante no francez~ o que prohibe 811:0 os ~ontractos" perpe
proJecto, P?r i.sso que, si S. ~x. reconhe~e no tuas e estabelece· r ue sejam por um anno 
P?der pt·onnc1al a compatenc,ia para, mai~ sa~ qua~do não ha prazJ marca.do ' 
hui.mente do que a assemblea geral, legisla!." . · 
sobre 3ste assumpto, S. Ex. é contra.dictorio, O S:a. A.LM1ltr>A NoGUEuu. : -:- O ~obre de-
fazend1> com que a lei geral restrinja o poder putado esta enga~~o quanto a legislação .a. 
das assembléas provincia.es,que maia conhecem que se soccorre e Jª longamente o demonstr.01. 
as condições economicas em que se acham as O c.ercea:mento do prazo a dous annos, conforme 

. províncias. a d1s!los.1.çito q~e o nobi-_e deputado ?reou no sell 
o§ 20, que prohibe que os contractos de lo~ s11bst~t~t1vo, e v!3xator10; basta d1z~r-lhe 9.ne 

cação de sorviços sejam feito> füra da res- es$a. iniqua restncçi'ío vem de mod'? mvenc1vel 
pectiva provinch, embora no espÍrlto do nobre embara0.a.r os contrMtos de par~eria., sobret11:lo 
deputa:lo tenha por fim proteger o locador, a respeito de certa e determinada_ lavour~, 
não póie dei:i:ar da ser-lhe muito pt·ejudi~ daquella que não produz fructoa, senao dep01s 

. cial, além de que vem conti·ariar muito pm- do praz? da dous azmos. · 
fundamsnta os interesses da immígrn.ção; por. Ül'a, ai_os contractos, como que~ o nobre de
isso que, não podendo os contractos ser feitos putado, nat;> po:lem te.r prazo superior a dons a~
fóra do pau, está visto que nenhum dono de ~os, o lo~ador, d1lPO!S de prestar a !?ª~!~ .mais 
lavoura -manda.ra buscar colonos. Podendo f.\- i~grata do se_u s~rv1ço, fica em .P.~l3lçao i~fo· 
zer contractos só depois de chegados os colo- r1:!r ao locab.rio; e este, em pcs1_çao .suyer1or, 
nos ao pa.iz, nenhuma garn.ntia te~ão nqllell<=s na~ quererá. renovar o .contracto smao · com 
que 03 manda.r~m vir e que houverem de d:'s- ma1ore.> vant:1gens pnl'a s1. 
embolsar o se\1 dinheiro, 'Podendo algum alli- O SR. RoDmGUES PEIXOTO : -O nobre de
ciador levar para. outra parte esse.~ colonos. pulado por Santa Cuharina demonstra que não 
Além de que, sob o ponto de vista. do loca- conhece a lavoura. ' 
doi•,. ainda. essa. restricção é prêj11dicial, por
qM os colonos preferirão vir para cá n:i 
certe~a ele encontrarem ~rabalho logo ao che
garem, com o seu diuheiro garantido, a vire1n 
como aventureiro~, na. inccrt~za de encontra
rem· serviços iinmedia.tamente. 

A disposição da lei, l'llii.ntida. no proj ~ct~, es
tabelecen::lo a possibilitfadG de fazer-so con
tractos 11a Europa, d.ando como cort·ectivo n. fa. 
culdade da rescisão, um ruez depois da chegadt\ 
do locador ao paiz, é pol' corto muito ruais pro
teetora da. immigução. 

O projecto substitutivo do nobre deputa.do dia
põe no § 3o, que 11ão se lllvrarão contractos de 
outro modo a não ser por cscriptura. publica e 
a apruimento rias partes. 

Em primeiro logar, observo qne esta disposi
ção é onero~a, porque torna-se prGci~o pagar o 
servi!:o do tabellião ; em eegundo legar, a.cho 
superftua e ocio~a a. disposição, por9.ue não se 
póde fazer contracto sem ser a !lpraztmento das 
partes. 

. O Sfl. Escr..AGNOLLE TAUNA.Y :-Siio po.lavras 
do codigo civil portuguez. 

O SR. Ar.m:rnA NOG<iEiR.!:-No § 4° se pro
hibe a tr.,,nsfe!'eueia dos serviços sem prévio 
accôrdo e annuenci.n. ple1rn do contrac!ndo. Este 
riaragrap ho está. em . opposiçtio ao § 5° do pro
jecto ; mas o nobra deputado não attenileu a 
~ue, mesmo assim, o seu substitutivo póde ser 
illudido, porque esse accõrdo se podia effactuar 
de outro modo, a.<lmittindo-se préviamente a. 
hypothese de uma novação, e consignando.:Se 
no primeiro contracto a autorização p '.lra a 
eTentualidade de nma tra.nsferencia. Como pro
hibi.r ~ 

A. 36 

os~. Aú~UUllA NosUEiRA : - A cultura. do 
café, de~de o plantio até á colheita, leva muito 
mais da doug a.nnos. Estando tsrminado, dentro 
deste prazo, o contr::icto de lOMl(ãO de serviç.o~, 
o locado1• não vê o fruc to do seu trabalho, e o 
loca ta rio póde · fur lar-se :l renovação do con
tracto nas condições.dó anterior. 

O S:i.. P11.E~rn:ENT!t.: - Peço licença pa1·a 
observal· ao nobre depu~ado, que está dada a 
hora. 

o s~l. AuntmA NoGUE!R.4. :- Vou terminal'. 
O § 3° do substit!ltivo, que tr11ta. dos menores 

e orphã'.o~, oft'erece menores garantias do q ne o 
projecto em discusalío. O p1'0jecto e mais p1·0-
tec to r, porque oxige audiencfa. do cura.dor geral 
e cons~nthnento do orphã:o, uma vez que seja 
pubere. 

O § 2• do substitutivo trata do peculio for
roaio em favor do con.tracta.do menor, mas con
tém disposição que repugna; com os principias 
sustentados polo nobre deputado. 

O§ 4° é tambem. repugna.nte com a. doutrina. 
sustentada pelo nobre deputado, qUê constit~e 
desL'arte, autorizando para. os menore3 con~ 
tracto; · de locação p:ir cineo a.nnos, - uma 
esaravidão llrancn. Reverto-lhe assim seu pre>· 
prio argumento c·ontra. meu project.o. · 

O§ 4° do substitutivo estabelece a compe
tencia d() juiz municipal, quando o projecto re
co11hece a do juiz de paz: a disp08ição. do pro
jecto parece-me Jlreferi vel, porque o juiz de 
.pM:, residindo na pnrochis, é mais accessi.vel ~s 
partes. 

O pa.ragrspho unico do art. 4° do substitutivo 
refore-se a denominação de locador e locatario, 
11obre a qual não ia.rei observação alguma, por-
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que me pêrauado haver já liquidado esta q11estão 
technologica. . 

Concl11indo, direi ao nobre deputado que o seu 
Eubstit11tivo, além de inconstüucional, não me
lhora em cousa alguma. o syatem'l. dos coatra.etos 
de locaçl!o de ferviços. (Apoiados.) 

Espero, entretanto, o concurso palriotico do 
nobre deputado; e uma vez que não e possivel 
obter-se do poder legislativo ordinario a transfe
rencia. p11.ra as assembléas le~isbtivas provin
ciaes de. faculdade de regular aq condiçõ2s de 
taescontractos, convido S. Ex. a que se associe 
a nós para reformarmos, no qu~ é possivel, o 
direito vigente. 

Não tenho a ingenuidade Je sappor que estes 
ligeiros retoques na legislação possam atlrahir 
abundantes correntes de immigr~ção. E' ne
ceesario, para. conseguil-as, a propaganda na 
imprensa. nacional e na esLrangeir.i.. E' p~e
ciso affo.starmo-nos desse veio de . a. todo mo· 
mento patentear ao estrangeirn o espectaculo 
de nossas ehaga.s sociaes, e:s:ageranlo-as me1mo 
pars. eonquistar 0$ fóros de espírito adianta do; 
denegrindo o nosso estado de civ.ilisação, ao 
contrario do que fazem outros paizes,que oceul
tam os seus defeitos e ap1•egoam vantagens que 
não posauem. (Apartes,) 

E' preciso, antes de tudo, que o nosso paiz 
não seja conhecido exclusivamente pelo du pio 
:flagello d11. escravidão e da fo bre ama.relia; mas 
que procle.mem·os a salubridade do nosso clima, 
com e·xcepção de uma limitadissima zona. do 
littoral, a uberdade prodigio~a do nosso aólo, e 
a producção abundante que ello reveria ao ho
mem laborillso. E' preciso mostrar as vanta
geus da cultura do café no Draz·l, que póde 
competir, por sua qualitlade superior, com os de 
Ceyl!o, de Java, Sumatra, Antilha~. A1·abia. e 
o do outra' procedencias bem reputadas. E' 
preciso fazer conhecei· a ·pro:!ucçà:o do assucar 
ext-rahido da ca.nna, maito super'.or i beter
raba, pela riqueza do principio ~nccarino; a 
producção do cacau, do &.lgodiio, d~ borracha, 
que tem tanta; applicaçõea i udaatriaes,ao taba
co, do mate, do anil, da. mandioca, de infinita.a 
variecfo.des de cereaes, do ma.d eiras, e de nbraa 
para tecidos. 

E' preciso tornar conhecidas a, riq11.ezas do 
raino mineral, qa1 o nobre deputado co
llhece que pa.iz nenhum possua co:no o 
nosso. 

Temo11 minas de carvão, de ouro, de prab 
de chumbo, de zinco, de diamante, etc. ' 

No reino animal temos os .vari •dos productos 
da industria. pecnar:a, para a qual se prestam 
vastissimas regiões que s<i estendem.do norte ao 
sul do lmperio ; t1<ruo1 jà importante~ meios de 
locomoção, um ae~viço postal que vai melho
rnil·lo, linhas telegraphicas pela costa e o cabo 
tra.n1--0ceanico qu~ nos põe em communic:i.çli'.o 
cJm a Europa.· O nobre deputado fa~ conhecer 
t·1mbem o progresso moral que temo:s attinO'ido 
e que nã.o desabona o estado da civilieaçã~ do 
11eculo. Falle na amenidade dos nol!sos costu
mea, no espirito hospitabiro do povo, em seus 
sentimGntO$ de. ordem, na tol,!ra1cia dos bra
zileiro1, na. liberdade pratica., na a~gurauça in
di'Vidual de que gozamos; falle tambew,pa.ra não 

serrooa tido por uma n~o atraza.da, no a.dian
tamento da. iru:trucção superior em nossci paiz, 
no desenvolvimento scientifico que ê superior 
talvez ao da União Americana; em noasos in
stit1:1to• litterarios1 artísticos, associações bene
ficente!, philantropicas, sem se .esquecer da 
benemerita. A.~sociaçlío Oe;{trai de Immigra
ção, da qual o nobre deputndoé um dos ballos 
ornamentos.. . · 

O S:i.. Esc!LlGNOLLE T..i.t;NAY: - Muito obri
gado; ó bondade de V. Ex. 

O Sa. At.ME!DA NoGUEtru.:...:.· Falid tambem 
ao estrangeiro de n·osso direito public.o, que 
consagra os princípios mais adiantados da 
sciencia polilica: Dizei-lhe que, no Bra.zil, são · 
conquistas realizadas - a liberdade pofüioa, 
que diligoncia.m's aperfeiçoar em nosso re
gimen F.Ocial : a . liberdade de consciencia e o 
respeito a. todos os cultos ; a liberdade de im
prensa sem as pêM da ceD.5ura prévia; a li
berdade de tribu·na e de asao~ia~ão politica, · 
civil e commercial; a liberJ.ade dê locomoção 
sem passaportes ; a liberúad~ de commercio 
sem monopolio; a liberdada individual com a 
ga1·antia do habeas-corpus. Dizei-lhe finalmen
te que estames elab:iracdo uma lei de locação 
de serviços, para propo1·eiouar garantias aos 
homens honrados e laboriosos que immigrarem 
p:i.ra as nossa.a plaga~ á. procura. de traba.lho 
para a sua prJsperidade e o bem estar de suas 
fa.milias. . 

O nobre d'.lputado faça con'hecer no estran
geiro todas e;; tas condições economicas e so
ciaes do nosso paiz; e entã'.(), Sr. presidente, 
batenrJO com O pé sobr2 O so\o, Y0l'Clill0S, não, 
como Pompea, snrgirem legiões militares pará 
C()mba.ter nns lides sanguinolentas de Marte, 
mas sim os trabllhadora11 dá pa:r. e do porvir, 
os operarias do progresso, que virão cooperar 
comnosco na prosperidada e no iloreecimento 
de noõsa querida patria. (.l>f uito bem, muito 
bem. o orador e felicitado por 1m~itos s 1"$. de· 
putaàos.) 

APPENDICE 

1 

PROJECTIJ N. 241 }.. 

A; commüsão de justiça ei-vil examinou o· 
p~aJecto n. 24i deste anno alterando a lei 
n. 2827 de 15 de Março de 1879 sobra loca.;. 
ção de serviços, e entende que deye ser ado
ptado, parque tem por tim pro~er uma necesai·· 
da.de gera.lmeut9 recoabecida, euppre algumas 
lacunas daqucll&.· lei, e a melhora em seus in• 
t11itoe. 
. Ha entrehnto algumas '1.isposições no .pro
Jecto qua devem eer subshtuidas para o fün 
de ficaram mais daras e ma5s amplas como 
se.jam as d~s ~§to e ~2 do art 1.• O§ fº par
mttte nos frrniles do direito commum os co:n
tratoa ·de locação de serviços, a sua tran sfe
rencia ou cessão por escri p tun particulaL' ; maa 
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est~ limitaÇão póde dar loga.r a duvidas con
sta.ntee sobre o valor probante <lestes contra.tos, 
11em1?re que e:i:cederem á. taxe. do Alvará de 30 
de Outubro de 1793, que ampliou a Ord. liv. 3° 
tit. 59, quando no assumpto o que convem 
sobMtudo · cí dar a. taes a.elos uma fórma sirn
plea, cLra ·e ampla que facilite e garanta a 
todos, e recip:ocam~nte, o cumprimento das 
obrigaçõas contrahidas, e o respeito dos di. 
reitos adquiridos. N!io di~ o citado paugrapho 
si o locador deve ou não ser ouvUo na tranafe· 
rer.cia ou cessão que. o loca.ta.rio :fizer de ael1 
contrato, ponto aliás que devera tambam ficar 
definido na lei. 

A acção executiva qua o§ 22 dá. ao locatario 
depois d~ c11mprir o locador a ségunda pena. 
imposta na fórma da. a.rt. 74 da lei e no caso 
de reincidencia, é tambem suacertivel de um 
retoque gue a detina melhor, porque as acções 
desta natureza, e como taes conhecidas em 
nosso process.:i civil, estão ainda e:itpostas a 
muitas delongas, por deficiencia das leis pa
trias a este respeito. 

Todavi:i, como são de urgencia as medidas 
lemora:fa.s no p1·ojecte1, a commissão é de p!t
recer que entre o mesmo na ordem dos tra· 
b:l.lhos nesfa camara, afim de que na discussão 
estes e outros pontos sejam delueid,i.dos, re• 
s~rvando a. si a comrnissão rle emendal-o op
portnnamer1te .- Em 4 de Ül1tubro de i8g2. -
L. Ratisbona.- Ulysses Viaaroa. 

11 

PROJECTO 

peza. ou pol' condemnação em coneequencia. d• 
haver faltado ao cumprimento do contrato, não 
podendo !lin ambos os casos a pl'o:rogação exceder 
o prazo de 11m anno. 

§ 5.0 No caso dei transferJncia <lo predio rus· 
tico P'r qualquer r.uo<lo legal, não é neeessario 
o aprazimento do locador para a transferencia 
~o cont:ato d~ locação. 

§ G. 0 São nullos: 1", os contrttos que impU· 
z~rem ao locador obrigação de pagar maia de 
dous terços do preço du passagens e despeza.s 
de instituição ; 2°, aquell~s que estipularem ju
l'OS snperio:·os a G </0, pelo d~bito do locador. 

§ 7 . 0 E' licito ílO locarlor estrangeiro, con
tratado fór(). do lmpel'io, chegando ao Imperio,
mas dentro de um mcz depois da sua chegada, 
rorn;>er o con.trs.to com o qual veio, e c~lebr:i;r 
outro eom terceirn, pagando integralmente as 
passtigens, t_odas as quantiM adianta1e.s e mais 
o juro vencido, 8. razão _d·i 12 •/, ao anno. 

§ 8. 0 Nos contratos de locação de sel"viço3 ce
lebrados com menol"es, o locatario ficar.i- obl'i
gado pehl quarta ])arte dos salarios, que con
servará em seu poder para restituir ao menor 
finJo o contrato. A somma. proveniente des~as 
quantias será. entregue ao locador, qualquer 
que saja o seu debito, não servindo de escusa. 
qualqu~r doct1m~nto que prove h:l.ver sido flito 
antes aquelb p~~arnenlo. 

§ 9. 0 O livro d3 que trata o art. 22 da loi, 
seri :ibClrto, r• bricado e encerrado pelo-juiz do 
paz am exercicio 011- pelo escrivão do 1nesmo 
ju!zo. 

§ iO. Este livi•o <l~ve estar em po lc1' do loca· 
ta.rio, mas será o:s:hibido no Cil~O de contestação 
e e•n vir ~uúe d~ o:·d-m1 d i autoridade compc
to11t9; o p.~1· o~ca~ião de :i.justa~-se .a. conta 
corre1H~ 1u1uua.l ou deli11itiva. 

§ 11. Lav1•ado o contrato, o locatario d~rá ao 
locador mn11 c11Jcim1Ha., q••G sera aborta, nume

A a~semblea ger11l r~solvo : 1·ada, rubrim.Ja e encerra 111 pelo loc~tado, ou 
Art. 1. 0 A lei n. 28'!7 de 15 da Março dl! prepo>to soa, com o visto .10 juiz d~ p:1z, eru 

187il set•a obs rvarla cou1 as alterações se- qualquer dos casos. Nessa co.darneta serllo cbro
guintee : nologicamante la.nçados o dt bifo e o !temer do 

§ i .o Os contratos de locacão de serviços, loca.dor pelo locatnrio ou prllposto seu, declaran
bem como o~ de cessão dos me'lmos poderão, nos d~-11 nel!o. esta circ11mstancie. o mencionandll~ 
li1Pitea do direito commum, sei• foitos pores- se o nome do mr.smo preposto. · 
·criptura particular assignada '{leias partes e § 12. Findo ou rosolvido o contrdtO, dnrá o 
pol' duas testemunhas, a qual será integral- loc.itar[o ao locador um ;i ttesta.clo consigna11do 
mente la.nçada em um livro Mpecial pelo es- aqnelle facto e annunciando opinilio ncel"ca. do 
cri vã? de paz do districto onda estiver sitnado comportamento do locador o sua aptidão para. o 
o predio rustico e registrada nos termos do trabaiho. 
art. 8• da lei. Essa. escript11l"a será. isenta de § 13. A e~cepcão a q110 se refere a parte 
sello. _ . final do art. 28 da lei applfoa-se unicamente ao 

§ 2.0 Os contratos de ioca.ção de serviços ce- caso de apparecer fiador idoneo ~ue se respon
lebra.ios com menores orphãoe, além da licença sabilise pelo de bito integral e mais o juro ã. 
prévia. do jui~ de OrJ?hâos e a.ssistencia. do razão -de· 6 °/ o ao anno • 
tutor ou do respectivo consul, sendo estranw § i4, Si, porém, algum terceiro se offarecar 
geiro ou orpbãos, carecem para Stlll validade da ruediante fiança real, não sendo recebida. sna 
audiencia do curador geral de orphãos e do responsabilidade Jle~soal, pa.ra tomar a. locação 
consentimento do orpbão, sendo este maior de de serviços do locador, responsabilis1mio-se a 
:1.4 annos entregar ao locatario -certa quota. de snlal"ios, 

§· 3. 0 Na hypotLese do1 arts. ti, 12, -13 e nunca super:or ã terça parte delles, o juiz da 
i4. d!!. lei o prazo para terminação do r·ontrate> paz procederi. conforme o a.rt. 27 da lei, de· 
s~ computara a cantar_ da data da sua cele- al:i.ranrlo na attestado 011 certificad•) o debito do· 
bração. locador, . 

§ 4, 0 Na. locação de s~t"viços d6 menor não § 15. · Ent1·ci as ca•Jsas da resolnção neces>a-
se estipulará duração que transponha a m.encw ria do contrato de Iocaçà:) de serviço não so 
i·idado, salvo sendo para indemnização de des- ' comprahende o afü1tamento para. o Bemço mi-
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1itar, que não sera obrigatorio para aqaelles 
que tiverem cont.rato de locação de serviÇO, 
nos termos da legisla.ção vigente; por espaço, 
ao menos de tres anno.e, tendo já servido, llO 
menos, um anno a apraúm.ento do loc&tario. 

Termina.do o prazo do contrato, si não fõr o 
mesmo renovado oa. celebt'll.do outl'O com tercei
ró, no prazo de 60 diaa, ceasarà a. isenção legal, 
prevalecendo as regras da. lei n. 2556 de 26 de 
Setembro de 1874. · · 

§ tô. Na hypothese do art. '!57 § 4° da lei; 
fica livre ao locatario optar entre a resolucão 
do contl'.ato mediante prestação de contas pe
rante o juiz de p;,.z, e o implemento do contrato 
d~ locação logo qne cesse o impedimento. 

§ 17. Entre as jnstas cau~as pal.'a. o loc:tta.rio 
despedil" o Jocador(leiart. 38) comprehedem-se 
tambem: 

.L O não prsenchimento, pot• parta d0ste, d~ 
alguma obrigação e.stipülada no contrato. 

II. Procedimento immoral por parte do lo
ca.dor. 

UI. Furto ou qualquer damno :l. propriedade 
do locatario, praticado pelo locador. 

§ 18. No caso do al.'t. 38 § i• e art. 3g § 3• 
da lei, o locador pagará. ao locatario o qne lhe 
devei•, descontados os sala rios vencidos, on, 
li.ão tendo meios de pagar, cnmprirá o contrato 
Jogo que cesse o impedimento, llão se compu
tando no prazo do contrato o tempo da int~r· 
rupçâ'.o-

igual à te:rc;a parte da que tiver dil'eito o lo
ca~or pelo preenchimento do contrato ou do 
resto do contrato, si este j:i. houver começado 
a ter es:ecução. E não serão a1xnittidos a al
le~r qualquer defesa emjuizo, sem .depositar 
essa quantia. Ao locat.;.rio compete acção exe
cutiva para haver este pagamento. 

§ 24. Todo aquelle 9ue, por conselhos con~ 
trarias à paz das colonms, ou á. ordem e regu
laridad.i c!ci seus se~vil(oa, 'lhe levar a pertur
bação ou a desorganização, será punido com 
seis m.ezes a am anno de prisão e multa. corres
pondente li metada do tempo. Na. reincidencia,. 
a peua ssrá. do duplo. 

§ 25. As disposições dos arts. 69, 70, 71, 72, 
i3," 74 e 77 da lei_ n. 2827 de 15 do Março <l_e 
1879 e as do art. 1• §§ 20, 2i e 22 da present~ 
lei, sendo neste caso sem limite de tempo, são 
applicaveis aos libertos com clausula de presta
ção de serviços. 

§ 26. Oalocadol"es menores que incorrerem 
nas penas estabelecidas nest~ lei e na de 15 dG 
·.Março <le 1879, soffrel-as-hão por me~ade, 
s Pja.ni pecunia.rias, 011 em serviços, 011 de prisão, 

Art. 2.• R5voga.m-se as dispo11i~2íes em con
tral'io. 

Sala das sessões aos-i6 de Setembro de 1882. 
-Almeida Noguaira .-Sorna Qrt(liro:: Filho. 
-Ulhôa Ci11t1•a,- 3'Iartím hmioi·.- .Ro-
di-igues Peízo!o.-Paula Souza. 

11 Nos casos dos §§ 2° e 4• do art. 38 citad.o 
e d.o § 17 do art. i<>'da presente lei. o loca.dor Pl\OJECiO SUllSTI't'UT!"\'O AO Dl!l N. 241 À DE -1882 
pagará além do debito, mais a qnal'ta parle do 
valor do resto do contrato, Art. 1. • Ficam revl.'gadas todas ae leis C! 

Nos casos dos §§ 3° e 5o do dito &rt. 38 da lei, mais dis~osiçõas da legislação geral sobre con• 
o locado~ pagará mais urna. torça parte do vs.lor trato9 de loca~ão de ser1-iços. 
do resto do contrato. Art. 2.• A's assetnbléaa legi$lativas provin-

§ 19. A.fiança e:i:igida. no 11rt. 71 § 2° ela lei, ci:u?s compete Ngular aa relaçõG.s entre am
para isentai· o locador da. peu do a1·t. GO, cn• prcznrios o ass~bria.dos, faando p1·ohibido : 
tende-se de pessoa idonoa, e como talaceita pelo § t.• Imp6r a pena. de prisão ás falta.e que 
locatario ou pelo juiz. ni!o constituem crime n~ legisl::lçio gel'al do 

§ 20. V.olta.ndll o lacl\Jor a.o serviço depoi~ Imperio. 
de eumprida a sC!g-unda pom1 de 'J'.10 trat:i o § 2. o Permittir quo os C!Ontr11tos do locaçâ'o 
art. 74 da. lei, ai reincidir ~eg1u1de. vo7., ser.; do serviços ~ejn.m í~itos ÍÓ~:\ cbe respectivlLs 
condemnl\do n tantos·dit1s de prisilo com tr11- provincina ou som as~istoncin do contra.te.do. 
blllho quantos bit~t~m pl\rtt pagar no locí.t:i.rio o § :J.o Lnvrar conl.J·ato do ot1tr.:i modo qoe 
que llle dever, comlo.nto quo a. p1·is~o não ox- niio \lOr o~criptut'll. publka o a apro.zimento uas 
cedade um anno, pitrtos. 

§ 21. A sentença da condemnaç,lto, sempro § 4.º Tr:insferir 08 si;irviços sam p1•évio ac-
que fõr possível, dolermin:i.ri o debito total do côrdo o annuencia plen:i do contratado. 
locador, fazendo-se posterior liquidação, ajuizo § 5. 0 Marcar p:i.ra os contratos prazo· s11-
de peritos, quando seja necessario. pl.lrior a dous annos. 

§ 22. Si, cumprida a pena do§ 20 do art. i• Art. 3.0 Os menorAs e orphãos podem s.er 
da presente lei, o locaior ainda dever ao loca- contratados para estabelecimentos industriaes 
t'>rio, c_onsiderar-se-ha. resolvido o contrato e e a.gricolas, com :; condi~,ãa de lhes ser minis
observar-ae-hiío o~ arts. 2S o. 35 da. lei n. 2817 tt-ado o ensino primario e profisaional. 
de 15 da Mar~) de 1879,'salVo tendo bens o lo- § Lº Estes c·.ntralos serão feitos corn assen
cador, e pref!rir o locafario pagar-s~. pari <:l timento do< pais dos .inenoi·es e audieneia do 
que lhe ca.be acção executiva, 9.ªª tel;'a por b:tse juiz do, orphãos, sl forem orphãos. 
a sentença rle coudemnação e hquidaçlío, quan- § 2.0 O peculio forma.do em favor do contra
do esta tenha Ioga~, descontaa.do-se o que da tado menot' perc·.eberá juMs de 13 º/o. 
prisão houver pago o loca.dor. § 8.0 O pra-r.o para. taes cont•aloa não ultra· 

§ 23. 1\.quelles que praticarem os delictos do passará de cinco ano.os, e fica.rã por occasiifo 
a:rt. 80 A, B e C da lei, pagarão ao locatH·io, da mR.ioridaife. 
alGm das despeza.s e. cu~ta.s <\ que tiverem dado Art. 4.o Todas as duvidas entre locadores e 
cauu, nmir._-SOl!J.llla equh:alente ao dobro do 

1 

locatar~os serão summariamente julga.das pelo 
que o locador dever :i.o locatario, ou si aql!elle juiz municipal com recurso pat•;1. o juiz de 
nada. dever pagarão a.o loca.tario uma. aomma. direito. . 
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ParagraphG uníco. Por loca.dor entende-se 

Bquelle qao alluga os serviços ruraes de ou Irem, 
e locatario, aquelle, cujos servic;os são alu.
g:i.dos. 

Ar t . 5.• As escrfoturas do contratos de lo
cação de serviços são' isentas de sello. 

Sala das s~~ões, 30 de Junho de ts84.- Es· 
•. Cl"agnoHe Taunay. • . 

Yido pag. 2G; d o Vol. ll -

O Sr. Severino .8ibeiro :-Sr. 
presidente, primúramante li V. E:s:. e ao nobre 
ministre da. guerra apresento as ininil.aa des
enlp:i~ por en trar cm apreciações de ordem 
geral antes d e curar dos :i.simrilptos especiaes 
que correm pela pasta confiada actualm.eu.te ao 
t '.'llento e iUustração do nobre ca;-laadcr da 
maior ia. 

Sou a isso · forçosaw.ent} impellido pela po
sição especial e delicada, em que me acho col
l i>cado, enfrentando com um ministerio liberal. 
qne, venciio pela opinião nacional, inscreveu 
corajosamente em a~u programm:i. a idfa da 
ab()lição, que para mim importa a regeneração 
complet.,. deste paiz em. toda.a as sua$ rela.çõas 
:politica.s, ~ociaes e economicas. 

Quasi isolado com um pequ~no grupo do 
sentinellas perdidas, me tcntio decll!.l.·ado com a 
maior franquez:i. sobrl3 a magna questiio do 
el9mento servil, cuja abolição completo. des~ 
pertou a valente :fibr a dos corações brazileiros 
na quasi totalidade do Impcrio de Santti Ct•ur., 
e da qual me fiz servidor cnthusiasla sem re
ser va$ e li •1n receios. 

Ar1ui, hontem como hoje, nas horn.s dG qui e
tação mo•bida da e~crnvidiio como no seu ul
t imo mo\'imcnto dG desespero, que tom prnci
pil'1dO S9us defensores, cuja. sinceridado niio ó 
meu btent~ contestar . orgui·llle scmpro iu 
defesn. do partido abo!ieioni6ta o. longe de con
vulsionar us m:ts1us popul ires, -pedi 1empr.) ªº·' 
governos -iutwção e provisão.- Diante do 
governG frio 0 congelado do Sr. Laf:lyette, 
'l uo felizmente ji desc~u ã va.lln commum, fui 
soznpre te naz na convicção profundo. de quo 
pr~atara. um relevante serviço á no, sa patris. 
evilando que ri einperr.imento da uns e a cri
min<>sa indilferençl dos homens do govel'DO 
trouÃMs~m um choque violento e treonenrlo, 
euja.s ter rivais e desastradas conseq 1.1enci:is n ão 
era p~rmittido avaliar. 
· A r~sposta niio e<a., nem ao menos o.-si.· 
le:ncio ! 

<ls de rensores do pretenso dfrei to da propric
ditde do homem sol.mi o homem, apegados a ce
re~ir i 11:1s doutrinas de um ·direito civil . p<'ra 
mim desconhecido, animados c~l:JJ"Osamente pelo 
interosse p~rticular, offuS:!ados mesmo pelo 
brilho da idéa nbolicionista, levant.-.raru g rita. 
enorme e iniciaralll uwa roacçi o espantosa e 
assu•tadora ! ! O g :•bincle demittido tomou !\ 

n •1ve111 por Juno. Considerou eue eapernenr 
convulso . de moribundo. COIDO symptoma. de 

vitalidade enorme e · trançou o braço com oa 
e3cravocratas. 
~rro manifesto e palpavel, confirmado já 

hoje pelos factos e principalmente pela victo
ria àa idéa abolieionista junto ao governo e 
mesmo bem perto do throno. 

Tive Óccaeià'.o, Sr. presi.d€nte, d<3 afilrmar á 
ca.mara dos Srs. depntados que, ã margem. 
questõ2s partida.rias o políticas, duria o roeu 
voto a.o gabinete que, com lealdade e patriotis
mo, tomas~e a si a solução desse problema, 
hoje verdadeira pilha electriea,que ag ita. o es
pirito e o coração de todos os braúleiros l 
· P.iis bem. fü1.ou em face de nm minieterio 

que, a julgar por seu programma, é franca.mente 
a.bolicion.ista. 

Careço dissipar as duvidas de uns como as 
esperani;as da outros sobre minha. individuali
dade; ou, antes, dsvo enunciar-me d e modo que 
o meu paiz, como sempre, pOS>a fazer o j uiz 
seguro sobre o humilde representa.nte elo 3• dis
t ricto eleitoral da. provincia do Rio Gra.nde do 
Sul. -

Conservad()r es,e esp~cialrnente alguns chefes 
eminentes.estremecem diaute de minha. posii;ão, 
arreceando de suas consequencias. · Liberaea 
a.{fügam a esperança de que brevemente me 
atira.re i em seus braços, depondo a. seus pés a 
gloriosa bandeira conservadora.! 

A'quelle> direi: não tendes razão, lanÇai as 
vislM sobre o m~u passado polilico e do glorioso 
Cl proscripto partido conservador ria-grandeDS) ! 
Encontrareis arroa talvez, di~~onçõea que nos 
têm quebrado a. pujanç:i e inutllisado pa.ra. um11. 
gra.ndl3 vic~orta p1·0IimaineD!a; mas com cer
teza vos n lroirr.reia da. dP,dic:1ç.ilo inimitavel 
com c1ue esse pa1·tido tem servido á sua bandeira, 
a despeito de, com a maior tr.1íçi!o, ter ~ido 
entrogue, ã discriçilo, aos aJvcraario~ pelos 
homens einincntos quo ae nchavacn ú front~ do 
govei•110 e, 101-disant, conservarlores. A guerra 
cruGl doa ndveru1·ios o a indilTeronçi\ sonão 
hostHidacle . do~ moos proprio1 cirroligionarioa 
n1io arroí.i~ram n minlu~ dedic111:.ilo ao wen pnr· 
tiilo, porquG airvo a. idóu e aou consorvlldor por 
coul'l. propriB, o não impetrei lllvnni. de lieon~.a 
de quem quor que seja p:Lra 111ietn.r· cne naa 
fileiras conserfnJor11.11 ! Cuntinito pois, firma, 
como o e•;l lado ingl.,z, no meu po1to o nl:o di· 
rijo •1os meus amigos o COIQpr.nheiros dessa 
brilb.an t'l pbalange conservadora, que tão ga
lh:1rdaruentG se bato no parlamento, o saudoso 
adeus d a. de~pedida. 

A estes iipen:i.$ duas palavrns: Severino Ri
bei1·0 não ê, não aerâ cm t'}mpo al.~um membro 
do pa.rtido liberal, porque paro isso seria ne
cessario arredar infamemente a imagem su
blime e energicin do brio e J ignidade, que est~ 
entre m im e YÓ3 ! 

Si na. :;ra ve questão soci;il que ~e assenhoreou 
de todos os espiritos G hoje invadiu com todns 
as forç'.l.11 o ps.rlam~nto br,izileiro me encontrar 
com um grupo do partido liberal, verei nas 
:filas ad\'ersas outro grupo não pequeno. . 

E o roeu apoio, que ser.ã. franco e leal ao ga
binete, qqando cnhirem as ma•ca.ras, não tem 
o tn(!nor movel injustificavel ; e .tanto mais 
desintoressaclo ó elle quanto llÓ pomo .eaperar 
do ·gabinele gu~rra á. minha peaoa. 1 a.o meu. 
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partido na provincia, e guerra sem trégoaa ! 

E' muito facíl e simples a demonetr-ação. 
·A minhll provineia, de$de muito. eatii en

tregu.e ao mando absoluto do conselheiro Gaapar 
Martins, cuja vaidade tem trazido á proviucia. 
amargas humilhações e cuja monomania ce
sariana não pormitte um passo sequer na ad
ministração, principalmente na parte referente 
á minha provincia _ · 

S. Ex., a despeito dos boatos que corriam, e 
de não ter homem aeu ho governo conserva-se 
calado e, ao que parece, dando ao gabinete 
actnal todo o 1eo. apoio. 

E' adversario com. quem não transijo. e .me11 
inimigo pessoal, e, portanto, assestará 1od~s as 
suas bateri11os para. derrotar-me. Nada quero 
absoluta.mente do goveNo s.ctual, mas'quan:io 
o p retendesse, o que poderia esperar do presi
dente do conselho, que, na carencia de votos, 
poucos 011 muitos. eat:i. de braço dado com ease 
chefe, que, repito, tantas hamilhaçõet tem im
posto ã minha provinci11o 'l 

O Sa. PRisco P.uurzó:- Não apoiado. 
O Sa. RoDlUGUEB .PEIXoto: -Tem elevado a 

província.. 
O Sn. S11:vERlND R1BJ1:mo (dirigindo-se ao 

Sr. Prisco) :-V. Ex. pertence a outro quasi 
estado. não conhece a. minha provinci:t. e seu 
não apoiado é inadmissivel ; enganei-lJle , 
Sr . presidants, o nobre ex-ministro da justiça 
t em razll'.o em dirigir-se a mim com tanto calor. 
S. Ex. foi , não di1•ei, docil ills trllmonto, mas 
com certeza adivinhador de lodu as intençilo• 
do presumido senb.or. feu~al da terra rÍO•l)ran
dense, e precisa a tirar incenso ao s~ 11 1dolo, 
para. quem os conserva.dores rio-granden1Gs con
tino.am a aer pariás .•• 

O Sa. PRtsco P.uu.1100 : - J,to li mu8:cn 
velha. 

O Sa. Sznnnro Rtamao :-V. Eic. mi bado 
deec11lpar ; em hypothc11 alguma pouo aer 
con'!ddorado da um coraqlo tio ª'"ait11J 001110 
V. Ex., qne, represen\ando o governo, fugiu 
espavorido diante de U!llt\ inultid1o •l'&ixonada, 
que e1te11de11 um e& laver s ao lado dollo a 
dignidt.de do governo ! 

O Sa. Pa1soo PAa.uio : - E' declam119!0, 
declamaçlJ já conhecida, e que V, Ei. 11ttola 
para trazer á tribo na. 

O Sa . L ACZRDA WERNJ:cli. :- O orador tem 
direito à. atteução e é o unico deputa.do conser
vador pelo Rio Grande. 

O Sa . SEv.11:Rr!l'o Rr.ei::xn.o:-V. E:r;., Sr. pre
sidente, me · permittit·ã, emhora me deaviando 
do o bj e cti vo principal do weu di~curso, dê 
prompta resp(Jsta, que e11 qualificarei de ama 
ternura traiçoeira do nobre e:x;-minL;tro. 

S. E:x; _ diase que e~too. aoostumado a trazer 
declamações antigas pal'9. a tl'ibuna. 

O Sa. Parsco P..1ru.1zo{- Peior dis110 V. Ex. 

O S.a. S RVEllINO RJBEIRo: -A política brazi· 
leira temgraveg erros e temcommettido grande~ 
culpas ; um de seus maiores males, pol'tÍm, é a. 
tacilidade com que são chaml dos ã direcção do 
p.a.i~. ~me~te em l!atisf&:ção a intera~.ª parti
dar109t nulliliades d.o mau apul'lld()quil&te. 

Os homens de estudo, trabalho, talento e easa 
hombrida.de que só dá a consciencia do dever, 
slo geralmente desprezados peloa chefes, que 
atir.un ás cumiadaa do poder o primeiro filhote 
que lhe pasea. sob as vistas, e cuj<> unico me
recimento é obedecer cegamente ao meno.r 
~~! . 

O Sn. Pll.lsco P,u1.&tzo: - O Braiil só terã 
bons ministros quando V. Ex. se sentar nestas 
cadeiras. 

O Sn. SEvEan;o RIBEIRO:- Ha ie ouvir-· 
me. 

O Sa. P.a.rsco P.&RAIZo ;-Eu estou prompto 
a responder-lhe quando e como qmzer. 

O Sa. Si:vERtNo RIBEtB.o:- P ertenço ao nu
mero d&quelles que têm disputado este lpgar 
<:om o seu trab,,lbo, com e11forços e saerificios e 
sobretudo pela generosida.de com que sou jul
g'ildo por meas comprovincianos e amigos dedi
cados do 30 districto. 

Nlo tenho pai alcaide ; e quando porventura 
occupe um dia uwa. dessas ca.aeiraá,pelu qua.es 
tão enca11.tado e seduzido ainda Ele mostra o 
uobra ex-ministro, revendo o meu p 1ssado de 
lutas, só seguirei o ullico caminho por mim 
a.té hojl3 seg11ido - o da honra e do deve1-. -

Expilla, porem, de seu espírito taes appre· 
hena1lca ; não pratando, não deaej() e não quero 
colloe&r sobre minha eabecp ossa. coroa, q ::e é 
'~e er.piubos cruciante~, desvia.da. coino astá a 
politica. <le seu vardad~iro terrono. 

N:io declam '• pois, e.>, acoit11ndo a provoca90:o 
do noll1•e ox·minia\ro, cit~roi, Gm prov11. de 
minb primeir& propoai~ilo, alguns füctoa ou, 
antoa, netos do S. Ex, pal'll minha 1irovinoia. 

Sr. presidentn, S. Ex. nomeo11 juiz muni
ci11;1l do termo do lluquy o Dr. Joaqui m do 
Nn1cimon\o da Coita. Cunha o Lima, maior já 
11~ 50 nnno1. 

Exerceu o ca.rgo d~ jub municipa.1 por quatro 
ou eineo q ul\trionn!o< IOlll quo h~uyo110 podido 
canaogu\r um dGOrolO •lo nomoaçlo 11nra o cargo 
do j11b do cllreito, a Je1paito do oonhecor os 11r
raiae~ de todo. oa p11.rtldo1. 

O grande con1elhoiro Zac11.ri.ne, em amo.e 1"&
zl!ee tlnae1 em uma que·it4'o q_ue om grau de 
appellaçilo foi NuMta á aprcc1ação d1 rolaç4o 
da. cõrte, o qua.liffco11 de juiz ignorante, de bor
rlSee e ent!'olinhas, 

E, o que é mais serio o mais grave, ess9 juiz, 
ao terminar- seu ultimo quatriennio no termo 
de Uruguaya.na, eeduiiu uma pobre moça, com 
a qual viveu em immoral estado du1•ante algum 
tempo. . 

· Por um oonsia, porém, de uma carta. parti
cular, resolveu aeal.mar a indignação de 11eu 
ac to, e com elle conseguiu do aliás dietincto 
vigario do então todas as dispensas e elfec tuou 
seu casamento. 

Esse consta raferia·.~3 á morte de sna mo.
lb0r, pois o Sr. Cunha e Lima. era e é a inda 
casado com Carolina. Duprat, como podem ín
formi r os nohrea deputado9 por Per.oambaco. 

E o Sr. ex-ministro aft"ronton a ma.gislre.tura 
brazileírs nomeando tal individuo, réo de po
licia, para um cargo tão iruportant"t por obde. 
die11ci3 a imposiç<Se3 do . se.o bor feudal do Rio 
Grande! 
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O SR. PRlBC'o PAu1zo: -Estes factos nãc> 

foram declina los ; o ministro só tem o arcbivo 
de sua. secreta.ria. 

O SR. CA.MARGo :~Que discurso r 
O Sa. SEVEKI:NO RlaErno:-... proferido na 

Cruz Alta, publicado em todos os jornaee da. 
provincia e transcripto na cõrte sem a menor 
co:itestação de S. Ex. ou de sew deffU21ore11. 

O Sa. CA:l!AllGo:-Um ~lracto. 

O Sn.. 8EVE1\lNO Rrs&Il\o:-São assim 11.s mi
nhas declamações e conteste, si fór capaz, o 
nobre ex-ministro. Ainda. m.a.fa : S. Ex. prp
moveu a major da guarda. nacional nm r~spon
save.l de. fazenda p11blica. 

O Sa. C.rnAR.Go:- Qnem ó elb 1 

O Sa. SEVJ!lB.INo RIBEIRO;-Elle o dU1se nes
sa sua viagem, cujo fün foi impôr uma candi
datura, condemnando právia.mente o nobre de-

0 Sn.. SEl"ERINO RteEtao.- Emiliano Anto- pntado pelo 2° districto, que commetteu o pec-
nio Ga.rcia.. · cado mort11l ele nã:o ee sujeital' ãs suas leonin&s 

O Sa.. C4MARGO ·~ - Cidadií.o o funcciona.rio inrposiçõee. (Apai·/es .) 
muito distincto. Uma ve7; qne mB referi ao facto que leva.ntou 

o protesto do nobre deputado pelo i • districtQ 
'0 Sn. Sl:vERINO RrnBlRO : - Não pl'eten(für. de minha provincia, caTe<;-0 explical-o conve

alonga.r-me maia neste as1umpto; &caba,por~m. nientemente para <iue a camare. dos Srs. de
de ·chegal" a fogosa cavallaáa. rio-grandense e putados bem possa ajui7.ar a respeit.o, -não me 
sou obrigado a aguent.a.r a. carga. ( Hilari- suppondo declamador quando levanto accusa
dade.) çõee &árias, ou imitadol" do Sr. conselheiro La• 

Sr. pree1dente, o meil fim especial é aclarar !ayette no seu especial pendor para. as fa-
perfeitamente a minha posição na. actualidade, bulas. · 
do que teaho sido distraliido pelo nobre ex-mi- Continuando, direi que Emiliano Antonio 
:nistro, ainda. tão aaudosoda cad··ira mini•~eda.l Garcia foi infeliz na justiiiéação que procurou 
e do meu comprovinciano. Aoompanhal-os-ei. fazer IJOr esse desfalque fraudulento ..• 

O Sa.. Pnrsco PA.11A1zo: - Eu espero qua O SR. CAMA1l.Go:-Não apoiado; o que honve 
V. Ex. tenha. mais .!111.udadea do que eu, si um foi um engano do escrivão, engano reconh~cido 
dia lá. chegar. pel1> Thesouro. 

o sa. SEVERINO RilllUS.o: - Não m~ julgue o SR •. SEVERINO R1BElI10:-Allego11: fo, 
por si. que tinha havido de$cuiJo enorme e até 

O Sa. Parsco P ;1.R.l1zo :-Sem duvida, porque culposo do escrivão na e~cripturação; 20, que 
nenhum eJfeito em mim produzem éSSas caretlll! nã:o he.vi& d~do pelo deefalqne por tel:' conjun
bahillnas. (Riso.) ct~mente com os dinheirus publicos, no cofre, 

não pequena quantia de pa1•ticulares. 
O Sa. S11n:a1r.o RraErRo : - Sr· presidente, Estas razões por si fundamenlarlam perfeitll. 

satisf&zendo 110 nobre deputado por minha pro- mente um libello accu~alorio; ei o eicrivã 0 

vincia, direi alguma cousa. .5obre este facto. commetteu um <il'ro, uma fült~ ou um cl'im8, 
· Emiliano Antonio Garcin era e é pagador na como S. S., primeiro reaponsa.vel e guardi doa 

cidade d~ S. Gabriel, passa.vn. por homem de dinheiros publicog, noi bahnc~tes que á obl"i
bem, ruuito embora já algum muruiurio appa- gacl.J a proceder mous:ilmenle, nunca encontrou 
recesse sobre 11l!n proce:iim~nto. Não Ob!t&nte, em seu cofre ea1e saldo, e o.em o remetteu para 
continii11ova. sua vida de funcciona.rio publico a tbesour11ri11, aproveitando-se dello durante 
sem difficuI1fadee, q1l!lndo o Conse,.1ladorjor11al o largo p~riodo d~ um anno, como tlcou 
que se publica ern Porto Alegre, den1mciou um ·prondo com a enlrad:i por ordem da theaou
desfe.lque na pagadoria de S. Oabri~ de rn.ril\ 1 
onze conto; e tanto. Si esse dinb.eiro eii•tia., si o pngaclor era um 

o ÍD.$pector da tb.eeouraria, talvez por sel' homEnn honrado e funccionario distincito, como 
infenso á p1·i•llo preventiva., de que se tem sei'· e.ffirm11. o nobre deputado, ee111. 'luantia devia 
vido 0 governo na córte, como nr.s pro\•incias, ser encontrada no cofre por occastlo do exame 
jalgou mai~ conveniente telegre.phar oi•denan- procedido, o que absolutamente nllo acen
do a entrada deain dinheiro e pedindo, si me teceu. . . 

1 
. 

não engano a. intervenção do juiz de direito. E nem potlu1. apro!e1t3! o fücto de: contra e1 
' . . . l expressa, guardar d1nl::e1ros de particalarea no 

Convem notar que o desfalque e'.!:1stu1. desdc:i cofre dos dinlleiros publicai, Dois os deveria. ter 
um anuo. antes do descobrimento feito pela. especificada.mente, em nada prejudicando a ve-
thesourana.. rifica~ã.o destes. 

Diacor.iando eu, porém, do modo de proceder E nem é acrediLavel que em uma _praça de 
doins?ectorda the~ouraria,aLtribui essa culpl)as. campa_nha, pequena., e que lata, nao raro, 
condescen.dencia ao lacto de pertencer o Sr. cio.m c:lifficulda.le~ pa.ra a.ttender a saus compro
Emiliano, não à politica liberal, porquP. essa misso~- commeraiaes, sup~rabundas3em grandes 
11.ão mais existe na provincia, mas sim a famosa qaa.ut1ae, e fossem depos1ta~as em !Ilào dopa.• 
e celebre politfoa severa. do conselheiro Gaspar gador & que m~ tenho refer.tdo. 
M:Lrtins. · Do.que lev.:i dito, a cama.ra concluirá. com-

. . . migo que ess~ pagador nio tinha. o nem tem 
• O Sa. CA.MARGO :-Nà'.o apoia.do ; ha poht1ca justificação pouivel, merecendo perfeita.mente 

libera.l. toda a cen~u ra l~gal. . · 
O Sa. S11vl!lll.INO RtBE!RO: -O conselheiro Pois bem; S. S. bsrn mereceu do partido 

Gaspa.r o disse em um di1c\lrao... 1 9asparista, poi• foi con1e.rvado 11.0 loga.r, e, ul-
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tilllamente, promo\'ido e: major da guarda na.
ciónal, sem duvida pelos relevantes serviços 
prestades ao Estado ! Triste o desgraçada. si
tuação!!.~ 

Flli coµstrangido pelos nobres depntados .a 
arredar-me do meu proposito, deseu\'olvendo 
íacto;i e quesfües da· minha provincia, de que 
me occuparei ero occasião mais opportuna, si 
me for dada a palavra. Estando SS. EBs:. maia 
tranquillos, pMcur:i.l'ei completar o meu r,ensa· 
:wento e darei o desenvohimento que entendia 
neces<;a.rio, para um.julgamento seguro a meu 
respeito. 

O ministerio actual é, em minha opiniil:o, 
fra.ncamente abolicionista, curvou-se dinnte de 
_mna da13 mais sublimes aspirações do povo b1·.1-
úieiro, e, eorn urna coragem digna. da lo11vor~s. 
insariu. em seu programma uma. idéa ra..iical, 
qual a libertação dos captivo3 ae:rngenarios, 
sem iniemnização. Pouco. importa a ida.de, si 
existé. esse malfadado direit() de propriedade, si 
é elle justificavel, ji niio díg-o per.-nte o direito 
natural, mas pemnte o direito civil, a idade ~ 
circumstancia minima ê de nenhum valo1', par:i. 
lirmar ou arrancar esse direito. A qua~tão é do 
princípios; e o gnbinete firmou o principio de
fendido, dis a dia, palo partido abo!icioni~ta e 
escanca.ou as pol"l'ls farreas da e~craviJão. 

Si pol'ventura niio foi aléo:i, ai um rlecreto de 
abolição immediata. não é pedido, por ~om du
vida circ umst1ncha politicas e socíaes do 
maior p~so ~vltaram esse pronunciamento .iior 
parte do gabinete. 

Neatas condições, os abolicionistas me dirão: 
o vosso apoio deve ser franco e sem reservas, a 
menos que não incorrais em clara e condODl· 
navel incohera'.leia. ;--0s libera.e3 governistas, 
cujas llpprebensões pelo clia. de amanhã siio 
•éria~, e que recehm nlio po3sa continuar firma 
no poder o partido liberal, dei:i:am escapar 
sorriso amri.vel, rob1Jstecendo a opinião e o de· 
aajo da.quellea;-os C()Dservsdoras,especialm.~ntG 
aquelles que r.o lado de nosso illu$lN chefe 80 
.batem ca.lorosamente em· prol do pretenso di
raita de pt•oprie Jade, dirão com certoza. : não 
podeis acompanhar o ministerio de um. part\do, 
cuj()3 actos,quer politico3, quer admiuiatl'.1tivoll 
meracem & mais formal repr·ovação, cujo prin
cipa.l cuidado em voss.a provincia tem siuo es
~agar-vos e ao vosso glor'Ío>o pa r!ido. 

A Ill.inha posição politiea parec~r.i m11ito 
diflicil; louvado De11s,a franq11eza com que sem
pre costmno prooeder. e emittir minb.as opiniões 
me é ai.nd;i agora amparo segllro contra q1J,es-

.. quer duvUu que porventura pudeHem pairar 
no espirito da cam~m. do~ l:lrs. deputados e 
no de mens concidadãos. 

Hontem, como hoje, serei ins.bafavel em 
minh:i.s opiniões; corno abolicionista dcclo.rei, 
ma.is d) uma vez, daria meu vot(), meu apofo 
de:lieado ao gove1•nJ que; eurupr'indo os pre
conceitos, procuro dar a este paii a remissi() 
dos ca,Ptivos, qu(l impor~arã em uma. l>rilliante 
oonq_1J1itll. d& Ii~êrJade, om todas as su1s m·\ni
fü~taç~ea. Caminharemos então p~ra o gr.inde 
p~gras ~o.que devemo& otl_lllrar da e força~ deste 
e 1&ratn01 diQ'no• de COl'.IC~rret 1111 banquete da• 
naçlSH ehiliza.du-. -· 

O qae V9.lem sentimentos partida.rios· dia:nte 
da. grandeza. e $ublimidu.,le dessa. idéa ~ De mi
nha parte ir&i rJvereuta curvar-me diante do 
altar da patria e ahi depositarai a& amarguras, 
os crneis desgost03 que tenb.o experim·mtado 
nas lut:.ls <!Om o pai· tido liberal, e, eJiitOu certo, 
Sr . presidente, terei o apoio dess3 punhado de 
bravos e generosos amigos, :i. cujos e~forços 
iuexcediveis devo esta cadeka no pJrlamento. 
E' esta uma quesl.ã() social, e pat'a o seu trium
pho vmii os pa.•tidos confundidos-o meu logM 
não é duvidoso . 

Por agora, Sr. prea<dente, estou porém na 
expectativa, e ein cautelos~ reserva. E' pendor 
m2u, e creio mesmo de todos os brazileiros, 
desconfiar das promessa.li dos governos. A este 
estado de descaati.ança me tem ar!"astad:i a. faci
lidade com que os p~rúà.:ls e governos faltam 
a cornpromissog serias e pr:icnram ilhulir ao 
pai'.t, não tem sido, não é mesmo a since~i
da .ie o cai'acteristico princip.:i.l de nossos go
''ernos. 

Na questão de que oram~ occupo, o meu 
esp.irito vacilla d.fant~ do que observo nos .ar
raiaes politicos, e em nossos homens proe
minente~. 

d ministerio é abolicionista, faz questão 
sobre seu proj ecto a respeito cio .:Jlemento se1•vil, 
a nli.o ceue uma. linha. Esta decfat-sção, Sr. pre
sidnnte, me parr.cia su'f!iciente para despei•titr 
os cidadãos que sb sentam nas bancadas· da 
.maiol"ia e cujas opiniões são bem conhecidas. 
Entretanto, grande quietação, apoio uniforme 
ao gabinete! 

Terão porventura.· SS. EE)(. mudado de opi
nião, ou abafam suas convicções, e esquecem o 
S.pl'ego~do dúsiro, o intl•resso <lo s~us com
ruittentes, e () bem e tra.nquillid::i.de da po.tria, 
jli. ameaÇada, no dizer d'! SS. e;Ex. pel1 pro
paganda abolicionista 1 Em honr;i. ao m6reci· 
roento de tue:; cavalheiro!i não o posso MrG· 
àitnr, 

Me permittirá V. E.t. que declina nomes. 
O conaelheiro Martinho Co.mpos, um doa m'.liB 
oxtreuuos c!efüneoros d11o propriedo.do os.::ruva, 
um es~r11voc1•at11 àa gemma, que, nicdn. hn 
b Jm pouCG, se o.tiro.rn no so nn.do 11ner gi~n.· 
1no11t~ contra. o p11rtido r.boHcionieta, apoia 
por agora e sCJm. reser1•12s o presidente llo con
s~lho, o homem, no dizer de S. Ex., qnll mais 
confiança inspira act1111lmeuto ao po.rtilo li~ 
oeral. 

O eons~lhoiro Moreira. de Ba:ros, ::i. q_uem 
voto particular estima, e cuja. ausencia. · mo
menta.nea. de sua. c~defra presi:!encfal larnezHo, 
e tantos outros distinctos depntaãos, infensos 
a. quo.lquer pas30 fórn da lei de 28 de Setémbro, 
e cujos compl'omisso> são solemn.es, · em:nnde
cem e ajudam dedicadamGnte a carregar o 
a.ndor 1 · 

Uni:i. ra~â"o aceitavel, e ['.loderosa, de c:erto, 
os contêm; pen3o eu que quarem conceder as 
leis. annnM, aguardando a apresentação do 
proJecto do gov~rn~ p:i.ra romperem em hostili-
dades. · 

l;to posto, si o gabinete é sincero, si o pTo· 
jact() n!io é ma.i ~ u1u engôdo atirado aos hra
ziloi~os, clfo vi1·i M p!lrbmento br3vementa, 
e comb~te forte, tranco e leal 81) da.rã, 
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Nesse di& ou o gabinete recuará covarde- , nosso paiz p.ela intervenção directa deHe poder, 

ment~. ou se manterá firme no seu posto de !Lon· a culpa l"ecabe inteira sobra· os nos.aos homem 
ra ; na primêira hypothcse mover-lbe-ei guer- n quem têm faltado coragem e hombrid .. de, 
ra tão intensa, cowo Ílltensas são as minhas ainilo patriotismo, pa.ra cumprir o seu dever. 
convicções ; na segunda, decia.ro-o formalrnen- Feitas es honriur ao meu nobre amigo, depu..; 
te serei com elle sem r&servaa amciliando·o tado pelo Mara.nhão, que não mais me cons1de• 
nessa campanha difilcil porém gloriosa. (Mui- rará. em falaa. doutrina, entro na apTeciação de 
to bem, nmito bem) alguns negocios que correm pelo miniaterio da 

Pouco imporia, Sr. pre~idente, quo, o mi~ guerra. . 
nisterio actual continue a hostilisar-me e ao Declaro ao nobre minU;tro que eatou de pleno 
meu partido, dando-me em holoca<1sto aos odios accórJo com a quasi totalidade das idsa.s por 
liberaeR. O c[d,di:o romano beijou as mãos do S. Ex. emittidas em seu ultimo discurso, e n&a 
aseassino de se11 filho para con. •eguir ao menos a considerações, e censuras, meswo, que tenha de 
r estituição do cada ver; eu nb~nçoard meus sa- . dirigir a actos referentes a ministerios p1u11a
c1•i1ica.dor~s si elles de.rP.m _a remissão d0$ capti- dos.$_ E:s:. deve apenas enxergar o desejo de 
vos que é a raeonqai3ta de nossos brios,- de ull'.l repreaentante da. nação de vêr terminados 
nossa. autonomia, de nosso engrandecimento erros e a busos, de consequencias perigosas. E, 
moral e meteri&.1, que é, em uma palavra: a ab- estou certo, o nobre minialro providencia.rã. de 
t!Ol\'ição de nosso passado, e a noBSa. rehabilit:>- modo a merecer os.applaueós de nos~o exercito, 
ção perante o mundo civilhado. (Muito bem.) até hoje tão poaco considerado, como do f:\Íl: 

Não posso. Sr. pr:?sid~nte, deixar -sem con- inteiro. 
testação a.a proposições do meu distincto amigo S. Ex . occupou-se das obra~ militara&, espe
e co-r·etigionario, o nobre deputado pelo 1'tf11.- eialmente de 111ioha .provillcia, na la mais adian
nnhito, o Sr. Gomes de C81:tr.\ que com o seu tandodaqnillo q11B ostá.con.signado no relatorio 
bonito talent() procurou descobrir erros serioa do ministerio d.a guerra.. 
no apa.rte por mim dirigido daquellas banca.das E' incontestavel a ineonveniencia do modo 
neste~ termos :-um bravo entllusiasta á corôa, por que ae pedem os creditoa pal'a taes obras. 
11i se confraternisou com a opinião nacional- São ellas orçadas em. quantia.s, qu&.11i eempre 

Repito-:> ainda, Sr. presid,;nte, com o mesmo cer.tas e determinadas, votando o parlamento 
enthusiasroo e na convicção de qne não f&ri um credito muito inferior, . e ain::l11 sujeito a 
as bo:i s doutrinas coustituciouaes prégada.e ? '·lo distriblliçõee pelas provin.cia1. D,.hi, graves in· 
partido conservador. D~s declarações feitas convenientes e prej11iz(t1l para o Estado. As 
peloa con1l'lheiroa consultados sobre a crise mi- obra~ sâ'.o constantemente interrompidas por 
:o.iaterial, ultimam~11te solvida, e·l'idenciou-a~ falta de verba, e, por sobre a circumst11.Jlcia do 
que preoccupnra seriamente §.coroa. a. questão tempo, que nio póde a.bsolutawente ser despr&
do elemimto servil. 2a.da, ellas em sua conclusãl e:r.cedem, na mór 

Emittiu, por sem d11vida, euas opiniõea e parte dos calSOs, o orçall'.lonto f eito, porque 
procurou d:scutir e convencer áquelles a quem este quasi nunca. ou nunca, toms em conaiae
pretendia entregar a· direcção dus publico• ne- ração os re~aros que essaa detesta.veia interr11-

. gocios; estes, ou porque se houvessein coo- pç~s accarreta.m. 
vencido, ou por profes3ar as mesmas idóu, O nobre 111inistro dirá : nil'o po1110 evitar eue 
resolveram-ali a ac!;itllr o governo, inscrevendo msl, pois o poder competente pa.ra obvial-o é o 
om eua bandeira. e•sa idéa gP.nArosa . Proci- po ler legislativo, a quem incumbe votar os 
aando maia a questão: o cons~lheíro Dantas, ineíoa. 
ac ·itando ou concordando com as i Jó,111 da corôa, De perfeito ll.ccô~do ; S. Ex. ,que honti!m en 
organizou o minist<Jrio, e procur:i. realizar eB1a o Leader dessa maioria, c11ja confiança tem em 
idé~. quo, da~ mas~as popul:1.1·es, voou até ás .toda a sua plenitude. nenhuma difficuldade ter! 
a.ltura.s do peder i Um uravo ao chefe do E"l- em Cl>neegnir della o credito . nccessario para. 
tado, que, aeguodo pen•o, reapeitou a. opinílo a conclusão dessu obras, com o que muito ga. 
:1:111.cional, e nni bt·avo ao ministro que CO?'ajos:i- nhará o Estado, 
mente toll:lou a 1i es"ª urdua tarefa, atac:1m O Sa. C.t.,;oroo DE OU:l"ll:LRA. (min(stro da 
o principio consfüncional, ou antes a maxima. guer1·a):-Depende da import~ncia do credito 
de que o l'ei reina e não governa 1 Sam duvida votado. 
que nio. . o SB.. ANDB.AD!õ FIG'tlll:!11Á :-Estas obrai aro o ministro é o unico respons1vel pelas con- estão concluida.s j 
•~quencias do seQ acto, e o rei não tem, e nem 
pôde ter iniciativa, pois, suali opini<J~a, sem a O SR. -StvElUN() Ru1:B:IRO :-'Nito: nem a ea-
respousabilida.de ministerial, são to.eras dira.ga- cola inili tar, nem os quarteis de Urugua.yana . 
ções poetice.s. e S • "3orja. · 

Querer collocar no throno m:na esta.tua in· O SR.. CANDroo n:e Ot.ZVJ:IR.4 (ministro da 
capaz de pensar, querer e seutir, seria tol'nar · 91úiri-a):-Já. tenho nota dB diversas o'braa da. 
e i la instit11ição a.bomin_avel ! Os mo.iernos pu- provineia do Rio Gran.:le e pretendo pedir cre
blicistas já. não admittem m11is como doutrina dito pa.ra. concltxil-a.s. 
que ·as corôas 1irmem·se sobre cabeçaa de si- 0 Sa.. Sxvl!:lUNa RzB)'.:!RO :-Sito 06 meus d"'
lenciosos da Persia ! ..,.. 

Isto quer dizer qu" 0 tal poder peasoal, contra aej~s,. e conto não lhe eerão eUes negados jela 
o qual se batem todos o; partidos quando em rnaiot'la. 
opposição, não existe, não pod.9 existir em face O Sa. ÁNDB...U>lC FIGUUM :-Elias nio estio 
de noua constituiçio. Si males têm vindo ao entreru.es a. ellgintheiro.t . .militarei J . A. 37 . .. 
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O Ss.. S:1n:RINO RmEmo :-Sim ; mas estes 1· g11erra. eomple~ re~ração ~vista &o e~osto; 
nada podem fazer SGm os recarsos foraeéidos a t aato mais q11anto os officiaes na côrte, en• 
pelo goverao, e convém ab:indonar já o erra.do carregado• de taas obras, não. soft'?era.m al~era
aystema ate hoje seguido. ção de ordem alguma, e aqui tudo e ma111 fa· 

Si o Estado carece provêr A commo:l.idade do voravel. .. 
soldado braiileiro, si são urna neces:rida.de taes Chamo a attenção do nobro ~1m~i~o d& 
obras vote-se, por uma vez, o credito necessa- guerra p:i:a ·a crea.ção d~ ~m~ colon1a milltarn& 
rio, porque asai~ não pequenas serão as van- . bs.r;a do IJ~h.y gr •n.de, idea iu?On.tests.ve!mente 
iagelis e economias. . . aceita, e a1D;:Iª. ulltmame_nle 1nd1cada p~1·. uni 

Ao que me const:i., projecta.-s9 um .quartel dos nos:>o;; d1strncto.s oflic~aesde G~genheu·os, o 
na cidade do Rio Pardo. . major Mora<?s, que examinou var1os pont.os, e 

Essa medida é 1,>0r tal modo ina.ceita.vel, que entre elles este a que me refiro. . 
só posso leval-s. â. conta de exigencias partida- O ljuhy tem a saa foz ama lé&'!1_a, mus ou 
rias, de nenhum modo aceitaveis. menos, abai'!:'o de. povoação correntina- S . Xa· 

o s e d· . t vier-, é na.vegavel até ao salto de Pirapó, e 
. R. AMAIIGO ª ~111 a.par ll. mai3 t'r:i.ncamente até ao PasilO, donde parte 
O Sa. S.11:vz:RIN0· RJs.11:1ao_:-O nol.>r.e depa- uma estrad·~ franca q1te pas~ando por S . . Nico-

ta~o bade reoonhece~ comm1go que a cidade do tau, s. Loiio;, s. Lourenço, vai ter a S. Miguel, 
Rio Pardo eatá ~ompletam.onte dec:i.dente, sendo donde ee esgalha por Santo Angelo., Cruz Alta, 
nenh?ma a euii. 1mporta.nc1a, quer pelo bito com- etc., etc., por um lado, e s·e.nta Maria da Bócca 
merc1al, quer estrategico. . · do Monte, poroutL·o • 

.Pelo 1ado comm~rci.al, d~ longa data era o E' uma linha de invasão que o governo não 
ponto interpiediario da~ negociações da serra, pód~ Mm deve daeco.rar. 
missões e fronteira coro a. capital, fazendo tam- Por outro lado, é am terreno ferLilis~imo e 
bem o · commercio.da.coloni:l. de Sant!I. Cruz; jà aproveitado por um nucleo de 40 falllilia.s, 
hoje até. esta f .1z aea c<>mmercio directame.ute .ma.is ou menos. · 
e por intermedio de uma ~stação da estràda de A provincia, ha 20 annos, si me 11ão engano, 
ferr~ de Porto Aleg-re a Uraguayana. · reconheceu isso e chegou 11 nomear uma com-

Pelo lado estrategico nem ao menos é mais o missã:o para. me:lir terras etc., proposito do 
ponto intermedíal"io para o movimento de forças qual foi arredada pela gnerra do Paragua.y. 
e· do ma.Leria\ b~llico, por ias.o. que elle é f~ito Grande tem sido o abandono do governo para 
por Cachoeira e est~çio de Jacahy. Em taes com o> habitantes da fronteira e alto-Urugaay ; 
casos a curar o governo de fova.ntar novas obras na sess!o passada, tive oc~~ião de pedir ao Sr. 
milito.res lembro o Cacequy, ponto de juncção ministro de estrangeiros 11ua. attenção e valiosa 
das duas grandes linhas ferreas da. provincia . in\ervenção para a"! recl11mações de brazileiros 

Quando deliberou a construcção de taes li· contra o governo do Paragua.y, por prejuizos de 
nhas foram . consulta.dos varios generaes do gu~ra, e o governo, cujo compromisso em tal 
nosso exercito, conhecedores da provinc\a, o empenho é formal, promettendo muito, conti
qne indica claramente te1··se muito em consi- nuou em 1cta pacl).ta i11differen9a ! 
dora.9&0 o b.do eatratcgioo. Nestas con1i9õee me Peço a S. E:c.. sun intervenção junto ao 
parece fóra de duvida que nenhum outl"o, como actual minil!tro da estrangeirus parn. que exija 
o da juncção, merece ser de preíerencia ampa- o compromi1so doa tratados, repara.ndo a•aim 
rado por todoa os meios aconselhados pela arte em parte os grandes prejuizos !J.Ue tem !lOft'rido 
militar. a frontaira com esse ind1frerant1amo do governo 

O nobre ex-minish·o da guern, o Sr. con:se- brazileiro. 
lheiro Rodrigues Junior no a.fa.n, :ili:is lou1·a- Outrosim, sendl;> a popnlaçil'.o bnzíleiro. nlo 
vel, de fazer economias, re:hu.iu o pesso:il da poquenn. no territorio correntino do alto-Uru• 
.ooi:nmiSl.llto de engenheiros, e diminuiu 1111 gra- gtlay, é urgonle tenhamo• um vice-consul que 
ti1icnçt5es- até então concedidD.1 em vista d,\ au· encaminhe ª' reclamações de brJzileiroa.e os 
torizo.ção o regulamento do arohivo militar- IJ'O.ra.nb eOl seu1 direitos quaai sempre meno.,-
mais trabalho e manos recompensa ! prezados. _ 

·O Sa. &DllIGOES JuN.toR :-- Não integral- Conto serei a.Uendido nest.a ·justa recla-
mente mação. 

·~ . . sr. presidente, o nobre ex-ministro da guerra 
• O S:a.. ~E~RINO R.1P.11.re.o:- ~- E~. não fol que, pelos seus merecimentos, paasou de um mi
JU&to; p~1me1ro, porqae, reduzu~d? o pesso~l, niaterio para outro, trocando apenas de pasta, 
!)reo.u dü!iculdades maiores, e:ngindo maior demittiu do comma.ndo da fronteira. de Uru-
11omma. de serviço;;._:i activids.de,-ao p&$1io qae n-aaya.na 0 general Justlniano Sabino da 
arrancava as gnti~c~ções; seg~ndo,porque · ·Rocha, nomoando em sua subslituição · o Sr. 
~u.~cea-se das cond1çõ.es e>~ec1a.es. da pro- brigadúro Lima, fazendeiro no município de 
vinc1a. e da1> longas e d1spend1osas l'Ul.gens a Har1uy, official honorario do exercito e chefe 
q~e são forgados 01 membros de.asa. com- 011lensivo do p~rtido li'oeral na.qrtella looali-
m1ssão. da.d~. 
~ tanto .• '!Sim é, que o nob;:e ex-mini~tro · Qna.ndo, antes de minha vinda. para a Córte, 

&tteodeu em par~e ás recla.maçõe.s do distincto· viai ta.ra o meu districto, tive noticia de que esse 
chefe d:i .eomn11~ mandando, embora um acto já era. esperado, conforme propala.va o bri
poucc tal'dta!llente, abona.r metade da gratilfoa... gadeiro Litllll, acto que ae n[o realisou ~ela 
Olo ate entlo concedida. Reparo11 em parte o re1iatencia otrerecida pelo conselheiro Ro
mal, e ouso esperar elo aotull mh1ietn da drirue• JuJÜor, eu.~ mildltro ela guerra. 
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Causou-me, portanto, depois do silencio feito 

em torno de tão .inju1ta e inconveniente pre
tenção, grande estranheza a publicação desse 
acto, praticado pelo conselheiro Felippe de Si. 
Procurei o nobre ministro e tive de S. Ex. a 
declara.ção fra.nca de que assim havia proeedido 
em vist& de lhe assegurarem qne o illostro ge
neral era. partidario extremado, e infensa ao go
verno, não convindo po1·tanto sua conserv .. ção 
n.esse commando . 

O general Rocha nã:o é um iUusLre deaco
nhecido, tem i-elevantes serviças a. patrfa, e 
suas virtudes cívicas e· militare; são incontes
tadaa. Amigo dedicado do .Marquez do Herval, 
acompanb.ou-o nas lutas politicas, e este era o 
chefo do partido libaral na provincia; podem 
dar disso testemunao os nobres deputados pela. 
minha prQvincia. 

O SR. C.rn.tllGO : -Elle não é elo Rio Grande; 
nii'.o conheço a sua. pCllitica, só sei que foi sem
pre promovido e distinguido pelos governos 
libera.as. · 

O SR. SEVERINO RiBEil\O :-Como amigo de
dicado do General Osorio,acompanhou seu filho, 
o Dr. Fel'nando Osorio, nessa luta de exter
minio. contra o mesmo, movida pelo actnal 
chefe do partido liberal, o esta foi a grande 
culpa do general Rocha. Em meu distrícto, a 
que pertence U1·uguayana, nem eleitor é o ge· 
neral Rocha. Quacs os actos que basearam se
melhante conceito no animo do ministro 1 Não 
foram declinado3, e nem poderão sel-<J paloa in
formantes de S. Ex. 

O apartG do nobre depatado pelo i" distrielo 
de minha provincia é a confit•mação do que levo 
dito ; si o general Rocha fosse llm eultaclo 
conserva.dor 1 disso teria segura.me n Le sci~ncia. 
S. Ex., pofüico activo. 

Ainda quando ILSaim ro~ae, a substituiçiio foi 
enormement0 desaccrt·uh, porque recahi11 cm 
um doa chllfes do p:i.1•tido libor&l, e grnademenle 
movida por 1e1Himentoa parti~11rios. 

Além da coneicleraçlio da in,justiça e illcon· 
yaniencia. desse acto é p:i.lpapel o prej11i~o po.ra 
o Estado. O official de linha nenhum vin~em 
podia perceber por 01s:i. commis!i1o, o o ofllci:il 
honorarío tem diroito a todos 01 vencimento• 
que lhe competom p~la. st111. pntent~. donclo 
11G concluo o augm~nto d~ d~speza na. importan
cia de 6:000$, a dndiv11. 011 · recompens'1. do 
11erviço1 el~itor.i!l.~, prasentes o fütaro$. Aiada. 
mais, comm1oda actualwente :.i guarnição da 
Uruguayana nm bravo e disti11cto official do 
exercito, o coronel Lopes, que ficotJ com injus
tiça sob as ordens ele nrn offi~fo.l da gnarda 
19.acional, qu:indo não a~ravessamos crise ex.tra
ordina1•ia, quanto :i p:iz interna e e:dei•nn. 

O SR. C.tMARGO :-Este não podia Mr. 

ça.r o desejo de melhor preparar a machina 
eleitoral. 

Um do! gabinetes liberaes nomeou o e-0ronel 
Moura, official . da gu11orda nacional, e . aliãa 
distinctJ, para commandar a fronteira da 
S. Borj~, e o velb.o e distincto militar, o co
ronel Diogo representou. contra tal acto - o 
conselb.o de es~ado foi ouvido a aemelb.ante 
respeito, resultan,to da inditrerença ou pouco 
caso do governo a reproducção de taes actos 
abusivos e prej udiciaes. · 

Commanda. ainda hoje a íront~ira de S. Borj& 
um offidal da guar.!a nacional, e em brev'a 
tempo taea commandos serão dados a essa cor
poração, como recompensa a servi;ios eleito
rails, o . que nãn é simplesmente irregular, 
illegal, ID!lli ta.mbem escandalcso. 

O nobre ministro e ajas op:niõe!, n:;.e é grato 
registral.as, são no sentido de melltorar o 
estado actual do nos!o exercito, i·eorganizl>n· 
do-o brilhantemente de modo a occup;ir elle o 
logar, a que lhe dão inoontelitavel direito seus 
inestimneis serviç~u ã patria, tanto ·na p&z 
como na guerra, começa.rã d~sde .iá esmagando 
a malfadada pratica de aferir o me rito o ~t de
meri to o.o bi•avo soldado brazileiro pela. ahivez 
com que repelle imposiçfüs, não d;gnas d9 
seus bt·ios, ou servilismo com que a ellas se 
sajeita. 
. Compreltonie S. Ex. que ego, infeliz sys· 

tema. :i.b~te os espiritos, 1:1 é uma cruel sen
tenç;i. par~ os homens de bem e indapendentes, 
condi~õtls que não são incompativeis com a dis.. 
ciplim militar. 

Citei o facto do general a q nem se desconsi
derou injusta e simplesmente por suspeição da 
partida.rio, o.pont9.rlli outros factos pa.ra' de
monstra.~ o inverso. 

Na sessão passo.da. tive occasião de. dirigir 
fortes accnsações contra o brigndeiro graduado 
Isidoro Fornandea de Olheira, cujo procadi
m•rnto inqaalificwel agitav:1 os e>piritos todJ~, 
agitação q UI) c~cedou-ao a ponto de ser e"e 
scnb.01• victima do uma. tentativa d!l morte. 

Reconhocondo esse mesmo senhor os odio1 
quo conLra. si tom levant11.do 1 e temendo um 
desforço pessoal, dcseaporado, 11ndtwa e a.nd11o 
roJeado do capangas pal'a ga.racLia de sua vida, 
com:> ello proprio o confessou ew um:i. vorrina 
desp rezi vel q ua con tm mim eec revou . 

Era tle e~pel'ar do u1n governo aensato a im-
111 o, d ia ta remoção desse offidal," cuja. conserva
ção e uma. constante provocação senão ameaça 
à ordein publica ; o governo porém nil'.o o con
~ervou só, foi alãm, dea-lhe o comrnando da 
front3ira. na vaga deixada pelo Barão de Batovy 
e isso porque tem elle, para a situação actual, 
o granjfl merecimento de ser cégo instrnl)l.en to 
pai·ti,ta~lo ! ! 

Ç> Sn. CAM.A.RGo:-E' o primeirJ ch~f~da ca• 
O SR. SEVERINO RIBEIRO :-Nem ao menos vallaria brazilaira. 

pode. ser esse acto attenuado pela cir~umstnn- o SR. SEv:&arno R10EIRO: - Aceitar a p1·0· 
eia de não haver officia.es generaes elll dis- posição d~ V. E:s::. seria mna. injuria ao exer• 
poni bilidade. _ · cito brazilaíro, para quem o Sr. Izide>ro é um a 

O SR. CAlrARGO :-Agora não ha. nodoa. 
o SR. S.EvERJl'O RnlEntO :-Havia e ha, o o $a. c.~MAll.G~:-E.' àm bravó. 

tanto assim <1110 houve ne~ess'da.de de inven• O. SR~ S1v1rnn;o füBElll.J:-Br~voa, e maia 
ta.r uma comrnissã~ no Para.d para. disfar• l bravos 1:io en;ào Ol ~a.lt<aiorea da el1:,•ada por-
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que estes a.a menos arri11cam, não raro. frente 
á frente, a. vida por um punha.do de Olll'O, 6 
aq uelle fere e fere pelas costas, usa;ido muitas 
vez e e da força da chefe militar. 

E quando assim fosse, essa bravura brutal 
do lhe dava direito â. poaic;Io eminente a que 
tem sido elevado por sua subserviencia. poll
tiea. 

O SB. C.uu.:aGo:-São muito honrosas as in
formsções a respeito deste officUil e a. sua ié 
de offi.cfo. 

O SR. Sl'lYERtNo RrsEmo:-Conheço a vida 
inteira do brigadeir;:i Izi.loro, como a conhece 
o exercito inteiro, e podaria. alongar·me mt\ito 
sobre esse assuinpto.pouco importando os does~ 
toa e a.me11Ça11 cuí,,otP-scas desse se ~llor . 

Não desejo, pÔrém, perder tempo, e apenas 
citarei urn facto, que é a consequencia ilalural 
da criminosa tolet"anci.i. do governo para com 
esse official. · 

O brigadeiro Izidoro prendeu um ciidadão que 
havia. incorrido em seu desag~ado, e conse:rv:i.
va-o em ~ever& vigilancía para constrangel·o a 
assentar praça no regimento sob seu comman
do. O Dr. Alcides Lima·, ba.bil advogado, l'Mi
dente no Livramento, requereu e obteve uma 
ordem de habeas co1pits, á. qual reaistiu o Sr. 
brigadeiro. 

O SR. C.1.MARGO : - O pre.eo era desertor do 
e::r.ercito. 

O S:a. SliVEil.INO RIBEIRO:- Não ba tal, niio 
era. desertor, isao foi apenas um.e. tangente a 
que ll!l apegou para defender-se e torturar ao 
mesmo tempo sua pobre victima. 

O Sa. CHu.aGo dà um aparte. 
O Sa.. S:a:vBR.INo R1s1:1ao: -O Sr. bidoro 

nãÓ podia por aua alta. reereaçll:o considern 
.esse cida.dão desertor para prendei-o µor su;i. 
unica autoridade, e príva.l-o de sua liber.!ade 
por longo tempo; mal iria.mos si essa füeulda
àe, de que alií.s criminosamente tem usado, 
lhe íosae da.da. \1or lei ! 

O Sl\. CAMAROO: -Tinha informações. 
O SR. SEVERINO Rra1nao :-Nenhuma. infor

nua.ça:o podaria occl&io11ar semelhante attentado 
à liberdade individual; ess1 porém não houve e 
o prova eviJentemente o tel~grllmma. dirigido, 
depois de travad& a luta,ã guarnição de Jug-ua
riio, pelo bl'ig&deiro lzidoro. 

O SR. CA.MARGO:-Era dgsertor e a. opposição 
foi ao.tas da. or.:!em. 

O Sa. SEVE"il.INO Rrumo: - Sorprenue-me 
a insistente negativa do nol>re d~putado. Não 
era desertor, o telegtamma da. gun.rni,lo de 
Jag11a!'ão o afilrmou, e a solcura do individuo o 
evidencia! A relação de Porto Alegre fez 
instmrar proc~s~o de responsabilidade ao gene
ral Izidoro e isso basta par .. pôr em relevo o 
merecimento da. 2ª parle do a.parta do nobre 
depu~o; taes defe:i:as são corn promettedoras ! l 

No intuito de· 'defender-se da accusação ex
torquiu do esta.cionario do . tel.egraph() em 
Sa.nt'Anna do Livrainento um telegramma falso 
~pprimindo-nlo- de modo que ficoll- é 
de1elior.-

O Dr. Alcides Lima fez requerer certidões 
nas estações de Jaguaril:o e Livramento, com o 
exame nas tiras teleg'r;ophieas, e deisou essa 
questão bem clara, diindo-lhe p11b.licidade na. 
imprensa! 

Qua.i, porém, o procedimento desse detestavol 
mandão, em vista da ordem de ha.beas corpus 
e de todas es~as justific~ ções ~ · 

Continuou a re ~islir, e em satisfaç.ã~ aos seus 
barba1•osseo.timentos remetteu a infülfa victiml\ 
para Jaguarão, onde· felizmente foi J.lOSta em 
liberdade. 

O Ss.. C.rnuGo:- Eu rasponderai ~ V. Ex. 
O Sa. SxvERINO RIBz:mo: - Este fücto não 

póde s~r conlastado, e :11em ha defesa possi vel 
pa.1·a elle. Conc~do, porém, considerem su~peitas 
ns minhas accusnções, e pergunto : é p<1ssivel 
oiW pese a posição especíal em que .se collocou 
esse otficia-1, lorn11.ndo-se \Hn perigo imminente 
á ordem publica, no animo de um governo 
s~rio ~ (Apoiad<Js) 

O nobre minist1·0 n~o p6:le consentir continue 
semelhante estado de r.ousa.s, e eu espero provi
dencias promplas. 

O co1•onel Lucas, commandante da guarnição 
.do Ja~uarão, é mais digno de figurar entre os 
alienados de u.m hospicio do que no quairo 
etfectivo dP, um exercito moralisado e brioso. 

O SR. CAMAE.GO :- De sorte que todos os 
chefes d:i nossa ca.valla.ria. são assassinos. 

O SR. SEvEmNo Rrsp;rn.o : - E' co!lclusão 
livra de mais e inadmissi vel, :;.ccus~ i o briga
deiro lzidoro, e e om doe umentos e testemunhos 
iususpei tos posso prqvar lodas 9.11 accusações. 
Q11aoto ao coronel Lucas ainla eatà bem re
cente a perseguição feroz por elle movida. a 
di~tinctos officia.es de seu regimeuto que e!ll 
varies consefaos se jtistíficaram cab •!mente. 
Limito-me a pe<iir ao nobr0 minislro Joio. as 
informações da. ultima inspecção dos corpos e 
ae convencerá da verdade do que digo relati
vamente a esse ot!icial. 

O SR. C.rnD!DO DE Oi.zv:i;1M (mini.stro dcJ 
guerra):- Já tomei nota do noiue della. 

O Sa. CAMARGo dil. um aparte. 
O Sn. SEVERINO Rree:tRO :- V. Ex. fosieto 

em nffirmar que por tae~ accusações fora.rQ º'~es 
dous officiaes cbarn1< tos ú córto polo consolheiro 
Cirloe Alfonso, voltand~ do~oi' de convencerom 
o ministro da impruccdencín. dellas. Acompanha 
nisso o or;ão de seu partido n:1 tn•ovincia que, 
par·a reaka•· oe meritos .J.es~ea seus col"religio· 
narios, tomou ess~ therna. Limito-me a lembrar 
a V. Ex. a af!i~iuaLivt1. do meu amig-o, o conse
lheiro Carlos Affonso, de que isso não era 
é:i::a.cto. 

E' possivel, Sr. pt·1isideo.te, que eu prégue 
no deserto, e perca ineu tempo, continuando 
eese systeoia reprovado d~ aforif··~m o merito do 
exercito p<!las suas manifestaçõ~s partidariaa. 
Cumpro porém. urn sagrJdo dever, e, si o go
verno cetrar o~ ouvidos ás justas reclamações, 
abdl-os-á talvez precipitadamente diante de 
circnmslanciaa extraordinarhs e· iaroentaveis. 
A mim ficat"â o prazer da opportunamente ter 
reclamado, e a elle a r011polll!a.bilidade inteira 
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de seus a.otoe; perante o povo, que bem póde 
despertar dess~ l(~th.argo profundo de indiffe
rentismo para c.Jm as cousas publicas !! 

Aqui jã se têm levantado voz~s contra o exer
cito bnz\leiro, a quem j:l irnprestacn indisai
!Jlillll e ineubordinação, por um ou outro facto 
isolado. Injustiça chrnnrosa, côntra a qual 
p:rot~stli. a historia do exel'cito. Ainda ultima
mente vir,1m um'!. tenta.tiva horrorosa contra 
seus brios e l"egafüs: refiro-me ao celebre proje
cto de monte-p!O obrigatorio,e o proce::limento ele 
nosso exercito, em t:1l emergencia, não ;;ncon-
trar:i ne11hnrn mais digno de louvor. · 

Vem a pello, Sr, presidente, tr11tar de um 
faNo, ultimamente da.do em Porto Alegre, ao 
quo.l se emprestaram grandes proporçõe<, e o go
verno, julgando-•e diante.de uma. sedição mi
lita?', escolheu, pnra victimas de seu poderfo, 
vario ; offi.ciaes, membros d~ urn~t familia Jis
tincta, e a q11em o paiz deve graades ser
viços. 

Eis o caso: 

se agitava. entre a companhia.. hydra.nliea é & 

familia Telles, e sim porque as informações o 
convenceram de que parecia. imminente um 
serio coafliclO. 

Deveis, pois, ser coh&rente, deveis então 
julgar muito correeto o procedimento de todos 
os membrns de,aa Ílmilia, que corre1·:1m pres· 
surceoe P'lrao lado daqu10lles que lhes eram im· 
mensament~ caros. Querer o contrario, seria 
ir de encontro aos mais llobres sentimentos, 
implantado~ no coraçil:o dQ homem! 

Qual, pois, o crime, culpas ou ía.ltas commet
tidas por. essa distincb familia, de modo a 
merecer as violentas medidas de que se serviu o 
govr)rno ~ 

Varioa for~rn deportados instantaneamente 
$6m permissão, ao menos, para se despedirem 
dos .seus, e um offici~l já trallsf~rido, sem 
tempo ii:s:o ·para embaraar, foi preso a pretextO 
de ter faltado ao embarque! 

T1)mOs lei e formulas de proctlsso, tanto 
civil como militar, que são verdadeiras garan
tias para o direito iadividual, e não consta 

l houvesse p!'ocesso criminal d~ ordem alguma A companhfa hydraulica Porto-A egrense sobre taes factos. 
resolveu não contill unr a fornecer agua â casa cl 

1
- · 

do escrivão Telles; e.te considera.se com o di- Alem disso 0 Dr .chefe e po teia, meu amigo 
reit.o de tet· esse fJrnecimento,vieto nada. dever particular e cida.diio digno da maior conside
ií. comoan'lfa. ração e estima, as>Rgurou em um artigo, fir-

mado por i:i. S., terem cedido todos á sua in-
Não haven.do, porem, accór.io ontre ll8 partes, tervenção ami~avel. 

a companhia mandou ei;:ecut;i.r as suas ordens Onde, pois, fündamentop~ra esto. s.usteridaclo 
por um de seus empregndos. Est!l encontrou contra uma familia, c•ijo passado lhe devia. ser-
resistencia, e por uma. circumstan~in accidental l · " 

vir d~ nmpa.ro a tlle~·vio enciaa ~ 
cnhiu, ferindo-se levemente· Da.hi um grande Por a.gora assim penso, podendo assegurar 
movimento na r:a.pita.l, no qu:il tomaram parte a.o meu nobre amigo, ministro da. gnerrn., serei 
presilenta, chefe de policia e força publica, contente si S. Ex. me convencer do con
agitando toda a população. Houve grande traria. 
exa!taçito e perturbação da ordem publica. 

0 SR. CANPllJO Dl!i ÜLIVEIRA (ministtO àa 
O $11. CAM.mGo dá. um aparte. guerra) :-Muito obrig•do. Hei de resr.onder a 
O Sn. SEvlltUNO füsEmo:- Por agora na la 'v. Ex. e moetra.rei que o-procedimento do go• 

paseo a.ffira:iar quanto a.o historico do facto, por. verno foi todo regufar. 
quo . elle pouco importa p:irn. a a.preeiação que O Sn. SEv:i::!UNo RIBEIRO :-Estimarei muito 
des~JO faier. as,im aeja. Emhol.'a. adversario de V. Ex., 

N!lo sei, o n~m preaiso saber, si a familia. quando mesmo, dadas certas circumst.ancias, 
Telles pertenae ao pzrtiJo consorvador; não tenha de fazer fogo vivo cllntra o ministerio, 
entro no merecimento do direito que n.ssistia. estimarei applaudil-o pn seus actoa de puro 
ai.a partes em litigio. E' meu ftm unico a.nalysar patríotismo, 
o procedimento do govP.rno no c·1so. Não pertenço ao numero dos que desejam 

Em qualquer hypothese; porém~ posso affir- so la.neem os adversarias em vertiginosa car· 
mar, B9tn reoeios ele s~ria contesta.çi'i::>, que a. reira rara o erro, como o meio wais prompto 
familia f,,IJes tÍ distincfssiroa e digna da as- de ~ubir ao po:lor. Curvar-me-ei, portanto, :i. 
tíma e coosider 1ção publica. D. Maria Telle3, verdade e serei prompto em retirar . minha.11 
avelha matrona e chefe d~asa familia., fez ma.r- accusa.çõe; quand<> convicto da. injuHtiça dellas. 
char para os campos do Par:aguay set3 d~ seus Tenho-me alongado bast-intemente e fatiga.
filhos, c:ijo prOC1!dimen!o foi coberto de ben- do a attenção do nobre millistro e seus com
çãos pela provincio. inte;ra. E e15t•s têm go- panheiros. 
zado sempre de consideração entr~ seus conci- o Srt. C.rnDIDO DE OLIVEIRA (ministro da 
da.dão~. !JL'en-a> :-Ao contrario, tenho-o ouvido com 

N ~stas condições não m~ pedia !'assardes- muita atteução. 
percebiào o procefünento do governo,qu~, em 0 SR. SEVERINO Rrn11:cao: _Espero, porém, 
minh1 opinião, não foi r'~gulilr. de<culoa, pois m9 devia explicar diante da PO· 

O Sa. CA~IARGO :-0 gove:·no·~ão potlfa ter sição ~~pecial em que me póde collocar o pro-
outro proeec11mento, comomo>l.rare1. gramma do.actual ministerio, qu~nto ª.º ~ltl-

0 S:a. SEvEaiN"o RrnE1Ro :-Por que motivo mento servil, e porque não po:h:i. ser iudi:ffe· 
o governo moveu-se com prestr,za, tomando 

1 

r~nte a varios assumptos que se prendem á 
providencias ene1·gicas como si tivese~ de con- past:-. da ~uerra. • 
ter um grande TDOvimento pop111a.r 1 S_e~ du- E. posswel ~ãG t~nb:i.11grads.do a. multas. Sou 
vida. não foi pela q11estão puPamente civil qne porem, e serei eoh.erente.Para. o parlamento t-o 
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paiz, que me conhece~, serei, talvez, d~ ulti~os 
na linha do ti.lento e illustração; serei, porem, 

o meu amigo e U1111tre pairlcio de11 conta á 
eaman da retirada do mini•te~io 24 de Mafo ; 
o nobre· presidente do conselho sómen~e da co11· 
ferencia que teve com Sua. Mage1ta.1e, e da sua 
ulterior chamada, pareeendo que uma couu 
determinou o. outra. 

dos primeiros, entre os cara.cteres firmes e in
abalavei1 tm aua. convitções, qlllllto sinceros e 
dedicadouervidOl'e• da oousa publica. (Muito 
bem, tiiuito lie1n; o oYtidor 6 feUcit:W,o}. 

Vldo pq. l9 do Vol. IC 

OSr.Ferrelra. Vla.nna.rprofv.n
do ailBiJcio) :- Sr. presidente, tenho antes 
motivos para. meditar do que para fallar. 

O nobre presidente do conselho teve um11. 
va.ntagem de que não posso usar: escreve11 pa.ra 
ler, e eu :soo compellido a fallar para e~r lido. 

Ali ditliculdades do aj1u1tg.mento dos nobres 
minisU'o9 foram tantas e elllbnra~aram. de t11.l 
modo a miu~o do nobre presidente do conselho, 
que s. Ez. ntto quiz conli,ar na sua pa.lavra 
flueuta, no aeu espírito claro e n a firmeza. das 
suas conTicçlSca, porém só na retlexão amadu
recida. com o tempo e recolhida no papel. 

O que o nobre presidente do conselho escre
veu e teve a boJidade de noe ler não é o que 
S. Ex. pen1a, mna o que pensaram muitoi 
compa.rticiplnt111 da. obra que acaba de of'erecer 
em espectacu lo â atlenção do paiz. 

Não pensava. Sr. presidente, eucontrar-me 
aqai com guern hoje dirige os negocios do Es· 
tn® 1 ! Demorei·me m.11ito na ea.mara. pa.r l 
ter es~ aafüC&çlo, embora. repassada de dór. 
O nobre proaidente do conselho conhece a mi· 
nh.& moderaçilo ... 

O Sa. DA.NTAI (presidente do con3elho): -
E' exacto, conheço.a e admiro -a; e ser:a feliz 
ai o pudo111a imitar. 

O S11. F.EnnJ:tllA. VIANNA:- .•. sabe das digpo
eiçõea do meu etpirito, a ,porta.nto, dará ás mi· 
nhaa 'Pala.vraa o peso que elevem ter. 
. Affi.rmo que S. Ex. eatâ enganado, foi illu· 
dido e ael'6. 11ma. victima ! · 

Sr. prc1idente, já níi.o eatou pa.ra política.. 
E' talvez o ultimo asforço que meu espirito 
póde fazer :no sentido de prolongo.r esta. vida, 
que aó ae vioculs pelo. amis1de e deiicação 
áquellBI que pcrteaeem ao meu partido e te
:i.ho a.coLOpanbado até hoje. 

Porém, Sr. presidente, V. Ex. e o paiz sabem 
q.ae circumstsncias anteriores ao dia 6 de Junho 
foram maia coinplicadas: entrar;i.m em scella 
personagens pofüicos como con~elheir0s p1·i· 
vados da coró&. 

Nà9 sei, porque não ~tive na outra. casa do 
parl&mento,quae; aa razões que determmaram a 
chamada destes conselheiros, nem as opiniões 
que deram a. Sua Mageüa.de; mas compreheudi 
que o Impera.dor a.cllou-se em difficoldadea,desde 
que o cidadão Saraiva. não se prestou a. organí
za.r o novo gabinete, difficuldades que sabiam da 
convicçito em que estav& o eleitor dos ministros2 
de que nenhum outro membro Jo partido Hber81 
offeracia. ma.is seguras g;i.r1mtiaa do'imp;•rcia.li
dade no 'pleho eleitoral, nem gozava llO paii a 
nas camaras de maior confiança e apoio. 

Julgo que o eleitor do minhtros chagou a. 
communicar ao h onrado presidento do conselho 
u suas a.ppl'ehensões; e, portanto, a in•istenci& 
de S. Ex. em recusar a missão de que Sua. Ma
gestade lhe inveati~ é muito jualiftcad'1. ; e 
acredito que, ei S. Ex. nS:o exag1m1ue os seus 
rooo.rsoii, o não attondesso As r cclanlll.çêioa dos 
interesses pa.rtidal'ios, teria mantido a àua. re
cusa, como fez o cidadão Saraiva. 

De todos os a.ntecedentea de q 11e eatou infar
ma.do,parece certo que Saa Mllgestade, logo que 
eonbe do :infausto snccessa do dia 3 de Junho, 
teve na. pa.lav ra. e no pensamento o cida.dio Sa
raiva, e foi este o unico que nomeou por sua 
livre e eitpontanea vontado presidente do con
aelbo de ministros ; pat'ém, à viata da recus:i. 
oba:ina:la foi f~rça.do,attentas aa circumetanciaa 
do paiz, a. appellar para tres con11elheiroo qu<i, 
entr~ si, não se pediam ent.ender bem, vindo 
a1in>1l a cahir a 1ort '!, senio a C8.lsunidade, ;;obre 
a. cabeça do Sr. conselb\;iro Dantas. 

Eu que a.mo a verdade e a. j 11stiça, embora. 
sem o poder para fazel·as prev:i.lecer, direi ao 
:>obre presidente do conselho o que penso do 
seu procedimento e o que pratica.ria em seu 
caso. 

Sr. presidente, o cida-Jão Saraiva. a~s'1miu 
no lmperio da Brniil unia posiçlo politica 
nunca attingida. por outrem. (.-!poi«dos.) 
· O Sâ. lGNA<:to M.1.l\"l'lNS: - E merecedor · O meu os(lirilo preei1:1. da out.ras nutrições, 

'deve Nn11nc111.r e•tes e•pect!l.culos. Si o :nobre sempre. 
presidente do con8eibo 1n~i~iu uma. e ma.i!I ve- O Sa. Flln.n.:mrn.A Vu.NNA:-Estn. posição n'!ío 
zes para JlllO aa•ur:nir o encargo da orga.niza- po:!eria.alquiril-a. si fosse um eapirito egoiata, 
ção ministerial, t1UJ1bem insisti com meus si preferisse aa suas commodidades ao trabalho 
amigOll para nil'.o aceitar aqnelle que estou :na officina.da felicidade <l grandeza àa patri:i.. 
exercendo, e reputo ião pesado como o do· ng. Não é permitü.io attrlbuir a quem tão a.lto se 
bre presidente do conaelho. elevou tão mesquinho Hnt;mento . (Apoiados.) 

Temos um ponto de contacto intimo, espi· O cida.difo Saraiva. a.o sentar-se nesta ca:lei· 
ritual. O honrado preaidente do eonselbo de ela.· ra reconheceria que os semr adversarios politi
rou, não ha muito, que destinava os restos de cos lhe prestam n. maior attenção e respeito. 
eeus .dias ao serviç.o da verdade e da ju1ti~a; (apoiados) 0011tando, como <levo suppõr, com 
e acaba de dizer. que aquelles q 1:10 r esiate lll, l adedic1ção, senão com o enthusiaamo, de eeus 
apoiam. Pois bem, no serviço da verdade e da amigos. (Apoiadas.) 
justiça, e para apoiar a S . Ex., vo11-emhtll- a Como um cidadão honra.do, com a confiança 
miJlha opiliilo. _ e a estima. de seu.pw, sem dacriminaçio de 
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partidos, rêc11sa-se e. organiz~ o ge.hinete na 
a.nciedsde e ealreiteza. em que se a.chava a corôa 
e o partido liberal 1 · · 

Asaim, só o fa.ct.o da recusa uma e dua~ vezes, 
da. resiatencia, senão e-0ntn.macia. de um espirito 
tão elevado e de um coração patriotico, devia. 
b astar para abater a. qualquer espírito, ainda 
o do nobre presidente do conselho, exagera.udo 
o~ seus meritos e pensando facH a sua po
s1oão. 

Senhores, quereria. poder lou'1&r a coragem e 
. a dedicação de S. Ex •• mas, diante da recusa 

e contumaeia do cidadão Saraiva, parec~1µ0 
m:oa. imprudencia, senão temeridade. 

Faço-lbe todaa as concessões; não posso po· 
rézn consideral-o mais patriota do que aquelJe 
que intitulo cidadão, e merece este titulo ho
norifico da consciencia. nacional (apoiados), 
unico que lhe cabe bem, porq1rn tam sido uma. 
resistencia nCJbre ãs usurpa.ções de um poder 
invisivel,e restabeleceu a autol'idade política do 
gabinete que presidiu. (Muito bem .) 

O SR. lsNAcro · MA.RTINS ; - O nobre presi· 
dente do consellio era. ministro desse gabi
nete . 

o Sn. ANDRADE FIGUEIRA : -Ta.mbem o 
nobre presidenie do conselho entendeu que 
não devia. organizar inini.~terio em 1883. 

O Sa. F.:arumu. VrANK.1.:- Não estou dis
cutindo eS11a questão, acamara bem eompre
hende-me. Parece-me que ha. no intimo do 
espírito do Sr. conselheiro Saraiva uma. cause. 
q_ne resiste a. todos os impulBOs do seu patrio
tismo para aceitar o enca.rgo peudo de que 
se revestiu o nobre p?$sidente do conselho. 
Desejava saber qual seja e a ~ão tem o di
reito de vêl-a. publicada. 

Os Ires con<:elheiroa chama.dos a.pó> aqo.elle 
cidadã:o, penso, que o foram afim de dar tempo 
ao Imperador p!t.ra meditar e não afun de acon· 
aelhal-o, porquti, 11enhores, aqilellea tres es pi
ritoa só ae poderiam reunir, nascircumstancias 
:figuradas. para. desmanchar um o que o outro 
:fizesse e la.nça.r Slla. Ma.geatade em maiol" con
fusão do que se a.chava, vendo a difficul.dade daa 
circumataneias, da elevaç!o do throno e com a 
imp:ircialidade de u:m _ principe. 

Mas,como dentra os tres foi escolhido o 'nobre 
presidente do conselho·1 E' para mim um. ~ya· 
ter io ; mntim, si os tres conselheiros aconse
lharam bem, melhor aconselho11 o nobre pre· 
si dente do constilho que organizou o miniaterio, 
sem a. co-pa.-rticipiLyão mediata. nem immediau. 
dos 011tros dous conselheiros da vespera. (Hi-
laridade .) · 

A cõrôa. uson com elles da. política a. que 
Horacio recorreu para com os l.t'ee Curia.oios : 
ouviu.os um a um,como si suspeitasse da possi
bilidade de algum conluio: queria o pensa
mento do homem e nã.o o desejo do partidar-io ; 
a Côrõa tem nestes ultimas tempos dado p u
blicas e otldontee provai de querer fugir dos 
chefes de partido, da.n:lo a preíerencia a ho
mens de elevD.da intelligencia. ·e saperior ca
racter, qne não tenham compromissos poli
liticoa . Infelizmente tem · eido mal succedid!I. 
nestas tentativas •. 

Sr. · pre.siden\G; Jio di11. 4 o nob1e presidente 

do conselho dormiu como conselheiro priva.do da. 
corôa., ouvido n&S coniidencias. No dia 5, foi 
accordado J>Glo mensageirJ imperial e encarre
gado da missão de formar o ministerio . Dizia 
eu a amigos que me interroga.varo: O conselhei
to Saraiva não se incumbe dessa orgsnizaçil'.o, 
e acrescentava: O conselheiro Dantas, (como se 
diz na !)Ontianç'l. de amigos,) tambem não. O 
primeiro coufirmou a minha conjectura ; o se
gundo trouxe-me ma.is uma desillusão. 

Note a. cama.r:i. : tiubs. mais confiança quan~ 
do afiinna.va a re5peito do segundo, do que 
quando me aventurava a julgar do procedi· 
mento do primeiro, porque o nob1•e presidenta 
do conselb.o 11octual ae compromettera no senado 
e perante o paiz a formar um ministerio fort4 
o duradouro, o nlo julgava poaeivel que 
podasse tiral-o desta camara, trabalhada. por 
tantas dissidencfas, desde a sua installação. 

Por isso acho que S. Ex . fez hem em cha
mar para junto de ai ojoven ministro de estran~ 
geiros, afim de lhe ter a mito no pulso, pois é 
de recaiar que o ministerio auec11mba ropenti
nàmente fi. uma apoplexia de força. (Riso.) 

S. Ex., ouvi~lo alguns dos seus amigos, 
deu por termi.n3da a combinaoiio e 'llelXl de
clarar-nos que estll ã frente do ministerio 6 de 
Junho. Sou.ob1·ig&d.o a recebel-o como tal e 
considera.1-o legitimamente conatituido. Este 
miniaterio, como V. Ex. já teri notado, Sr.pre
sidente, está, como disse a. respeito da.quelle 
para o qual V. Ex. não foi muito sympathico, 
errado. Ou sete pastaH de que se cmnpõe o go
verno do Brazil, só uma, ecn me11 concéito, 
estava vaga : era a da fazenda ; todas as mais 
tinham concurrentes de prompto. 

O nobre· presidente do conselho fez as suas 
prhnoiras armas n~ agricultura, com brilho ; 
era então me.is moço ; não p_oaao esquecer-me 
d& vivacidade, l\a energia com qa~ promoveu a 
exposi?o nacional. Era um ministro da agri
cultura , ai V. Er. me permitte a phraae, de 
arromba. (Riso.) Além disso foi millistro 
da juati~a, ainda ba bem pouco tempo e 
com grandti louvor de seus amigos e por n<>
me11oç!o do cidadão Saraiva. Portanto, S. Ex. 
era eJrecti vamente concnrren te a d nas pastas : 
a da agricultura e a da. j11stic;a.; e conconente 
nataral e legitimo. A pasta dos estranreiros 
tinh11. a concurrencis immedfata, do ministro 
que hoje occnpa. a. d1> impeda. . Conheci-o na
qllella repartição ; tinha todas as q uaiidades 
e:i:teriores e i11trin1ecaa, o aplomõ diplomatico, 
a elegancia, a. gentilesa. para se entender com 
os representantes da.a diversas nações. um es
tylo ameno e delicado; nas circomstancias.e111 
que tem vivido a uossa poli.tica externa nito se 
precisa. de ma.ior energia nem maior. vigor •.. · 

Depois, conheci-o na pa.sta da guerta, ainda 
hontem, antee do desastre, e agora so.rge,quando 
todos o supponhain naufragado - ministro do 
imperio ! - Oh ! Sr. presidente, a. encyclo
pedia. ! os encyclopedistas ! hão de da.r cabo deste 
infeliz paiz ! Não pos110, entretanto, d!!ixa.r da 
honrar a ductilidade, a. malea bilida.de a CJ_ne 
10 pl'esta o espirito do nobre ministro do un
perio; percorrendo, em tão pouco tempo, tepar
tições tão dürorentes, ne~ioa tão variados, • 
.dandD 110lução a. todos, e Julga~do-11e perfei\•,. 
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lllenta habilitado pa.re. exereel-os. Ora, s~ja. .O. SR.- DANTAS (presidenM do conselho.):-
Deus louvado ! Só no Brazil s~ faz esta distincçil.o de· provin

E' realmente e.dmiravel o numero de eap'.lci- cias. 
dades que temos 110 paiz para gerir- os nego- ' o SR. ANDRADE FrGUEIIU:-V. Ex. é que 
cios do Estado. a fez, e3quecendo daputagões importantas. 

O ministro, hoje do Imperio, devia ter como 
concurrente o college.que se acha. na justiça., o O SR. DANTAS (presidente áa conselho):
qualjá. presidiu aqu<•lla repartiçãO; e, como Somos todo~ br-.-zileiros. i':ntão deviam- ser 20 
dizia o illustre e::i:-presidente ·io conselho morto ministros, porque são 20 provincias. 
de fres\Jo, S. Ex. deve ter o odio dos usurpados. O Sfl. ANnRADE FmoEtu.:-Era melhor sete 

Não foi lembrado por Sllus :amig 's que S. lh. bahia.nos no ministerio. 
exerceu a pasta do lmperio com muito proveito, 
louvor e vanta.gem para 0 seu partido 6 par.i. O SR_.· DANTAS (presidente do conselho):-
elles. (Ri.so.) Não havia. ineonveniencia alguma, nem moral 

Julgaram-n'o jã preparado para a pasta do nem legal. Na Europa não se pergunta por 
Imperio, e por isso pass~ram-no para a da. jus- estas cousas. Somos todos brazileiros • . 
tiça. (Riso.) O Sa. ANDRADE FIGUEil\..I.; - Para. V. Ex. 

O nobre ·ministro da. marinhn é um bra.vo basta que sejam bahianos. 
Jllarinb.eil'o. Parecia que esta paata. lhe devia · O Sa. DANTAS (presidente do conselho):
caber. Ha.,porêm, exageração do espil'ito publico V. Ex. quer assim .•. 
em suppor que todo aquelle que é marinheiro 
deve ser ministro da. marinha. O SR. A~u.Ro· BE7.ERllA.:-O ministerio Sa-

Poia não veem o nobre mi_nistro da. guerra, raiva teve tres bahi:i.ncs: o Sr. Saraiva., o Sr. 
que é todo da. justiÇll. collocado como general Dantas e o Sr. Franklin Doria. 
ew. chefe dos nossos exercitoa 'I (llilaridade.J O SR. DANTAS (presiderz.t~ do conse;lho;:.:.... 

O Sn. Pal!.~l!)l!:NTE:-Attenção. O Sr . .Marquer. de Olinda, o Sr. Ferraz e o 
o SR. FERREIRA. Vi.1.NNA.: _ 0 nobre P.lro.i.- Sr. N9.buco. (Dirig:ndo~se ao orador.) Eu faço 

rante tinha um coneurrente e de imp~rtancia, t~~~i~~ª;° :~P~!:~ud:e~d~~lc~~~~e~T~~ra;u~~ 
o collega quem~ parece ser hnje minislro da vo-ma. 
agricultura. (Riso.) 

Este havia sido h:i. pouco ministro da. ma- O SR. FERP.EUU. VUNNA :-N~o ha tal; di· 
r~nha.; discutia· e.atea assumptos com proficien- ?.~ndo ministerio provincial, quero apenas si
c1a ; era. o conselheiro nato de todos os SllC- gnific11r que 1) o~bre presidente do conselho ·niio 
ces!Ores, que na,\a faziam ~e.m seu beneplacito. achou, o q_11~ muito deve lisongeal-o por ser 
Este almirante d"3 agua. doce (riso) era capiz bahiano, na camara p~ssoas que melhor cor
da conoorre1· com os almirantes do mar, até respondessem ao seu pensamento e pudessem 
com aquelle~ que navegam só com estr:.!llas. Fi- se1•vi1• a.o p~iz do que os Lres patricios que to• 
.zeram a S. Ex. rrdnistro da. a.~ricultura, obras mau para . companheit·os. 
publicas e commercio -para.· começar estudos O Sa. DANTAS ( presidente do conselho);-
novos e abanionar o> já. íahos. Isto se podia dar sem offensa. 

A unica pasta vaga.. como acabei de dizer, 
era a. da fazenda.; nãn havia. rem~dio senão () SR. FtRREr<tA V1AWN.-1..:-Sem offensa, mas 
C.al-a ao nobre mi.ni~tro de estrangeiros ou ao deve lis~ngear e. seu· espirit.o de à>1.hiano. Já. 
ministro da. guerra, qu~ talvez e>crapulizasse disse neste. camara cyrn 8. Ex. era para mim 11 
de aceital-a., porque agora. eqtâ passanrlo por representaç[o mais perfeita da S?a província, 
costume· consida?al-a 1l.nnexa ao bga.r de ·pre- como de lord Palmer.ston, se diz1a, que era a. 
Sidente do comelho.. personificoção do caracter foglez. Portanto não 

Com o mesmo pessoal 0 organizador do mi- é uina offensa dizei· que o miaisterio é provin
Disterio podia apresentar nina obra mais csthe- cial. 
tica, mais bella de ver-e ató melhor p~ra im• O SR. AMARO BEZERRA :- Comta11to que 
pingir, como fazem os francezes com os seus ·se acabem as cotteries, que é o que nos mah. 
a.rt9facto~. Não á sempre a melhor fazenda, o SR. FElU'lEIRA VtANNA:-E' justamente das 
a, que se !ende na rua do Ouvidor; é, po· cotter'es que estou tratando, a.ttenda. o meu 
rem, a mais bem arrumada, arranjad:i.. O honrado amigo. 
modo de collucação, a dispo 'ição e não a quali-
dade, faz que t?.nha o melhor preço. · O SR •. AMARO B:&zERRA:-E' preciso elevar 

Toda.s .as cousa~ precis~m de uma -psrle a organização politica ã altura dos interesses do 
charlata~ca. O governo não está livre destas Estado. . 
exigenciaa. O SR. FER.REIIU Vr.1..NNA:-Condem110 essas 

O_ministe:rio tem outro erro;· é salientíssimo, ·cotteries. 
~o Sr. presidente da carnara deve man dar O .sa. DMrrAs (presidente do conselho):-
corrigil-o dos Annaes e actos oflicfaes .' Indagar doo.de são filhos é questão secundaria. 

O mini~terio não e de 6 de Junho, é de 2 de (Ha outi·os apai-e~s). 
Jalho. (Hilaridade.) O SR. FxRRETR.~ Vu:-.N.l:-N!o condemno 

E __ llão ~ minist~rio geral, é provincial. (Hi- antes lo~:o,_a ambi~ão da'luelles que enceta~ 
la.rida.de.) . . . . . ª--~a.rre1ra. trabalhosa. e mgra.t~ da pofüica, 

O · - · · moços, serão nutridos pelo" enthusiasmo; mas 
SR. Puem'Etmc:-_A_ttençA:o. ~9.uelles que reconhecem as illueões deste 
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mundo, que têm dellas a prova, estes não ser..: 
·vem n.bsolotamente para a poliLica. 

Louvo, portanto, essa ambição nos moços, 
meu:; companheiros na camara, e faço-o pai·a 
responder ás intr igas armad~s talvez bem alto, 
fecundadas no dospcito de uns , na inveja. e 
ciume de outros. E' com esta especie de stygma. 
q ue os chefes de cotteries se defendem das 
nobres aspiraçõe11 dos talentos mais avantajados 
da cnmar~. Eu os conheça, tenho os ouvido 
discutir, ei;.ami~f\do os seus trabalhos ; e, .ai 
estã'.o despeil.ados e mal impressionados, recla
mem com e:lergia; só lhes acr:uso a falta de 
coragem pn.ra ilesa.bafos promptos pele. prete
d ção de s 3us talentos. 

Digo ao honra.do presidente do conselho, e 
para que seja. ouvido mais alto, que aquelles 
que por in trigas arredam dos negocios pu
blicos os talentos educados ne. tribuna, fazem 
o.m grande mal, porqu3 o talento preterido é 
conspirado'l" certo. 

Eu os conheço ... E o~ ~stranho, porque já. al
tingi a suprllma imparcialidade, não tenho 
mais ambições noste mundo,-Ja.mento que não 
tenham s ido aproveitados pelo partido liberal , 
que ganharia muito em o.colhei-os e levantal-os 
sem a graça e a protecção dos pretensos chefes 
d:l.ll cotteries. 

O SR. AMARO BEzERR.A:- Mas o terreno 
p arbmentar en-cre nós não se presta a. i sto. 

O Sa . FBRREmA Vu NNA :- A cit.mara. ta.m
b2m tem sido víctima de intrigas, que já toma
ram certa. consistencia no publico, e parece que 
estão na consciencia superior do chefe do Es
tado. 

Tem-se dito e r epetido, Sr. presidente, que a 
camara é ingovernavel, para sem duvida pre
p arar o golpe da sua dissolução. Devorou qua-

. tro ministerios : por conseguinte, cumpre arre
dar este embaraço da c.dmini• tração elo Estado, 
e sub.;tituil-a, eem duvida, por outra que me
lhor se preste a perpetuar governos sem idéas, 
sem planos e sem c~pacidade P.ara resolver Oil 
problomaa, quo se agitam no p:uz. 

O SR. ANnRAnl!. FrGUEIIU :-O Sr. presi
dente do conselho disse no senado que não ha
vb vidumbre de pensamento de dissolução da 
caoura. 

O SR. D ANTAS ( presidente do conselho) : -
Apoi:i.do. 

o SR. FERREIIU VIAXNA :- E" urna injU$• 
tiç:i. que se faz à camara dos Srs. deputados. 
Elia não tem embar:i.çado a. nenhum dos gover
nos que se vão sucedendo desde a sua in>talla-
9!0. Tenho visto, Sr. preside~te, quõst~as .de 
confiança assentadas sobro me;11das trane1torias 
e de caracter muito secunda.rio, divergencias 
entre os membro~ do mesmo pnrtido, mas não 
embaraço a plano ou medida politics. de al
ce.nce, offerecida. pelo ~overno do Estado. O 
que he. é falta de esl;ad1staa qlle saibo.m usai· 
destas forças potentes de intellectaalidade e 
que queiram sahir da rotina, dispostos aos tra 
balhos que trariam gloria i:o seu partido e s.er
viriam para. orgauizar o pa1z. 

'Essas grandes questões nunca. foram offere.
cidas; nem trabalhadas . Repa~em-se os · orça
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mentos do anno anterior é ali tabéllas áliilêüS: 
eis toda. a politica financeira doe dive~os go
ve1·nos quo tem apparocido e desappareoido 
daq•.ti. · 

Craio, pois, q11e, si o nobre p residente do 
con;;cl ho nos o:fferecer um plano qne corres• 
ponda :is necessidades publicas , . hã. de achar 
não só o apoio dos seus amigos politicos, coma 
de aeus "'dversarios. 

O SR. DAi..1.i.s (presidente do conselho) :
Scril para mim uma fo:·tuna. 

O Sn. J. P:mN1no :-Bast:i ser liberal par& ne~ 
garem-lhe pão, ar e luz. 

O Sa. F ERREIRA VIANNA :- Não é verdade. 
O Sa. J. PENIDO :-E' o qo.e tenho obeervado 

sempre . 

O Sa. Du~uE-EsrRADA TE!Xll:IRA :- Dizer 
isto ao orador que está falfando e que tem dado 
tantas provas de moderação •.• 

O SR . FERREIRA VrANNJ.: - O nobre depu
tado não tem razão-e sinto vexame em dir.el-o 
a uma pe11SOa muito maie velha do que eu. 
(Riso.) 

Deve recordar-se de que os coneervadoroa 
têm · si:Io censurados por sua. moderaçlo. 
(Apoia.dos.) 

O Sa. ANDMDE FIGUEIRA;....: Estão vivendo 
com o orçamento que a opposição eouserva-
dora votou áqui. · 

O Sn. F:mau1RA. VLA~<NA : - O programm.a 
que o h onrado presidente do conselho o:lfereceu, 
tomado na substancia, em nada diífere do de 
aeu nnteceaaor: 

P óde acontecer que na direcção dos negocios 
lhe dê S. Ex. maior desenvolviment.o; mas 
este programma. nã'.o tem alcance, é insulll.
ci'llnte, q ualldo fo~se exequível • 

As circumsta.nciaa do paiz, senhores, recla
mam um progr:unma muito mais gi.mplea •••. 

O Sa. ANDilADE FIGUJ:lll.A. : - Apoia.do . 
O Sa. F11RumA V1.1.NNA.: - • • • e eynt hetico. 

Essas que~tões, que pa.recw:n ssr do dia, não 
podem acb~r solução, sem que o nobre presi
dente do conselho affronw a grande questão, a. 
uuica-do movimento :financeiro. {Apoiados.) 

O Sa. A t1DRADE FIGUEIRA : - A que todas as 
outras são subordinadas. 

O Sa. DANTAB (presidente ào conselho):
Maa eu disse isso; que occupa o primeiro plano. 

(Ha. outros-1171artes.) 
O Sa . FJCRREil\A VLl.NNA:-No seu bojo estão 

as demaia, inclusive a do elemento 1ervil, que 
tanto preoceupa o nobre pre3iden te do conselho 
quanto afllige os propriehrios do paiz e o espi
rito d'l humanidade. 

Sr. presid~nte, V. Ex. tome esta minha de
claração : presto a qualquer governo o mais 
sincero a.polo, desde que o seu programma se 
reduza a roorganizar e dar esta.bilid1de, pelo 
equilibrio da nossa receita com a nossa. dell
peza, as finanças do Impe.rio . (Apoia.doa.) 

Tenho ouvido fallar de econonuae •.• 
O Sa. D .i.NTAS (presideme do conseZh.o):

E ji se estão faze11do ; melhoramo• mv.Ho e 
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, havemos de melhorar mais ; ja não e:stamos 
. comono passado. 

o SR. FERREinA VIANNA :-Peço ao nobre 
presidente do con~elho que não se refira ao 
pa.ssado, porqM so11 obrigado a. <lefen·fol-o; 
estamos fa.llando do presente. 

O Sn. D.unis (pi·esià.aiita do co11selhG) :
Temos melhorado. Peço a p:ilavra. 

O Sa. FERREIRA Vl.\N:>:A :-Bem. 
Tenho ouvido fallar cm economias e promet• 

tel-as; registrei estae promessas, e o paiz sente 
quanto tam ft~ado áquem da realidade. (Apoia
dos da opposiçl!o .) 
· O Sll.. lGNACIO MARTINS : - O ministerio de 

24 de :Maio fel-as mais do que nenhum outl'o 
tem feito. 

O Sn.. MARrrn FRAN·~rsco: - Demonstrou-o 
~ evidencia. 

O Sa. F.1>RREIRA VrAl'!NA;- Sen.horés, apro
veito o aparte do nobre deputado pela provín
cia de Minas : desejara tocaJ' neste ponto para 
f!lzer inteira j aatiça, 

Qu.an:lo tratavam da orga.nizacão do actnal 2 
de Julho .• , não sei si vou dizer alguma cousa 
que não seja exe.cta.,mas leram-me .•. osjornaes 
noticiaram que· Sua Magestade mandara illumi
nar o pala-do ate á hora fonda depoi~ d:i meia. 
noite, em que o nobre presidente do conselho 

-íoi convidado para tal organizac;ã:o. Para que 
m11ndaria Sua Magesbcle assim, fóra do costu
me, illuminar a !liorrio o s~u pa.laeio 1 (Riso.) 
: . o S:a. llfaaTm FRANCISCO - A giorno n!o. 

0 Sll.. FERREIRA. VI..!..l'!l'!A: -Sim, iliumi
nal-o, fac;o o reparo. 

·o Sa. MARTIM FRANcrsco:-PaI"a. esperar os 
·conselheiros, pois havia mar~ado hora. 

O SR. Fmuu:mA VIANNA.;-Soria para illu
mine.i.' o caminho da. sepultura do finado, ou para 
tornar ma.is resplandecente a purpura do novo 
pontifice ~ Creio quo era para. illurniuar o 
morto, pa1•a. quom eomeçon a justiça, que 
:rlingucm lhe ha de negal'. 
. Foi o mais economico, disse o nobre deputa

do, porem s.pezar destas êconomi'1R apparece 
. o .deficit asa.Jm broso de 25 . 000; 000.$000 . 

O SB. . .ÁNDRApl!I FrGUE1RA.: - Apoindo. 
O SR. FERREIRA. VIANNA:- As simples eco

nomias dtl varb'.ls ~ão ii1s11fficiantes para. atll
fhar a gre.ndcn do rnal. O honrado 0:1:-presidente 
do conselho diase que estamos soh a pressão de 
nm systema da deficits, e um system:J. só se 
combate com outro eystema. 

'Para sahirmos dessa afllictiva e inr1uietante 
situação não basta o.córte nas despezae do ar. 
9a,mento ; é preciso um plano immediato, sem 
demora, para evitar maior perigo. 
· Pensava que o nobre presidente do conMlho 
não vinha. olfereeer como rcmeiio nem· a. banca. 
rota, nem o emprestimo, nem o a.ugmento de 
impostos; qualquêr destas treis providancias não 
é' a.ceita.vel: assim disse Thurgot a Luiz XVI, 
bem pro:s:imo do desastre de 93 e prevendo a 
tempestade, que estav& emminente. 
·· Os empre11tim.os redo.ze:m a receita, porque 

· -vlo.ser repre•entado1 nas deapezas com os iieus 

juros e annuidades. Eslà roda tem movimento 
continuo, e qnanto maior fõI" o numero de suas 
rotações, m::iis crosceri o deficit. 

Não é possivel com pequenas economias de 
verbas vencer o monstro, qu1; nos ameaça ; de
belhr o mal intrínseco de nossas finanças, que 
nos desacredita no exterior e nos prejudica no 
interior. 

Qu::ndo a situação liberal MMndeu em. 18i8, 
as pramessas d~ economias foram as mais so
lemnes, e creio que sinceras; ent~eta.nto os mi
nisterios se succederam, não fu;êram as êco
nomio s apregoadas, as despezas cresceram e o 
deficit nos assoberba. 

O manifesto de t 5 de Abril da i8i 8, assigna
do pelo ministerio inteiro, esta perfeita.mente 
respondido pelo contra mauifesto do honra:lo 
éx-ministi·o da. fazenda o Sr. conselheiro La.
fayete (apoiados da bar.cada conserviidora), o 
qual dis~e não só que as difficuldades nos a.sso· 
berbam, como tambem que o systema de deficit 
só pode ser vencido pelo emprego de meios 
hel'oicos. (Apoiados da banca1a consar-va
dora) 

Serão meios hervicos aquelles que S. El.'.• 
off~receu, e os quA o nobre miniatt"o adapta ~ 

o SR. ANDRA.DE FIGUEIIU. :-0 systema. do 
nobre ministro é um devaneio de poeta, como 
disse um seu correligionario no senado. 

O Sa. DANTAS (pr-esidente do co1iselko) :
Havemos de ver isto si D1rns não mandar o 
contrario. 

O SR. FERRE!itA V1AN:-iA :-0 paiz e-s:ige do 
minfaterio :i. este respeito muito ma.is do que 
elle promette, e as pr0'7idencias que aconselha. 
no seu programma são insufficientes e ridicu-. 
las em relação á grandeza do mal que nos 
opprime. 

Esta gr11.11de e::i:pectaçã'.o que S. Ex. nota, no 
dia. de sua apresentação á cama.ra. dos deputa
dos, rapL'esenta.nte immediat:i. do contribuinte, 
não exprime curiosidade, é o começo do pro. 
testo; o nobre presidente do eonselho deve ver 
quo tem diante de si um ho~izonto escuro, 
precisa. de remedias heroico•, como dis~e o eeu 
ant~Mssor, para nm mal radicado, systEma.ti~o 
e de3truidor . 

O SR. A::rnn.1D::i: FrGI.TEin.A: - Elle não s.cre
di ta nisto. Quer impostos para tudo. 

O Sn. Fl!aREllU YIANNA : - Mas não pó lo 
dispor de maiores recursos dos que são indis
pensaveia para. acudir ao orçamento, nas condi
ções em que se acha. 

Peço ao nobre t>rosidente do conselho, como 
uma graça, que venha discutir o seu 01·9am~n
to na. 3• discussão, a que não é obrigado, por
q_ue ha de achar na opposic;:io cooperadores ac
t1 visaimos. ( Apofoclos. ) 

Senhores, digo-o com a maior fran~ueza e 
sinceridade, não conheci aind11 sitqação em 
que um miuisterio liberal pudesae ter mais 
força. (-ipoiados da bancada conserl)(idol'a-) 

Como bom patl"iota o miniaterio devia empe
nhar-se em debellar o deficit, e para. esta obra 
mecitoria. oncontraria no nobre deputado pelo 
U. 0 districto do Rio· de Janeiro mais do g,ne um 
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simples cooperador, um chefe. (.Apoiados da 
bancada conseruadora.) 

Não querem chegar a r esaltado serio, porque 
eutendem que ó melhor tran~igir co:n os inte
resses d:.i occo.siiio, co1n convenbncias p:u·licfa
rias, rio que elevar-se á altura daa neoessida.
dee do Estado. (dpoia<los, mw'.to bom.) 

Posso dizer ao honr-ado pr~sidente do conselho 
que neste papel ('mostrei) tenho o r~sumo da 
nossa desgraçada. vida financGira. Digo-o com 
sincerid•<de de br.:izileíro: às nossas circumstan
cias são nngustiosas, egtamos nas ul timas e:.
tr.-:midades, o no~socre lito abocanhado na In
glaterra e por isso emprezas qu.) estavam em 
ca.minhf> de organização fo1·am d·~ slttcn:Ed,.e. 

Nã:o é possiyel mauter esta vid:i. de empresti
mos auccessivos. (Apoiados.) 

O pas~ado r eriresenta-se muit.o menos dolo
roso do que o presente. Assegui·o com as prov:i.s 
nas mãos que os aOl3ccssores do nobi·e rninistro 
procuraram e~tingui.r o deficit, porém toda.~ ;is 

tentativas foram itnpro.ficuas, não pela resis
tencia que offereces~c acamara dos Srs. deputa
dos, mas porque o governo nunca teve um 
plano compreliensivo daquella necassidade. 

A nossa vida é um :rosa.r:o de deficits. 
Quando o partido libat•al deixo!.! a adminis

tração em :f.868, o deficit naturalmente devia 
ser granc'!e, porque sstavamo; a braços com 
uma guerra., era. de 63.000:000$000. 

O partido cons>rvador refoziu-o no exercicio 
de i e6g-i870 a 4.6.000:000$ ; no de 1870-
1871 a 4.129 :000$ ; no de i8i1 - 1872 a 
294:000$ .. Er:i. a administraÇão do visconde 
de . Itabor:ihy. 

O Sa. DuQuE-EsuADA TEtt~m.A:- Esse fi
nanceiro de quem se zomba l 

O S11. . F ERl\Ell\a. V1A.....-x.\ : - Já. ee vê que 
houve um plano e que se executou. 

O Sa . J. P.E~rno: - Mas ac:i.liou-so a 
guerra. 

O Sa. F:an.a:muu. V 1a.NNA: - Peço perJão 
ao nobre deputado; V. Ex . não coutaste estes 
factos, por,1ue nesta m:i.teria não pó.lD preva
lecer o espírito de partido. 

o SR. ANDRADI'! FIGUlllRA:-Apoiado. 
O Sn. J. PENIDO : - Citei apenas o facto de 

que tinha acabada a guerra. 
O SR. Fv.RnEtnA VrANNA. : -1\fas não é 

exacto; a gnerra. estava. no periodo mais 
vivo. 

O Sn. A xDRADE F wuEmA :-Apoiado. 
O sa, DA~TAS (presicl~nte do conse~ho) : -

Mas todos os r acnr;os par a. ella. estav am p re
venidos. 

O Srt. Fimn:r.:m.A VrANNA: - Niio duvido. 

0 Sn. FEnrui:mA. Vi'AN1'A: - O Si;. Itaboraby 
raduziu deficit s até 294:000$000. 

Entendeu-:so cnlão q :1e, aci..bada a guorra, 
dever-se-h tratar ;fo,;; obras d ' ps.z, raata.ur11.r 
o.s força~ perdi<la>, em1iNg.i?11lo-as rio desen
volvimento commercial o ind~stdal do paiz; . 
afü:imo-nos na politica <lo; melhoramentos 
materiaes, vicr-:l.m a~ leis de auxilioa à la.vour~ 
com o erni,migo de capita.as . enormis.shnos, foi 
post~ em Jogo a r "sponsabilidade do Thesouro.e 
o deficit C()mcçou a subir de f2.C00:000$. a 
20.000:000$, a. 24.00(};000$, a 28.000:000$ e 
43.00):000. Quando o parti do cons~rvador 
deixou o rod~r a si tu ação liber:<l recebeu 
43.000:000$, d: deficit. A a.scenção do par tido 
~ibera! · l~o no ~· :ini:.o tove um defi~f; de 
10.QIJO:OO~. no 2 , dê .,0.000 :000$, no " da 
ii.000:000$, no {• de 80.000:000$, no 5° do 
21 . 000:000.;,-000. 

O deficit tornou a ser exagerado , 

O Sa. Far.1cr:> DOS SANTuS:- Por causa da 
secca. 

O Sn. FEnmm1.t Y1.ANNA:- Por alguma 
causa devia. S·?r. Pois o nobre dep utado q ue~ 
ria. quo sa fizess 3IXI. desp!!za~ avult&dissimas, 
sem motivo, sem uma. razão 1 Só si o dinlleiro 
fosse subtrahido do Thesouro. 

A sifüaçiío con11ervadora deixou o cambio o. 
24, tendo recebido a 18 e tendo aUiogi:lo n este 
intervallo 1.1té 28. Entretanto o par Lido libera.l 
não.pôdtl ainda elevar o camb:o além de 22 e 
agora se acha a i9 7/3. 

O Sn. DANTAS (pn:sirlente do conselho) :.:... 
Teve urna elevai;ão. 

OSa. F.Eruu!IRA. VaNNA:-Nii~ v.1l e m.da. 
O Sn. D..i.isus (presidenie do conselho):

Qu:mdo ascendeu ao poder o Sr. Viaconde do 
ltabc!'aby, o c:im!)io teve uma a .,censio igual, e 
fez~se disto motivo para um gral!de hyruno. 

O Sn. F1m.ni::1M VrAN:u:- 0 cainbio de.~ceu 
considerayelroente o Qsta ditferonça. d9 cambio 
e a prova de nosso atr:i.zo e pobreza., é o thor
mometro c()rtJ rlo esta.do do pro.>pcridade de 
um p~iz 011 d:t decad()ncb de s u1s finanças, 

E' preciso, pois, um plano, que tenha por fim 
extinguir o defic it ••• 

O Sa. DANrAS (fn·csidente do consellioJ:"
Apofado. 

O Sn. F.anni::mA VrANN.t:- '. • • colloeando :i. 
no~sa moeda. no pa.;lrã() legal. 

Não vojo qao as medidas economicas de> hon· 
rado p ;·esidente tlo conselho sejam capazes de 
att~nder as neces; idades de IDOm~nto, pelo que 
n:Io devo dar o meu voto á medida da converaão 
da 1!ivitla , que não é praticavel neste des<1q ui· 
librio. Serln. preciso co~ tr11h i1• um emprestimo 
pari\ fo7.0r fo.M aos que pr~reris s~m recebe~ 
os seus capit:i.es a tomar llpolfoes. 

O Sn • .ANDRADE F1GUETIU : - Sim, senhor , o Sn . DaNTAS (presidente do conselho) :-
ma.s isto nada tem com o deficit. Discutiremos isto opportunamento. 

O Sa. FERRllIRa VIAN:-lA: - E' do que es- o Sn. FllllR!lrnA VUNNA. : _ Ma.s não esta• 
tamos .t,r:tan(A.do, ~-ª:_ veJjo que pr~cura.m desviar r ei por cstR providencia, porque a considero 
a q ue .... ao · p oiutWS • verdadeira banca-rota. 

O S ll. DUQU!-E ",Til.\.D.,\. T];;tl!::Eil.U : - Está se O nJ!;re ministro !la faienda disse q,1111 acei-
apontaudo um facto e negam. . tara a inenmbencfa. da administra.ção 11uperior 
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do Eitado no11 ~r.m0g propostos à Sua. Mag~stade. S. Ex. assegurou-nos ser um dos seus in
&ta deelaraçio t:i.lvez precise de interprebção. tuitos restabelecer n verdade do orç!Lmenlo; mas, 
(Apoiados.) . senhores, o orçamento é falso desde a sua origem 
· Ha quem pense que S. Ex. traz nas dobras e não podia dcixat· de sel-o, porque, estando 
da. toga. a dissolução da camara... sujeito its fluctu~çõoa tio cambio em um paiz 

o Sa. Ál'iDRADl:l FrGUBIIU. : _ Elle declarou que tem de p~gar por cnmbiaes as suas dividas 
no exterior não póde ser oxv.cto. 

q11
e não. . E' falso ainda porque n:.a deapezas votadas 
O .Sa. Fzau:xRA V:::.A.c:NA. :-.•. ou que Sua não vão comprehendidaa toda<;; aa autorizadas 

Magestade lhe tenha promettido, em c•so de pela legislaçãq em vigor ; pro~ura-se sómen te 
urgencia, essa medida. aparentar um equilibr io que não existe . 

Sei iipenas,pelo que ouvi do nobre presidente Sr. presiJente, não podemos continuar a 
do conselho, que S. Ex. não teve semelhante fazer as deap3zas extraordinarias e collossaes 
promeau, nem propoz o caso a Sua Ma.gesta.de. da. tabell11 O, emprehender obras infructiferas, 

Nas circumstauciair actua.es seria temeri- iniciadas sob ri. eepert\nça de ser de responsabi
dade implorar esta medida da corôa. e dar-lhe a. lidade nomina.1, m11-s <!.ªº tem sido rna.l e pesadis
responss.bilidade ·que dahi pudesse r esultar. sima desde que as esttafas comeo1'ram o tra fego 

Entretanto, Ili S. Ex. tem a medida ou a pro- até hoje. O que falta ao honra.ia presidente 
messa., deve pedir in continenti os recnrsos de do c0nselh o, já faltou a.oi! seus antecessor.as, 
que o governo carece, e diasolver-nos, porque diga-se com sinceridade e sem v exame, · é 
esta. a.mea~ sobre o parlamento tira-lhe toda a a fé nos prineipioa que annunciavam professar 

· autoridade. e não professam.A poliLiett fine.nceira que ha. de 
salvar o lmperio deve ser apoiada sobre a. 
politiea dos princípios liberaea na organização 
administrativa. A e:s:perienciia mostra que esta. 
vida de centralização nos troai.e o espectro 
da bancarota e aconselha, ainda aos conserva
dores os mais firmes , uma · 11olitica de de>
centralização . E' preciso distribuir as desp czDs 
e o credito, espalhai-os por to:lo o Jmperio, r es
tabelecendo a autonomia das províncias e dos 
municipios. O !!!stàdo não póde representar 
mais o papel de uma. Providencia, que est6. 
em tod& a parte, que todos invocam, e c ujo 
apoio, entretanto, n ingi:em acha nas occasiões 
difficeie. Politica l iber .i.l na administ1·119ão do 
Estado, <Í o que pr~cis:i cixeeut.tr o nobre presi· 
dente do con~e1ho ; arvore estes pri ncipioa, 
con sagre-os e leve-os á pratica ; eis o que póde 
u.lvar as finanças do Imporia . Si é pre~iso, 
dar essas estradas de ferro ia províncias, de boa. 

O Sa. DANTAS (presidente do conselllo) :
Níio me consta que tenha. havido ameaça. 

. o SR. FERREIRA VIANNA : - Mas a imprensa 
tem fallado. 

O Sn. DANTAS (presi<Jente do conselho) :-
0 governo não a antorir.ou para. isso. 

O Sa. Fmuu:m.1. VrANNA : - V. Ex. não deve 
negar á imprensa. autoridade para discutir 
questões que se podem formula.r. 

O SR.. DANUS (presidente do conselho) :
Mas o que eu declaro em nome do governo, é 
que a imprense. não foi autorizada pelo governo 
a fazer t.a.l declaração. 

O Sa. Duc:iu.E EsTilADA TmtxEmA:-Mae quaes 
foram os termos eaí que V. Ex. aceitou o go
verno~ 

O Sa. DANTAS (presidente da consellw) :- vontade, deveis con ceder ; mas 0 quo 0 Impario 
O n obre deputado comprehende que eu niio não póde, é continuar a fázcir as despaza.s e1-
po3ao reaponder em aparte . h'aordino.rias da. t::i.bello. O. 

O Sn. F1m1r2mA. VIA."INA :-Si poróm tivesse Senhores, os melhoro.mentas ruater io.ea t i -
de tomar esta medida, antes da ob~er os meios, nham um limite e:s:acto 11a pro:luoção do lm-
11aria uma impruden cia si não fosse um crimo. perio. 
As circumstancias politictts de hoje não são 11s Ha ut'!nsilios e material dGsproporcionndoo 
mesmas das épocas em quo se repetiram factos com os productos na.cionnas, os ut.cn silios qus 
semelhantes; e não sei si o governo quG nio temos, seriam para uma producção iO vezes 
apresenta. plano para reduzir as despozas, !lqui- maior. 
libral-as com a. raceH~, o debell11.r o deflcit, O capital emprego.do, CBL:I. em dosproporção 
tem o direito de as$umir com segaran~t o.dieta· com a rond:i., t! da.hi o dcfi.cit permanente na 
dura, cobrar impost.os e dispôr delles. P ela mi- producçiio das est.radas de fert•o . A população 
nh& parte, eu que sou homem de paz e não de do Imperio vive :i.gglorne1'ada nas costas etll 
guerra, declaro que na.e circumsto.ncias figura- uma. pequena zon11. d~ traba~~o organiz~do, _e 
da.a não só u ão pagarei os impostos como hei d e lavoura fixa. Q quci convm a a um p111z tao 
de formar associações de cidadãos, para. orga- vasto o umii. população tão diminuta 1 Espa-
nizar a resistencia.. lh a l-a. ~ Não, conceutral-a. 

Eis aq~i .º meu comprornettimento pessoal, Pois bem, essas estradas de longo curso, 
per.~onahssimo. esse rende.::-llous falal de tofas as provincias 

na estrada de f erro no alto de S . Francisco, só 
O Sa. DANTAB (president·e do conselho):- tem conseguido dispersar cada vez mais a po

Felizmente esporo que isso se não dará. em pulação e empobt"ecel-a. 
honra. da co.mara . E' outra. a politica qu e deve seguir · o lmpe-

0 Si1, FEB.RErru. VliNN!:..,;,O nobre presi- rio; pl'ecisa parJr nos prolongamentos das es
dente do conselho, de..-e ter a certeza de que tradas do ferro. 
isso . se não dará, porqqe apresentarà o seu Restringir as despezas, alargar a liberdade 
plano de debellar o deficit. · das províncias; deixar que ellas 'tl'atem'dos seus 
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melhoramentos, assim como aos mun.icip'ioa é o 
que convém. 

Senhores, ha ainda uma. granie injustiça. 
Omtribuintes que nunca tivero.m est~:i.das de 
ferro para. os seus prodt1ctos, levam ao thesou
ro tributos pa.ra estradas de ferro que outros 
gozam. 

Liberdade para as províncias ! Elias c1ue 
usem de seu credito como quizerem e pu
der~m. 

Tenho inteira fê nos principfos liberaes da 
administração . 

Era., cm outro t~mpo, a favor da oentralisa
ção; parecia"'."me que só assim o Imperio seria 
fort~; hoJe penso que o lmperio se dissolve si 
mn1Hiver a centralisação. 

o SR. FRANCO DE Sl (mit>iStY'O do im.perio) 
dà um aparte. 

O Sa. FERREillA VIANNA.: - Sou da escola 
conservadora da constituição, qu ~ creou tres 
estados :- o municipio, a provincia e a nação. 
Não é creagão do liberalismo. O liberalismo 
actual está muito abaixo do liberalismo da con
stituição. (Apartes.) 

Sr. presidente, o elemento servil foi as
sampto sobre que pairou o espírito do nobre 
presidente do conselho e pareceu-me quo ma
nifestou o desejo de corresponder . aos senti
mentos de humanidade sem quebra. dos di
reitos da propriadadii ; não sendo seu . conselho 
que se deva parar no caminho da regener:>ção 
dos homens sujeitos ao captiveiL•o. 

S. Ex .. nos disse-Mm recuar nem i~arar, 
nem .precipitar. E' quasi ficar no ar. ( Rfao .) 

O Sn. D.ANTAS (presidente do conselho):...:.. 
E' enctamente não 1i.c!lr no ar. 

O SR. FERRE!l'IA. VUNNA.:- Esta. fo1•rrh1la ou 
explica muito ou não diz cousa alguma. 

Si o nobre presidente do conselho troui;;o~se a 
sua. formula pratica, poderia desde logo auufr 
ou não, d:1r ou recuar o meu vot1J. 

O SR. DANTAS (jlresirlente do conselho):
Verio. Querem tudo hoje :::icsmo ~ 

O Sa. F:s:.mmm.1. VIANNA: -_Não; est,1mos 
discutindo um plan.o sol.>re os negocios publicos; 
creio que não estou fóra. da ordem. 

O SR. DANTAS (p1'cside1itc do consell~o):
Não disso tal. 

o o.obre presidente do conselho tome. a si al
gum11. responsabilidade pa.ra. a solilção deste 
problema, creio que chegou a oeca.siã" de dizer, 
por iuin.lia part) e dos meua amigos, o que pen
e\mos, o que entendemos, e o que se podera 
julgar de nós, a. respeito deste assumpto. 

Sr. presidente, cJnsiderei sempre a questiio 
do elem·1nto servil sob o ponto de vista finan
ceiro; nuncn encarei sob outro qualqu~r as
p1icto, pot'l ue me parece vencido na con ~ciencia 
de todo~ ••. 

O SR. DuQUl!l EsTRA.t>A TEI:S:EIRA. :-E nunca. 
foi ponto Je duvida.. 

O SR. FEal.lEIRA Vu.NNA :-que a emancipa
ção <los captivos é, não só dever, como um alto 
interesse mo:·al do Esbdo. 

Se nos aíigura que esta. questão devei·ã ser 
resolvid.i , como pode eer a que int&res~a 
intimamente o trabalho e a riqueza. de um povo. 
(Apoiado$). Não se póde, neste assumpto, dar 
saltos. A questão só tem duns soluções, a 
da. lei. .. 

O Sa. DANT.l.S (pJ"esid~nte do conselho) : -
Eet:i me j u~tificando. 

O Sa. FERl\ElIU. VrANNA :-... ou da revo
lução. 

Ou um partido toma a. responsabilidade de 
11ma revol11ção e desfecha. o golpe, ou tem de 
obêd3 c.~r i lei existent~ e melhoral-a progres
sivamenb ate extinguir o mal. 

A questão da emancipação, está vinculada. 
estreita.mgnte i questão do deficit, do equili
brio da. receita. com a. de~pez:i.. 

O SR. ANDRADE FIGU'EllU :-Apoiado. 
O Sa. FERREIRA VrANNA: - Aqu11lle que 

apros;ar a. reorganização e. estabilidade da.a 
nossas finanças terà avançado ri parallelamente 
na resolucão do prol>lema do efoinento servil. 
Querer resolver esta. questão antos da primei
ra, seria prejudic >l·a e lança.r o paiz no pO• 
rlgo duplo dilo g-uemi. civil o da ba.nce.-rota. 
(Apo!(l.dos.J 

Quom, com respon-ubilidade propri11, homBm 
pensa~or, ousar:i, public:i.mauto, dizei• quô quer 
a emancip:i.çíiojae jã, como uma coneagrD.çilo 
do direito ndu1·al, apezat· do direito civil~ Ha
verá alguem qae pretenda isto 't 

O Sa.. SouzA CAnvALllO: - Só os malueos e O Sa. FE1UtEIRA VIANNA:- Eu na:o quero 
nada absolutamente do nobre presidente do conM parvorsos · 
!êlho; a.penas que me queira bem. (Hilai·i- O Sa. Ss:VERINO RrnE1Ro:-Ha muita geD.te 
dark.) q_ua o queira aem aer maluco nelll perverso. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-Eu quero mais O Sn. FERREUU VIANNA:- Esh questiio é 
algum'.l. cousa: que prescinda do tanto3 im- muito grarc. 
postos que pretende. O Sa. Sl!:vimrno RrllElRo: - Os '<lb@licionis-

0 Sa. FzRREIRA. VIA!'INA :- Jã disse em syn- tas têm 11ma· opio.ião como outro qual'luer, e 
these : nem i mpostos, nero emprestimos, nem deve s0r respeitada.. 
b~ncarota disfarçada ou verdadeira. O Sn. ANDRADE F1GUEIRA : - Como Y. Ex. 

Senhores, a respeito do elemento servil, peço não a tem, consinta que apoiemos as palavras 
a attençií.o do nobt·e presidente do conselho e do nobre deputado pela Parahyba • 
da ca.mara. O Sn. FERREIRA Vt!NNA : -Devemos consi-

Estii. qucst:io tem apparecido nn. tela parla- dmir a.iada est::i. questão_ sob outro aspecto 
menta1· ciesde i870 com um pouco mais de viva- mais elevado : o da. humanidade (apoiados) , dú 
cidi).de. Nunc:i. tive occasião de explicar-me em esprito christão, o da mais alta philoen-pb.ia po
assumpto de t:úHa gravidade ;·hoje, porém, que 1 litica. ·Assim enc~rada., ·se reconhec~r:i. ··que 
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~ se póde resolnr . de chofre nem aeguir ! nas circ.um~tãni:;ia;;i e~ ql!-e nos achamoZJ, to~ 
0 caminho que os engeradc~ lhe querem a. contr1bmçiâ:o e ae difficil Iauçamento e mais 
dar. · difficil arrecadação. · - · . 

O SR. SJCnRrNo RrBEmo dá um ap:i.rte. O nobre presidente do conselho a.ssegnrou 
que seria. imparcial administra.dor, e quEl, &i 

O SR. F.1:1uumu. Vu.NNA: -Creio qne o porventnra o sElu ministerfo existisse até á 
:nobre deputa.do, meu ami~o e Mmprovindi1- épocha. das eleições .•. 
no, não deu a intelligeneia devida. ao aparte 
do nobre eleputado pela prcvin.cia da Parnhyba.. O SR. ANDIU.IJE F1GuEuu :- O que Deas 

não permitia. 
OSR. SEvEI\INO RrnEtRo: -Não gosto I1unca 

de a.partes dogmaficos, porque não dou privi- O SR. FERREIRA VIANNA :-••• seria elle a 
legio de_ Papa a ninguem. garantia m=>is effica.z dos partidos ; e não oppo-

ria embaraços, nem obstaculos, .a que vencesse 
O Sa. F.ERB.EID.A Vu.N~A: -Já sGi; mMl o aquelle que tivesae mais votos. 

nobre deputado esta respondendo a um aparte 
qu~ deu o nobre rapre.sentanta da Parahyba... Sr. presidente o ministerio-tem côi- politica., 

tão a.cc1rntua ia, seus membros compromissos 
O Sa. SEvxRI~o Rrn:s.rno: - Querem que taes, que é di:fficil convencer ao paiz d esta 

lhes respeitem aa opiniões e não respeitam os promettida imparciafülade. 
dos outros. Isto não é rasoavel. O Sa. DANTAS (presidemte da oon3(}Zl10) :-

0 Sa. FERR.Eil\A. VrANNA: - ••• que não E~peremos os factos. 
attentoa contra as opiniões do nobre deput11do. 0 SR. FllRRErRA VIANNA :- o Sr. preii-
Doa a intelligancia que me parece ter o aparte 
e que é conforme ao que pense. dente do conselho jli. no mini.sterio do cidadão 

s~rai "ª não sahiu illeso de responsabilid:i.de 
J& em outra oceasião dias~ na cama.ra qu~ de intervenção nas el~ições de sua provincía. 

aq uelle que s asei ta paixões na alma do fraco 
contra o forte era um perverso. O SR. DANTAS (presidenie do aonsdho) :-

Só no animo! de quem não q_uizer ser -justo. o Sa, SEVERIN() RIBEIRO: - Peç() a pa-
lavra.. O SR. FE.RREUU. V1ANN.'I.: - .Ao meaos a 

o SR. FEB.REIRA. ViANNA: _ Senhol'es, eata esse respeito ouvi queixas e aceusações. 
questão póde ser encarada. de dous modos: ou O SR. DANTA.s (presidente do conseEho) :
conside~ando o homem eacta-vo, ou considera.n- Ma.a não a.~pa.receram factos, nem hão de ap-
do unicamente o Estado. parecer; e a.1nda hoje os provoci>. 

Os homens políticos dos Estados-Unidos en- O Sa. FJCRI\EIRA VIA.NNA: - Emlim, o nobre 
tendiam que a republica não fõra feita para presidente do conselho é aceito é e consilerado 
negros, e, por conseguinte, q_ ue deveria se el:- como homem pa.rtidario. 
tirpat• a escravidão, pouco se importando com 0 S11.. DA.Ni:A.s (pTesiclente a;0 COflseiho):-
o escravo. , 1á. fui; hoje estou afastado completamente da 

Ent~ndo, porem que devemos importar-nos direc9ão immediah do p:i.rtido liberJl da. Bahia; 
com o escravo, que é nosso írmã:o em Jesus não tenho a. direcção delle. Sou homem poli
Christo (apoia.dos)··• tico, ma11 nll:o ao11 partida.rio. Tenho preas:i em 

O 811.. SEvtarno RIBll:.tlto:- Bonitas palo.vras fa.zar e;ta. declaração. 
e poucos acto~. O Sn. F.11:RRmrn.1. VIA.NNA: - Acoito a decla· 

O Sn. FERREIRA VUNNA:-••• o progressiva· ra9'A'.o do Sr. presidente do cona~lho como uma 
mente desLr11ir a. escr11vidão ; nll:o fa~o uma coovers,o, que acaba de füzor, em beneficio 
hecatombe do meu •Gmelhantri parii excluir do proprio e do seu pa.iz. 
lmperio esta instituição. O Sn. DANTAS (pi·esülent~ r.lo con~elho):-

0 parlido conservador tem, portanto, como Nã:o é converslto; ó uma couao. muito n:i.ture.1. 
qualquer outro o dgaP,jo, a vontade ilrmo o in· Eu nlto podia hoje ser senão isto ; a 1'.11inha 
abala.vel de concorrer para a ef!lcnz cmr.ncipaç!Co força hoje é esla. 
doa escravos, na9 forças dos noeso:1 recursos 
(apoiados), como disie 0 Sr. pre~identll do con- O Sn.. FERREUt.A VtANNA.:-Evidencia-se,po
selho, e sem prejuízo do direito de pNprie- rám, que o mi11.isterio 2 de Julho é fraco, não 
dade. póde emprehender e l'&alizar os compromissos, 

que acaba. de tomar perante o paiz. 
O S.a. SEVl:RINO Rre:e:re.o: - Oxa.l.i q UI) ao 

menos isso venha.! O SR. D.h.NTAS (JJ"'esiderite da canselho) :-
Si fór por culpa minha, sentirei muito; senão, 
-vá a quem toca. O Sa. FERRElll.A. V1ANNA :- Mas não pode

mos tentar experienciar. nesta mataria, antes 
de haver eífeetivamente ordem cm nossas 
:finança.s. 

Não é o pa.rtido conaerva.dol" o eml>araço para 
e3te melhoramento ; depende, porém, como já 
dis!e, da regularida.d~ do nossas finanç:i.s. 
(Apaiado!.) 

O Sa. FERREIRA. VIANNA :-0 nobre presi
dente do conselho não dispõe de elementos a1.dli
cientas pa.ra cousegi:úr o seu desideratum. 

OS.a.. ArmB.ADll Fmuimu:-Apoia.do, 
O Sa. DANTAS (presidente do conseZho):

Ainda. é cedo para dizer isso. 

~ão acredito, Sr. 1,residente, que sejo. um O SR. Ar."DRADll FiGuErRA.:-Baata ser o con·. 
meio eflleaz; a. contribi:úção nacional, }11>rq11e ünuador do ininiBterio decahldo. 
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O Sa. FE!\REmA VJANNA.:- N«o é cedo. 

Acredito que a tentativa que fez o nobre pre
s idente do conselho foi io.•pirada pelo sou 
patriotÍ$mO, mas o r&ultado será o comple
mento do meu v:i.ticinio. O nobre presidente 
~o conselho foi enganado, engerou oa seus 
recursos, e oo meios de que di$pôe ; a situação 
não é compafrvel com o ministerio de S. Ex. 
Si pudesse, e sem pra o esperei, reunir os conse· 
lhairos, que foram de Sua Ma.gest11.j e, com 
outros, que Mo de ser o para isso já :foram apll
pados em S . Christovão (riso), si com todos 
elles viess~ á camara, tllvez acreditasse eu 
n a possibilidade de levar a e"Iecução o sou 
plano ; mas n3s condições em que se acha, di
vorciado de alguns .. . 

· O S.a. DA.NT.l.S (presidente ão consclh~)
Não b tal. 

: O SR. F ER1uiaa.1. VtA.NNA.:- ••• com a in
differen~a e a má. vontade de oatros, creio que 
o nobre presidente do conselho se arrependerá 
muito de ter aceitado esta incumbencb. Digo-o 
a S. Ex. 

O Sa . DANUS (preside)ite do coil,seiho):
Eatou ouvindo ; .depois direi. 

O Sa. F.BRREtli VIA.NNA: - Senhores, ao 
envez de um gt·ande financeiro do seculo pas
sado, que podia fazer todo o bem, mu não 
queria sinão o mal, o nobre presidente do 
conselho quer to:io o bem, mas não póde fazer 
sinão o mal. Dizia esse financeiro celebre; 
<Uma naçlio honesta faz uma b1nca~rota de 
cem em cem annos. l> O J!lrazil jã tem feito 
trea e ainda na:o se paB11ou um aeculo : a que
bra do nosso cambio tem sido uma repetida 
banca-rota . 

O Sa. DANTAS (presidente do conselho ): -
Não senhor. Isso não ó banca-rota., é outra 
cousa. 

O Sa. FJ:aRElll.A. V1..\.NNA.: - Pois' sel."á outra 
cousa ; para mim não é. 

O Sa. DA.NTA.s (p1·esiclente do conselho):
E' preciso d3r &e coo.saa a sua. verdadeira in
t elligencia.. A intelligencia verdadeira e eco
nomica nã:o autoriu V. Ex. a di2er isso. Pro
teato con tra eS!a e:i::pressão . (Ha outros apar
tes.) 

O Sa. PaE~msis:u:- Attençlto l 
· O Sa.. DA.NTAS (presidente do conseUto):

E' preciso dizer a verdade ao paiz : não en
ve?.11izernos horrores. 

O Sa. FERREIRA VIA.NNA: - Eu digo a ver
dade 110 pa.iz, e atê com todã. a dureza. 

O Sa. DAMT.U (presici.ente ão conselho) : 
-Poia, si !Jeua me der vida, havemos de exa
minar tudo isso . 

O Sa. FBRRBIIU VLl.NNA. :~Digo que temos 
foito tres bane..row e esta.mos ameaça.dos de 
fa.zer a quaTta, porque não poderá o cambio 
attingir a Z7, si o nobre presidente do conselho 
não preparar e apresentar, com a ma.ior ur 
goncia., um plano para destruir o ele fie it perma
nente, que nos está estl'agando e deTorando. 

Emlim, 1enhore., não quero ser um propheta. 
1Üli•tro: acredito que o nobre presidente do 

conselho acharil. talvez graça e favor onde sd 
vejo espinhos e contrariedades. 

O Sa. D ANTAS (presidente do conselho) :
Não ; vejo difliculdades maiores ainda do quo 
as que V. Ex. estâ dizendo . , 

O Sa. F1mni:mA VIANNA:- Não dovo oppôr 
a.o nobre presidente do conselho contrariedades, 
nem o!'ferecer-lhe embaraços, tuto que desejo 
qu~ saia-se bem da apertada situação em que 
esta. 

N11nca um cidadão tev<' diante d3 si sit11ação 
tã') ditRcil e,' po,rtanto, uma parspeGtiva. de glo
ria. mais deslumbrante. 

Si o nobre presidente do conselho está rasol
vido a empregar os meios heroicos, de que 
fallava o seu antccesso: ; si é capaz de des
embaiuhar a espada e cortar pelas raizes os 
abusos inveterados, S. E3:. rastabelecerâ. as 
finanças e terá. feito o mais assignalado serviço 
á sua. patria . 

Sinto, pelu palavras do nobre presidente do 
conselho, que S. Ex. reconsidera a sua situa
ção e vê qne a minha attitude é menos hostil 
do q11e a de outros , que por ventura. jà lhe 
tenliam ·apparecido. · 

Sr. presidente , não se me póde imputar 
int3resse na má gereueia dos negocios ·do 
&ta.do •.• 

O Sa. DANTAS (presidente do conselho):
Faço-Ihe esta j ustiçi.. 

O SR. F.ERREIRA VrAN~A:-•.. e por conseq_uen
ci.a desejar ao nobre p1•esidente do conselho o 
infort11nio e a. desgraça; mas, com franqueza, 
fallan do á caroara, n ã'.o vejo na orgaruzação 
do ministerio, no programma ~ue nos offereceu, 
.nem nos meios de qug póde d1spôr, combinados 
-com aa circumstancia.s exccpcionaes do paiz, 
possibilidade de victoria para o nobre presidente 
do conselho. 

O Sa. AliDRAD:e: FIGUEIRA. :-Apoiado. 
O SR. F:im.n:&IRA VIANNA :-Todosos pal"ti

dos reunidos talvez não pudessem fazer o q11e 
füi incumbido 10 nobre presidente do conse
lho. Tal é a. ditliculdade da. situação. 

Senhores,estnmoa a. braços com estes deftc:t!, 
sem pensar no dia de a.manhã, sem tomar 
providencias para não sermos sorprendidos 
pela exploeio.O governo do paiz perdeu a vista, 
tacteia n.u treTa.s. 

Senhores, um tiro de canhão disparado na 
fronteira norte do lmperio, ou oatro na fron
teira sul, onde vão parar as nossas finaniz.as 1 
Como podereis acudir a essa circumstancia 
extraordinaria 1 Onde o credito 1 

O Sn.. ANDn.A.DE FrGUEmA: - Apoia.d!). 

O Sn.. F ERREIRA. V1ANNA: -E' preciso .con
siderar o dia de amanhã e ye r os perigos qne 
nos podem atacar no interior e no exterior .. No 
interior ha. perigos immensos, o desconten ta.
manto publico (apoiados) , a falta. absoluta de 
justiça, a tibie7.a incomprebensivel da autori
dade. (Apoia.dos .) 

O Sa. DA.NTAS (presidente do conselho) : -
Não a.poie.do. 'Eaae qua.dro tetrico é aempre 
feito em oeoasi<Sea como esia. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 14:27 +Página 24 de 24 

-304-
.O S1t •. ANDRADJ!i F[('!UEraA:- Infelizmente 

sempre a. vorlade. 
O Sn. DANTAS (pi·esidente do conselh?):-

Não apoia.do. · 
O Sn. FERllEilU VrANl!A:- A falta. de ele

mentos de reaistencia, a dl:lsmoralisação ainda 
na força. milittLr, pótle-se dizer como Tacito 
exclamava de eeu tempo: 

.,, Magis sin1r d01nina, qi<am in libertate.» 
•• -•••••••••••••••••••• ' •••••• f •••• 1 • ' ' •••• ·~ 

O êxel'dto p~0cisa de um chQfe. , . 

O SR. DANTAS (presidente do conselho):
TGmo.a .muito bons generaos, felizmente. 

O SR. FERl\Eiru.. V1ANNA:-.,. que tenha 
autoridade rnonl. 

O Sa. Z.1.MA:- E feitos em campanha. 
O SB.- ANnB.AnE F1GUEnu.:-Campanhas elei" 

toraes. (RisadM .) 
O Sn. Esca.i.~NOLLE TAUNAY:-E dll guarda 

nacion111. (Hilaridade.) 
O SR- FERREIRA V!ANNA:- A arme.dti te.m

bem se resente dessa necessidade. 
O meu espirita, SI". pr0sidente, se tranq uil

lisoa .,.te certo ponto quando soube que entriiva 
como ministro da. guerra o general Visconde 
da Pelo tas. Dapois de<appareceu esta 0spe
rança. 

Por que não entro a 1 P~r que eahiu ? São cir
cumstancias muito importantes, Di'h só porque 
são questõ3B de org::inização politica do go
verno, corno pelo alto conceito milita~ de que 
goza aqnelle illnstra general. 

O Sa .. DANTAS (presid~nte do conselho):
E muito merecidamenle, 

O S!l. SEVERINO RrnErno:- Para uns. 
O S:a. FEtU\EIRA VIANNA: - A minha pro

vincía do Rio Grande d'l S~'1. dssde a :i.scensito 
do p'.irtido liberal, tem e:rercido cert~ infiuenaia 
na. politic11 get'a.l do Impede .•. 

O S11.. DAI\'TA.S (pres irleiite do coruelho) :
E co.ntinuarâ a eJi;ercer. 

O Sn. SEVEJ\IND RrllEIRo: - Má noticis. ! 
O Sa. FEl\lll!.IRA Vi.unu:-... sinto-a a.ban

douada. pelo ga.binete actutl!. Des~jari11 vor l?m 
rio grandenee, e aliâs nlio sou de espirito pro
vinciano, no gove1·no tio paiz, porque j1t era 
como que uma e3pecie de direito adquirido. 

Vou concluir, Sr. presidente, mas antes de 
fazel-o devo confessar a V. E:i::. que lb.G aou 
muito reconhecido pela sua benevolencia em 
attender um tão longo e descozido disc11l"so. 
(M 11itos não apMados.) 

Tive de acompanhar o nobre presidente do 
conselho nas differentos theses do seu pro
gramma, e o fiz sem a necessarfa minudencia, 
porque a occasião não e a mais pr.ipria. 

Siinhores já estou desenganado de ver as 
cousas p11blicas tomarem um~ direcção salut11.r 
e que corresponda aos desejo 1 dos bons brazi
leiros. 

Oa nosso~ costumes politicoa o administra
, 1ivos embaraçam oe negocios do· Estado. O 
nobre presidente da col\selbo il o setimo mi~ 

ni11tro da fazenda do aeu partido. Em seis 
e.nnos sete ministros da fazenda ! E é pos11ivel 
pol' este modo i·ea.l.izar o:s pbnos administra.
tivJB, eeonomicos e fiscaes de que carece este 
pa.iz 1 

O Sa. DANTAS (presidente da conselho):
De certo que não. Isto é um a.viso á maioria li
beral. 

O Sa.. F.11m.umu. Vr,\.NNA:-V. Ex., Sr. presi
dente, procurB qualquer homem do comrnercio, 
um dircctor de banco ou pessoa que saiba 
calcular a confiança pela administração, e per
gunte-lhe : -9uer desconta..r uma leka. de uma 
casa con;roerc1al que 'em seJS i:.nnos teve sete 
gerentes ? (Risadas,) Elle responderá que 
essa casa está. pessimamente administrada e, 
portanto, não inspira a men.or e-0nfiança. 

O Srr. M. CoNTAGmM:- O parallelo entre um 
nogociante e o Estado é que não é bom ca
bido. (Ha oiitros apartes.) 

O Sa. FllirutEiaA Vr..tNNA. : -Neste ca~o, em 
vez de um mini>tro da faieoda todos os annos, 
devemos ter um em cad<1. semestre do anno, 
teremos dous frisadas), tanto melhor. 

Vejam o exemplo da Inglaterra, o resullado 
que alli apresenta a estabilidade dos min is
~erios. 

O SR. Fl\ANCO ])E S1 (ministro do i.mp11Tio) 
da um aparte. 

O Sa. FERlU!llRA VrANNA : - O nobre miuis
tro do imperio fez-me o favor de dar o se
guinte aparte: « Uma. parte da culpa da m11-
dança de miniaterios cabe ao partido consel"· 
vador, que se colliga com as dissidencfas."' 

Sr. presidente, o partido conservador, desde 
que ae installou esta camara, ainda. não offere
cen aos ga.binetes uma questão politiea. de con
iiança., e ·e.quella que derrubou o ministsrio 
passado, foi formulada pelos liberaes, disca.tida. 
sómente por elles e apenas votada por nós. 

O Sn. M. Co~TAGJm:- A casa commercia.1 
não está. sujeita a e•tas poripecias. 

O SR. FE!tl\E!l\A VJ,AIS'XA:-E a.inda a outra~; 
a casa oommercial si nilo paga., abre-se-lhe a 
fallencia, o o Esta.do ai nil'o paga, ha de chorar e 
gomor o credor. (Risadas. J 

Porq11e, fique V. E::i:. ce1•to, e uma das mi· 
nhM dosillusücs a re;peito da fórmas de go
verno, o antigo tem muito pequena. ditl:'ereuça. 
do moderno. O governo antigo do provedor do 
reul e:rario dizia ao eontribuil1 IG : pague a não 
bufe. (Riso.) 

Em França mandaram metter na Bastilha 
aqllelles q11e redarnavam e só nm dos muitos 
minisLros da úzenda c1ue a. França teve desde 
Targot atê ú decapitação de Luiz XVI, lembrou
se de dizer : « Vou soltar os r1;1elaman.tes da 
Bastilha, porque, a f(l.l!ar a verdade, n.ão é per
mitti:J.o tirar-se-lhes a pelle e ainda e::tigil' qne 
não bufem. (Riso.) E' melhor consentir que 
bufem.» O governo moderno diz : pague, meu 
a.migo, e póde bufar. (Riso.) 

Eis aqui a diiferença ; não ha outra. Pol' 
isso dizia a V. Ex. que estou. desenganado; a. 
nossa administração não poderà tomar dir'ecção 
conveniente, Inteiramente desanganado da po-
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· füica, jã tenho feito até teutati.vas para deix&L-a 
ou ao menos mudar de p;i:rtido. (Riso.) 

O SR. hLtOIO Dos SAN'.l:Oll :-Ou para. collo
car-se acima delle. 

O $B.. hu:mtM Vt..1.NN.\. :-A idéa que· tive 
foi fazer-me republicano. (Hilaridade). 

Fiz o proposito firme e inabala.vel de pedir 
licença. aqui ao meu chefe, fazer as despedidM 
do mea partido, dar o saudoso abraço do estylo 
e arregimental'-me ré ... ré .. • republicano; 
(riso) ; tive de ouvir a muitos :-um dizia-me : 
A republica é a. dissipação dos dinheiros pa
blicos ; · outro accrescenta.va : A republica. é a 
corrupção dos homens político• . Ei~ o que ouvi 

. e [o nobre deputado talvez tambem ouvisse. 
(Riso.) Tive, apezar disto, desejo immoderado 
de aer republicano colllo o nobre deputado . 
(Riso.) Mas não podia, nern posso ir para lã, 
porque o nobre depa.tado é muito exagerado, 
quer a republica já e ji,e eu nã.o.(Hil-a»idade.) 

Sr. presidente , V. Ex. me permittirá, sem 
duvida, que conclua. este longo discurso, diri
gindo-me directamente ao Sr. minis~ro da ma.· 
ri.Jlha : 

• Sr. almirante, mande prepa.rar ti sua. ca
pitanea, atravessar as vergas, 2ç1n· a bandeira 
do perigo e ter prompta a peça para o tiro de 
soccorro. > (Muito bem, m uito bom . O oraâo1· 
e f elicitado.) 

~ 

S~ão em a rre Jollo de 188! 
Vido ~S· 53 llo Yol. Ili. 

municipalidad.er bra.zileiras decah.idas, si não 
exercem mais o poder que jà tiveram no pro
prio dominio colonial ; é isto devido ás leis que 
desenvolveram o pensamento consti tucional. 
Neste caso está a leí dei• de Outubro de i828, 
que é ainda. o estatuto que rege nossas mnnicipa· 
lidadea, a qual, tendo o merito de estabeleeer o 
sys tema directo para a elei~ão munici p;i.l e de 
tornar as camaras corporações mern.mente :idari· 
nistrativa.s, teve o gnmde dofeito de não lhas 
dar os meios com ri.ue attender aos encargos 
de fomeutn.r a ag ricultura, cominercio e artes, 
além de outros muitos . 

Só com o rendimento dos bens dos conselhos 
e com o producto incerto das multas po:ieria.m. 
custear os dilferente.~ serviços 'I O l'Gcurso a.os 
conselh.os geraes, de que ficaram dependentes, 
era. de nenhum effcito, porque :Dã:o podiam dG
cretar fündos ; e só lhes restava o alvitre de, 
preferindQ o qi1e fosse niais u rgen te, 2·eoun
ciar a pretenção de promover o progresso dos 
municipios. 

Que valor lem uma. apparatosa. nomenclatu.ra 
da attribuições que não podem ~ei· exercidas '? 
E' condemnar · ao eupplicio ele Tantdo corpo
ra.ções que toJos os povos livres t êm procurado 
fortalecer ; porque s:Io as que lbes merecem 
mais llYmpathiaa pelos serviços que prestam. 

Para o aOO.timento das municipãlidãdes bra· 
zileiras concorreu sem dul'idl a reforma de 
1834 que, dando supremacia ao provincial.ismo 
victo~ioso, anniquilou a liberdade municipa.l. 

O Sa. AB.I$'l:lDEs SP!KOLA.:-Neste ponto, não 
apoiado ; é uma i:Djuatii;a. 

o SR. ÜLY!i!PIO VALLADÃO :-E' uma verdade 
o que a.ffirmei. Pretende-se defender o acto 

-O Sr. Olym.pio Valladão :- addicional com a va.r ieda.d.e que ha nos i:11te
Sr. presidente, é um dever qne tem o repre- resses dos municipios, não devendo ter uma 
senta.e.te da. nação o de conformar-se com os constituição uniform('l , pelo que melhor foi 
sentimentos, idéae e aepirações de seus commit- deixar âa provinciaa a faculdade de organizar 
tente~. os municíp ios conforme as exig encias da.s cir-

E' este o motivo que me traz neste momento cumstancias e condiçõas locaes. Responderei, 
á tribuna, d'onde devo primeiramente agra- porém, com o pensamento de um e~cfrptor, que 
decer á camara dos Sra. depu tados a graça que o argumento, par tindo de um principio verda
me foz, alterando a ordem de seus trabalhos, deiro, devia, para. ser logica. a applie:ição, coe.
para. permittir que eu viesse expôr os funda- cluir antes pel a. liberdade do proprio munieipio 
mentoe de um projecto de lei, que in.tere1sa. á do que por sut\ sujeição á província . 
organização administrativa. do Tmpario. . E' necasaa.rio, senhores, criar a autonomia. 

A constituiçio politica do Brazil lançou as das municipalidades no B!'azil. E' preciso pro
bases de toda saa organização, cabendo ás leis mover-se a doscentrali:açiio administrativa, 
ordinaria.s o desenvolvimento dos principios mesmo como garanti& da unida.de politica ; é 
constitucionaes. Ainda a obra não se concluiu esta. uma politica. qne &e impõe na actua.li
depois de 60 a.nnos de regímen consfüuciona.l, dade. 
restando muito a fazer-se ! Esta verdade, in- · Si em algumas partes da Europa, affirrn11. 
f elizmente, revela-se á toda.luz, considerando-se Minghetti, o syatema constitucional não tem 
o mecanismo da administração brazileh'a. o o s eu prf!sperado, deve-~e _is~o principa~m~nta _ attri
modo de fanccionar. bwr a. que o mun1c1p10 e a provllle1a nao es-

0 pacto fenda.mental reconheceu o direito de ta.vam a.Ui bem organizados n em eram bas
inte1•virem os cidadãos nos negocios provinci:ies, tanta livres; isola.do a.ssim o in.dividao em pre
que foram confiados aos conselhos geraes e aos sença da omnipotencia. do Estado, este tende 
pre1idente1; e no art. 167 deu ãs camaras mu- para e. dictadura e aquelle paril. a insurrei · 
nicipae1 o governo do• respectivos munici- ção. . . . _ 
pio9, 'VeJO com pezar que o partido ltberal, que.du· 

Polo 1yatoma d11 conafüuiç!o nlo tlcoa per- ra.nte qu:111i um decennio lutou contra o do
tencendo ó• inRlitulç1!G1 provinciao1 a g<troncia minio conservador, tendo o famoso manifesto 
local ; n r.cç!o do1 oon1olb01 8'º""~• ora rola.· do 4 do Maio de i 869 como s ua. bandeira, onde 
tiva. á t1rovinci1. A. M111tllHl~ a.mtroo\l o\ litt.-i1e eato embl!!m~-a. descentralização a.dmi· 
principio da liberdade m111lioipali o •l. vomot 11 llialtativA- no verdadeiro aentido do $Clf gofJBr-

A. 39 
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nment-olvidou inteiramente suas pl'omessas 
solemnes ? Digo-o com pezar, pois não falia 
neste momento como opposlcioni~ta. que e:11:er
cita o direito de ~rilicar a conducta. do gaverno 
e sim como brazilelro qua des5j,. o engrandeci
mento de sua. pa.tr"ia. 

Em verdade, Sr. Jlr~sidcnte, V. Ex. sabe que 
o honrado presidenta do gabinete de 21 d_e Ja
neiro hn~oa a mais p1rngenLe ironia ã pre
tençiio de reformar-se o regimen municipal. O 
illustrc chefe do minia~crlo 6 do ·Junho, ha. 
pouco~ dias,_ nesta. cas1, mostrou que o d?mi~a. 
a e~te respello o mesmo p~nsa.ment~ que inspi
rou o illustre homem <le Est:l lo a que já me r2-
fei:i; S. Ex. dIBse que acredita. que as munici
palidades não precisam si não de mais alguns 
recursos pecuniarios . . 

Admlron-me níto ouyk de novo os protestos 
que varios membros da maioria ergueri:Lm 
quando a mesma idé,:i foi antes p!'oclamad~ pelo 
governo. 

O projecto de reforma admini-itratíva qu~ o 
ex-1'.llinistL·o do imperio confeccionou, o qual, si 
cou têm defeitos, com() o de ti·anspla ntar a di
visão das a.Ltribuições municipae; em propria.s 
e d ·legadas, tão censurada na F1·an9tl. que :. 
adopb, e outros que não pos~o agora apreciar, 
poderia, entretanto, submetter-se ao exame .do 
corpo legisl11tivo para modifical·o e. dar-lhe os 
aperfe.içoamentoa que julgasse melbor~s, foi 
lança.d!) á margem como cousa impresta.vel ! 
· Sr. presidente, a força e prestigio das illl!ti

tuições provinciaes não crescoracn, por.1m na 
razão da abs:irpção feita. Vemos, a desp~ito do 
poder qui lhes veio o dos bettGtioioe q11e provie
ram da reforma de 1834, provincias que pouco 
progresso tem feíto, muitas com os or91mentos 
desequilibrados, com o cI"erlito per :ido," e outt•as 
que pedem e esp13ram a pratica jã condemnada 
de a11:i:ilios do Estado! 

Não tomarai mais tempo com estas c~naide
rações que se prend~m ao assumpto de que 
vou tratai.' e fornecem argumentos a. favor do 
proj e~to que heide mandar á mesa. 

A organização administrativa. do Brazil re
sente·s~ de grci.vissimos defeitos. Ser-me-á. im
possivel examinal-os comvleta.mente; porque o 
tempo qu0 me foi concedido é limitado e só me 
permitte fazat" ligeiros reparos. 

A administl."açã-0 locil tem entre nós uma 
estructura irregular que tolhe sena movi-
mentos. . . 

E' a divisão do lerritotio a base em que re
pousa 11 administração. E' este o meio de ada
ptar a direcção d~s negocios publicas aoe di
veri;os grupos de inter~s~es que sa fot'mam na 
sociedade e iàcilitar a. acção administrativa. 
dividindo-a por diversa& agent~s. Atfendendo-se 
â delimitação das provincias brâúleiras, ve-sJ 
qu~ ainda sa cons~rva o plano de D. Joi0 llr, 
o rei colonieador, <l ue, quarcndo colonfaar o 
Brazil, nlio cmcontrou nas iddas do t3mpo outro 
designío einão o énfeuda.mento do torritorio. 

Foram então cre11.das doze ce.pit:i.uias, c11j,) 
numero augmentou-se mais tar.le, - a é eita a 
divisão que ainla agora preval~ce-. As anti
gas capitanias constittletll. as aetuaes provi ncias 
bra:i:ilei~s, com excepç«o apenas do Amazonas 
e-Pa.rand., qoe, ha annO.'i, fomm creadaa. . · 

Nenhum plAno reguw presidiu ;. divido 
administrativa que conservamos e que foi feita. 
quando o terri~orio brazileiro continha popnla
çlfo p1quena e disperBa.. 

As ciroumstanciaa do Brazil são hoje mui 
ditf11rentes: é uma nayão constituída; tem uma. 
popuhção avnlta.da.; import.ntes melhora.mento11' 
eifectaaram-se. e nãQ- deve por me.is temp<> 
manter essa defeituosa divisão ·administra.-· 
tiva. 

Um moderno eaoriptor portugaez proen~ 
dea~obrir o eystema que dictou a.divisão adllli
nistr.i.tiva do Imperio, querendo encontra]..() na. 
orographia que divide o Brazil em tres gran
des regiõea ; bacia do .Amazonas, bacia do Pa
raná., separad'ls pela serra das Vtirtentes. e Al
pe;tre, cort:i.da palas cordilheiras do Espinhaço 
e do Mar. Assim, no e~~ua.rio do Ama.z.on.a.s foram 
creadas a.s duas provincias do Amazonas e Paroá.. 
Entre as provincias dos valles do Amazonas e 
Prata., na. região montuosa da serr.i das Verten•. 
tes, estão Matto-Grosso e Goyaz, limita.das ao 
aul pelo Paraná.. Entre o Paraná; Uruguay e o 
mar, :ficiim as tres provineili.a do sul. No pia:.. 
nalto central, Minas e S. Parrlo, vestindo-o da 
eugura. Na.a fraldas ma.ritic:las da: 11erra., o Rio 
de Janeiro e Espirita-Santo. A serra do mar 
e o valle de S. Francisco constituem o corpo 
da Bahia. 

Entre o S. Francisco e o Parà, e OIS contra
fortes das Vartentee. e do Espinhaço, fica.mo 
Maranhão e o Piauhy, oocupando esta pro
vincia com o Ceará meta.la da. bacia fluvial do 
Pci.rns.hyba. De i-asto, um grupo de cinco cir
cumscripções corW.das nas ab~ marítimas da 
cordilheira até e além do S. Fra.ncisco. 

Parece que o notav-31 e.scriptor, cujo peD.lla
mento referi, proc,ll"a. ante5 aujeitar a am sys
tema a divi;ão existente, do que explieal" na 
realidale sua. ra.zlio de ser. 

O recan11eameuto da po;>uláção do Imperio, a 
que ha. poucos annos procedeu-se, veíu tornar · 
11.i udl!o m11.is salientes o~ vícios de nosaa divialtQ 
administrAtiva. 

Por elle reconhe()e -se que temos provinda. 
como Minas Gera.os, com população raeenseada 
em namero 112perior a dous milhões de habi
tante>, e que, pela. falta do reeell!leamento em 
muitas parcchias, pela. imperfeição do serviço 
e pelo tempo já. doeorrido, niM> erro caleala.ndo 
essa população aclaalment.e em tres rnilhões 
approl:imadamente. 

O Sa.. Fzuc10 n~s SANTOS:- Apofodo. 
O SR. J. PEmno:- N:Io chaga a tanto. 

O SR. ÜLYMPio VuLADÃO : - Essa enorlllê 
população acha-se di 0s ~minada em uma área. de 
vinte míl leguas q tlad-radas. 

Conio se po:ie administrs.r tal provineia1 Como 
a ac~o adminiatrativa ha de c!iegar com prom
ptidiiD a toda parte e ll anministração llllidar de 
tudo quanto está a •eu cargo 1 A prova de que 
esta mi~aA:o é su;porior ih forçiaa do um horne111, 
t~mol-a no modo por q 110 a provi ncia de Mi11111 

. tem sido administrad11.. 
Kntro os a1sumplo11 a cargo do goverA:i pro

vincfal, ·nenhum sobreleva ..o desenvolvimento 
da instr11cção p12blica, cujas vanta.geua e neceri
ai:la.da não p?eei11> encarecer. ·PQi~ ·bem ; ·orgq-
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lho-me de dizer que a pri)viueia. da Minas ó 
aqueUa em que melhor sé tem legislado sobra 
ente illlporta.1\tíssimo ·ramo do serviço publico. 
(Apoiaàos.) 

A primeira lei mineira. sobre Ílllltracção 
publica. ê um verdadeiro pa.dr!o de gloria. de 
minha. provincia. N ~!la e em outras leis provin
ciaes. ésl~o consignados. os priae'pios que a 
experumea tem demonstrado aer garantias do 
desenvolvim.ento da instrucção; mas, apazar do 
progre2so da legislaÇão, o ensino não tem Rido 
largamente di.stribuidct. (Nao o,poio.ào:s.) · 

O Sa. SILVU.NO ~RANDÃO :-A despeza ~m a 
instrucçiio publica absorve ama terça. pa1·1e da 
renda da província. · 

o Sa. ANDRADE FIGTJEmA.:-Mal gasta. 

O S:a. 01iYM:PlO VA.LLA:DÃo: - A diffnsão do 
ensino não correspon Je ao suhgidio elevado 
que a provincia apJ?lica a e88e fim. E como 
esperar qlle se consiga. o e:treito que a· i11struc
ção deve produzir, qae não é outro ainão as
segura.r a plenitude das faculdades humanas, 
dirigindo-as para a. verdade e pa1•a o bem 1 

A provincia de Minas tem uma população 
escorar qne não póde ser inferior a 337 .000 ; 
wa.a as escolas sã.o a.penas fl·equent.adas por 
24.700 aluamos! Eram ontr'ora ronito mais 
lieongeiras as condições da. provincia. (Ori1-
.;am-se m.i1iws apartes} 

Os dados 'lªª a.presentei, de accôrdo com o 
ultimo r.elatorio do preddenle de Minas, res
pondem aos apartes com qae me holll'am os 
nobres deputado3. 

O SR. F1:L1c10 oos S.1.NTOS: - Tem-se feito 
muito ; poacas pl'ovincia~ têm feito tanto como 
Minas. (,1poiado) 

(Íla oiitro~ apartes) 
O Sa. ÜLYMPIO VALLA.'DÃO :- Tem-a·; feito 

que não é prospero, como a.Ilgurou-se ao illus•re 
?apresentante do 12° districto de Minas; hs. 
exageração da p~rte da S. Ex. 

O SR. SrLVIANO BRANo!o:-V. Ex. é que 
e:xage~a.:. Si V. Ei:. ~presentas.se um· projecto 
de_ reV1s:W g1,ryi.l, .Pod:a t~1· o meu vo,to; mas, li
lllltado a pro\11nc1a. de Mrna '• não. 

O_ S:i. Al'FONso CELSO JUNIOR: - Apoiado ; 
devia occupar-s1 de todo o lmverio. 

O Sa. AND!lAllE FIGO'EU\A: - Ouçamos o 
orador. (Ha outros muitos apartes.) · 

O S.R. P L1ESIDEl'i:rE reclama; a.ttençâ'o. 

.o S11. Ot.YMPIO 'l{AL~--l:uÁo :-A provincía. de· 
Minas, que em prmc1 pio de 1878 tinha uma 
divida pouco snperior :i. 1.000:000~, hoje il~"l'e 
maia de 3. 000:000$; a divida, portanto, tri
plicou em seis annos ! Como, pois, veiu o nobre 
deputado entoar hosamr:ae iis ultimas adminia
iracções de Minas e principalmente à actua1 ? 

O Sn. SILVIANO BLUNolo:- Julgu~i-a com 
toda j 11stiça. 

O SR. J. P:ENmo : - Si a adminietraçiio não 
S,,"Tlld& a V. E:x., é porq ne é a melhor. 
. ff SR. FELICIO nos S.A.mos : - A eile mesmo 

não póde deinr de agradar. 
O SR. AND;::i1.ox Frau:mr!.U. : - O que agrada 

a V. Ex. é a despeza dll 400:000$ com a 
viagell'l imperial eoutras.(ffa outros apartes.) 

O S1t. Or.TMPto V.ú.w.olo : - Sinto não ter 
tempo para acompanhar os meus dignos com
provincianos no terreno para que procuram 
attrahlr-zne, e onde nio era d ffi~il rncllr.i.r 
que o enthusiasmo de SS. EE :1:. p~fo. a~minls
tração qnG actualmente dirigri a provincia pr.>
cede da preoccupaçiio partida.ria que c11 ch
mina. 

muito; mas, ha meio sec:ilo, dolls terços d:i. St. pres[dente, não pude obter um quadl"o 
população 1.ivre sabiam làr e escrever, o que da reeait:i das provincins <lo Imp(•rio senão 
hoJe se verifica ap1ma.s em relação a um torço ro1ativo ao anna de 1874. Por elle vejo que foi 
da popnlação, appros:ima.dnmentJ. a rendii. provincial uo Am!lzonas de 575:433$'~0 

V · d I d · :>u 10$ p~r habil.!l.nte. A do Po.râ foi de 
ai-se esenvo ven o na provrncia. a viaç.i:o 1.533:670$ 011 5$900 por httbitnnte. A do Ma.-

ferrea, mas e o res1.1ltado do eepirito de inicia- ranb!o de 8B1 :290f ou 2~·200 par h:i.bilante. A 
\i.va, que se deeperta felizmente, e não do es- ·11 .,... 
forço da administração. (Nao apoiaàos) do Pi:u1hy de 34G:526$ ou i$700 ~or habitante. 

A do Rio Grande do Norte de 318:682$ ou í$400 
O Sa. SrLvIANO Biv..No:io:-E' o resnHsdo do por habítaut e.A da Parahyba. da 772:232$ ou 

esforço da assemblea provincial. 2$500 por habitante. A de Pernambuco de 
O SR. OLYMPIO V AI.LA.DÃO :-Si, deixando de 2 .512:4499$ ou 3$ por habitante. A de Alagôas 

la.do as vias de communicação a.ccelerada,-pro- 773:053$ou 2$'WÕ por habitante. A de Sergi!!e 
curarmos saber qual o estado das estradas da li97;735$,ou 4$300 por habitante. A da B.ah1a 
'Provincia, conhece-se que é assum.pto de que 2.i72:433$ou i$700 por habitante. Adr:>Eepirito 
inteil'amente se descuida a administração. S:Hi.to 30D$ ou3$600 por habitante. A do Rio de 
(Não apoiados e apartes) Admira-me que os Janeiro 4.221:505$ ou. 5$1300 por habitante. 
nobres deputados o contestem, e sinto que 0 A de S. Paulo 2 .539:626$ ou 3$ por habitaDte. 
teJ11.po n.io me perlllitta proval" o qn& affirmei A do Pa.rana 727:985:!; ou 63 por habitant.e. A 
com um numero e::i:traordinario de factos, que de Santa 011.tharina 3H:492$ ou 2$ por habi
ta.lvez provocas~em a intervenção de SS. EEx. tanta. A do R~o Gra.nde do Sul i.702:100$ ou 
a~ de 18.tisfo.zer reclamos os mafa justos de 3$800 .~or hab1tan~~· A de Goyaz i47:787$0ll 
yar1aslocalidadel!I, 9CO reis por hs.bi.ante. A de MaHo Gl'Ollso 

S i6i:OOO$ 011 2$800 por habitante. A de Mina.a 
• O. :t. Fi:r.r,cio no~ SA.NTOS:-Nenhmna: pro- l Garaes (exercicío de 1873-1874) 1.803:785$ ou 

v1nc1~ tom fü1t~ mais do que a. de Mmas, l ggo l."eis ,.0r habitante. 
(Apoiado~.) . Est1 quadro demomtra o pouco cuidado e 

O Sn. 0LYMP~o V..1.LLA.Dlo : ...,. Observando falta de escrupulo com que e feita. a percep~o 
ainda o estado fin:i.nceiro d;i proviri.cfa, vê-se doa impostos provinciaeo. Já o nobre deputado 
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polo t2• diatricto de Minas disse, h& JlOUCO!\ 
dias, que uma. terça parte da renda era.arran
caàa do bolso dos eontribuint3s sem entrar pa.ra 
o cofre da. provincia l 

O Sa. Su.vu.No BRANDA.o :-Ma.a acc~escentei 
que as providenci!ls tomadaa fAriam cessar o 
e:i;travio. 

(Oru.:am.-se outros muitos apartes). 

O Sn. PnEsit>ENTll: : - Peço aos nobres de
putados que não dêem apartes. 

O Sa. J . PEN•oo : - Mesmo porque o orador 
eatá em unidade. 

O Sn.. 0LYMPIO VALr.APÁO :-Uma provaovi
deute de malversa.<;ão fornece a tabella da the
souraria provincial, dando conta da. reo.da a.rre
cadada no e:s:ercicio de i880-i881. A província 
tem como uma de suas principaes contribuições 
a que cobra sobre o gado que exporta. Nesse 
exercicio cobroa-se o imposto relativo somente 
a 76,783 rezes exportada~ para a córte e pro
vi:o.cias do Rio de Janeiro e S. Paulo. Só na 
eôrte consomem-se annualmente U0.000 rezes 
q_ue vem de Minas, e não podem ser infe
riores de 40.000 as que a provincia exporta 
para aa do Rio e S. Paulo, já pa.ra consummo e 
já. para oa serviços da lavoura.. O iw:e_osto não ê 
ar.recada:io sobre metade da expor taça.o. 

O Sa.S1LVU.NO BRANolo :-Estou de accôrdo 
com V. Ex. nesta ponto. · 

O Sn. lGN!Cio MARTINS:- Ett não voto Dem 
paio apoiamento. 

O Sn· AFl'ONSo C:s:LSO JUNIOR :- Nem ·eu, 

O St\. ÜLYll!Pro VALLADÃo: - A divisão do 
lmperio em 20 provincias, algamP.s de po~ 
pula.çio e extensão de verdadeiros imperios, 
outras que se approx:i~~ elas co~ições re~- · 
lares, não encontra s1m1le em. paxz a.lgum ClVl• 
lisado. Em parte alguma mantém se circum· 
scripções administrativas como as nossas. 
· A. França com uma população de 36.000.000 : 
de habitantes conta. 86 departamentos , dos 
quaes sómente nove têm mais d~ 600.000 habi
tantes, que são : ~eine, 2.~0.000 ha.bitantes; 
Nord, 1.457.764; Seine-lnfeneure, 790.000; Pas 
de Calais, 76i.000; · Gironde, 705.149; RMne, 
670.247; "Finistere, 642.983. 

Ti-es têm popula~ão inferior a 140.000, que 
são: Basses Alpes, Lozen e Hautes Alpes; mas 
é em ger.il de 300.000 a população dos depar
tamentos. Quanto á. extensão, o departamento · 
maior - o Gironde - tem 9.740 k1lometros 
quadrados. 

Na Inglaterra a unidade administrativa supe
rior- o condado - conta uma população média · 
de 386.000 habitantes e o mais extenso con
dado ínglez- o Yorkshire - tem uma super- · 
fieie de i5,7i3 kllometros quadrdos. 

Na Escossia , Irlanda e Paiz de Galles 
e:ristem 77 condados, e nenhum é de popu
lação superiol' a 755.000 ha.bita.ntes. 

O SR.Or.n.!Pro VALADÃO :-Qual a causa pl'in- A Bulgica divide-se em nove provincias, dM 
cipal de não poder-se fisca.lis2r a arrecadação quaes a mais populosa -Hairi.au t-tem 964.000 
das rendas W Não é senão a.. grande extensão lia.bitantas, seudo a maior extensão das pro
da .. província., condamnado o a.:lministrador a vineias de 4.418 kílometros qnadradoa. 
cui~ar. do expediente unicamente e impedido A Allomanha forma. urna mone.rchia federal 
de .ligar a. este e outros negocios a. attenção com cid11dea livres e uma o.rga.nização todo par-
preéia.a. ticular . 

O mesmo póde-:13 dizer da seg urança iudi- A Prussia divide-se em 13 provinci&S : · mas 
vidual, que tem alli como garantia sômente o comprehande muitos districtos governamen., 
caracter pacifico e morigerado do povo mineiro. taes sub-divididos em circulo!!. 

St. presidente, o projeeto que apresento á A Sciasa conta. 22 cantões, cuja maior po. 
conaicie!'llçio da eama.ra. crea. a província. de pulação é de 507 .000 habitantes, sende a atiper· · 
MÍ.llas do Sul, composta de territorio de Minat11 freie do maia extenso d0 7 .. i85 kilometroa qut.-
Geraes. · drados. 

Nilo é a. primeira. voz qM esta idéa. apparece A Italia, com un:.11 populn.ção de 27.482.000 · 
no corpo legislativo. No anno de i81i3 tratan- habitantes, é partilha.da. em 69 provincia.a, e cito · 
do-ae de constitnfr a. provincia. do Paraná o il- provincias das mais populoaas contém a1>9naa · 
lustre mineiro sanador Cru1 Macho.do, que en- 3.551.000 habitantes e urna aaperticie de 23.527 
tão tinha assento nesta casa, mostrou a conve- kilometros quadrados. 
:nie:ncia. de crear-se uma provincia no sul de Alám disto na. Italia. as provincias dividem-se 
:Min&s.; em i854 foi esta idéa. con:vertida empro- em diatrictos, que se subdividem em com-
jecto; em i8ô2 nova proposta foifeiia e em 1868 munas. . 
pI'O'[lOz-se a.creação da provincia do Sapucahy. A Hespanha. conta 48 prol'incias, cuja pop\1.-

Eates factos, as manifestações da imprensa e lação media regula. 344.800 haibtantes. . 
o avultado numero de representações que em Portugal tem n<J. Europa oito provineias (não 
diversas àpocas foram dirigidas ao corpo legia- comprehendendo-se llad~ira) contando a pro:
l&ti'Vo, pedindo a erea<;il:o da nova. provincia, vincia mais populosa-Minho-1.0!9.000 hab1-
revela.m que é e.ata um& aspiração geral no sul ~nte e a mais extenaa umasuperficie de 24.4ii 
de ?tliilas Geraes. kilometros quadra-:loe. . 

(Con~inuam os 1n·otcJtos e c011testações àa O imperio da Russi& divide·se em 72 ~ove~· 
dqititaçllo mineil'a.) uoa, cuja popub.ção, exceptuadas as grandes c1-

dades é inferior a 1.000.0CO de habita.ates e 
O Sn.. Pn.1"..11nl!.:-;u:- AttonçD:o. poucas têm a11perficie maior de 100.000 kilo-
0 Sn. ÔLUtPto VALLAolo:- Podemos nob1•es metros quadrados. 

deputados abafa.r & minha voz; m:ll! deste modo A Stiecb comprehende tres gra!ldes· re
nio respondem ás razões com que justifico o l giões: Sveab.nd com t.425.000 hab1ta.ntes e 
IJrojecto.· (Apal'tes .) . \lma s\lperftcie de 78.357. kilometrOJ quadl'a-
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dos ; Gõtla.nd eom 2A85.000 habita.ntee e UDll\ 
superficie de 87. i05 kilometros quadrados ; 
Norrland com 390.000 habitantes e uma. su
perfi.cie de 240.688 kilometros quadrados. 

Estas :regiões ÍOl'llla.ln um certo numero ~e 
provinciu historicas. 

A Noru.ega com uma. população de 1.803.000 
bbitantes e superficie de 316. 700 kilometros 
comprehende tres regiões, que se suhdividem 
em seis stifts. 

A Dins.ma.rca com uma população de menos 
de 2.000.000 de habitantes e superfieie de 
:142.000 kilometros quadrad06 forma. 8 :Hifts. 

A Hollanda com uma popnln.ção de 3.Bi0.000 
habitantes comprebende U provincias,das quaea 
a mais populosa- Eollanda meridional - tem 
748.000 habitantes e a mais e:stensa tem uma 
aupei'ficie de ·5.087 kilometros quadrados. 

A Turquia. com uma popala.çiio de qaasi 
9.000.000 de habitantes forma oito cirenmscri
pçõe11 administrativas. 

A Grecia, com um:\ população de i.460.000 
habitantes e superfü~ie de 50.000 kilometros 
quadrados, contem treze prefeituras. 

A Austria e Hungria formam 18 províncias, 
algumas de grande popula9ão; mas apenas a 
Hungria tem de extensão 214.543 kilometros 
quadrados. 

Demais entre o yoder central e a commnna, 
cuja constituiçãO e bem regular, ha dons e ás 
vezes tres intermediarios,que facilito.m a acçã:o 
administrativa. 

Vejamos &!}'Ora. a delimitação a.dministra.tin 
dé alguns pa1zea da. America. 

A Confederação do Canada, com 3.720.000 
habitantes, tem oito províncias, das qaaes a mai1 
popl11011a.-Onta.rio-iem i.62i.OOO habitantes e 
279.000 kilometros qu11odrados. 

Os EstadO!!·Unidos contém 39 Estados, um 
districto federnl e Q territorios. Poucos desses 
Estados têm população superior a um milhão 
de habitantes, conforme o recenseamento de 
i870, e de bem poucos a aaperficie é supe1•ior a 
200.000 kilometroa qúadradoa, 

O Mexico comprehende 27 eatadoe, um di&
tricto federal e um territorio . O maia poplt
loso dos e11tados tem 007. 000 habitantes e o 
m&ia extenso t~m 217 .000 kilometros quadra
dos de su perficis. 

A Colombia,com uma população de2.688.000 
habitantes e sa.perficie de 748. 900 kilOl!lelroa 
qnadrados, compõe-se de oito estados confede
rados. 

A Venezuela, com 1.807.000 habitantes e 
i.044".400 kilometros quadrados, tem 13 es-
tados. · 

A Républic& Argentina, com i.820.000 habi..
tautes (segundo o recenseamento de i869) e 
2.080. 900 kilometros quadrados de superfi.cie, 
constitue uma. confederação de i4 estados e tres 
territerios. 

O Oruguay, contando 450.000 habitantes e 
18i .000 kilometroa quadra.dos de 1mperficit-, 
contém t3 departamentos. 

Mesmo na America, Sr. presidente, a divisio 
dos Estados-Unidos, onde facilita-se a formação 
de novos esta.doa e teri'itorios, a do Chile, da 
Republica Argentina e ou•.ras difrerem muito 
da que co;11serva.mos. 

O S11.. SoA.u:Bs :-A Confederação Argentina 
com 1oda. su& extensão tem uma. população 
igual á de .Minas. 

O SR. ÚLYMPIO VA.LLADÃO :-A onidade ad
ministrativa superior de Inglaterra tem uma 
extensão média de 269.442 hectares e na média 
386.000 habitantea. Ainda deve-se notar que · 
os a.dmlliiatradores dos condados são tirados 
dentre os proprietarios residentes, conhecedo
res de suas pl."eeisões e reenrsoa . Demais, nã'o 
se conservam nas sedes dos condados ; devem 
ir a todas as localidades para conhecel-as. O 
exemplo deste paiz, digno de ser admirado, 
contrMta completamente com ·o systema . ado. . 
ptado entre nós em relação á. administração . 
das províncias. Sll'.o nomeados presidentes das 
provincil>ii brazileiraa membros do corpo legis
lativo, que aceitam esses logarea dura.nte as 
férias parlamenta.res ; e em epoeaa de eleição 
preferem-se os mais peritos na direcção da. 
machina eleitoral. Interesses mo~aea e mate
riaes das provinciaa, policia, finanças, normu 
de administração verdadeira pouca importanci.a . 
merecem! 

Manter-se a irregularidade que tenho no· 
tado em nossa divieã'o administrativa, ê não 
q ueMr dar li. população as -vantagens a que 
tem direito. 

O Sn. FELtcro DOS SA..-;TOS :-Veja ei é me
lhor a adminietraçãodas peq11ena11 provinciaa· 

O Sn. Otu1r10 VALLAt>Ão:- P.ilo projecto 
que confocciouei, a proviucia de Minas do Sul 
ter' uma. popnlação q ua se app~ox.ima de 
600.000 htibita.ntG!I, como mostra o seg11i12te 
quadro: 

i l\funicipio de Pouso Alto.. 18:588 habite. 
2 > de Ita.ja.bá. .... 23. U8 > 
3 .,, de S. José do 

4 
5 
6 

> 

> 
O Equador; com i.400.000 hii.bitantes e 

650. 000 kilometros quadrados de superficie tem 
trea departamentos pai-tilht!odos em provi11.cia~. 7 

o· Perii, COPl 2:500.000 . habitantes e 8 
i.322.000 kilometros quadrados de superficie, 9 
colilprehend0 13 depa.rta.mentos e tres provin- tO 
cias. H 

> 

" 

Paraizo ..... 
de Christina. .. • 
de ·Baependy ••. 
de Ayaraoca .• 
de Pouro Alegre 
de Ouro-Fino •• 
de Jaguary ...• 
de Ca.ldas ...... 
de Musambi-

21.4:10 
20.415 
.22.467 
16.587 
!7 .785 
i3.5i6 
i7.528 
i0.5~9 

> 

A Bolivia, tendo 1.388. 700 kilometros qua· 
dC'a.dos e 2 .000.000 de habitantes, conta nove i2 
departamentoe, . 13 

O Chile, com 343.500kilometros q_aadrados e 
2 .2i7·.000 habitan.~es, fórma. i6 -p?ovrnciaa di-.i- i.4 
didas em 58 departamentos. i5 

" > 
l> 

>. 

• 
> 

nho..... .... 9.346 > 
de Cabo-Verde.. 8.546 > 
de S. Sebastião 

do Paraizo .. 
de Passos . .. ... 
da Campanha •• 

:14.934 
6.681 

20.300 > 
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. !6 Mllllioipio de S.Gonçalo do 
Sapucahy ••• i6.697 habita. 

i7 > do Ma.eh.ado • • • 9.755 • 
i8 > de Alfel].aif ••••• 21.492 > 
i9 > de Trea Pontas. 16.~4 > 
20 • de Lavras ••..• 17.909 > 
2i • da Va.rginha .•• 12.551. > 
22 > d3 "llberab& •••. 19.952 >· 
23 > da. Pra.ta .•.•••• 10.738 > 
~ > de :Monte Ale-

gre . .-.• ·•••·• H.3:1.3 > 
25 > do Sa.cra.m~nto. 22.656 > 
26 > de Ara.xá.." .•. •. 15.296 > 
27 > do Carmo do 

Parna.hyba .. 7.215 > 
28 > da. Bagagem ... 26.064 > 
29 > do Pa tl"ocinio •• 3L317 > 
30 • de P.a.tos ....... i5.066 • 3i > do Ri ó-Claro .. · • 9.887 > 
32 > de Dôres da. Boa 

20.4H > Esperan9a .• 
Freguezias de~tacada~ de ou-

tros Il!-Unicipios: Carrancas 
e S. Vicente Ferrer •.•••••• 6.261 > 

537.211 > 
À popnlar,;ão esta calcrua.da de accõrdo com o 

relatono qw~ a dire ctoria de eetatisiica. a.pre
sentou a.o MiDíaterfo da Imperío em 1875. 

Com a creação desta provincia, Minas Geraes 
ainda continuará a. maiOr em população ; e a 
nova. pro"Vincta. de Mina.s do Sul ~erá. sómeuw 
inferior elll. pop1tla.çãd áqualla., á. Bahia, Per
nambaco, S. Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. 
· Não ha, portanto, razão para düer..,;0 que 
proponho a crea.ção de uma provi.ncia pequena, 
f{Ue sã concorrera para tirar a importancLI. de 
que goza Minas Geraes. 

De resto, miueir()S co11tinua.rão a. ser OI! filhos 
de nma e ou~ra. província e as tradiçõ~ com· 
muns hão de sempre ligai-os. 
. A renda pr0vincial arrecadada. no territorio 
que se projecta elevai." á provincia., foi no exer
cicfo de i880-i88i a. séguinte: 

Recebedoria de Campanha de To-
ledo ..• , ••• ;,. 

> Dôres de Gwu:upé 
> ltajubã .••.....• 
> Jaguary ••.•..•. 

• > Monte-Santo ..•• 
» Oúro-Fino ...... 
" Passa-Vinte .•.•• 
> P~s~-Quatro ••. 
» Picu .•..••.•••• 
» Ponte-Alta •.••• 
» Samamba.ya ••.•• 
> . . Sapu<:ahy-mírim. 

Pelaa . eollectorias. , ••..•.•.... 

i:288$735 
i0:979$133 
34:449$219 

8:787$824 
8:806$042 

i0:5450550 
95:619$2!3 

481$005 
!35:282$881 

6:1347$080 
5:212.$962 

50:250:246 
368:549$89() 

Somma •...•••••••.•..• 561:815$435 

A me].hor füicalisação só elevara a.o dobro 
essa renda.. 

Os elementos de riqa.eza. que encerra o ter
r~torio que form~rá. a. nQva provincia são con
s1deraveis, como dá a conhecer a e:tcelle11 te 
monograpbia que . sobre ·grande parte dolle 

aclkba. de publicar o inteligente e labori0110 
autor do Almanak Si&"l-Mineiro. 

Sr. prasidente, em apoio da creação da nova 
provineia não d::1vo eaqueoer o que eom o valor 
de &ua a.utoridad.e clliise o fuuldo e.ena.dor Can
dido Mendes de Almeida : 

<s: Que singular syste.ma de governo é o 
nosso, que,.por falta. de wna sensata divisão 
de prQvi.n.cias, deixa. tão mal administrados 
gr11nde numero de brazileiros l 

<s:.E que razão de Esta.do ha para manter-se 
el!lles acervos anormaes de territorios, indeci
fraveia pera11te a geographí.& e a politica., e 
que, sob a. especiosa denominação de provin• 
e ias, são para a nossa. na.cionalida.de, como para. 
nossa. união, um perigo no futuro~ . 

"Cumpre dizer.o, .ª dif6.cul.dade de manter 
uma tão pesada constl".ucção tem: lembra.do a 
divisão em daas ou ma.is provineia.s. 

ogJá um passo se deu com a ereação da nova 
dioce:ae de Diamantina; e a idéa. de uma pro~ 
dncia, no territ.orio & margem do Sapucahy, 
ni fa;i;endo fargos sulcos na. população que 
demora nessas regiões 

... ora, si tal movimento se não ciontiver, esse 
immenso territorio pas&al.'á por mna transfor• 
mação bene:fica par11. as populações que nelle 
h!lbitam, como para todo o paiz ; será o indi
cio de Uill grande melhoramento social en-
tre nós. > . 

Os nobres deputB.clos que me têm interi·om
pido, dizem que se deve rever toda orgalliza
ção adniinistrativa do Imperio. Mais couve· 
nienta aeria incontestavelmente :fa.zel-o ; rou 
SS. ·E Ex. olvidam os embaraços que e~ ten
tativa. tem encontra.do, o que o actual Sr. 
presidente do couael.ho ex.põe no relatorio qa.e 
aprneentou em 1882 como ministl'o 1nterino do 
Impel"io. cAs primeiras divisões administrati
vas do Brazil foram tão arbitrarias, que BÓ se 
jnsti.fi.cam pela fa.Ha de conhecimento topo
graphieo que havia do paiz. 

c.Bm viata daa primeiras e imperfeitBos cart.&s 
do nosso exte:isissimo littoral e sem attenção 
ti. naturez~ do territorio e seus aceidentea, foi 
este dividido em quinhõGs, que uca.l'a.rn consti
tnindo as antiga.g capitanias, as qua.es passa
ram depois da noesa indepeudencia. a. ser 
consideradas pr-ovincias. O qne então se fez 
oom tal ou qual razão, por aquelle- deficiente 
conh~cimento topographico, conservou-se de
pCJis sem jlll!tüic:!.do motivo, e as poucas alte
rações 9. ue so:íl'reu a prime ira. divísio não pll• 

· dei:am duninuir a irregala.ridade que oiferece o 
ma.ppa do lm_periG, quanto á circumscripção 
administrativa.·. Logo que sa creou o llllpe:tio 
reconheceu-sa a. necessidade de u.ma. nova 
circumscripçãG provincial. Cb.egou-ae até a. 
êlaborar o regulamento geraE dos limites tla.s 
pro1linclas, trabalho que nunca se imprimiu e 
extraviou-se, dendo Bido l>aldadaa toda.a as 
pesquizas para encontral-o em nossos a.rehlvos 
ou bibliotheca.s. 

<s:Ha. alguns trabalhos ela,borados nos gabine
tes de estudo dando carta. homogeneidade a essa 
divisão. Os seus autores, po,rém, nãD a.ttende
= para. a. popula.çi'io e snas rel~.ões co=er
cia.es, nem sol>reto.do p1ra. o rendimento dos 
impostos provincia!)S, qlle p9esa m:i.ntera. adwi-
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nistràçlro das provincias propostas, sem que a 1 tei:non o nobre deputado pelo 12° di.stricto de 
sua creaçâ'.o se toras onerosa aos cofres geraes. Mina~. 

«Cuidaram mais de certa ;ragularidade topo- O illus~ra deputado a quem me refiro oan-
grap1ica, 9.Ue talvez si.rva. no fuLuro, do que surou a direcção dada. á essa. eotrad& de fe~ro, . 
dil.s necessliàdes adminl8tra.tivas. Pa.l."ece que o preço que !: me~ma cu~toa, e notou defe1t~s 
nã-0 convém traçar nova carta, crear novas pro- na c_onstrucça.o. Su2to ainda neste 'Ponto d1-
vinciu sómente para dar a cada u1Ua dellas a · ve:rgir de S. Ex. 
rn&sI11a. porção de territorio e unifoI"misar o O Sn . SrLVIA.No B!'...1.N1>1o : -Sinto que. 
ma~pa do paiz, fazendo desapparecer à :irregu- V. Ex. aeja. o unieo depnte.do de Minas que · 
landade.da~ c~umscripoões aetuaes; m~a ~illl es~eja. em desaccô~do commigo. (Apa·rtes) 
estudar pr1meu;o o melhoramento dos 111n1tea . () Sn.. OL Tl4Pro V ..i..;,ut>Ão :-,O . sul da. pro
existentes afim de que fiquem, alterados que vinci.a de Minas é uma extensa zona sarjada. por 
sejam; bem detini.dos, de modo que cosoom AS tres rios mais importantes : o Rio G~ande a.o 
queixas e eonfiictoa a que se prestam sua. in- norte o Rio Verde ao centro e o Sapucahy ao 
certeza. e imp&rfeição. O traço pelas vert~nte~ aul. Tendo-se de construir uma estrada. de · 
~a c~rlilheir~ .. 9 e . p~lo ~o d?s grand~: r1os e ferro que facilitasse suas c_ommu~icações <:O?l o 
prefer1ve.l ã:i li~ imagu:um.as, aos riachos e seu ma ior mer<:Mo, que e o .Rio de _Jnne1ro, 
montes ins1gi;1nca.n~G!J;. ·por'}uanto dá menos qual 0 valle que devià obt~r preferenc1a l Se_:n 
legar a questoe~ . or1g1~adts y~a c9branc;a de duvida 0 do Rio Verde, pou, procurando-o; na.o 
impOlitoe, pelas dihgencia.s pohcta.es e ~elos i;ie- só a estrada de ferro iria ao centro d~st~ parte 
gocios eleitora.as. Só com o tei;npo e a m~_i~a da província, como havia de satisfaier mais on 
que se povoa~, yem a .necessidade de d1v1d1- menos as populações que habitam os va.llea do 
rem-se a.11 ~rov1nc1~s r.\u1to extensas e populo~ .Rio G·rando e Sapucahy. 
sas, como e a. de Minas Geraes, ou ci:earern-se Si fosse aceito o projeeto que o nobre dep11-
outras formadas dos e%trem?a long1.nquos da tado exaltou, isto é, si fosse preferido o v~lle. do 
algumas deltas, como a. de S. Francisco._ qoe Sapucahy estaria aafüfoito o e11l da pronnc1a 1 
ponde do senado. Considerando a urgencm do Absoluta~ente não; e então seria. feita com 
alludido trabalho, o meu illus.~rado antecessor mais vantagem a g11erra que em 1875 iniciou
providenciou para. que se colhJam todos os do- 99 na província de .S. Paulo ci:>ntra a co~truc-. 
cumentos que sirvam de fon.te de consulta ção de uma via de communie&ção acc~erada. que 
quando se hoaver de dotei:mlllar quaesqaer 0 ligasse ao Rio de Janeiro. Oema11> 1lio tem 
alterações. Convirá que depois se . co~m~ta ao fondamento o antagonismo de interesses gue se 
estudo de pessoaa competentes a mdica.çao ~B pretende eraar entre a população dos va!les do 
alterações maiil ina~antas , 9que ~a.a propr1as Sapnca.hy e Rio-Verde; além de não·ser eonsi
localida.des se aluc1dem as duVJdas qae nlk> dera.vai a distancia que os aepal"&, aa aguas 
raro apparecem ~osmappas . >. • . _ deste rfo -vilo lan~r-se naquelle e, pro~ng~·a 

Esperar a rensi<? g~raI da~ c1rcam9cnp~s eatrada de ferro até 9 ponto de. sua. Jnncçao, 
prnviuciaes sGrá ~diar lD~efintdamente a reah- como eonvam fazer-se, tica1·â dominando ~a~da 
zação de uma 81lp1ração JUsta, como a que de- parte do nll~ do Sa.pucahy e aproveitara a· 
fendo neste momento; . _ navega~ em u010. extensão não pequena. . 

Quando far·se-á ossa rev1sao 9 Qual o plano Não quero dizer, porém, que a estrada de 
que presidir:!. á mesma~ . • _ . . ferro do Rio Verde só s~tisfiu: as justas oltlg9n-

Em França. fez-ae a. dehmitaçao administra- eia• do sul de Minaa. ConvGnieuLe sera o pro
tiva obodecendo r_igorooa.ment~ ~ um ey~t~11?ª ; longamento da. estrada de ferro de Santa. l~ ibll! 
appareceu primeiramente a 1dea de ~1v;d.1r o do Rio Preto até à cidade de. Lt~.vra.s, que.Já. foi 
pau: em nove grandes quadrados, subd1v-1d1dos aolicitado !Stn auxilio pecun1a.no da provwc1a; 
em igual numero menores, com o que ter- conveniente ta.mll~m será, não o contesto, um 
ae-i&m 81 províncias. • . ramal qtie,partindo da Rio and Minas, procure 

Este pen.samento radical, mod1ficado, de.ter- 0 Sapucahy não para. acompanhar o CUl'SO deste 
minou em 1790 a formação de- 83 departa- río, mas pa;a servir 11011 m11nicfpios de Itaj11bá 
mentos . Este syatom.a, porém, ~ofl're cei;isura.a e s_ José do P&raizo. . 
por haver isolado e enfraquecido o c1dada:o Assim prolongnda. a estrada. de fer:o Rio a~d 
diante do Estado. . Mirias até o Pontal, devendo mau tarde ir 

Melhor sel'â, portanto, 9,Ue se ~od1fique a além até chegar ao Parnahyba,. feito o l"&ma.l 
nossa divisiio admin~strat1va á ~ed1da que as para 0 S&puca.hy, nas condições que indique_i, 
nece~sidades e as c:rcums tanc1as o aconea- e construida. a estrada 4e. Santa lsab31 do Rio . 
Ihar3i:n. Preto até Lavl'as, estará completo o eyatema de . 

Um dos elementos, Sr. p~~sidant~ •. que se viação do sul de Minas ; e a. inicia~iva: partiou
denm J!OUderar neste es.e~. e a fac~hdade de lar, promovida pelos poieres pronneiaea, fará 
coramanuia.ções entre 011 diversos nucleos da 0 reato. 
população. · Não ii.nimo-me já. a apreaent11or projecto para 

Sob esta aspecto ainda vejo que a estrada. de realizar"'6 a.lgnm desses melhoramento9, _por
ferro Rio aitd Minas p~erâ corla.r COJX?-S~nde que 0 estado financeiro do paiz não o perm1tte. 
vantagem ~m~ futa extensão do t 'lrntorto da · 0 S!t. P REsIDENTll:- O n.obre _deputado já 
nova prov1nc1a. . E um~ vez qi;e ::ie r;~ro ª excedeu 0 tempo que Ih~ foi c~nced1do; peço-lh.e 
eaae gra!lde melh?ra?lento, CUJOS 

8116
• cioah'o que termine o seu disaurso. . · 

sul- da muiha prov1oe1a começou a senllr, a V - Q t á n 
uoo devo de passagem responder a algnmu O SR . 0LYMP!O AL~ADAo_:- uan o co -~r>e~l!e• mGD.<>t ju1tas que a. resp11ito e.•.· s\rucçio das obra.e, n defeito ha, cabe . ao 8'0-
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ve~110 a re1ponsabilidade. pois por mais de 
uma vez mandou examínal-as por profisaionaea. 
Em um JlOnto sómente acho razão no nobre 
de}lutado: é quando S. Ex. refsri11-se ao custo 
elevado da estrada.. · 

O SR. SILVUNO Ba.uusio:- Enorm:issimo~ 
O Sa. PREsco:i::NTE: - ·o nobre deputado 

continúa. a discntir sem prestar a.tten\ão áa 
· · i:i:ünhas observaç1Ses. Peço-lhe que me auxilie 
a cumprir o regimento. 

O Sa. OLMió VALLA.Dlo:- Vou conclllir. 
· Th!vo, porém, observar ao nobre deputado que 

de algum&s estrada& de ferro feit&B com a ga,
rantia do Estado o capitd· e custo kilometrico 
t!ão oe seguintes: 

Estrada. de feno .de 
Santos a Jund.iahy - capital 
· garantido.. . .......... . .. 23.555:850$000 

Custo kilometrico. •. . • • • .•• • 169:465$546 
Estrada de ferro do 

Recife a S. Francisco-capi-
tal garantido............. 16.375:869$740 

Custo kilometrico. ... . • • .. . • 131:271$1.11 
Estrada de ferro da 

Bahia a S. Francisco-capi-
. tal garantcdo .••• ,.. ... • • • 16.002:000$000 

Custo kilometrico.... •• .... 129:724$333 
Estrada. de ferro de 

Paranagul. a. Coryüba.-eapi-
taJ. garautido.... ... ... •• • H .492:042$707 

C11Sto kilornetrico .•.• ,..... i04: H8$175 
· Estrada de ferro 

Minas e Rio-capital garau-
tido •• , .... • • • . • . . . .. ... . • iS.495:253$()85 

Ca.eto kilometrieo.. .... . .. .. 91: 1'8$548 
Vwe ~ae com capitt\l muito ma.ior e preço 

kilometr1eo auperior temos diversaa estradH de 
ferro constru.ido.s ooin garantia do Estado. Ieto 
o que indica Y Um pror11ndo Yioio no syatema 
9.ªª temo• seguido na cooceaalo de garantia de 
Juros, determ.inaçlo de ca.piW, calculo do 
preço da.a obra.s e modo de iiSCAliaal-as. 

Sr. presidenta, V. Ex., jl. me fez vêr por 
ma.is de uma. vez qua esgotou-ae o tampo que 
me foi dado; não pono, porta.nto, ir além. 

0 Sn. PU:!IIDENT.11:-V. Ex. guarde as 
outras consideraçlies para a discnssio do pro
jecto. 

O Sa. 0LnlPIO V.11.tt4DÃ0:-Mando, pois, á 
mesa o projecto ; e direi que, sendo diüi.cil re
víir-se a divisão de nosms províncias, devemo11 

. aegair o exemplo da lngla terra que, por meio de 
modificaçliea gradu~s e suceessivas, sem vio
lentar por mudança.a radicaes os habitos do povo, 
desenvolvendo as instituições aos poucos, co11,
forme aa ex.igencias do tempo e o ensino da. 
experiencia, conseiruiu constituir a. adm.i· 
nistração local de um modo tão pratico quanto 
liberal. 

Tenho concluído. 
. (Muito bem, muito bem. Ora.do;· e com

P!"iment<ido). 

~~ e~ 26 de Jllllhll de 188l 
Vide pag . 206-do Vo\. Il. 

O Sr. Manoel Por-tella. (.4.tten.
çao):- Sr. presidente, preciso occupar r. &t
tenção da. camara justificando um requerimente 
qne vou submeUGr á. sua ilustrada apreciação. 
E' elle referente á estrada de ferro rl,o Recife a.o 
S. Francisco; objecto de 9.ue pretendia oc
cupar--me por oecasião da. dLacusslo do orça
mento do Miniaterio da. AgTicultura., o que não 
não me foi posaivel fazer pelo encerramento 
que se deu na 3• disc1l88âo. 

Q meu requerimento, Sr. presidente, não 
tem por fim c0I1Bura, o governo, m~s simples.
mente solicitar informações que me habilitell\ 
a. formar juízo a respeito do modo por que o go
verno imperial tem considerado intere9ses im
portantes, que se preudem á a:lministra<;ão da.
quella estrada. 

Já tive oecasião; senhores, de chll.Jllar aqui a. 
attenção de dous dos ex-ministros d& agricul~11-
ra, os Srs. conselheiros Ma.noel Alves de Arau· 
jo e Padua Flenry, pa.ra aquella. esfrada muito 
e1pecialmente eom rela.çio ã tarifa. que a rega 
desde longo9 annos. Parece que as minhas 
considerações nãoforamattell!iidas por SS.EEx., 
porque até hoje nenhuma providencia, q~e me 
conste, a-ppareceu da parte do governo 11npe
risl. Conseguintemente tenho precisão de cha
mar de novo a attenção do governo e de pedir
lhe informações para que, si o governo não 
attender is necessida.des a.Ili geralmente reco· 
nheCidas, eu possa com mais íu11damento tornar 
sensivel o reparo que &ço do descuido, com 
que elle olha para aquella eetra.da. 

Antes que justifique o · me11 requerimento, 
Sr. presidente, permitta-me V. Ex.. 0 a ca.
mara que eu a_!lroveite a occasião para dar in
formações que habilitem a camara ajuizar do 
futuro dessa estrada e dos re81llta.dos que oil'e· 
rece, para que se não considere que foi uma 
estrada. const1'1lid& sem garanti11 de desenvol
vimento de seu trafego e em pura perda dos 
cofre• gemes. Tenho por ma\8 de uma vez 
ouvido em apartes e ms~mo em discursos, de 
al~11ns dos 11obre11 depa tados,observàções a res
peito da e11trada de ferl'O do Recife ao s. Frau
ciseo, que jastificam o procedimento qus voa 
ter, mostrando qDAnto eão ellaa destituid1s de 
!and&mento. 

Senhores, pa.ra. .que bem se possa. ajuizar dos 
resulta.dos obtidos por aquelb. estrada, nii.o é 
preciso mais do ct ue ler o escripto que o digno 
engenheiro 1i.eca.l, o Sr. D~. Ezequiel do& San
tos Junior publicou na província de Pernam
baco, no Jo'l'nal do Recife de 9 de Novembro 
do anno paus.do, em respoa\a a. um jorna.l desta 
capital. 

Não roubarei tempo á eamara. len:io todo o 
escripto do illnstrado engenheiro, ma.a aóm011te 
a p!1.rte em <juo iille, soccorrendo-se aos alga
rismos das ílnaa rela.ções que apresenta, uma 
:referente 1. renda "bruta ·kilometrica de varias 
ferre>-vias do imperio em i882, e outra da re
lação por cento da despeza ordina.ria para a 
rtnd& bruta, tira-de modo i.rrecuaavel e inCOtl• 
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teste.vel conclusões as mais favoraveia áquena· 
estrada (tê) : 

« Renda bruta kitometrica de varhi.s ferro
vias do lmperio de '1882 : 
Ferro-via de Baturité. _ ..•..... . 
Dita do Sobral.· •.... _ , , .......• 
Dita do Natal .... , , • , .....••.• 
Dita. do Recife ao S. Francisco._ 
Dita da Bahia ao S. Francisco .. 
Dita contra] da. Bahia .......•.•. 
Dita D. Pedro II ..... _ .•. _ . __ . 
Dita do Carangola ...... _ ... _ .. . 
Dita de S. Paulo e Rio da J a-

3:543$58"2 
498$070 
783$969 

8: 6.t2.'S934 
3 :338$427 
2:160$978 

18:270$323 
3:681$971 

neiro .............. _. _....... 5:204~05 
Dita dG S:mto3 a Jundiahp •. ,. . 39:048$800 

« Relac;ão por c~uto da clespeza ordiuaria 
paro a. renda. bruta : 

Ferro-via· de Baturité . •. .. •...••. 
Di.t,i. do S~bral. .. .. . . ...... _ .. .. . 
Dita. do Natal. .. •• ....•...... •... 
Dlta do Recife ao S. Fi-ancisco • •.. 
Dita do Recife ao Limoeiro , .. . •.•. 
Dita da Bahia a.o S. Francisco ... • _ 
Dita da Cenlral da Bahia ..•..••. • • 
Dita. C. P edro IL . • ; • •....••... . 
Dita do Carang ola. ................ . 
Dita de · S. Paúlo e Rio de Ja-

69,2 °/o 
i 00,9 °/o 
228,1 °/o 

48,9 •/o 
92,9 º'º 120,6 º/• 

:128,0 •/. 
52,1 °/o 
52,3 °/o 

ne1ro .. ..••..•...... - ..••.•• , • , 83,6 0/0 
Dita de Santos a Juncliahy .•.. ,... 34,7 º/• 

A primeíra. das relações acima prova que, 
das emprezas de viaçãci com gar.'l.ntia de juros, 

• sómento de Santos a. Jundiahy colhe rc:ultado 
superior :i. do Rocife ao S. Frnncisco, que oc
cupa, pois, o segundo logar, entre as ferro-viu 
subvencionadae; e o t erceiro, ontre todas 1111 
impC>rtanteg fe rro-vias do Imperio ; a >;egunda 
relaçJio tornn bem claro e mu.nifosto o ruodo 
economico coIU que 6 admi niatra.da. > 

Eetas pala.V!'aa tornam cla ro que a estnd;\ do 
fe rro do Recif ' ao S. Fr.incisco nllo moroco as 
apreciações desfü.voraveia c1ue aqui tenho o~ 
v1do . ( ,lpo ac[•,,,· ,) 

No l'<'latorio do :M:iuiste r io da AgricuH11ra do 
correnta anno encnutram- kn inform:u;õos qltO 
mostralU o desenvolvimento havido no trafego 
d:\ estrada, uo qui11quenniode 1879-1883. 

Dello consta qua o llumero de-jias.<oqeii·os 
- ci.ue no primeiro daquclles 1u111os foi de 
:l.79.000, produz indo a renda de 206:000$, ele
vou-6e no segundo a 223.000, dando a renda de 
240:000$ ; que a. quantidade de me1·cacforias 
t ransportadas elcvoll-se a 65. 000. 000 de ki
lo~ram.mas, produzindo a recei ta de 577:000$, 
:i i:s9 . 000 .• 000 de kilogramm.as, da.ndo a. re· 
ceita de i47:000$, sendo not~vel a dí1feren(ja 
para. mais no a ~sucar tra as portado, que ele
vou -se de 53J.OOO ea.cccs, produzindo a reooita 
de 339:0 00$ á. 648.000 saccos. dando a receita 
de 959: 000$000! · 

Do meemo rela.to~io consta. que a-i·encfo 
ln-uta-, tendo sido de 902:000$, subiu a 
1.121:000$. subindo tqmbem a-renda liquida 
- :te 2112:000$ á 484.:000$; e que a.- garal'ltia 
-paga pelo governo de11ceu de 670:000$ a 
~77 :000$000. 

E' Cêrto (\'10 11. vel'ba. de-despeza. de cu5teio 
e extraordinaria- elevou-se de 610:000$· a 
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636:000$, mas foi isto devido .&O aecreacimo na. 
- extraordinaria-com obr&s autorizadas para 
a snbsthuição da eatação da. estradH. nas Cinco 
Pon tas. 

O Sa. ANDMDE FlG:Ul!lIB.A dá um aparte •. 
O S!t. M!...,.OEL PoltTELL.l..:-Eu por IW1.is de 

uma vez tenho procurado verific.ar qual a impor~ 
tancia exacta. ([Ue 011 cofres geraea têm despen
dido, quer com a gara.ntia. geral, quer com a ~a~ 
r:intia pr?rincial, para habilitar-roe a apreciar 
as propos1çõ3S do nob"re deputado e outroâ illue
tres collega.s que 80 têm occupa.do <ili. estrada 
de forro do Recife ao S. Francisco, e confesso a 
V. El: . e á cama.ra. que não tenho podido con
seguir este resultado, c.ttenta a diver$idáde de 
infora:111ções a r espeita. 

Ainda este anno o J onwJ d!J Comme,·cio de 
U de Abril disse q~e os cofres gera.es tem de15-
peadido com. a garantia geral e provincial a 
quantia de 8.353:281$093; o mesmo .!ornai do 
Com.mercio de an~houtem in.forma .. que a. 
quao.lia despendida eleva-se a 14,033:455$030. 
Si recorro a. uma tabella das despexas feit
pGlo MinisLerio da. Agricultura, desde 1861 
11té 1881, vejo que apen&JJ se tem deapendidQ 
9.000:001)$000. 

E, o.o p:;sso que o relataria do Mini11lerio da 
Agricultura em f880 fiita em 7.947:878$501 a. 
quantia despendida, o do mesmo ministerio em 
1883 a. eleva. a. 13 . 351:264$297. 

Qualquer que tGnha. sido a qnantia de11pendi
da, cumpre não esquecel' que aquella. ~strada 
têm coc.corl"ido para o de~envolvimento de. pr~ 
du eção na. provincia de Pernambuco, eapecial
menta da producçllo do ass.Lcar, e portanto para 
o n.ugmento da rocei ta geral do I1nperio. · "' 

E, seja-mo l icito ínvoca.r, em coniirma.ção 
doste j uizo, as palavras que passo a ler do digno 
engenheiro fiscal, constantes da publicação, a 
quo rne r eferi. Diz elie (lê): 

e Si esta vic.-ferrea nto tem até hoje dado 
rond:\ quo isente o Estado do onua da garantia, 
v11riae ca.uus contribuem para ~so ; a má uc~ 
lha do traçado, que, obrigando $ linha a se-
guir o. costa. e ntravena.r uma gn.nJe :região 
int.eiramente improducti\ra, restringiu a área 
d::i cuja activi~de poderia slla aprC>veitar~se, e 
eatabeleeeu a concurre ncia com o tra.na porte 
por agua ; a. demora havida na construcção ~o 
prolonga.mento; a falta absoluta de mmaes 
que a. lignem aos centros productorei da pra-. 
vincia; finalm~nte, o grande capital. 

Lutando com to;los estes obataculos t em, 
comtu.do, esta ernpreza prosperado grandemen
te, e o encargo que atê hoje tem pesa.do· sobre 
o E >tado, com o pagamento da. g arantia, tem 
sido compensado pelo accrescimo das rendaa 
gerMs e provinciaes, que acarretou a abertura 
do seu trafego, e pelo augmento do ra.io da. 
2ona. agrioola da provi11cia., poic&, ao passo que 
em 1872 o numero de engenhos aerviclos pol! 
esta via de communicação era de 440, em 1882 
es te numero acha~·a-se elevado a. 609.> · 

Tenho presente o quadro da. arrecad~çio do 
imposto provincial sobre o assucar da provin· 
eia do Pernambuco exportado nos e:ii;;Prcici9f 
de i859-i883. Delle const& que ~ me.d ia u 
ertJportaçlto nos exercicia1 de !859-186'7 til 
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de 51.545.960 kilos, ou 3.509.392 arrobas ; nos l estrada. de ferro do Limoeiro, o superintendente 
e:ii:ercicios de 1867-1875 foi da 77.624.315 ki- da estr:i.da, diversos agricultores e peasoaa ha
los, ou 5.284.872 a.rrob:is; e nes de 1875-1883, bilitadas ;_esse trabalho foi feito e remettido ao 
foi de 103.511.040 kilo;:, ou 7.387.779 arr.ib:os. ! governo imperial; entretanto, at0 hoje ne-

Este progressivo augmento na prodncção do nb.um dos diversos ministros, que ss têm s11eee· 
assucar, não pô.ie a ~r l\.l,tríbuido oxeluaiva- r dido na. pasta da. agricultura., tomou ainda. deli· 
mente :i estrada do Recife ao S. Franci>co, mas beração alguma a respeito. · 
aem duvida, muito tem ella concorrido, b.~stan- P1·eciso sabat si o gov<irno quer manter a 
do attender que, como o declc.ra o engenheiro tarifa. que tero regido a estrada a.tê hoje sem 
fie~al, de i872-i882 elevou-se de 440 a 609 modíficação, ou si quer attender nos reclamos 
o numero dos engenhos, a q11e ella sene ! daquelh parte da provincia, que é percorrida. 

A. estreiteza do t~mpo não permitie que rne pela. estrada e que ~e serve desta para o tr11ns-
detenha. na demonstraçiio de que não são n t>ga- porte de seus prodl1ctos llê) : -
tivas os . resultados_ da. e s.trada. do Recife a.o e S.o Si o go\'erno resolveu,e em que sentido 
S. Francisco. O que fica. dit.o á bastante ]Je.ra o as propostas feitas pelo engenheiro fiscal em 
fim a que me propuz. . . . . sea. relatorio de 1882 para: 

Quem conhece e hoJe ~ercorre os rnun1c1p1os fo, montar-se umo. ofiicina litographica e 
a q~e. ella serve, especialmente Escada, ~a- autographica para impressão· de bllhete3, co
mefe1ra, Agua Preta e Palmares, não pode nhecimento~ guias e mappas. > 
deixar de .reco!lhecer co~ satisfação quão. be- Senhol'es,-~orpr.enic realmente que a. estrada. 
nef!co~ tem sido os effe1los dessa ferro-via, e de feri:o do Recife ao S. Fra.ncisco importe de 
de mmto esperar de seu~uturo, que C?mpensara Londres os bilhetes, as guias, os mappas e tudo 
a1n:plament~ as . q.uant1~~ d_espen~idas pelos mais que precisa para o servi~o da estrada, 
colres pubbcos, s1 e qua Jª na~ estão compen- quando, m ontadas as duas ofilcinas a que se ra
sadas pe~o augwenLo _d~ .rec~tta geral e pe!o f ! f& o engenheiro fiscal, podi;i. este serviço ser 
desenvolv11nento da. c1v1hzaçao na popubçao feito a.Ui e. m~is bara to. E' ta.Rio maia notavel 
que occupa a. zona do s 11l .da. provino_ia . iaLo qua.nto é certo que os · bilhetes, 0 3 mappas 
Pa~ agora, ~r . preSlc!,ente, a JUStlficu o etc., estão sujeitos ao pagamento de direitos 

r.equenmento de mformaçao. na alfu.ndega, o que importa. augmento de dea-
Desejo saber (lê): peza._O engenhe'r~ fiscal prolloz ao governo a. 
f .º Si foi cumprido e quando 0 aviso de 9 de crea_çao dessas o~Cl?M! !'cr~dttando que elb.s 

Fevereiro de 1882, que ordenou 0 prompto cum- trariam &"ran.de din:nn111ça.o na. despez!l. Entre
primento do da 'de Junho de :!.S8i. tanto, ate hOJ~ nlio consta que o &"overno tenha 

O segundo destes avisos respeltt1 ao serviço toma~o r~soluçã~ alguma a resplltlo. 
de engeuharia naquella estrada.. O engenheiro Mais ainda (7.e) : . 
fi1~l,ern seu relatorio de i882,e:i:pNesou·se nos "' 2°, supprimir-se uam das tre;; clasaes do pl.S· 
aeguint :a termos (lê) ; sageirOIJ o r!lduzil'-se os preç9s das d1,1aa restau-

c E' muito limitado o pesso.11 da companh!a te>. > 
na. repartição de engenheiro1. Os c:i.rgos de Sobre esta proposta do engenheiro dsul ne• 
engenheiro residente e de chefe d:i. tracç!lo con- nh11ma resolução tomou o governo com relação 
linuam a ser 011mulativame11t i oxercidos por ao trafego do passageir"s; eram constantes as 
urn empregado, c~ntra. a disposi9iio do aYiso de i•ecla.mações, pedindo-so que houvesse um se-
4 de Jnnho de 1881, qna ordenou o. nomeação .0:11ndo trem de pa.ssngeiros. Essa roclamaçio, 
de um engenheiro residente . Continua. n falia dipois ele muitos anuas, foi afinal, em i880, 
de pessoal technico a. ser p1•ejudicial ti. mo.rcha atten:liúa pelo governo a desle Janeiro de iSBl 
e regular andamento dos trabalhos.» houve nm segundo trem par-.i. pauageiros. O 

Este aviso, foi pelo de 9 de Ft1vereiro de i88~ resultnd~ desta medid11! pera. q.11al tanto s~ cla
mandado cumprir immediatamento. Prooiso mava, fot o BUS'!DGnto unmod1ato d:i. receita da 
nber ai foi c11mpri:!o e quando este aviso (lê) : verba-PMsage1ros-. Entretanto, & r.ropost:L 

e Si o governo r ecebeu o trabalho da com- de reduc~o no preço. das. pa888.gens, f~1 ta pelo 
missão nomeada em 1880 para. or<>anizal' novo engenheiro fiscal ate hoje, que roe conste, nilo 
regule.manto e tarifa. e no caso 

0 
affirmativo teve re;oluçã'.o por parte do gov!lrno (lê) : 

qual a :.dilliberaçãoq~e t~mou a re~peito.:& ' . ~ 3 .0 A:mpliar-se a_toda.s as_ remessas de ~e
.. Senhores, a. ta~i fa. qus regula a estrada de n eroe agr1colas ~o pai:.: o abat1mento ~onced1do 
ferro.do Recife ao S. Francisco é a mesma com às de p eso supener ~ 3 toneladas metr1cas. > 
q11e essa est~ada foi aberta ao transito em 1858; Este 3.?aLimento, que, pelo regulamento da 
até lioje não :soffre!l alt~ração. As reclamaçõ~s e~trada, e. da·.lo em b~nefic10 de cer~s mel'cado 
t êm sido successivas no sentido de fazer-:>e-lbe rms, devia sel' ampha.do e g<>nerahs:ido a todos 
moiüicações, · a.o menos com r.elação a a lguns os pro·iuctos do p.:i.iz, porqu~ só assim a .estr.i~a 
dos productos qile ella tl':lnsp:irta. Es>as -recla- p-0d~rá pre. tar todos ~s s~mços a. que e dest1-
ma,ções determinaram, afinal, o governo· a. or- na.la . A este respeito tambem o gove!'uo não 
denar a.o presidente da provincia, em 1880, e tomou resolução a.lg11ma (lê) : 
eate a. nomear uma. commissão que procedesse < 4.0 Rever-s ' . a. classi.6.cn~ão de mercado-
á r~viaio do regulamento e da. ta1·ifa e o:fl'Gre· rias. > 
cesse um trabalho sobre o qual o governo ti· E' este um dos pontos do ineiatontes racls.ma
vease de resolver. Pois bem : é&3a commi1sito ções da. pi!.rte doa proprielario11, eaj os pro
~i no~1ad& ;.fizeram p.arte della, nlo .. só o en- dueto• slb tro.nsportados pela· via íerrea do Re
g1ulh11~0._&cal1 como o .e~genheiro- &cal da cife ao s. Franc:111co. 
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O engenheiro fiscal achon esta r~clamação 

tão procedente e tão digna de consideução, 
que não d111'idou. fazer ao governo proposta a 
respeito; ma> este na.da resolveu (lG): 

«. 5. 0 Adquirír~se mate<ial rodante, apra
priado ao transporte de certos genel'O$, como 
mel e aguardente. » 

A estrala de ferro não Lem material apro
)lriado para o t~ansporte do cc;rlos gemeras. O 
desenvolvimento que tem tido por alli a cal
tura está. reclam indo a satisfação d·~~ta neces~ 
aid2de. O eogrnheiro fiscal comprehendeu bem 
que era urgente satisfazei-a, proponlo ao go~ 
verno que autorizasse a companhia a habili
tar-se com o ruat·;rial precis' para esse trans
porte. 

Não p<eciao referir, porqne seria alongar-me 
demasiadament~. r.s reclamações que têm feito 
os agricultores, especialmente com 1·elação ao 
transporte do mel e agaa1·deute (lê): 

• ô.• Sabstituir-se por outro o expediente ir
regular adopta.do na9 remessas feitas p:i.rn Lon
dres, de que tem resultado prej1.1.izos p~las dif
feren~s de cambio. » 

ção á estrada dê ferro, o mesmo syatema ado· 
ptado na India Ingleza a respeito d~ m<)smo 
serviçoquautoás suas estratas de f}rr;>, O en
genheiro fiscal em seu refatorio considera con· 
veniente ( l il) : 

« Recolher seme.~tro.lm ente a nm estabeleci
mento b:mcario, em nome do g-overno, toda a 
renda liquida ; eft'cctuar o governo as remes- · 
sas quando julgo.1• convcni·:mt~ , lançando em 
conta a differença de cambio, da mo:lo que os 
lucros e pord:J.s desta verba: sejam divididos pe
los accio::üstas ; e realizar no fim de cada se
mest1•e o pagamento integral da garantia. ã com
panhia, qua!ldo t!urante o semestre não houver 
feito remessa alguma. » 

Nota elle que de 139 remessas feitas, foi d~s
falcada. a receita em f26, sómente em 2 o cam-· 
bio reg11lou ao pa.r e em 11 foi favoravel a ra
ceita. 

O SR. PREsmE:-irE:-Pondere o 1101.tre depu
tado que o tempo está findo. 

O SR. GoNÇAL\"ES FEllUEtn.1.: -A sessão 

E' Mte um. dos pontos ds proposta do en- O SR. PitESII>ENTE:-E'itá. enganado; abi·iu-
genheiro fiscal mais merecc:idores da :i.ttençiío se às 1i hora.a e 40 minatos. 

abriu-se ás U horas e 50 minutos. 

do governo o sobre o qual não comprehendo 
como at~ hoje o governo tenha guardRdo si- O S.'l. MANOEL PoJ.'l'ELL,\:-Parece-me qne 
lencio. Si o nobre ministro da agricultura, ou V. Ex. està. enga.n:i.:!o; entretanto, si não me 
qualquer dos setts antece$sOres, tivesse lido 0 pcmnHte concluir as observações c1ue estou fa
relatorio do engenheiro nacnl de 1882, certa- zendo, obedecerei h suas ordens. 
mente teria. providenciado a. rospe:to, nppro- No minucioso e b~m ahborado rolatorio, a 
vando a proposta ou regulando por fcirma cliffo· r1uo ma tenho r3farido, encont1·am-ao inform:i.
rente o serviço sobre quo ''cr.sa, Ahi, sonhorea, çõas que ntio podem deiur do ser tomadas em 
se nota quanto ó onora1la n. o.~tr11da de torro do con9idoraçito . Slntonãotcr tempo para c•xpol-a.s 
Recife ao S. Francisco pola. cfül'orança ele cnm- á camnra. 
bbs nas romassti• fGitas pnm Londr,'s, No Niio posso, pol'~m, prescindir do ler a parto 
anno do 1881 o :u ài :arJnça imporlOu om rafoMnto ao po•ao:il n. serviço da est1·atle, e pa.1•a 
100:000$00J, E ostn diffol'· !D~ll ro\•orto cont1•a. :i. qu11I chomo n alt~nçil:o do (love1·no. NoL11ndo a. 
os cofNs go1• .. cs o pro\'~ucinca, som va11tagom netividatlo o bo11 diro.cçto quo o zeloso chefe do 
alguma para a. compo.n!1in. traf~S'O de~omponhn. ns sun.~ funcções, o o facto 

SubBlituir, portnnt», o MtJ10·liont·1 111loptíl.do do toda. n c~cripturl\çílo t!n sccçito da contabi
nassa1 ramelSH, ó noc~~~idad~ c11ji1 a11lisfüt1'io líd ide díl. ropartir,ão do n·.ifego achar-se om dia 
o engenheira fis~nl oom roi•To l'Qcln.m:i. o a l'CS· o oxucuLnd,\ com pcrfoiçito e euctidão, acres
poito da qual o govarno ntlo ton\ pl'Oii lonci:1do. c~nt11 (li:): 

.lloco1•do·1UO qua, om i8i}\l,l)'ll\nclo Livo n. honrn "' Julgo do mau dever mencion:i.r a. difficul· 
elo occup~l' n. cntloira d:i. p1·c~hlcnci11. cln fH'o- d:\do com riuo Juta a ndininfatração da. osLrn.da 
vincin. do I~·~rnaml:rnco, o ongonlPiro fis~nl cm obtor ampr~gados aptos para 0 serviço: esta 
do antão, c1•cio que era o fias.do con•clheiro dificultlacle quo pro,,êm d11. modic:idad~ dos sa
Buarque de 1\face-:lo, n:1o consillor:w:i. como larios, a··gmento11 no nnno ultimo com a inau
dovendo ser larn:lo li conta do custeio d:i. es- garação ela forro-vit• do L'.moeiro 0 natural:
tro.da, ll. d~fürençn de cambio nns r.~messas menle crescerâ,do:de que for in'illgut'ado qual
feitas pt1ra Londre3, e gbsnr:i. a impartancia quer trecho do prolongamento. Nas Cinco 
desta verba n~s contas do. companhia. Recor- Pontas 0 , empregados, em tt•oca de mui fraca. 
do-me de que pos~eriormente o governot'esolveu retribuição, são obrigados na epoca da safra a 
e'.ll sentido contrario. ,, penoso tl.'abil.lbo. P;:,race-me necessaria ao ser-

Segunjo declara o engenheiro fiscal o o ge- viço do e:s:pediante, desde gue estiver concluída 
r~nte da estrada de forro quem faz :i.s t'Gmessas, o. nova estação ter:ninal, a organização de pes
quando julga conv~nionte, sem dependencia do soa1 devidamente retribuido, d() modo que os 
accôrdo com o engenheiro :fiscal, dando·se, por- empregados não abandonom fo.cilmento os seus 
tanto, a po.9sibiliJade ile serem e lias foitas em lo"aros com prejuizo para a cstrãda, qu ~. <lesta 
épocns em que o cambio ó d·?sfavoravd, ficando ai·te, nunca. disporá do pessoal habilita.do. » 
sobremodo onerado~ cs cofres publicos. Creio r1uo tenho justificado o req11erimento 

O engenheiro fiscal. cha:uanjo a att·}nção do que sujeito ã doliberação da camara. 
rroverno allule ás pala.vras ·do p1•esidente da Permitta·me V. Ex. :lCcrescentar que, si a 
~ompanhh cm Londres, que lembra a conve- e.~trada do Recifü ao S. Franci8co nào ~~dado 
niencia de admittir o <>;iverno brazileiro na ca- re1Sult:dos correspondentes ao de~envolv1mento 
°ilital da provincia de Pernambuco, com rela- 1 que tem tido a a.gricultun na zona por ella per-
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corrida, muitas são as causas que têm para isso : forçado a repetir mal. (não apoiados) nquillo 
concorrido. _ . 11ue elles disseram muito barn. 

Basta a.Uender que o capital primitivo da ' Antes de tmfo, devo dizer, Sr, presidente, 
estrada. foi de~ 875.000, e que, s1 pcn·enlura · que nã:o me foi necesss.rio empregar esfor~ 
não houvesse este capital sido elevado a! algom, nem fazer violencb aos meus senti
:; :1.,200.000, certamente a ga.rantio. dos co- mantos para receber com a mais viva sympatb.i.a. 
fres publicas teria sido meramente nominal j o ministerio organizado pelo nobre presidente 
(Apoia.dos). E cum,Pré não esquecer que,quando do conselho. 
se considerava. inaufficiente a quantia do S. Ex. sabe que não dat.am de hoje, nem 
~ 875.000 e reclamava-se a su:L elevação à mesmo de hontem, oa laços de a.ffeição que me 
~ i.200.000, já os iõmpreiteiros ch.ega\•am á. prendem á sua pessoa •.• 
-província e da.~ principio.as obras, signal. de o Sa. D..1.NTAS (presidente elo conselho):
qne elles propr1os reconheciam. que o capital E' ex cto 
primitivo de ~ 875 000 el'a sufficiente :eara a ª · . 
constracção da estradi:. Elevado o _c~p1tal a . OS~- P:zA1>0 PmENTEr. •.•• datam do. m1-
;f i.200.000, e accresc1do com o add1c1onal de mster1ode .3 de Agosto, do qual S .. Ex. fo1 am 
~ 485.000 figura como garantid_o pe~o governo do.s_~ais.bello~ .or~)amentD'l (apoiados) ; de•s3 
o capital total de~ 1-685.000, isto e, o duplo m_1mst.er10 p~,r1otlco, que escreveu na nossa 
do capital primitivo ! historia_ Pª&'IIlas de u~a gl?r•a refu!gente, e 

Si a estrada não tem àa.do resultados de que, fehz ate no seu ultm10 dia, conqlllstou, ca
Jllodo a. nullificar a garantia., outra.a eão ainda b.indo, a. realida.de de um principio de alcauce 
as causas_ Basta attander-se que, na sull 1ª inestimav~l para o 11y~tema parlamentar. 
secção, as que.tro-p(lntes dos Afogados, Motoca- Tn1vez o nobi·e presidente do conselho 
lombó, Jaboatão e Pirapama foram const,.uida.a 11e recorde a.inda, S. Ex. que é dotado de 
com tal imperfeição, que reclamaram succes- felicissima memoria , de um moço obs
sivos reparos e afinal quasi total substi- curo ... 
tuição. O celebre via.dueto do Cabanga, e sua O SR. DANTAS (pi·esiilente do conseZho):-
substituição, G outras obras que têm corrido Mas já. muito distincto. 
por conta do custeio e-conservação,-tem con-
corl.'ido par& &$S& resnltado. O Sa. PRADO PnnrnTEr.· ••• que nes~e tempo, 

o Sa. ULYSSES Vumu. :- No entretanto n&o vendo com dor uma imprensa ap~ixonadarnente 
partidal'ia e intolerante deprimir caraCteres 

1emos siquer uma estação. que estavamacimll.de qua.lqu.er su!>p~ita, cuja 
O S11.. MA.NOEL PoR.Tll:tt.A. :- Eu vejo, S!'. respeitabilidade o pafa todo reconliecia, e 

presidenta, que V. Ex. se impacienta por var amesquinhar actos dignos dos mais alevantados 
que tenho excedido o prazo, e precie' concluir. elogios, escreve\l um:i. serie de numeroaos a1'· 

O SR. PRl!:SlDlllNTE :- Desejo aponas que a tigos, que foram publicados com o pseudonymo 
·camal'a se convença quo guarlo a mais com- de Gi-cLcko, mal escriptos, ó ver Jade... · 
pleta imparcialidade nas reclamações que faço. O Sn. DA.NTAe (p;·esiclcnte d-o coiiselho):-

0 S&. MANOEL PotmlLLA. :- E11 so11 o pri- Niio apoiado. 
meiro a cumprir na ordGn1 da mosa., o uma. voz O Sn. PnAno PrnENTEL .••• po1•ém redigi
que V. Ex. entende que nito poiso pro~eguir, dos com toda a abundancia de coração, nos 
1ento-mG, porque nlo Hi ab11za.r. (Muito bem.) quaes paga1'a. o seu tributo de admh·ação ao 

presidente do conselho daquelle tempo, o gra.n· 
-iJo- aioso vulto de Zs.carias de Góes e Vasconcellos, 

e aos seu~ dignos companheiros de trabalho. 
Sd em 16 de Juru de 18M o SI\. AMAM BEUllillA :-Apoiado. 

Vldo pmg. !DO do Vol, III. O Sn. DANTAS (preside fite d o - co nseiho): -
Não posso nunca esquGcer-me dísto. 

O Sr. Pra.do Pimentel (Jíuita O SR. PaADo PIMENTEL :-E após a quéda 
attençllo) : - Sr. presidente, nuncn. compre- desse ministerio, eu que nunca. foi, não sou, 
hendi mais do que agora o. inconveniencia das nem serei abyssinio ; eu que costumo repati:r, 
inscripÇ(ies prévias. e algumas vezes com mús ardor, nos dias da 

Cabe-me a palavra. qus.ndo me vejo quasi im- adve;sidade, o que disse nos dias d;i fortu11;a, e;:
.pedido de uaar della pelo meu estado de Cl:'e~1 u.m folheto, (j_Ue tev~ alg~rna ac.a1ta<;.ao 
sai.ide: acho•me at~eado de uma for te bron- ua epoct1, e que foi transcripto em quas1 todas 
chi te, que me embaraça a emi11são da voi. as fo~as liberaes do Imperio, n~ q.u~ l ~e liam a s 

Entretanto não devo ,lehar escapar o ensejo 1 seguuites palavras : "' O m1msteno 3 de 
que se me offerece, ds externai.· com toda ~ Agosw geria_ os_ negocios pa blicos a p'.liado por 
franqueza o meu modo de penaar a respeito dos enorme mataria n;i- cama:a. doa ·leput~dos, 
negocios do paiz ; a não só pelo motivo a que qua.:odo corr~ de sub1to a Dot1cia de quo ticha. 
acabo de alladir, como ainda. por outro, que vou pedido.e obtido a sua exoneração, e de q~a. o 
menciomr, espero merecer tod~ a indulgencia Sr. Visconde de, !tabo. ah;)'., ch~fo da po.lit1CD. 
desta augusta camara. ovpnata a ª!'8ª m1nuterio, t1.nha sido conv1dado 

A discussão da receita. geral do Imperio já. para organu:ar um novo gab1net~. 
vai mttito adiantada; nella têm to!llado parte e Não entramos na aprP.ci1tçiio doa motivos 
ài&\inc,iallim.oa<Jt"al\orea; •11, portanto, vejo-me que d\lram loga.r ã retirada tlca•e plltriotico mi• 
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niste_riot o qual morreu com.o tinha vivido, cheio ! Pois bem: tenho l'eceio, :1. vista das aprsgoa
de dignidade e coberto das ben'}ãOs do p~iz. . das economias da. época, que esse projecto não 

<A penna da historia ja registrou em seu i seja executado. 
li.vro }mworr<~dbouro os nomes dess~s ~i~tinctos o Sa. CoELHC E c,uu.>os:- E es~a garantia é 
cid:_daos, que em mereceram da patr:a1 e quo puramente nominal. 
serao sempre record~doa co w veneraç ao e sau· 
dada ; port1ue, para nos servirmos de uma phrase O SR. Pn.,\DO PmENTEL:-Peço ao nobre pre
de Juiiitts, não é neste lmp0rio que semellll\nte11 sidenta do conselho que impeça essa iniquidade. 
homens são estygwatisados pelo desvalimenLo. Ainda ha poucos dias vi, com peza.r, apparecer 
Foram des Lituidoa, porém não deshonl'ados. !> nesta c:i.mara uma emendas up primindo a erigua 

Eis, Sr. presidente, o que eu escl."cVia em subvenção de i2:000;í;, que, ha pouco tempo, 
nns de 1868. . obtivemos para an:úliaro serviço h rebocagem 

Depois, fornos, eu e o nobre pi·esidente do nas· barra.a de S. Christovão e Rio Real. 
conselb.o, occupar os nosso~ poatos na im- o Sl. F. BELlSAato:-Isso é serviço provin.
prensa; e, conhecendo a enorme somma de tra- cial. 
balho e de sacrificios disµ '"nsados por S. Ex. S p . . p -
para dotar o partido :ibera! bahiano ®. ui.!llo 1 O R. LL~DO PIM)';N'IJU .. :- orven.turl!' _ nao 
"Vigor e puj~nça, que elle tem por tantas \ezos 1·c~:a:no~ aq1u .a ".otar~cnns.tanlemen~e aux~hos a 
atfirmado, no org-ão liberal da córte rMdi s .1 v1ço. provrnc1~s . ~ehzmcnte ainda s" acha 
sempre a S. Ex. 0 pi·eito e homen~g.11n dnyidos pendente de dehberaçao do _sen~do, e esp~ro 
aos seas valiosissimos serviços. (Â'Joiado~.) que aquelh augusta corpo1•açao nao c.oll:sen~t1r:i 

Jã ve pois y Ex Sr pr ·, 1t cm quo se const1mmc essa clamorosa lllJUat1ça. 
' ' . ., . esw.en e, qua sou O anno passado e11 t . . t 

insuspei.to, que so11 fiel ao m eu passado, mani- . enc1one1 apresen ar 
festando boje a mais sincera 8 m Jathia ao nobre nesta. casa um _prOJecto para se. conceder pe
presidentB do con lho e Y 1 ; · to • quena subvençao a uma c~mpanh1a que s~ p_ro-
S Ex or<>anizado. se ª 0 m.nis "rio por p~nha fa:i;er_a. llll.vegaçao d1recta entr~ r. provin-

.E · º d th' d' . eia de Sergipe e a Europa. Esta med1daern de 
. e em nome ess~ sympa la q 11e ouso lM.· granlle alcance para a provineia, e a subvenção 

g1_r a S. Ex. um pedido, no qual ponho toda a que fosse concedid.a seria puramente nominal, 
nunha alma. porque o Thesonro daria cDm umn das mias 

Peço a S. Ex. que estenda sua valiosi~sima aquillo que reo~beria com a ou~ra. Os generos 
protecção sobre a minha desfavorecida. provin- da provincia p11gam um grande imposto com a 
eia. (.4poiaàos da dept1taçáo de Sergipe.) despeza da cabotagem para a Bahia, e o custo 
S. Ex., que jà esteve ern Sergipe, que lá ini- da. cabotagem, .. que deharfo. de eer pago, ac• 
ciou a. sua currcira na magistratura, e que ii.lli crescendo ao preço dos producto~ no mercado de 
deix:ou p1·of1lo.das e merecidas atfeições, lcm- SeTgipe, nugmentnria tanibetil os direitos pagos 
bre-se algumas vezes daq uello. ta rra. . . . a alfandeg:. e, por consequencia, entra.ria por 
(A.p:)iados àr;r, mesma deputar;lia.) uma. porta o que houvesse sr.hido pela outra. 

O Sa. D.-1.xns (pl"e~idente do oonseUio :- Mas desistl em viata da repugnanci:i. qua encon
Ella e muito digna de todas as minhas affei- tr ci. 
ções. E11 igno1·0, Sr. l)residenle, de que provém 

ess!I. desigualdade com que é tratada. o. minho. 
O S11.. PMno P1:11ENTEL, .• qne S. E:1;. jil p!'ovincia em relaçiio ás suas co-irmlis. 

espirituosa.mente denominou o jardim da Bahia. V. E"Z;. s:i.be qua,quando ee trata d.e pedir aa-
Peço a S. Ex. que cultivo as 11ôres daquelle crificios, quer de dinheiro para os encarges do 

jardim. (Riso.) Thesouro, quer de sangue para a. defesa da 
o sn. F. BELISARto :-Elle cultiva 08 votos honro. naoitJnal, ella não co~tama regato!l.l-os. 
lá R E' uma provinctl\ ordeira e laboriosa, que ja-

de · < i$o.) mu.is perturbou a tranquillidade do goverJJ.o im-
0 Sn. PRADO PrM&NTEL :-Os votos tambom porial. Os e~us filhos que se dedicam é.s lottrall', 

são fióres, embora de outro genero. representam nas faculdades do Imperb impor· 
O Sn.DANT,1.$ (presidente do conselho) (pm·a tanta papel. 

o Sr. F. Belisai-io):- V. Ex. quer intrigar- O Sa. DANT.-1.S (p•·esir.lenlc do conseZl•o):-
me com a provincia cle Sergipe (riso), mas niio Apoia.do. · 
o consegue. Ell:i. :me conhece. O Sn. PRADO PtMENTEL:-Oavi um. dia com 

O SR. PRADO Prn:in:Tt:L:-E, Sr. presidente, intima satisfacão um luzeil'o, hoje infelizmente 
não é sem fandawento que dirijo e~te pedido axtincto, da Faculdade de Dfreito do Recife, o 
ao nobre presidente do conselho. conselheiro Antl'.a.u, àizer que os sergipa.nos alli 

sempre se diatinguir:im por sua applfoação e 
V. Ex. sabe que nós, da deputaçã'.o de Ser- moralidade. · 

gip~. lutamos com as maiores difliculdades para Si estinsse pxesente 0 nobre deputado pelo 
ooll!l0guir qualquer pequeno favor para a nossa Maranhão, 0 sr. Gomes de Castro, elle confif'-
terr8-. (Apoiados da deputaçüa de Sergipe.) maria de certo 0 que voa referu .. 

Não ha. mai to tempo, eu e o m>-u nobre amigo, Quando S. Ex. er~ estudo.o.te na F;1.culdade 
o Sr. Barão da. Esta ncia., auidliados muito leal- <lo R"cife propondo-se a descrever, como des
mente ~elos membros d:i. dop11t11çito con~arva.- creveu, em m'gnificos artigos os m~is :nota.veis 
<lora da provincia, consagcimos que pu~assa academicos cont~mporaneos, só encon.tro11 11m 
no parlnm~nto um p1·ojocto rio garantia de poeta, a essa poeta era de Sergipe, o mallogrndo 
juros D. Eatrada. de Ferro do Sergip!l. Podro de Calaz1u111. E ao meemo tempo o pri-
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meiro poeta da Faculdade de S. ·Paulo era outro 
sergipano, o laureado Dr- Bittencourt Sampaio. 
Agor& mesmo um ornamento d.,. · Faculdade do 
Recife, e uma das primeiras intelligen.cias do 
paiz, o Dr. Tobiaa da Menezes, é tambemser-
gipo.no. _ 

Nã.o ha, pois, razão para. que a. minhil. pro
vincia seja tratada com ta.manha desamor pelos 
poderes publicoa, e paço de novo ao nobre pre-
8idente · do conselho que olhe um pouco para as 
flõ~es do jardim da Bahia. 

O S:R. DANTA.s (presidente do co.nselhq):
Pede bem a quem muito o claseja. servir. 

O Sa. Piuoo Prn!!NTEL:-S. Ex., illustrado 
como é, comprehende que a satisfação ao meu 
pedido não é sômente um serviço para l1. minha 
provincia; ê igualmente um beneficio ao paiz, 
que lucra, não só com o desenvohimento ma
terial das provinci:is, mas ainda com a. elevaç~ 
e estimulo dos seus homens intelligentes . 
. Ató agora, Sr. presidente, com rarisaimas 
excepçõe3, parece que Oll moços sergipanos, de
pois de concluido o seu e.urso em qualquer das 
faculdades do lmperio, ao transporem a baua 
por onde panetra.m na. sua provin:cia. natal, têm 
visto alli estampado o distico do Inferno de 
Dante: Lasciati ogni speranza. 
Têm~se nomea.:io dezenas e dezenas de pre

sidentes de proviocia, e o governo não selem
bra de um sergipano para exercer um desses 
cargos ; e atei aa comarcas qne vagam na pro
vinda .são gus.si sempre preenchidas por filhos 
de provinc1a.s estranha11, haven~o n.lli l:lachP.
reia que têm dons e tres quatriennios, e que 
estão perfeitamente habilitados para oa logarea 
d':l juízes de direito, (Apoiar.las da tleputaçaa 
sergipana.) 

A' vista, pois, da sorte que oa espera, doa 
moças formaioa 9.ue chegam á · provincia con1 
animo de al!i residir, poucos têm a coragem de 
dediea.r-so ao estudo; quas\ t~dos perdem o ea
~imulo, deixam de astuda.r ; e fazem o quo fa
ziam os hel'<ios doa ronui.nces antigos-easam
ae, vivem muitos 8lll108 e têm muitos filhos. 
(Riso.) 

Feito o meu pedido, que vejo com praz~r por
feitamente acolhiilo pelo nobre prcgidente do 
con>elho . .. 

O S11.. DANTAS (p1·erillente do con$e1ho): -
Apoie.do. · 

O Sa. Puno Pa1J:NT,i;:L •• _ passo e. occupar• 
me de outros 11.ssumptos. 

Os dous pontos cardeaes do programma apre
sentado pelo nobre presidente do conselho são a 
questão do elemento servil e a. questão financeira. 

A respeito da questão do elemento servil vou 
enunciar franca.mente a minlu opinião. 

Sempre fui emancipador. Desde os bancos da 
academia. fiz parte de sociedades em~ncipadoras. 
Mesmo nesta côrte, durante o governo do mi
nisterio de 3 de Agosto.escrevi alguns artigos 
suat.entando a nece.'lSidade de tratar-se da eman
c\11ação dos esct'avos. Fui um dos redactores da 
R eforma, que mais applaudiram a lei de 28 de 
Setembro de i87i, tiecfarando até, em artigo· 
por mim a11&ignado, que o nome do Visconde do 
Rio Branco era um patrimonio nacional. 

Já vê, portanto, V .Ex. que não posso ~er es· 
cravocrata- (Muito bem.) · 

O qna eu q11ero, e o que querem to:los ·os 
homens que comprehendem as circumst1ncias 
do paiz, ó que nesta questão gran, melin· 
drosissima, se proceda com toda calma, re.d~ão 
e methodo . (Ap?iarlos.) · 

O que ClU guero é que não se desorganize o 
trabalho nacional, que não se estanque, talvez, 
11. unica. fonte de prodacção que possuimos, 
porque nisto não estão sómente em jogJ os 
interesses particulares ; lrata.-se tam bem do 
credito e da. honra da nação. ( ApQiados .) 

Ba. poucos dias, Sr. presidente, revoltei-me, 
como brazileiro, contra as asserções do M or,iing 
Post; que punha em duvida a fidelidade do 
Brazil no desempenho dos seus compromissOlS. 

O Se.. DANTAS {preside11te do cons~lho) :
Sã'o más inforwçõ:?s. 

O SR. P.IU!lo PnraNTBL:- Sem duvida, e 
ellas foram perfeitamente rebatidas. 

O Sa. D.wus {presidrmte do conselho): 
Felizmente os recur.;os do pa.iz dão para elle 
mant~r e desempenhar os seus compromissos. 

O Sa. ANDIUDll F1GUE1RA:,- O artigo tra-
ta.va das difli.culdades futuras . · 

O Sa- Pe.ADO Pt:UENTEL:- Peço perdão; o 
artigo dizia. que, á. vista das garantias de juro 
já concedidas, e dos deficits constantes, est&V!\ 
provado que o B~azil não podia. desempenhar 
os seus compromisso~. 

O Sn.. AFFONso CBLso Jurnoa.:- O T'mes 
respondeu-lhe perfeitamente. 

O Sn . SoA.us:-E o.qui mesmo na. cõrte. 
O Sa. PB.A.DO P111t:i:Nn:L:-O que devem fa.:er 

os estadistas é não se dei.n.rem levar por da. 
clama.çêles sentimentalistas, mas conciliar a.s 
ei:igencias humBni t.a.riaa com as circumsta.ncia.s 
do paiz . 

Nã.o h:i a.lgue111, Sr . presidente, qne mais do 
que eu ee sinta humilhado por easa mancha 
negra que deprime a noasa patl'ia ; e pa.ra mim 
será um dia d9 imm'.lnsojubilo aquelle em que 
so puder dizer qne não h11. mais um escravo no 
Brazil. 

O Sa. CoELHO E CAMPOS: - Isso desojamos 
todos nós. rAp~iados. I 

• • O SR. Pa..1.00 .PrME~"rEL:-Mas,Sr. presiden· 
te, <i necessar!o contempor~sar com o que se 
acho. esto.bclec1do ho. tantos s eculoa nea t·~ pa.iz. 
· OSa. ANDRADJ!: Fr\iu1n;u.:-Está-me agra.-

dando 3. linguagem de V. Ex. · 

O Sa. PRADO PmENTl!lL:-E' a Iinguage~ do 
bom senso. 

O Sa. F. B.e:LisAruo:-Mas afinal vota com 
o governo! 
. O Sa. Pu no P1:11J1NrEL:-Não me parece q11:> 
as idéas do gpverno sejam contrarias á.11 que de.-
fendo. · · 

V. 1h. sabe, St. p~eeidento, que apparece11 
outr'ora. no mundo um legislador mais aabio do 
que todos os sabio3, mais justo do que. todos os 
jnstos, e ma.is hum.ano do que todos os humanos, 
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porqo.e o sen coração era ma.for do quo o uni
verso . 

P ois bem, Sr. presilente, esse. legislAdor 
eucontro11 e$1.alnlecida a escravidão talvez em 
dous terços do mundo então conhecido ; viu que 
era impo$sivel acabar de chofre aquelle con
deai.navel estado social ; e em vez de prégar a 
liberdade dos escravos, pelo contrario ordenou. 
lhes muito expressamente que obedecessem aos 
seus senhores. 

O Sn. An.IsTrnEs SP!Nou:-Mas disse que 
não havia mais esetavos nemasnhores. . 

O Sa. PnADo PI11n:NTEL :-Não tliase isso. 
No Evangelho nio está isso. E atá aquelb na. 
tu reza. tio divinamente bra.nda foi de uma egpe
cíal severidade para com os escravos, porque 
leio em S. Lucas os seguintes trechos : 

Illti autem ser1'us qui cog>w'llit 11ofonta
tem dominí sui et non preparat1it, et t10n 

fecit secundum 'l>!l luntatem e;"us, 1'apulahit 
multis. 

Qui autem non cogno-oit et fecit digna pla• 
gis, 1'apulabit pau eis .-Cap. i2, v. 47 e 48. 

Eis abi, Sr . presidente; Jesas Christo era o 
primeiro a dizer que o escravo que não obede. 
cesse ao seu senhor, coahece11do a vontade 
deste, fosse cast~ga.do com muit!ls panca.das. 

O Sa. An1sn:o:e:s SPtNOL.\ :-Pancadas 1 
O Sn. P RADD PIMENTEL :-Sim, pZagis ; e 

a.quelle que não conhecesse a vontade do so· 
nlíor, mas que fizease cousa digna de caatigo, 
fosie castigado com poucas pancadas. Isto 6 
claro; dispensa interpretações. 

O Sn. Z.uu. :-A questão não ó interpretar 
ao pé da lettra. E' preciso interpretar o Evan
s~lb.o eegundo o seu ospiri to. 

O SR. Pa.1.»o P1!!.iENTl?L :-E tanto 01ta ó a 
intenção do Eva.ugelho, que todos 01 tbeologos, 
que o. commenta.ra.m, <mstenta.ram que a esera.
vidão en de direito naturn.1. 

O SR. ZAM.&. :-Não apoiado. 

'! Sa.. Arusttl>ES SPmot.A dá um ape.rle. 
O Sa. Pn.1.00 P111t:11:NTllL :- Eu n&o oatou 

auetentando a e!fcraTidlo. Exponho a. doutrina 
<los tbeologos, e poderia citar aoa nobres do
pu~oa trechos de S, Pau.lo, S. Podro, Santo 
l@'n!lcio, S. Cypriano, S. Baa.ilio, Santo AID
brosi.a... Santo Agoetinho eS . Thoma.z d'Aqnino, 
que tl!los defenderam a eacravidl!o, collooando
se no ponto de vista do Evnngelho. Vou, po• 
rém, citai• a opinião dé nm homem insuspeito 
que íoi denomina.do-o ultimo pa.dre da. igrej.a
Boesuet, a aguia de Meanx, o qual escreveu 
o seguinte na sua. obra. Advertencia aQs pro
testantes : 

<i:A origem da escravidão vem das leis de uma. 
jostll.guerra, em queoveneedc>r,tendo todoodi
reito sobre. o vencido, até poder tirar-lhe a vida, 
lh'a conserva, o que mesmo, como se sabe, pro
duziu a p11lavra ser1'i, . que, tendo-se tornado 
odiosa. posteriormente, foi em sua origem um 
termo de beneficio e de clemencia. Todas a.a 
outras eeera.vidlSea por vcmda, por uaacimento, 
ou por outra qual~er íôrma 1 do pautadas e de
finiélu par eata, Em geral, fQm&Ddo-te a ••· 

cravidão em sua origem, o escravo nada póde 
contra. quem qnel' que seja, aenio emquanto 
apraz a. se11 senhor. .As leia dizem que elle não 
tem estado, nio tem cabeça, caput noi• ha
bet ; isto é, não e uma. pessoa no Estàdo, 
nenhum bem, nenhum direito póde ser-lhe at• 
tribuido. Condemnar e si.e e11tado seria entrar 
om sentimentos que o proprio Sr. Jurien 
re1111ta. exagerados, ieto é, nos s entimentos 
da.quelles que julgam· iojustas todas a..s guer
ras ; seria. não só condemnar o direito da.a gen
tes, pelo qaal é admitti.da. a esera.vidã'o, como 
ve-se em tod11.s as leis, mas a.inda. seria con• 
demnar o Espírito. Santo, que ordena. aos e._ 
cravos, pela boea de S. Paulo, se conservem 
no seu estado, e não obriga os senhores a. li· 
bertal-os. > 

Eis ahi a opillião de Bossuet, opinião que 
hoje não ha homem eivilisado que tenha a. co-
ragem de ansten t.ar. · 

fütA Voz:- A escravidioentre nós não veiu 
dessa fonte. 

O Sn. l'Moo P1M:ENTEL:-A origem é pouco 
mais ou menos essa: as guerras da Africa. em 
~ue se vendfam os prisioneiros. E ta.nto o 
Evangelho contei:nporisava. coi:n as circumstan• 
cias da época ..• 

O Sa. Z.A.MA:- Contewpol."Ísar "não é legi
timar. 

o S1t. PRADO PIMENTEL : - E' o que e11toa 
dizendo. . 

Não digo que o Eva.ngelho legitimasse a ea
cravidão ; eatoa dizendo qae Jesua Chriato 
contemporisava com ns circmmstaneiaa da 
época. 

O Sa. Z.uu. : - Mas o nobre deputado nll'.o 
qner lembrar-ee de quo Jesus Christo disse : 
Regm.rni niciem non est h~c msmdo. . 

O Sn. PnAoo P1111:i:>"rEL :-[sso é outra couaa. 
Mas tanto era clara a in~nçlo do Evans-elho a 
respeito da eaeravidão, que catholicoe fervente•. 
afim de conciliar a apparente antinomia q_uo 
se nota en\re ella e oa principios humanitar101 
que trana\liram de toda a doutrina de Jesus 
Chriato, d1neram pouco 111ais ou mt1101 o que 1e 
lê em Biot, na. sua obra Consideraçlícs Prell· 
mina1·e1: 

e O cbristianilDlo, diz elle, faz o que devo ; 
aceita 11 ordem politice. da. sociedade como uma 
condição dada a que deveaubmetter-fle; admit.. 
te como um facto a escravidão temporal. Embo· 
ra as leis sobre a escra.vidã.o subsistissem em 
toda. a s uaintegrida.de, a. escra.vidão pessoal já. 
muito modificada, muito agorentada !!ela de·· 
gradação dos romanos, se aniquilava. insensi
velmente sob a ac9ão i:noral do christianismo. 

Esta marcha era a nnica qua poderia conse
guir regenerar a sociedade humana ; por'iue 
antes de supprimir os escravos era. mister tor
nai-a moral e intellectualmente digna deste 
aperfeiçoamento ; e quitlquer out!'á marcha 
mais rapida apenas teria conseguido rcmovar os 
excessos dos revoltados da Sicilia e dos compa· 
nheiroa de Spartacua. No Occidente da Earopa, 
como no imperio do Qriente, a inJiaenoia. do 
chriniauiuno pa.ra a suppreasiO da escravidão 
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foi toda moral e não pod.ia. ~er di'terant~. O 
christia.nismo não podia inscrever a neccssul:i.de 
da abolição da escravidão no numero da.a leis, 

O S!l. LouREKÇO DE ALBUQUERQUE :-Todos 
não. 

e perturbar a.ssim toda a. or~cm socinl: :1> 

Eis a. explicação natu!'al do procedunenLo _de 
Jesus Christo. Hoje, os tempos mudanm; fehz
mente póde-se tratar de~ta assumpto sam 
abalar a ordem social e a riguaza pul>lica. 

Não direi, como dizia. Emilio Castclbr, o 
poeta ora.dor, que a demora da_ abolição da es
cravidil'.o devia. ser apenas o tempo necessarío 
para levar-se a notícia da Hespanha a Cuba .•• 

O SR. F. BzL1s.uuo:-Mae nunca se fez iss1 
em relação-a C11b~. 

O SR. PRADO PIMENTEL:- E' facil dizer se
melhante cousa quando a e~cra.vstura se aeba 
a centenas de lega.as, quando quem a diz póde 
consideral"-S9 isento dos e1feitos perniciosos de 
wna medida tão rapida. (ApJiados.) 

Sem invadir os dominios do nobre deputado 
e meu illust~c amigo o Sr. Za.ma., ou citarei a 

_este respeito os bellos versos de Lucrecio: 

Suno mari magno, turbantibns re~uor:i. vontis, 
E torra ;.,,rum atterius spccLarc la\Jorcm, 

E~tou convencido, Sr. presid~nte, de que o 
nobre pl'esidente do conselho, politico atila.lo, 
brr.ziloirop at•·iota, e que llão ~ emperrado, como 
S. Ex. mesmo declarou ha po11co l"lmpo, ha de 
proceder com toda a prndencia., de modo a 
tranquillisa.t· respeitaveis interesses, sem per
turbar a fortuna publica, sem abalar o credito 
do sea paiz. 

O Sn.. DANTAS (presidenie do conselho) :
Com cel'tez:\; ni!.o tenho outro pensamento. 

O Sn.. Pn...1.00 PIMll.NTZL: - Sr. presidente, 
em relaçil'.D à questão tina.nceira, ma parece 
q 11e o pla!l(I do nobre presilen te do conselllo e 
muito sympatllico e aceitavel, com pequGna.s 
mo1füica.ç!l~11, que ;icredito S. E!. acolhera ... 

O Sn.. DANTAS (pi·esid~nte d1 conselhoJ:
Nilo tenho a pret0111.ão da infallibilidade. 

O SR. P1lAno PrnEXTl':L ..• mas invoe-0 ao 
mesmo tempo a attim~•ão do nobre presid<mto 
do conselho piu·a outras medidas compl•~m~n
tares, que possam auginontnr a prolucção n"
cion&l, o que as~imcoop·~rcm [l'.\l'[la. cnns~cuçii:o 
do que nós todos t~mos cm vist1: que é o <lqui
libr10 da reeaih com a dosp-~za. 

O nobre presidente elo cons»lbo sabe que um 
bom ministro da fazenda llÜ:Q e nm simples ()nl
pregad() de contctbllidads ; é um economista 
que escruh as fontes de produ~ção, que aus:ilia 
e augmenta aquella.~ qus tem força () vitali
dade, e abandona outras que não tragam me
lhoramento algum para. o paiz ; e a respeito, 
muito timidamante; porque nii'.a sou especia
lista. nesta materia, lemúrarei a S. E:.:., ao 
menos como objecto de estudo, qne talvez fossa 
neaeasario eatabeleaer em alguns ramos da in· 
dtistrfa nacional um ligeiro systema protector. 
(Apoiadoir.) • 

En se_i, Sr. presidente, que qu11si todos os 
econom1atas modar11.01 eondemn:un o sy11lema. 
proteecionieta. 

O SR. PRADO PrnENTEL:-Eu disse quasi 
toãos. 

O S!t. ANDRADE FrGuEmA:-A tendencia. da 
scicncia, hoje, é para o proteccionismo. 

O Sa. DAXTAB :presideate do consell•o);
São daas escolas que estão ~empre em luta: 
eu sou da escola da liberdade. 

O SR. PRADO PnrnNTEL :-Ta.mbem eu, 
ma.s •.• 

O Sn. D..1.I\'T.-\.S (presidente do co,iselho) :
Uma inàustria vi:i.vel n6de receber este ou 
sq_uelle favor ; mas q_uerêr á força dar-lhe vida, 
não. 

O SR. Pa.1.Do PrnENTlllL:-V. Ex. sabe que, 
sejam qua.es fore~ os conceitos_ do~ actnaes_:fi
nanceiros a resperto do protece1on1smo! a elle 
devem em gran:le parte· a. -~ua riqueza a 
Franl(a, a lnglatel"ra e os Estados-Unidos. 
(A.paiadas .) 

O SR. Ai:rnRADlll F1GUEHlA :-Exclusiva
mente. 

o Sa. PRADO Pt):lll:NTEL :-Nós precisamos 
dia a ttra.hi~ braços pan•. o paiz e de elevar o sa
la rio do trabalh" ; por conseguinte tlevernos 
<>nimar as indas trias que possam provocar. a 
vinda dess;;.~ braços, porque o pequeuo sMri.
ficio temporario que sofüerem os consnmi
dore3 ~erá. em pouco tempo compensado 
de sobejo pelo augmanto dt\ riqueza pu
blica. 

O SR. Dall'IAB (p;·asid~nte do consell1~); 
-As indu11trias que tiverem condiçõJs de vid11.. 

O Sa. AatSTlDES S11moLA:-Sera a protecção 
mna excepção, ma.s nilo um systema.. 

O SR.· PsADO Pll!ENTEL :- E' o que eu 
digo; V. Ex. não me ouviu. Eu <!k~e, ba. 
pouco, que um ministro da füzonda deve escru
W.r as fo1ücs da. 1•i1~uozo. publica. o auxiliar 
aquellt1s que tci111 elemantos de vitalidade: pro
teger a torto e a direito aeria o cumulo da ex· 
trav"gancia.. 

Fal!o neste nssumpto om geral. 
Não especialisa us in<lustrias que podem ser 

vs.ntajosamanle :~~,orllçoa.das. Confio muito n!I. 
illustril.çíio do nobre pr~sidente do conJtlho ; 
sei que está cercado de habilissimos ~ilia
res no The<o11ro Nacioua.l, e, portanto, per
feita.mante preparado pnra um vantajoso ensaio. 

Não ó fü.cil, Sr. presida n te, a tarefa. do go• 
vet"nO actual. A'e duns grandes reformas, de 
que o gabinete fez o seu prograrnm'l, pren
dem-se muitas outras que a ellaa se acham ea• 
t~eitamente filiadas, e sobre algumas das 
q uaes j â existem projectos nesta casa. 

Estou convencido de quP. o nobre presidente 
_do conselho temjã o seu pia.no de reformas, e, 
como o architecto prudent~, que antes de co• 
meçar o e iifido orgaaisa uma planta.. rara de 
conformiJade com elh ajuntar pedra a pedl'll, 
atê concluir a sua construcc;:ro, ~seim S. E:r:.. 
terá combinado o seu system& d~ medida.e, que 
ae a.u1.ifüim e se conea.tenein, de inodo a não 
poderem separar-ait. · 
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, O SR. Z.wA. :-Entretanto elle começa ago~ 
e já pretendelll faza·-lo pa.rar. no caminho. 

O Sa. P.aA.no PIMENTEL :-Estabeleça S. Ex. 
um plano seguro de refotmas socia.es e 1i.na.n
ceiraa de a.ceôrdo com as necessidades publicas, 
e acredito que qualquer ministerio que lhe suc
ceder ver-ee-ha forçado a conformar-se com elle. 

A um plano desta ordem deve a Italia a sua 
prosperidade recente. Apezar da. sua instabi
lidade, os minfatedos, que alli se succediam, se
guindo marcha uniforme, conseguiram realisar 
grandes reformas financeiras, que fazem h.oje a 
admiração do mundo -

O Sa. DANTAB (1wesidente · d() conselho) :
E ministros de. differente& politicas. 

O Sn.. Pru.no P1MENT.l:L :-E' vel"dsde. Lem
bra V. Ex. muiro bem. 

O assumpto que me parece merecer a maior 
attenção de S. Ex. é o nosso meio circulante, 
o funesto papel m1;1eda. E'. esta, a meu ver, a 
causa de todos os noss1;1s emba.raços 1inan eeiros, 
e causa tanto mais perig1;1sa. quanto á invisivel, 
porque a muita. gente esCJI pa a ligação que ha. 
entre ·ell.a. e os seus effeitm. Vae solapando, 
vae progredindo na sua 1;1bra devaataaora, e só 
manifesta-se sem rebuço quando é inevitavel a 
catastrophe. 

À este respeito, Sr. presidente, eu peço per~ 
missão a. V. Ex. para. citar a opinião de um 
grande homem, que sabia. tanto comprehender 
o jogo das espheras celestes, como os factos 
deste mundo sublunar. Eis o que dizia o im
mortal Copernico, no seu Tratado da moeda ; 
e Por mais .o.nmerosoa que sejam os flagellos 
que, de ardina.rio, proda.zem a deca.denaia dos 
reinos, dos principados e da.s republicas, os 
quatro seguintes são, no meu pensar, os mais 
formidaveis : a guerra civil, a peste, a. fome e 
a. deteriorilção da moeda. Qllanto aos tres pri
meir1;1s, a. sua. evidencia faz com que ninguem 
os ignore. Mas quanto ao qnarto, qua diz res
peito â mooda, poncas pessoas delle se OMn
pam, porque não é de uma l!Ó vez, mas pouco 
a pouco, por uma. a.cção de alg-um:i. sorte la tento, 
quo mina o Estado. »-

Eis e.Ili, Sr. presidente, uma autoridade que 
ninguem recusará; o admiro que um homem 
pratico, qlle conhece 11. historia. commerci&l do 
paiz, o Sr. Visconde de Mauá, tenha escripto 
uma apologia. flo pnpel-mo~da.. 

E bes são o; ell'eitos desastrosos desse tris
tissimo recurso financeiro, que muitos eacri
ptorea inglezes acreditam ter sido elle ma.is fa. 
nesto.â Inglaterra. do que a.a campanhas d'.9. re
publica franceza e de Napoleão 1. 

O que desejo, Sr. presidente, é qae se pro
cure fümar sériamente a industria. e o commer
cio do pa.iz sobre a base solida. do regime11 me
tallico. Para isto nâ'.o ha sa.crifi.cios que sejam 
delJl3.is, e o ministro da fazenda que conseguir 
este ' desideratum inscreverá o seu nome em 
lett.raa de ouro na hisroria da. Patria. (Ãpoiados.) 

O S11. D..i.NTAS (presidente da conxelh()) :-Si 
fórum só- será questão de a.lgum.temp1;1, mas 
podem fazel-o alguna, si houver 11ys~ema e 
pertinaei&. 

A. 41 

o SR. Pru.oo PIMJJNTEL:-Peço A v. Ex., Sr. 
presidente, e 9. càmara desculpa da falta de 
nexo destas obsetvaçõe~- Os a.s11umpros sifo tão 
variados que ê impossível gnardar entre elles 
uma. ligaQãO perfeita. 

EntJ:etanto·, parece-me que do pa.pel-moeda 
póde-se passar naturalmente para o cambio. 

O nobre deputado J>elo i2o dietricto da pro
víncia do Rio de Janeiro, em um brilhante dis
curso que proferiu o mez pas.oado, fez a.os libe
raes uma censura que .não devo deixar sem re
paro. Disse S. Ex., o Sr. Fel."reira. Via.nna : 

"O cambio, que é o thermometro certo da 
confiança, da prosperidade e da grandeza de 
um povo, era, ao subir o partido conservador, de 
fB 1/8 d. O moviment1;1 seguinte fqide a~cen
são até chegar a Z7 e 27 1.{8, e atê a 28 d.; 
quando o partido conservador deixou o poder 
ao partido liberal, tinha. o cambio a. 24 i/i6. 
lmmediatamente ·depois, o cambio pilssou para 
20, e a 20 se conserva., não tendo nunca excedi
do de 22 i/16. i> 

• Si é por estes dados que o nobre deputado 
aquilata. a confiança que merece ao p a.iz o par
tido cons~rvador, devo dizer-lhe que está psr
feitamen.te enga.nado. (Apoiados.) 

Sr. presidente, o ca.mbio, que disse o nobre 
deputado ter subido com a ascensão dos con
servadores,manteve-se estacionado; e, si subio 
depois, para em seguida descer, foi isto devido 
a causas muito alheias á confiança. que inspi~ 
rava o partido conservador. 

Tenho aq;i.i a. este respeito os segnintes 
apontamentos que e:ttrahi do relatorio apresen
t::do pelo Ministerio da Fazenda iim i872. 
Movime~to .do cambio de i866 em di11D.te : 

1866-22 a 26; f.867-i9 3/4 a 24 3{8 ; 1868-
- 14 a 20 ; i869-i8 a 20 ; i870-i9 5/8 a. 
24 i/2 ; i87i-2i 7[8 a. 25 7/8. 

E quer ver V. E:t., Sr. presidente, como o 
relatorio de onde e:ttrahi esses da.dos, l.lsaripto 
por urn ministl'o conservador, explica essa. va· 
ria.çito de ca.mb:o 1 

Vou mostrai-o: e causa~ a.rtificia.e1, diz elle, 
c1•ea.dae polas e1pncula~õ1u ou pelo panico du
rante o periodo dn guorrJ, o nossas 11.vultadas 
remessas da fundos para o exterior concorre
ram, s~m duvida, pau as depressões e~tremas 
que se notam no curso do eiambio ; nii.o se 
póde, porém, desconhecer que eS!la tendencia 
permanente llnra a baixa foi principalmentt> 
devida a SllperabtllldtuJ.ein dCI I!lCiO circúlllnte, 
por elfüito não só das emissões do pBpel-moeda, 
ssnão mmbem, posto que em gra.u muita me
nor, de bilhetes do thesoaro, que subiram em 
1868 a. 72, 705: 600$, quando antes da guerra 
não passavam de 8,000:000$, e estes por ante. 
cipa.ção da receita, 'I> 

Veja V. Ex:., Sr. presidente, que distancia 
va.i desta explicação dorelatorio par~ a.outra 
que ouvimos ao nobre deputado pelo 12• dis
tricto d.o Rio de Janeiro. 

o S11.. LOURENQo Dll: .Ãl.BUQUJl:RQUE :- Aht 
V. Ex. tem toda. a razão. · 

O Sa. A..-,'l>RADll FxGUEuu. :- Não apoia.do. 
Quem é o responsavel por essa11 emi~sões auc· 
cesaiva.s ~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 15:07 +Página 23 de 24 

322 -
O Sn. PRAnoP1·MENTEL!-Determina1'à.m-n'as 

as necessidades da. guerra. 
o SR. ANO:>.ADl!: FIFt.JEIRA dá. um aparte. 
O S!l. PRADO PIMENTE!. :- A meu ver, seja 

qus.l fàr a opinião doe especialistss, a causa 
principal destas varia.ções ra.pidaa 1'.o .ca.:nl>io 
não é outra senii!J a s11perab11ndaneia do papel
µioeda, como diz o relatorio de i872. 
. Senhores, qu:i.ndo um paiz só tem para suas 
transacções uma moeda ·que nã'.o tem elastici
dade, que não obedece :is e:idgeneias do co:n
ruerci '• como obedecem o ouro e a pra ta, esse 
raiz não póde dein.r de soffre~ perdas repeti
das, porque o papel-moeda afuah. os eapitaea 
estrangeiros, causa i.nevitaveis damnos no in
terior, não só aos negociantes como aos con
sumidoras ; torna incerta a fé dos contractos, 
porque raras· vezes os ajuste a são feitos e rea

Jisad03 ao mesmo cambio, finalmente, cau~a 
perturbaçõei;; que algumas vezes terminam em 
pavorosas crises. . 

Tenho on vido dizer que o papel-moeda., entre 
nós existente, não ci superabundante em relação 
âs nossas transacções coromei·ciaes. 

Quando a baixa do cambio ahi aão estivesse 
para. aUestar o contrario, ba.star-nos-hia a se
guinte considet'açã:o ; . Em 1866, a som.ma de 
p apel-moeda eristente em circulação era 

·de 33.250:000$, ao pa.sso que· hoje é de 
i88.t10:973$500. Eutretanto, a receita erl na
quelle · t~mpo de 64. 776:843$1!23, ao passo qo.e 
hoje é .;le :130.000:000$. Isto é, a receit3. é de 
po~co mais do duplo e o papel-moeda é de maia 
ilo quin tu pio; 

O Sn. SOARES:- V. Ex. dã licença para um 
aparte '? 

O SR. P1u.oo Prn111NTEL:-Poia não. 
O Sa. SoAB.E>: - O cambio em i85S subiu 

necessariamente diante do emprestimo então 
feito, o qual asseguro.a o nosso padrão mone
tll.rio : o cambio se elevou de 14 a 20. O firn 
do Sr. Visconde de ltaboi·ahy, emitlindo esse 
am~reaLimo, foi ju&ts.men\e asseg\uar o p:i.drão 
1noneta.rio. 

o SR. PnAoo Pnni:NTELi-Mas não assegurou 
cou•a alguma. (C!o11testaçõcs dos Srs. Saat·es 
e Andrade FigTJ.eii'a.) 

Ainda., Sr. presid~nte, disse o nobre depu
tado que o partido liberal gastai•a mais do que 
o partido conservndor, que era esse par tido por 
aua natureza perdulario. Sobra es~e ponto o 
nobre deputado foi ignalm, nte injusto.· 

O ~artido liberal, Sr. pre~idente, liquida o 
i • trie nnio financeiro de i864 a 1867 e o con
s~r·vador liquida o 2" de 1867 a 1870. Pois beru ; 
v~ja.mos o resultado. 

Administração liberal : despen 336.180:000$; 
receita i94.656:000~; deficit liquidado reis 
141.524:000$000. 

· Agora vamos á administração conservadora.: 
despeza 469.903:000$; receita 267.674:000$; 

. deffcit liquidado 202.239:000$000. . 
De maneira que; s·r. presidente, quando s. 

.guerra estava em todo o ssu füror, quando o 
paiz fazia eacri:ficio~ . enormes, afim de enviar 
forças e recursos para as margens do Rio da 
Prata, e> paTtido liberal gastou menos. d!> que 

gasto11 o partido conservador quando a. guerra 
estava. q na.si conclu.ida. . 

Sr. presidente, eu desejo sempre evitar estas 
reeonvenções, estai! rebliações de par\idoa. 
Eotenlo que em questões financeiras não deve 
haver politica. (Apoiados.). · . 

Devem.os tratar exclusiYamente. do bem do 
paiz; qo.e é o bem de. nós todo$. 

O S!I.. A?."'DliAt>E FIGUEIRA:- Mas ninguem 
fa~ pofüica: em .finan~as. . · _ 

O Sa. SoA.US:- E nis3o V. E:t. têm tcda. 
a razão : foi exactamente o que disse o Sr. Vis
conde de Albuquerque no senado, (Outros 
apartes.) · · 

O SR. PRADO. PIMENTEL:- Sr. presidente, 
comprehendo quo a camara e o governo êstejam 
ancicsos por encerrar a discussão do orçamento 
da receita. 

O SR. ANDRADE FrGUJ!:IRa:- Não, senhor; 
são muitos artigos. O nobre presidente do con
selho tem ainda dous mezes. 

O Sa. PaAno Pl:atl!INTEL: - Não t~nho inte
resse algum, principalmente por já haverem 
fatiado sabre a materia bntos especialistas,· dê 
prolonga.r o debate. 

Sacl"ifkarei, pois, algumasidéas de que pre
tendia occllpar·me. 

Comtudo não posso deixar de inyocar a. ati.en
ção do nobre presidente do co-ueeliJ.o para uin 
a;;sumpto de que já. tratei em outra occasião. 

Sr' presidente, um dos impostos mais preju
diciaes e que menos vantage!ll proàul!:em para 
o Thasouro, é o de tra.!'lsmiesão da propriedade 
immovel a titub oneroso. 

E' um impoato condemnado por to los os eco
nomista.s, porque recahe sobre o capital e em
baraça 'Els transa e ções sobre ímmoveis .. 

Não ternos, Sr. presidente, um .cadastro por 
onde avalia.r exactnmente a fortuna immovel 
do paiz; mas o que e verJade é que o imposto 
de 6 °1. sobre a trs.1ismisslio de immoveis a 
füulo 'oneroso subtrahe um& somma avultadis
sima. á fortuna nacional. 

Imaginemos, por ex~mplo, que a fortuna im
movel do paiz seja de 10.000.000:000$; eia ahi: 
o imposto de 6 •/o fazendo sahir da circnfa·ção 
ou subtrahindo do capih1 do mesmo pliz 
600. 000:000$; imaginemos que seja de réis 
5.000.000:000$, sio 300.0 :000$, uc eetão 
fór.i. eh oiroulaçã:o, porque v .. Ex. BD.be, Sr. pre
sidente, que quem compra uma propriedade des
conta. do .a~u preço a i:npodancia do imposto. 

Entretanto esse capita.! enorme, e que nas. 
circumsta·ncias actuaes diminuiria. um pouco os 
prejuizos dos proprieti.rios, produz apenas um 
j11ro ina!gni:ficante,. um juro, talvez, dti menos 
-de i/2 ºlo para. o Thesouro, porque o imposto 
p1·oduz d<J 2.000:000S a. 3.000:000$000. 

Sr. preaidente, um acreditado autor de eco
nomia pofüica, o Sr. Victor Bonnet, condem~ 
ns.ndo este imposto, compara-o com o que se 
dâ. na Syrfa.. Um pacbá. ve um individuo 
pla.nhr uma arv.ore ou construir uma. casa e 
diz-lhe logo : tu plant9s ·e edificas, lago ten.s 
dinheiro. Dá-me, portanto, a minha pal"te. 

O SR.· ÁNl>R.ADE ·FIGUEIR.A : - Isto não é 16 
na Syrie, não; é ein muitos pr.izes.· 
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o Sa. P.lliDO PIDNT!lL :-o resultado, COl:l• 

tlnúa. elle, ê qae na Syria ningnem plantl, 
nem edi6.ca., para. não ter de pa.g:.t• s 11ar~ do 
pachá. · .· . · 

Ha muito tempo que o ·imposto de tranamia
IM da propriedade immovel a titulo eMroiO 
acha-.11~ ja)gado neste p:iiz, e a soa suppre~são 
foi proposta _em 1828 e em 1843 pelo l\farqu~.z 
de Abrantes e por 89.turnino d't Souza. e _Oh
veira.. 

Quando uma p1·oprie.:l.nde immovel passa. por 
mui.toa compr~dore>, chega.-se muitgs vetes ·ao 
ponto de haver o Thesouro absorvido todo o 
seu valor . . .- . 
. Eu désejària, Sr. presidente, não que se sup
primisse, mas que se atlenuaese · e6le impoat.o, 
principalmente agora que se trata de angmen
tar os impostos sobre os lavradores. 

O St1.. ANDlUDll FtGUEffiÃ:-Sobre tofu as 
clasaes em geral. · 

O Sa. P.LU.I>O Pn.1.ENTI:L:-Si vingaaaem todos 
rui impostos que tenho visto . propor .110 parla
mento.e na imprensa contra a lavoura, Sr. pre
aidente, ao : lav-rado~ creio que ficaria apenu o 
direito de morrer de fome. (Apoia<los da oppo· 
siçllo.) · 

O SR. ANDLU.Dl!: FrGUl!:IRA: - Já sei que 
V. E:r ~ votará c:intra o imposto 1erri torial. . 

o .sa. PRAno' PrMJ:.NT~L :-h' bem poS&ivel, 
ai o goyerno não _fizer questão de confiança.. 
Aprov~ito o .eneejo par& refutar uma injusta 

apreciação, que ten llo yl.sto nos joi-n.aes, a res-
peito da vida. dos nossos lavra.dores. . 
· Tenho l ido que os lavradores são um:i. especie 

4e sanguesngas, qi;ie vi.vem do trabalho alheio ; 
que são ociosos, que vivem uma vida de na.· 
babas. . . ' ' 

U&e Sa. Di:POTA.DO :- Isto á injMtiça, 
O SR. PRADO Pu111:NTEL :-Sr. presidente, o 

que é .ver<hda é qne a classe dos lavradores, 
daquelleii que Ill:lis efficazmelite concorrem pt<ra 
encher as arcas do Thesouro, é uma da3 classes 
mais infelizes· deste pa.iz: 

0 Si!, ÂNDB.AD:B: FtGU:S:"i!lÁ:- Apoiado. 
O Sa. PIU.oo . P.IMBi.TBL : ..:... Elles vivem D.o 

interior, saquestrado~ de todos os gozos da so
ciedade, sómente tendo os prazeres da familia 
011 oa prazerils ·da leitura, qaa.ndo gostatn de 
ler ; e prineip.almen.te, Sr. presidente. q t&ndo 
appar.eoein essas quadras de febrea, que costu
mam assolar a.e nossaa f1ze.nda.s, a vida do ·con
demnad.o em Fernando de Noronha é um v0rda~ 
d~iro paraizo, eompitrs.da. á vida do la.vrador. 

O Sn. SoAR".'!S:-Elles tem mais medo da pro._ 
paganda do que das febres e do ch.olera-
1norbus. · 

OS.a. Pa.11.no Pr:m1:NTi:L:- Viv~cn coostante
mênte cuidado;;os, não têm aocego nem .de dia 
n em de noite, ·e muitas vez.es, no fim do anno, 
quando vão liquidar as suas ~Gnta.ls! em v.ez ~e 
aaldos encontram. deficits, e e com isto que hao 
de pagar aos sena credores . . 

A vida do . lavrador na minb provi~cia é 
ma.i11 aüave, 11orque a terra é uberrima, as fa
zendas do· menores, a cultura eitige menos ea-

plÇo de terreno, e eUes entretêm mais sociabi
lidade, o que nlo 1e dá com aii fazenda's de café, 
ontre as quaes medea.m gra.ndes di:;tanci.,,11 ~ 
(Apartes.) 

Chamam aos l:i.vradores la.nd lor<f~ . qae con· 
sel'Val'll faz'!nlas por egoisrno, e "[)J.ra não trnns
feri l-s.s a quem possa aprovcít~l-as. 

Tudo isto é inteiramente inexacto, !l seria 
um pródigo o lavro.dor que conservuse inGrtG 
um. capital de que não neces.sitasse para a sua 
cultura. 

O que ê veTdM.e 6 quG i falta -de capitaea, á -
incerteza. do :rab~lbo e ao q uasi prohibi tivo 
imposto de trnnsm.iss~o é devida a pouca procn· 
ra de terras nllste pa1z. · 

Voa conclui!', Sr. presidente, porque, como já. 
disse, estoa incommodado e fiz um grande es
forço fallando hoje. 

Eu principiei, :Sr. presidente, dirigindo um 
pedido ao nobro pre.sidente doconeelho; termina
rei lomnndo n liberdade de daN.he um parecer : 
est111>eloçn S. Ex. um plllllo de re.Wrmas sys
t'lm~tico, proaiga aom coragem na realizaç5o 
deate plDno, o oatou corto de que S . Ex. coo
qui.lftar4 ainda mai• direito à gr<llidão.nacfonal. 

Não digo qno a.ceite sem reservas todaa alil 
mGdidaa t.11rll1 .. nt.du por S. Ex., mas Cjuanto á 
qae$llo do elemento aervil entendo que S. Er. 
prestou am grande beneficio ao paiz trnzen:lo-a 
para. o 1eio do parlamento, onde dew ser agita
da e n~ nas rua1 e n~-passeiatas. (Apoiados). 

Nio é com amea.çaa e com as declamaçõe8 doe 
sentimentalieta11 e interes$eiros que. se ha de 
resolver a qu.estão magna e <:ompfou. do oh~ 
men to servil : ella deve ser tratada.· aqui {apJia- · 
dos), nós ô que dev?mos p~oferir sobre ella a ul
tima palAvrs., conindero.ndo-a em · todas 8 S suaa . 
faces ; e tudo que não fôr isto, não é serio, niio 
està na allora do p1·oblema que se. trata de re-
110lver. (,1poiado .- .) T1111t1 mais qllà11to, de todas 
essas declamações, que tenha lido, porqn~ &s 
não tenbo ouvido, ainda. não vi surgir u:na idél. 
pr:1.tie11 o :i.ceitavol : uns limitam-se :i. cotejar 
as opiniõos deste e daquelle; ou troa limitam-se 
a insult11r os lavradores. (r1poiados e apartes.) 

E' preeiso, pa"I" conseqo.encia, qó.e· o parlll
menlo se occi:pe d sta qaei;lão e dê uma res- · 
póeta final, que tranq uillisEI todos os interesses. 

O S.a. MoaE!~ DE B.1.aaós ;-}las. mesmo 
como questão de gabinete~ 

O Sa. Pa..u10 PmENTEr. :-Agora vão. trato 
ilisso. 

0 Sa:. MOREIRA. DE B .. rnaos:..,.Essa. p~a miip. 
6 que e a qnestão importante. 

O S:a. Puno P1MmNTl!.1 .. :-Sr. ~residente, li 
outr'ora nos . Contos Orien.taes que havfa nos 
confins do Oriente uma montanha ingreme e 
escabrosa, em cujo topo existia um mara:.-ilho;o 
talieman. 

Para ·se subir a e~sn montanha não eram à> 
difficuldalcs do caminho o ·que mais aterrava 
o emprehendeior; eram vozes ue bocas invi
sivei~, qae de todas a.a -part2S se levantavam, 
insultando-o uo3 seus brios, no sea pu11do11or. 

Si o vfaj:-.nte desan.ima.va e voltavr.-e2, era 
immedia\amente convertido em pedra (riso); . 
si, porém, proseguia corajosamente no 11eu e•.-
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minho, cerrando os oavidoa a essas vozes ag
gre11Sivas, chegava ao top.o da. montanha., con
quistava o talisman e com: elle hinamel'as 'feli
cidades. 

Pois b2m, digo ao nobre presidente do conse
lbo : S. Ex. catá subindo uma montanha in
greme, muito escabrosa ·; mas cerre os ouvidos 
ás vozes apaixona.das,· que tentam desanimai-o ; 
prosiga no seu caminho, e estou convencido de 
que ha de chegai· ao topo da montanha ; ha. de 

. conquistar não só _à gloria para si, mas ainda 
a prosperidade desta nossa patria. (Muito 
bem, muito .bem.) 

(O OY"ador é comprime11-tado pelo Sr. pres~ 
dente ào conise1ho .e por muitos Srs• depu
tados.) 

SreBão .em 17 ne JUlllo de llllli-
Vi& pag. !!O do VoJ. lJI. 

O Sr. Montandan:-Sr. presi.den
te,o regUlamento qll.e se acha em dfacns!ão tem 
felizmente toda a opportunidade para miirecer 
a a.ttenção da. casa, -pois· que ultimamente nes
ta erun&ra e no senado a.J.s-umas vzoes se têm 
levantado . co-!).tra o estado anormal em que se 
acba. o xnata.douro de Santa Crnz. · 

o. Sn.. Sn:.vu.No BUN"OÃo:- Muitas vozes.· 

O Sn.. MoNTANllO~:- Antes de entrar na 
discussão do projecto de regulamento, não 

. posso deixar de refürir-me ao discurso pronun
ciado hontem neste. caso. pelo nobre deputado do 
municipio neutro, o Sr. Bezerra de Menezes. 

. .Sr.. presidente, nesta casa algum.as vozes 
têm-se erguido em favor dos inverniatas e boia
deiros, já não digo a minha., ma.li as dos dist.in
ctos representa.Dtes dB Minas, os Srll. Silviano 
Brandão, Felicio do1 Santos, A.ffonso Cel.l!o 
Junior, Soares, ·cabral, João Caetano, Olympio 
'V alb.diio e outros ; no eiltretanto, as reclama
ções, que e~ses illustres dl!putadm1 fizeram da 
tribtlila. da represen.te.ção na.ciõnal, nenhuma. 
attenção, parece, mereceram do nobre deputado 
pelo municipio neutro. Levantando·aa, porém, 
no senado uma voz autorizada, a do meu dis-, 
tincto amigo o Sr. aenador Lima·:nuarte, o 
nobre deputado pelo municipfo neutro julgou 
que a solução da questão penderia & fa.vor dos 
mineiros, victima.dos pelo ferrenho monopolio, 
e que con'viria então, julgandD assim de somenos 
importancia as reclama~ões doa seus côllega.s 
nesta casá, alçar tambem a sua. voz para com
bater o :recur!!O interposto pelo pr&sid11nte da. 
camara mnnicipal desta côrte oonU-a. a delibe
ração da maioria da mesma camara. 

O nobre deputado, na &rgm:nentac;ão que des. 
onvolven a este proposito, não só se mostrou 
pouco conhecedor de um assmnpto tão complexo 
e verdadeiraiMnte incompetente, como tambem 
con traditocio. S •. Ex:. invertou os termos, q1U1n
do attribniu idêà.s contrarias aos sãos principios 
da economia politlca aos que dBfendem a in
du~tria pastoril. (.lpgiados .) 
. Da. parte daquelles que combatem o mono\>('· 
lio não ha, Sr. pi'esidente,guarra aos princip1os 

da economia. politica, não ha guerra ao· que se 
entende por verdadeira lihetd&de de eommereio, 
ha guerra tão l!Ómente ao que se chama. livre 
concurrencia, que .não é outra cousa. mais do 
que o monopolio disfarçado. Des.de que a. con
cu:rrencia. se désae livremente, como· deve a~r, 
por cerl<i a industria pastoril não redamaria, 
nem tão JXIU<!O 011 representantes de minha 
província pediriam desta. tribuna ao -governo 

·providencias energica.a contra esse anormal es--
tado de cousa.a. 

E nem tão pouco~ Sr. presidente, desta· tri
bi.u1a tem partido o p_edido para o que se cba.
ma em. termo secco e duro ..... limitação da ma
tança.. (Apoiaaa:;_.) 

O SR; SILvIANO Ba..u.nlo:- Ningnei:n aqui 
sustentou essa idéa . 

. O Sa. MoNTANDON :-0 que nesta tribuna. se 
tem pedido é ama. medida que impeça a me.
niíestação do monopolio, com verdadeiro des
perdicio · da. fazenda. dos mineiros ((1.poiaàos), a. 
qual se manifesta. IJefo excesso da matança re
gular a todas as necessidades do consamo. 

O Sa. Sn.vrANO Bru.NnÃo: - Para· se da.r 
carne podre à população do Rio de Janeiro. 
· O SR. MoNTANiloN:-Ora, pedir medidas 
neste sentido :não é pedir a coarctação da. liber
dade, não ê pedir a. limitação ; é couaa. muit.o 
diversa.. · · 

P11re.ce-me que o nobre depntado pelo muni
cipio neutro, apresentando a questão debaho 
destas duas e::i:pressões-fün·e co11currenci(1, e 
U11iitaçãa da mataliça,_.quiz apadrinhar-se 
com G odioso doe termos, aiim de que se conse
guisse a. desniora.liaação- daquillo que ê exigido 
pelos interessados na q aestã:o. 

O "8R. SILTI.A.No BuNoio:-Apoia.ao; desvir· 
tuou complet11.mente a questão. 

O Sa~ AFFoiirso CEt.so Jomo~:-V. E::i:; e 
o Sr. Silviano Brandão tem posto a.questão no 
verda1ei~o terreno, a. têm discutido . proficien-
temente. .· 

O Sa. MoNTANDoN:-Sr. presidente,o nobre 
deputado pelo 30 districto do Rio de Janeiro 
mostrou-se contraditorio nesta questão quando, 
procla.Dlando a· applicagão dos principios gei;aes 

·da economia a respeito da. livre concurrancia 
Iios casos communs,. e na evoluç!to natural das 
cousas no seio da sociedade, cita. com implicit!J. 
·approvação a autol'i:wla deolaraçio do falleci
do vereador Haddock. Lobo,a:flirma.ndo qne o ma
tadouro é um mundo ap;i.l"te, é um munP.o muito 
diyerso do restante e em-que é preciso estudar 
as· suas condições peculiares, as suas COJJ.diçõea 
excepcionaes, para qualquer compreheuder 
quaes as medidas que devem ser adaptadas pan 

. s11.tisfa~er as exigenciaa dos interessados. 
Com ietO se prova, Sr. presidente; que, si 

o matadouTo é um mundo aparte, esse mundo 
api.rte necessita. de uml!. legislação apaYte, de 
uma legislação especial. 

E' llril mundo aparte, é um mund.o e:s:cepcio
nal, porque alli unicamente se manifesta a 
livre _concurreo.ciá. sómente na expressão e nos 
termOB, sem que· ·peloiJ factos ella ·seja uma 
realidail!'!. 
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O Sa. P.EU:mA CA.BlUL: -Apoi&do; é uma 

livre concorroncia. inteiramente illasoria. 

O .s:a:. MoNT.ANDO'N: - E, Sr. presidente, 
tambem por parte dos meus collega.111 que têm 
tomado a peito tratar desta questão, não po11so 
deixar de certa fórma de fazer algons rep&ros 
sobre expressões de S. Ex., qu&ndodeclara que 
01 repre3entá.nte!l de Minas qo.e se tem occu
pado desb ma.teria tra.tam della como ama
dorês ... 

o SR. SILVU.NO BRANDÃO: .....: Houve muita.' 
injustiça. por parte do .nobre deputado. 

O Sa. MoNTANDON :-.•• tratam della. apenas 
com conhecimento de &lguns mezes, quando 
S. Ex., com uma. experiencia de 24 a.nnos, 
julga-se o ma.is competente, o unico compe
tente pa:ra tratar desb· q uest.ão e resol vel-a. 

:· O Sa. SILVlANO BRANI>Ão: - E, o que · é 
riot11>vel, é qne a inda. nada fez . 

O Sa. · MoNTANDON:- Não serâ preciso pro
var ao nobre depatado que a. sua compentenei& 
·não se demonstrou no seu discurso, como tam

.. bem que· as n:edidas propostas por esses re-
presen.tmtes de Minas e por elles defendidas 

· indicam perfeitamente.de aua parte a competen
cia e estudo profando da ma.teria. (.Apoiados.) 

Ainda. mais : eu podia dizer a S. Ex. que 
· aquelle numero de membr08 eh represeo.tação 
mio.eira tem se manifestado &ecorde.s a. res

. peito das ·queius dos mineiros e a.céol"d.es nas 
medidas propostas ; e no senado os Sra. Ri

. bell-o da. Luz , Lima Duarte e ultimamente 
l gn.acio Martins têm-se manifestado neste sen-

· t ido, o que prova que o ma.ior nume?o eetã 
·contra S. Ex., e que S . Ex. se &eha. em per
feita. unidade a respeito desta materia •. 

·Sr.presidente,muitos jalgam que a resolução 
· das diffi.culdades,que cercam esta questão, ·e um 

impossível. .Concordo na. impossibilidade desta. 
resolução, des:lo que não se lldoptar um con
jnucto de medidas e se a.doptarem tão sómente 
medid&s i soladas . (Apoiados.) 

O nobre deputa.do pelo 3° di.stricto, querendo 
· comprovar que se achava. com a verdade, lem
brou a phase por que passou esta questão no 
ministerio do Sr. Marqn.or. de Olinda, quando 
foi creada uma àgencia oflicial, afim de sana
rem;so os inconvenientes que se davam. na-

. quella. oecasião ; · mas o nobre deputado pelo 
rnun.icipio neutro não compreh.endeu que o in.· 
succcsso das medidas tomadaa pelo Sr. Mar
quez de Olinda foi devido à. circumstancia de 
se .11.doptar uma medida. isolada e não ·se atten
dei· ao conjaueto de medidas, que necessita. 
aduptar-ae , afim de que se éortem completa-

. mente 8.8 azas ao monopolio. {Apoiados.) 
Sr. p residente , · a commissão de . ca_mar&11 

mnnicipa.es lavron no anno transaeto um pa
recer minucioso, em cuja.a pa.ginas se encontra 
tudo quanto se pó de dizer . a. respeito desta. 
ma teria. 

O SR. SILVIANO BRANDÃO:-· E' um trabalho 
que faz honra á comm.issão. 

O SR·. MoNT.A.NOON: - EsaJ trab:ilho consi
. deron a. queatão desde a sua origem, dellde. a 
zona. pastoril atê ·o consumidor ; · me11.ciono11 

todos os males e juntamente os remedica que 
deviam ser adoptados ; e concluiu pelo projecto 
que ora se disc11te. Não p06$0 entrar em um 
desenvolvimento completi>. a este respeito, por
que o desejo que t enho de que . esl.e projecto · 
torne-se lei em pouco tempo, me impede de 
entrar em amplaa explicações •• . 

O Sn. S1LTJANO BRANDÃO:- Urge que seja. 
approva.do. 

O Sn. MoNTANDON:-... visto que eatà. aifecto 
à considerà.ção dos Srs. deputados o parecer 
minucioso lavrado na aessão do anno lra.nsacto. 
. Sr. presidente, ultimamente verificou-se um 

estado de cousas, que veiu dar razão á commia-. 
são de ca.maras municipaes quando apresentou · 
o proj ecto em di.acUS9ão. 

Tendo .sido suspensa a Cama.ra Municipal, 
foi chamada a que teve el:ercicio· anterior e 
esta adoptou como q_ue provi3oriamente um 
certo regimen no mata.doara- de Santa. Cruz, 
ch.!!.inado regimen da preferencia. 

Durante esse regimen nio appa.receu uma. 
só queixa da parte do consumidor e da parto do 
productot• ; havU. completa. .satisfação : o con
sumidor pagava. o genero pelo preço acostu
mado, pelo preço igual ao do regímen da. cha
mada li-ore conctArrencia, e o productor via a 
ªº!!- fa.zenda bem aquinhoada. e voltava aos seus 
lares bemdizendo a. municipalidade pelo resul
tado da medida tomada. 

O SR, Sn;vu.No BRANDÃO:- Apoiado; foi 
muito bem aceita. a medida na -pr ovíncia de 
Minas • 

O Sa. MoNTil"DON:- Entretanto as :folhas 
dia.rw pej1wam-se com reclamações partidas 
de diversos pontos. . 

Donde partiam,' Sr. presidente, esaas recla
mações1 Partiam justa.mente das commanditas 
interessadas nesse esta.do anormal de cousas ; 
essa11 reclama.çõea partiam de marcha.ntes; de 
monopoli$ta5, que sabiam disfarçar-se em boia
deiros, e até mesmo conseguiam angaria'!' as 
assignaturae de alg ane capatazes, illudindo
os e abase.ndo de sua ingenuidade. 

Entretanto a .maioria da camara annulla. 
este rcgimen, e füz voltar li. .scena o regí
men antigo chamado da. livre coneurrencia ; e 
immediata.men.te ,· sem que o conenmidor apro
veitaase com a barateza-do genero, têm surgido 
reclamações multiplas dos invernistas e boi~ 
deiros e calo11-ae a p&rte monopolista, qu& v er
dadeira.ment9 se j11lgava prejudicada com o 
regimen da. preferencia. 

De modo q ue nesta questã:o t emos tres termos 
o consamidor, o productor e a ela.ase Íllterme
diaris.. . 

No regímen da preferencia o consumidor não 
reclama., o productor es~ satisfeito e &Q reéla· 
ma a. classe intermediaria ; no da Zif1re collCur 
rencia reclama ó productor, não reclama. o con
sumidor, está justamente satisfeita a claslie de 
intermediarias, a qual o nobre deputado .pelo 
:inunicipio neutro, na sua boa fé, prestou hon
tem um serviço na tribuna deista. camara quando 
declarou . que-se tem pelo repreeenta.nts legi-
timo dos interesses mineiros. · · 

Mali, como -podemOfl nós considerar o nobre 
.deputado ~este a.sanmpto legitimo ,represen• 
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tante dos interesses mineiros, quando . já por 
eommissõas, já pela imprensa tem havido re
clamações energieas contra· este estado da. cha
mada li'ure co11ci;rrencia, pela qul tautaa lan
ças quebra o nobre deputado pelo munieipio 
neutro? 

Já. S9 vê que o nobre deputado, n este ponto, 
J:1io -pócb aer considerado · legitimo. represen
unte dos interesses mineiros. 

Não sou defensor, em toda a extensã:o, do re
gilllên chamado de preferencia tal qual se dá ; 
defendC>-Q como medida occasiona.l até que o 
regulamento em discussão possa. torna.r-se lei. 

·Pelo. regalamento, a preferencia vem se tor
nar um: facto llallcido necessariamente de outro, 
não podendo ser manejado a favor.deste ou da.:. 
qualle. E-a anic:i. e.ccus9 çiio que se fez ao re
gímen da preferencia foi o ii.buso que ae dizia. 
dar, porque era vendida &os intere>Sa.dos. 
Dizia-se que, quem quizease preferencia, teria 
de pagar ama gratificação de 2$ ou 3$ sobre 
cada rez. · 

Qlla.Ildo cheguei da minha provincia a esta 
oórte, tive noticia deste negocio, e apenas res
pondi ãquelles que o menciona-va.m -que pre
feria. o pl'ejuizo de 2.$ a 3$ sobre oe invernistas 

.~ boi&deiros a.o prejuizo total da quantia. pelo 
:regímen da chamada. livre concurrencia, como 
ha pouco se verificcu, vendendo-se boiadas pela 
4• par~e do valor. 
. Pema.is, senhores, a. questão eat.&.belecida com 
o conjunto de medidas qne se oft'erecem á con
sideração da camal'a, nA:o só córta os abusos 
posaiveis (ap:>iados) , · como tambem satisfaz 
completamente aos instintos do productor sem 
prejaizo do consumidor e da verdadeira liberda
de do commercio. 

A eommis9i.Q de camaras municipaea apro-
11entou um projecto de regafamento ; o nobre 
deputado pelo 3G districto do Rio de Janeiro, 
membro deeta commissão, apresenton um sub
stitutivo, 

A. experiencia tem mostl"ado que a adopçio 
de um projecto que contenha. algumas idéu do 
substitutivo é que deve verdadeiramente pre
valecer. 

O projecto da. collllilissão foi redigido em oito 
artigos ; o subet.itativo do nobre deputado pelo 
municipio neutro foi redigido em sete. 

Jalgo ser a:foptavel a parte do substitutivo 
qu.e diz reapeito i pesagem e ao imposto pago 
pele> invernista. . · 

O prod11ctor . p11.ga 4 m11nicipalidade . o in;i
posto de 4$ além do frete da eatrada de ferro at& 
á estação· de S. Diogo! que corresponde a uma 
quantia superior a 5$000. 

Pelo projecto aobstitue-se este impoato pelo 
de peea.gem, não só porque vem a cahir com 
mais igualdade sobre os Jll'Oduetorea, como 
tambem pol'que vem garantll' especialmento a 
pt'llfe?encia pedida. . 

Sabemoe q_o.e pelo syatema da pea:i.gem veri
fica-se perfeitamente o peso bruto do gado su
jeito :!. ma\a.nça ; e, sendo o imposto pago na 
proporção deste peso, claro está qae aquelle 
que trouxer um producto de menor peso pagará 
um imposto menor. . 

Nestecaao ainda aedá o seguinte a favor do 
prodactor;· e é que nt1\a impoato pedido pela: 

emenda que tenho .de otrerecer, de aecôrdo com· 
o voto em separado, â consideração da. camar.,, 
se inclue não só todo o imposto municipal, 
como tambem o frete que tem de ser pago pela 
estrada de ferro até à estação de S. Diogo. 

Como disse ha pouco, Sr. presidente, apre
ferencia, sendo calcuhda. sem detarmins.Mm· 
s& oe caaoa em que deva ser dad&, póde tor
nar.se objecto de abaso contra o prodoclor e 
a. favor do monopolista; havendo o systema de 
pesagem e sendo eonsequencia. deate sys~ema 
a. marcação do gado pesado, segundo o dia de 
sua apresentação, o projecto p~de tã.o sómen
te a preferencia para a marca mais an.tiga, de 
maneira. que aquelle que ch<!gar em primeiro 
logar, tera a priorida.de. .· . 

E a razão principal oa ulna das fortes razões . 
que me obriga a adoptar este eystema., é a se· 
guinte : · . 

Um dos maiores vexames que soffre o pro
ductor é ser retido na. fazen:la. de Santa. Cruz 
fü, .2() e 30 dias á espera que Cheguei eua vez. 
Ora, não só a demora como a perda do peso da 
mercadoria. cansam-lhe um prejuizo . eonaid&
ravel; e, estabelecendo que a preíerencia aeja 
sobre a prioridade uo peso da mercadori~, el&
ro está. que o primeiro que chegar é o .primei
ro que ha de ser despacltado. 

Mas, dada a prioridade ao productor afim de 
levar a sua. fazenda ao merca.dl}, poderá acon
tecer que os monopo11etaseonCQrram com grande 
somma de rezes afim de elevarem a. matança 
a numero notoriamente superior ao ma.xiino do 
eonaumo. Neste caSO, a prioridade 011 prefe
reneia seria verdadeiramente burlada. porque 
ha voria verdadeiro des perdieio da fazenda. e o a 
monopolista.& ou marchantes o~rigariam os pr<>
ductoree ou a. perdereiu a sua fazenda 011 

a dal-a por vil preço. N0ste euo o que ha 
no p rojecto não é uma limita.ção.,. 

O !;)a. PER.Enu. CABRAL:- E' a protecção á 
induatria. pastoril. 

O Sa. MoNTA!!DON:-••• ma.a a prohibiçio do 
desperdício da fuenda ou dtL matan~a notoria
mente super ior ao maximo do conscmo, e isso 
mesmo em condições esp~ciaes. Nio é pois li
mitação, é apena!! a protecção ao s:ria.dor se· 
gundo exige a lei de 28 de Ontubro no seu 
art. 66. 

Mas, serão eufficientes estas medidas para gà
rantir o productor e o consumidor 7 Não, "inda 
é preciso nma outra para completar o eonjoncto 
de que fa.llei . 

Existe neata ci>rte um numero de açouguei
ros aopel"ior a 300, os qaaes em·sua maior parte . 
esião ligados em iuteresse;i ao• marchantes, 
sendo em grande numero verdadeiros matehan
tes . O qae poderá 11conte.cer adoptado o ragi
men da prioridade, adopta:da a. . modida. que i.m
peça o desperdício da mercadoria ~ Poder& o 
criador julgar-se verdadeiramente garantido 1 
Não, sem que uma tel"ceira medida. v enha impe• 
dir a ultima possibilidade do . conluio, por<}ue 
o interesse. que auferem · os · açon.gueir~s e 
marchantes, neste regimen. chamado li'!'l'e 
concnrren.cia, leval-os-ú. a fazer uma. greve 
para ·regeitarem a mercadoria. vinda l , directa
mente do prod11.cwr, nio isó . par•· eleva.rem, o 
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pre90 do genero pela. ese&SllGZ · apparente como 'J nha proTincia, ~ela.tiva.mente a ate ; nego
tambem para desmora.lisarem a medida adopta- cio, e este appello funda-se no fa.cto, que 
da pela. c&mara. se deu ha. pouco tempo, de parte de meus patri-

Para impedir, pois, esse conluio a medida a. cios, que tomaram a deliberai:ão de deter suas 
adoptar-se é o estabelecimento de açougues boiada5 no municipio de Barra ·M&nsa, visto 
municipae.s em 9.lle sõmente seja vendida a fa- como no matadouro de Santa Cruz se prepara
zenda vinda d1rects.inente do cria:tor. Com va o monopolio com Lodôs os sells elementos 
mais esta medida não poderemos encontrar para supplantal-os. Eu observei qae o:s meua 
outro qualquer conluio, outro embaraço sinão patrícios colheram bons resultados, provando 
a má vontade que possa haver da parte da mu- com isto que a. feira do gado deve e.ata.r fóra. do 
nicipalida.de ou de seus prepostos. matadouro de Santa Cruz. Por isso iaço este 

Da. parte dos ma\•chantes ficarão cortadas appello á. a11semblé1 da. minha provincia, afim 
todas as entradas no redueto do monopolio. de que ali.a toR1a alguma. medida reatrictiva, 
Sómente uma objecçiio poderá olf'erecer-se e é qne obrigue os productores a abrir duas fei
que a municipalida.de não cumpra o seu dever, raa na província de Minas, sendo uma. em 
collocando na direcção do matadouro um ci- caminho da Barn. Mansa, e a. oa.tra em Juiz 
dadão que não esteja. na:i concliçõea de idonei- de Fóra, porqúe, por esses dous pontos, têín 
dade e de preencher o seu logar. de passar toda a . producção que procura. o mer-

Seria necesaal'io admittir-se a liypothese de cado da côrte, regulando, na Barl'll. Manas., 
que nas cadeiras da municipalidade se sentam por cerca. de 100.000 rezes, e, ein J11iz de Fóra, 
;homens que lie deixam levar por interesses mal por 30.000. Jú se vê que, estabelec.endo-se feira. 
entendidos; mas nós, como legisbdores, não po- nestes dous pontos, o criador n.ito se achara 
demos levar em li:nha de conta elementos desta como ae acha no matadouro de Santa Cru.z, col
ordem. Por isso entendo que as medidas ado- locado quasi sempre entre a parede e a ponta 
ptadaa pelo projecto com as emendas que apre- da eepnda. Lã acb.ar-11e-à em condi<;ões de po
sento vem satisfa7.er ·completamente as aspi- der espera.r alg umas eemanaa para Tender os 
rações de todos. Foi nesse sentido que, parti- seus prodnctos; emquauto que, em Santa Cruz, 
cularmente por mais de uma vez, me dirigi ao cada. dia que decorre corresponde ·a um im
nobre ministro do imperio, pedindo-lhe que, ao menso prejuizo em sna fazenda. Por iseo espero 
menos temporariamente. désse um despacho qne este meu appello á assem biéa. 'jlrovi.llcial de 
fa.voravel ao recurao do presidente da munici- Minaa nlo íicará. sem :reanltado, 11em que al
palida.'.le até que o regulamento, que se acha. guem erga la a a11a voz em favor dos intereii
em discussão, pudesse ser approvado nesta ca- ses do nossas patricios. 
mar!' e convertidíl e~ ~i. O Sa. SILVIANO BIUNolo :-Apoiado. 

Ainda me!Jmo adrn1ttmdo-se a hypothese do . 
que eataa medida.a apresentada& nio produum O. Sn. ~ONl'ANDO~ : - Sr. pres1dente, pro-
º deseja.do effeito, o que ae explica.ris. tio só- C!1re1 rea~m1r, o m~s que pude, tudo qu9;-Uto, 
mente por mâ vontade da municipalidade, eu tmha ~ d12~r a respe1to d!lSta questão; por isso, 
poderia accreacentar que o aeu insuccesso não aprove1to ainda algun:s m1nutos para tratar de 
eeria devido á. insufiicfoncia da.s medida.e, mas um outro assump~o.. . . 
poderia aer obviado por uma. lei especial qul' . Ha. tempo_ dmg1-me ao honr~o ex-m1-
collocaese sob a dependencio. do Ministerio do nistro da a~r~cultura, o Sr. conselheiro Atronao 
lmperio a repartição do matadouro, a~guulo Pe~na, sohctta.ndo um a.cto do governo que re
tGm mostrado a experiencia, e as condi~ões es- d11z1sse o frete do gado, transportado pela es
peoiaes desb· ma teria. trada de ferro,de Barra. Mansa até ao matadouro 

A lei de 28 de Ontubro entregou ãs munici- de Santa. Cruz:. . 
palidades tudo quanto diz respeito á. alimenta- Sendo o frete muito eleva~º.• e atte_ndendo a. 
çio publica e ao foraeci.mento de carnes ver- q.ue se tratava de protecçã'.o 8: wdustr1a pasto
das ; mr.s a. municipalidade desta c01·to acha-ae r1l, que se ~r.:ta:va de for~ec1mento de um ge
em con<liQÕ69 especiaes, porquanto µão se nero de pr11ne1ra nece8Sidade á córte ; atten
póde comprehender esse fornecimento sem que dendo a que a eBtrada de ferro D. PeJro li de
ae comprebenda . não só a ma.tan9a como a veria li~ite.r-ee unicamente ª· cobrar o frete 
feira que delle é parte integrante,e não ha dn- que ~o~r1sse as de~pezas relativas, o honrado 
vida de <Jlle a feira deverã ser estabelecida. fóra e1-m1mstro da agricultura prometten-me .es
do mun1cipio :neutto, na provincia de Minas tudal' a questão e dar uma eolu91!:0 o. re>pe1to. 
Geraos oa, ao menos, serra ácima. Infelizmente, porém, S. Ex. retiro11-ee do. 

Ora, como póde um se~viço qae dove ter o ministerio e esta questão permanece no mesmo 
aeu deettnvolviroento fóta. ~~ Jl!llnicipio n eu- ponto. 
tro estar.a cargo da mum•:1pahda.de_ '?. ·• . Estou convencido de que, si S. Ex. conti-

El~ creio, e~treta.nt:o, qae ª m~imipahda~e ·naasse no minislerio, os meus patricioa teriam 
da cort~, a. cu;o ~argo est& e:xclua1vament1;1 h- tido j ã uma solução muito vantajosa aos seus 
gado eate negocio,. ~pene!t'ando-i;e do rnte- interesses . (.4.poiado$.) 
resae doe seus munre1pea e nao dcspre:i:11ndo oe · _ · . . 
interesses dos municipioa estranhos, adoptará Portanto, ne.o ?~ deu:u d~ appellar pars. 
um regiroento especial, de conformidade com 0 o a:ctual Sr. Illlll:tStro da a.gm:ultnra. a .pro-
regulamento, qne venha satisfazer iodas as pos1to desta !illestiio, e peço a S . Ex. ~ue at-

, nossas a9pirações. · · tenda. ao seg1unte : . . 
Eu nã_o poaao, Sr. presidente, deix!lrde faz~r q Tbesouro tem ~ece~ido cerca.de 6.()90:000$ 

d~ata 1r1bun.a um r.ppello 4 assemblea de· nu- de impo1to doa boiade1ros, 11;ppli,eado pelll: lei 
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que lhe deu origem, para construir o novo ma· 
tadouro. 

Ora, a construcção do novo matadouro impor
tou em cerea de 2.800:000$; por consequencia, 
os meu5 patricios tem pago para essa construc
ção quasi o. triplo daquella quantia, e bem 
merecem pois, da parte do governo, alguma re
ducção no frete da estrad'a <le ferro da Barra 
Mansa para a fazenda de Santa Cruz. E de 
mais, estando esta industria entregue a si 
mesma, sem o menor favor do governo, pa
gando impostos directos e jndirectos, geraes, 
provinciaes e municipaes, attendendo a tudo 
isto, era de equidade, quando não de justiça, 
que o nobre ministro. da agricultura prestas.se 
attenção a esse assumpto e procurasse reduzir, 
quanLo fo3se passivei, o frete da estrada de 
ferro da Barra Mansa á. fazenda de Santa Cruz. 
Demais, Sr. presidente, a província do Rio de 
Jàneiro cortada por estradas de ferro tem as suas 
estradas de rodagem em pessimo estado, de 
maneira que, no transporte da B1rra Mansa até 
á fazenda de Santa Cruz, dá-se nm verdadeit·o 

· prejuízo não só no numero das _rezes trazi.das, 
como tambem no peso e na qualidade. Creia · o 
nobre ministro que a reducção da tarifa, a este 
respeito, viria trazer um resfolego á industria 
pastoril, creio mesmo que um augmento á 
renda gual da estrada de ferro D.. Pedro II, 
sendo hoje uma qu estão já ventilada, já per
feitamente conhecida, que a carne verde póde 

· ser transportada em apparelhos frigorificos. 
Por isso é conveniente que se façr. desde já 
a reducção da tarifa, afim de que o transporte 
se faça pela estrada de ferro D. Pedro II, por
qu'lnto julgo que, em pouco tampo, talvez te
nhamos de remover o matadouro da Santa Cruz 
para fóra do municii;iio neutro, visto como a 
industria moderna já nos fornece meios para 
poder transportar a carne em perfeito estado 
de conservação,com o que o consumidor lucrará, 
bem como o productor, porque toda esta re
ducção de despeza em favor do productor vem 
a corresponder a uma reducção de preço em 
favor do consumidor. 

Termino aqui as refi e:tõas que tinha a fazer 
sobre o proj ecto em discussão, e conclúo re
mettendo á mesa as seguintes erp.endas. (Lê) 

(Muito bem; o orador e comprimentado pela 
deputação :nineira.) 

~~ 

Se3são em 13 de Junno de 1884 
Vido pag. 7l do Vol. II . 

O Sr. Mon:tandon :-Pedi a pala~ 
vra, Sr. presidente, para offerecer á conside
ração da camara e fundamentar um projecto 
que tem por fim a concessão de favores à indus
tria pastoril, o qual passo primeiramente a ler 
para depois então dizer algumas palavras em 
seu abono (lê): 

<<Art. 1.° Fica o governo autorizado a garan-: 
tir ao particular ou companhia que melhores 
vantagens offeracer, os juros da 6°/0 , du
rante 20 annos, sobre .o capital maximo de 

2.600:000$ para fundaç~o de um est.abelaci· 
mento de xarque, conservas, extracto da 
carne e aproveitamento de todos os productos 
respectivos, ent1•e os rios Grande e Parana
hyba, na provincia de Minas, sob· as condições 
seguintes : 

«§ 1.• o· capital será discriminado entre fixo 
e circulante. . 

«§ 2.• O capital füo será especificadó pelas 
officinas que forem julgadas ·precisas para a 
installação da em preza . 

. ti:§ 3.o O capital circulante será especific3:do 
em relação á mão d@ obra, transporte, material 
de consumo e mate1·ia prima. 

<<§ 4.• O capital circulante será calculado á 
razão de 50.000 rezes annuaes, sen,do. a res.• 
pectiva garantia proporcional a este nu-
mero. . 

«§ 5.• Será concedida a garantia sem pre
jU:izo do imposto sobre o gado. 

«Art. 2. • Revogam~se ás disposições em con
trni·io. 

<~Sala das sessões, 13 de Junho da 1884. 
-M ontandon . -Silviano Brandão.-Affonso 
Celso J imior .-Ignacio .Martins.,,-Carlos 
Affonso-Felicio dos Santos. -,-Leopoldo ·cu
nha. -João Caetano.>> 

Demonstração 

1. 0 Salas e apparelhos da ma 
tança, de xarqueada e de 
salg·a ..............••.... 

2. 0 Apparelhos de desecca-
mento ..............•••.. 

3. o Fabricas de gorduras ... 
4. o Barracas de couros ...... 
5. o Acceesorios, pastos, ca

sas , apparelhos de pesa-
gem , trilhos Decouville , 
armazans ............... . 

6. o Capital circulante neces
sario para a compra de 
gado ... , ........... ~ •.... 

7. o. Sal e outras provisões. 
8. o Gastos immediatos de mão 

de obra e de transporte ... 
9. º. Fabrica de conse1·va (sys

tema Appert) e de extra-
. ctoe· .......... · .....•... 

10 . Officiaes de torneiro, fu
nileiro e mecanica para 
reparos .....•.•........ . . 

80:000$000 

20:000$000 
120:000$000 
40:000$000 

140:000$000 

1.000 :000$000 
100:000$000 

500:000$000 

500:000$000 

100:000$000 

Total. . ............. 2,600:000$000 

Sr. presidente, no nosso paiz certas indus
trias têm obtido favores assignalados do go
verno; a industria agrícola sobretudo tem 
merecido a attenção dos poderes publicas, no 
emtanto uma das industrias principaes pela sua 
extensão tem sido completamente desprezada 
pelos poderes publicas, o qúe é para admirar, 
porque esta indostria poderá ser considerada 
por aquelles que conhecem o paiz como um 
dos factores da riossa maior renda no futuro. 

O Brazil, na sua zona' littoral entregando-se 
a varias industrias, e entre ellas á agrícola, 
offerece um campo mais limita<\o ?- esf:!e clesen:" 
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volvimento, porquanto podemos considerar que 
os 9/10 do paiz se applicam exclusivamente á 
industria pastoril. • . 

Esta industria ha mais de 30 annos tem só
mente sido lembrada para ser onerada de im
postos, não só pelos governos geral e provin
cial ·como tambem pela!!I municipalidades. E 
ainda mais : no ultimo orçamento apresentado 
pela camara municipal da córte é a industria 
que avulta com maior somma na receita muni
cipal, na qual se eleva a cerea do terço do seu 
total de modo que podemos dizer que esta in
dustria, inteiramente desprotegida, ainda con
corre · para os cal_çamentos das ruas desta ci
dade etc. 

Entret~nto os·s'eus agentes estão verdadeira
mente entregues ás leis da natureza ; não ten
do capitaes por si, não podem ter :1 '. iniciativa, 

. porque não posso comprehender a existencia da 
iniciativa sem ·que haja esta vis a tergo que se 
chama capital. Sendo por esta fórma uma in
du1tria que se conserva no seu estado primiti
vo, sem que haja um leve impulso por parte do 
governo,não poderá despertar-se de seu lethar
go e nem se animarão os capitalistas a con
correr com capitaes para o . seu desenvolvi
mento, evidentemente remunerador. 

Antes de apresentar á consideraÇão da casa o 
projecto que acabo de ler, tive o cuidado de 
compulsar todos os documen"tos rel_ativos a essa 
questão ; tive de compulsar os boletins das re
publicas do sul; tive de informar-me das_ con
dições dessa industria na provincia do Rio 
Grande do Sul ; tive de beber dados nos bo
letins relativamente aos grandes centros em 
que esta industria se desenvolve, como os Es
tados-Unidos e a Australia. Neste estudo, tive 
'de fazer confronta~ões emquanto á possibilidade 
e exequibilidade de emprezas que possam til'ar 
verdadeiros resultados, não só augmentando a 
riqueza da zona pastoril, como tambem gara:a
tindo ao governo uma renda maior na respe
ctiva verba, sem que a garantia de juros, con
cedida segundo peço no projecto,posaa de fórma 
alguma ser accusada de ·esteril ou de preju-
dicial. · 

Sendo os 9/10 do nosso paiz occupados por 
agentes da industria pastoril, e confrontando o 
nosso territorio com o daquelle:;i paizes. que se 
empregam com grande vantagem no seu cul
tivo; tenho a notar que a provincia de Minas, a 
provincia de Goyaz e parte da de S. Paulo podem 

· lutar com vantagem, já não digo com · iguaes 
em prezas do Rio da -Prata, mas tambem com as 
da Amarica do Noi'te e da Australia. Não me 
limitarei unicamente a e-xpender esta proposi
ção sem que a faça acompanhar de demonstra
ção bebida em fontes insuspeitas. Ha tempos, 
pelo saudoso ministro da agricultura Buarque 
de Macedo foi incumbido a uma commissão o 
estudo desta questão conjuntamente com a do 
matte. Nesta commissão sobresahia principàl
mente o Dr. Couty,que offereceu á consideração 
do governo dous relatorios importantissimo~, 
em que a questão é tratada magistralmente e 
que não poderei trazer para esta tribuna pela 
brevidade do tempo e porque esses relatorios 
estão ao alcance de todos Oi! Srs. deputados. 

A. 42 

Sr. presidente, varíos fac tores devem con
correr na confecção de uma lei que tenha por 
fim os favores á industria pastoril. Esses facto-
res são os seguintes: . . . 

Primeiramente abrir-se um mercado impor· 
tanta ; e outro mercado não podereruos ter se
~ão o mercado europeu, e convém mostrar que 
o nosso paiz poderá competir neste · mercado 
com as republicas do Prat"i,,, com a America do 
Norte e até com a Australia. Eu demonstra
rei que po:ieremos, como todos esses paizes es
perar verdadeiros successos nesta questão. ~m 
segundo logar deveremos attender a que a in
dustria pastoril, nas provincias que eu men
ciono, poderá offerecer mataria prima sufficien
te para chamar a attenção de fortes capitalistas 
e pt>der supprir, já não digo o mercado do paiz, 
mas sim o mercado estrangeiro. Em terceiro 
logar,. precisa demonstrar-se que esta empreza, 
pedida no projecto póde satisfazer os interesses 
da industria pastoril, isto é, que poderá serre
muneradora não só para si como para a in
dustria. 

Eu não necessito ·entrar aqui em longas 
apreciações a .respeito da qualidade dos produ• 
ctos da industria pastoril.-

Todos reconhecem que o systema de criação 
é a éausa principal do melhoramento desta in
dustria ; e a este respeito confrontando os sys-
temas das republicas do sul e da província do 
Rio Grande do Sul com os das provinciae de 
S. Paulo, Minas e Goyaz, as informações, os 
dados mostram perfeitamente que nem nas re• 
publicas do sul, nem no Rio Grande o systema 
adopta'.l.o poderá competir com o daquellas pro
vincias. 

Nas republicas do sul e no Rio Grande po
demos dizer que o gado é meio selvagem, é 
criado em rebanhos de 5 a 20,000 rezes ; em• 
quanto que nas provincias que acabo de men• 
cionar, o gado é criado em peé}uenos rebanhos, 
tem pastos fechados, acostumado à vista do 'ho
mem, emfim manso ; e ninguem· contesta que o 
animal domestico ou domesticado é superior em 
certo modo ao animal criado meio selvagem. 

Quero tirar deste ponto como consequencia que 
a qualidade do nosso gado -em nada poderá ser 
inferior emquanto á carne áquelle que é expor
tado como specimen de varios pontos d:;i In
glaterra e da America do Norte, visto como o 
systema de criaç'ão, o cruzamento minucioso e 
consciencioso por si só póde melhorar o nosso 
gado sem que seja preciso importar custoso's 
modelos estrangeiros. A verdade desta propo• 
sição póde ser a primeira vista comprehendida. 
Sabemos que não é o tamanho que explica a 
gualidade ; neste genero de consumo é o gosto, 
e o sabor, de modo que póde-se gara_ntir desde 
ji que um emprego estabelecido neste sentido 
poderá encontrar a mate1·ia prima sufficiente e 
de boa qualidade e aceitavel, não só nos mer
cados do paiz como no mercado europeu. 
· Não posso deixar de mencionar uma e:x:pe• 
riencia, um tanto desastrosa, feita em França 
a proposito do nosso xarque. O Dr. Couty 
teve de apresentar varias amostras á commissão 
franceza, ·afim de ·ver si o nosso xarque seria 
adoptavel no exercito francêz. A' primeira 
vista houve uma rejeição formal, rejeição esta 
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que, ·explica:la dep·ois, trouxe uma ·modificaç'ão 
na opinião da commissão, de maneira a auto
rizar a convicção de que o melhoramento dos 
productps rnanife"ta<lo1:1 poderá garantir uma 
sahicla avultada e prnmp ta nos mercados es
trangeiros. Devemos a um dos nossos collegas 
desta camara uma das primeiras tentativas, a 
qual co ns idero ·verdadeiramente como a base 
:para que o governo tome em to::la a considera
ção o cl.eseuvolvimento desta industria. Refiro
me ao illustre depntado .o Sr .. Bar"ão do Guahy, 
quP. ha alguns anuos reme : teu para a Europa 
a uma commissão ·Gncarregada pel0 governo 
amostras deste producto, que não puderam ser 
expostas ao exame ela commissão por terem 
chegado um 'tanto tar.:le. Entretanto o pare0er 
da 0ommissão relativamente a estas amostras 
veiu mostt•ar perfeitamente que , o ·cons umo 
P"los exercitos europeu>B poderia gRrantir a 
esta industria ·uma sahida até mesmo acima 
das forças .actuaes da industria pastorl:l . 

Mas não é l'elativamente a este producto cha
mado xar que , que podemos conside1·ar pre-his
torico, que pretende favores ·do governo. Pre
·tende os favores do projecto pri ncipalmente 
para um proclucto que ·era por · todas as classes 
de>ignado sob o nome de conserva. A conserva 
póde perdurar sem damno por prazo superior 
a tres annos, ao passo que o xarque não poderá 
conservar-se além de oito mezes. Demais, o 
xarque poderti servir para o exercito em cam
panha, mas para a guarnição elas fortalezas e 
para a pop ulação das cidades o producto em 
conserva poderá sub;;tituir perfeitamente !:\ 

carne propriamente verde, tendo a seu favor a 
condição de se achar sempre á mão do consu
midor. Esta é a primeira vantagem, a segunda 
é a perfeita conservabilidade ·do prodncto,a ter
ceira é poder ser obtido por preços mais mo
dicos . Assim, pois, o grandeincremento dado a 
essa industria trará r esultados remuneradores. 

Ha um ponto que póde dar logar á objecção ; 
é o inconveniente de estabelecel'-se esta em
preza no Jogar escolhido, isto é, entre o rio 
Grande e o rio Pa.ranahyba.; mas esta objecção 
não procede desde que se considerar que eu 
t enho em vista o ·seguimento de uma linha 
fer rea paulista, a Mogyana, procurando a 
marge m dfrei ta do rio Grande . 

Est3 melhoramento terá dÇJ apresentar seus 
resultados no prazo maximo de tres · annos, 
prazo mais que sufficicnte para que a empreza 
se forme, ele modo qne a es trada de ferro, ga
rantida com 6 °/o pelo governo, depois de che
gar ao seu ponto terminal, possa encontrar 
productos valiosos para entreter o seu trafego , 
.como garantia ele exito e compensação ao com
promisso que ·tomou o governo com a garan- _ 
<tia ele juros . 

Poder-se-ia apresentar outra objecção : ê a 
que se refere á distancia, de maneira que 
aquelle pl'Oducto não pudesse competir, em re
lação ao preço, com o de outr as procedenci.as . 
Mas, Sr. presidrnte, temos o exemplo que nos 
offerece a Arnerica do Nor te. Os grandes 
centros de commercio da America do Norte , em 
relação· ao producto da mesma natureza, .es tão 
em S. Luiz e Chicago, muito mais longe do mar 
d@ que o centro da provinci a de S. Paulo. 

Além disso os munfoipfos pas'tori's da Ameriea 
do Norte, como C0Uorado, Mi1iis0la, Texas 'e 
outros estão em -condições ·infet·iores â zona 
comprehendida entre as provincias de Minas, 
S. Paulo e Goyaz; Se quizermos fazer referen
cia á Australía, que exporta seus pioductos para 
a Europa, verificar-se-á que esses pontos se 
acham · m.uito mais longe da Europa ·do que 
qualquer dos nossos pon.to5 e centros de mer
cado a que .póde coucorrer essa industria. 

Além disto, as . condições dos terrenos pasto
ris da America do Norte e Aus'tralia são infe
riores ás dos terrenos das provfocias ele Minas, 
S. Paulo e Goyaz. 

:?li quizermos fazer a comparação ·com um dos 
centros de producção mais conhecidos, isto .é., 
as Rep.ublic as Argentina e 01·iental, reconhe
c.eremos a melhor q uafülade .dos nossos produ
c tos e dos .nossos pastos. 

Demais, a Repu'blica Oriental já •deu o qne 
ti.nha de dar., porqne ·.os seus terre·nos ·se achmn 
todos aproveitados. A Repu blica Argentina, pelà 
mesma fórma, tem os seus terrenos aproveita
dos, á exce.pção de uma estr eita e ruim zona 
nas proximidades do Chaco e Patagonia ; ao 
passo que nas tres províncias do Bra·zil póde-se 
dizer que a maior part e das terras pastoris 
ainda não está aprov.eitada . São teLTas uberri
mas .• que podem, não só abastecer os mercados 
estrangeiros com um prodnc to superior, como 
tambem competir de tal fórma com o producto 
estrangeiro, a ponto de poder tornar-se o se-
nhor do mercado. · 

Não preciso, Sr. presidente, entrar em mais 
largo desenvolvimento quanto á natureza e 
qualidade da mataria prima. Comtu::lo darei 
um exemplo. A carne verde das republicas do 
Prata é ele certa fórma imprestavel para o pa
ladar mais exigente, pelo costume empregado 
no tratamento dessa industria ; emquanto que 
o ga::lo exportado das mesmas republicas para o 
Chile, tendo de soffrer a engorda em Mendoza, 
a carne não parece ·a mesma , tão superior é 
ella. 

fo. carne consumida no Río dti Janeiro é igual 
á procedente da America do Norte e da Aus
tr a:lia, e a razão está, não na qualidade do gado 
mas no modo de tratal-o. (Apoiados). Por 
esta razão julgo que a industria é digna de 
todo o apoio, tanto mai~ quanto ella póde for
necer importantes fontes de receita. 

Comprehendo que o meu .pl'Ojecto, á primeira 
vista, póde ser olhado com ·certo desfavor, por
que ha o plano assentado de reduzir a despeza 
e procurar augmentar a receita. O augmento 
da .receita pelo estabslecimento de i mpostos não 
me parece o unico alvitre; e, e.orno n.ão deve
mos cuidar só do ,presente, mas do futuro 
'(apoiados), devemos procurar novas fontes de. 
renda, e uma das mais importantes pc.de offe
re:er a industl'ia ~~storil, j á pelos seus respe:
ctwos .prorluctos, Jª por outros .que são conse
quencia .do incremento .de<: sa indústria. 

Ninguem desconhece que no Brazil.o xarque 
u~ico éJ.Ue penetra é o do Rio da Prata, e é pre
ciso notar que a en t rada dos nossos productos 
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naquella.s republioas não ccirre5ponde de fórma 
.alg.uma ir. entrada dos sens respectivos pro
ductos no nosso. po.iz • .. Por· consequencia, tendo 
nós uma. zona importante,. que pód2 substitm 
perfeita.mente o Rio da. Prata. no forn.ecimanto 
desse produeto, devemos promover todas as 
medidas pa1'll.. realiza.r essa. substituição. 

Demais, a provincia àe S. Paulo, si não me 
engano, consome da Republica. Argentina. e da 
d:> Uruguay tal\'ez não menos de 250.000 ar
robaa de :llli-que do sal. 

Segando o ealeulo que faço no projecto, sobra 
a base de 50.000 rezes, a p:'Ovinci11. de S. Paulo 
por si só .'arã a região ·que consumira todo 
esse· produ~to. 

. Portanto, o cansamo para o p rod .1ct:> se 
acha. garantido pela província limitrophc da 
minha ; e o desenvolvimento progres5ivo, e 
sem o minimo abice, que a. industria pastoril 
terã com -0s favores que p eço, s~ri em propor
ção taI que dará quadra e prazo suffi.c1ente a. 
abrir novos mercados, ji não digo do Brazil, 
mas até da Europa.._ 

Alguns dos ioeu.> collegas como que r e
_lntaram, suppondo que o frete pago por esse 
prodacto ate o mercado consumidor seria de 
tal fürmn ele'/ado, que os mesmo~ proluctos 
não poderiam competir com os similares. 
M~s esta. razão não procede, Sr. presidente, 

porquanto cada. o.rroba do product? JJOderá. che · 
gar, no m~ximo,. â razão de 800 rs. uo porto d~ 
Ss.ntos ; e, confronbndo o preço desee producto 
na Australia, em que cada rez de volume pouco 
sue! rior ao do nosso gado,. dá o premio de 
f 30$ e f50$1 o nosso gado, segundo o ponto 
eata.belecido no projecto, recebendo um preço 
de 40$ a 45$, receberá. um preço remunerador 
para. a industria pastoril e poderá. competir, 
ainda mesmo na Europa, co:n os productos 
vindos da Australia e da America do Norte. 

Julgo, Sr. 11resident0, ter fundamenta.do o 
projecto rolativaroente a. todos os pontos em 
que elle poderia aer combatido. Maa aind.i. ha. 
outro 1obre a q uestilo. 

A casa sa.be·a bltalha que ae t(lm rerido a 
propoaito do monopolio dn carne verde. Eate 
proJecto vem reatabalecer aa coudi9ões nor
maea do mercado d011to genoro, dando um11o sa
bida ao exceaso caia vez maior de. producçito 
da materia paaloril. O mercado nlo ficará sobre· 
carregado com productoa superiores ao con
aumo ; outros marcadoa .se abrirão ; · uma. 
D.oV.a. t\ta. de riqueia.e começ3rá para a zona ser.
b nej~ qu_e nesta. casarepreeento. 
. Sr. pr.asidente, concluo dizendo que, si con
seguir dOll poderes pnblicoa a realização das 
m-eiidas que. proponho, p089o garantir. não· 10-
licita.r mais favores do governo e eu julgarei 
ter. cumprido a .mis.sào'.de· qae a. zona s~r.taneja 
me. encarr.egou: e não terei talvez grande: inte
re~e em volts.r a esta camaT&. 

S~il em 18 de Julho da 1881-
Vjdo pag. 236 do Vol. ili 

·o Sr. He.nrique Marques:
Sr. pre3idente, em uma. das sessõee do a.nno 
passa:lo, tive oecasião de alludir a doas i·epre
sentaçõBa d:i.-c:i.mara. Municipal da cidade da 
Victoria., relativas i E•t1•ada. de Ferro do Re
cife a Carua.I"ti. Refori-me, então, á infelici
dade do traçado adoptado, que dci"a.ve. a zona. 
ma.is fertil e prodtlctora para. atravessar terre
nos absolutament9 est~reis. vencendo enormes 
difficuldades, com inca.lculMei~ dcsp3zas para 
subi~ uma. serra. _das mais altas da proviucia, 
sem que dahi resultass~ a menor vantagem ou 
re•ultado pra tico, que~ pal'a. o fu turo economico 
da e5trada, quer para· a prosperidade agricola 
da pr)vincia. · 

Estou informadv q 110 es t~li duas representa
ções, depois d.e terem sido e::i:l\minadas pela 
commiasã.O fiscal dll Eslra.da de Ferro do Re::ife 
a Caraaru, foram de~attendide.s pelo gove,.no, 
não porque se descouhece1se a procedencia. e 
justiça •los m~tivos allegados, mas, unicamente, 
porque, mudar o traçado adop~do, importa.ria, 
nio só abandonar &erriços preliminares já fei-· 
tos, como ta.mbem reconhe~er e conf•11sar um 
erro muito gJ'a._ve, que, ou comprometteria a 
capacidade proâ.>sional doa e.ngen b.eiros qne o 
levantaram e aconselhar.iro a sua. aceitação, ou 
então accasllria criminosa desilia. a falt.a Je 
exacção no cumprimento de seus deveres. 

O facto é ma.ito sério: eha100 para elle, com 
em;>enho, ::i. :i.tte:i.ção do governo. O traçadô que 
se adaptou a. partir da. cidade da. Victoria e ab· 
solutam~nte ina.ceitavel.., por ser o mais one-
1•oso par& os cofres do E~tado, o mais prej udi
cial a renda ful11ra. da estr.:.da, e fa.tal aos in
teresses agricolas da provincfo.. Encaminha-se 
com cffciLo por terrenos cotnpleta.mento dea
povoii.dos e incultos, vencendo toda a sorte de 
di:fliculd ides, como a.ttes ta o proprio rela to rio 
do preaidente d i. provincia, ultimamente a.pre
sgnta.<lo á asaemblqa l cgislativJ, e n!o offcrece 
yant:igem. alguma que possajuetificar a sua es
colh& ; enLrat:J.nto, que o verdadeiro traça~fo foi 
abandonado quando atrs.vesaa uma :iiona fer tilis· 
sima, onde maia do 50 engenho• e.st.âo fllndados, 
e outros muit-;a ae lev<tntarão logo que contem 
com a facilidade dB transp )rtes, onde pro1par.\ 
e desenvoke-ae ja um r.ico e flore;cenle povo!ldo 
denominado CM-GraY!r:le, e.:ificado u mais 
aprazí vel situação, muito habitado, com .est.l- · 
bele~imentos commercia.es muito regulares· º' 
uma . feira semanal bam· concorrida, . podendo 
ainda a. estrada de forro , pela rapidez dos· trans-· 
.port~s e modicidade· dos fretes, conco?rer para 
a. pcosperida.:le de outros· pontos-pi:oximos:,. re
giões. igua,lmente op:ilentaa, · q·ue. o.6'ereeen~e> 
segaras conJições de n pido incremento pal'a 
la:vour.a, gara.nLem. novaa fon tes• de . re?-ila <1JãG 
llÓ· pua.I\ empreza como para. a . prov1neia. 

Tenho concluido .. (Muito·. bem.) 

E.' o 'lfOprio rela.tçrio do· presidente da pro_.,. 
'lincia; ~ que justifica: estas. coDSid~iia.ç>ies no. 
mesmo. trecho, em:IJU0• procnra. explicar o.s mo~ 

' tivos que determi.nar.a.m a. pr.eferenc\a.daque~& 
traça.d.O, de. accôr-Jo com o actllal engeuheuo 

' director o Sr. Dr.' Ca.laça, em quem aliâs folro 
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de reconhecer muita capacidade proftssiona.l, 
alliada á grande dedieação a.o .serviço publico. 

O Sa.. ULYsei:s VIANNA: -Apoia.do. 
O Sa. HENRIQUE MARQUES ~ - Aproreito 

mesmo a occasiíto para deelarar que, sob sua. 
zelosa direcção, os trabalhos, quer desta es. 

. tra.da, quer do prolongamento da ferro-via do 
Recife ao S. Franciaco, tem recebido desenvol· 
vimento ·notavel, o que tanto mais avnlta., 
quanto é certo que a marcha morosa e incon
veniente qu'CI levavam esses trabalhos excitava 
indignação mesmo doa espiritos os mais in
differentes, ta.1 era. o abandono e desidia, que 
reinavam na eonstrucção de estrada.s tão ·impor· 
untes e urgentemente reclama.das, com grande 
detrimento para. os cofres 1Jnblicos, sobre que 
pezavam onormemente as despe:r.as. · 

O Sa. ULYSSES Vu.NNA: - Apoiado; a moro
sid:i.de era prejudicial aos cofres publicos. · 

O S::t . HzNRIQUE l\faRQUllS : - Diz oom ef· 
:feito o president0 da provincio., á pag ina 54 do 
seu relato rio (1 e ) : 

e Fori>m estudados tres traçados para a tra
vessia da Serro da. Russo.. 

.O 1°, chama.do do sul, 1'foame>ite reciama· 
do pelos habitantes do valle de Ipojuca, o qual, 
partindo da. cidade d!J. Victoria, passa. pro:timo 
dos engenhos Miringabas, Bocc;i. da MatLa., 
Minhocas, Cachoeira, Vitentes e ·o povoado de 
Chã-Grande, e vai ter ao valle ·do lpojuca, 
abaixo da villa. de Gravatá, tinha cont:ra si a 
des'l>antagem de afoiigar a Un.h8. 10 kilome
t:ros e. de exigir ao mesmo tampo obras dis· 
pendiosas, como a coiM1rucçlto de tres tuneis 
com cerca da 300 meli'os de extsnsito, visro ir 
pela encosta da sena, ete. 

O 20 traçado, eh.amado central, é o que pre
sentemente es t.â em execução; fõra :i.pprovado 
pelo govGrno imperial pol' dect"eto n . 8577 de 
10 de Jo.nho de 1882, a, na'o obstante at1·a11es
sar uma parte da serra esteril em obras dis· 
peaàiosissimas, é, sem duvida, o mais ccono
mico, 1'Ísto encurtar a linha de mais do 10 
kilome eros. 

O 3° traçado, chamado norte, p·assando no 
logar La.drilho, tinha as desvantagens do tra.
çado s11l, sem. ter ao menos itialrruer de suas 
11a11tagens, visto na parte da serrn. ateavessar 
terrenoJ estareis até á vil la de Gra vatá. J> 

Pela aimples leitura deite trecho Tê-ae que o 
traça.do preterido, e contrn. o qual me manl.
festo, nlo é o melhor, mais vantajoso e prati
cavol, mas esta opinião é ainda plenamente 
confirmada pelo seguinte trecho . do me1mo 
relatorio, em que o presidente da provincia diz 
o seguinte (lc) : 

Na estrad:i. de ferro de Caro.a.rú, onde começa-. 
ram-se os trabalhos de construc~ão em i882 ..• 
ha oito kilometros na travessia. da Serra da Ras
sa, onde neste momento se fazem n01ios est~ 
dqs, afim ile 1'er - si e p ossi-oe'Z - ml!Zhorar 
néssa parte o traç<.1<Lo,que ea:ige a constrU<;ça'o 
di: olir.is a•arte muito dispendiosas, como 
sejam - 6 tuneis (sete, segundo o rela.torio do 
Minieterio da Agricaltnra.), com cerca de 700 
metros de e:i:tenstto . e wm "iaducto com 35 
metros de altura (dous, sei'Undo o relatorio 
citado). 

Esta circnmstancia., Sr. presidente, de aind& 
se tentar estudes para melhorar um traçado já 
approvado por decreto do governo imperia.l, 
revela. tambem a precipitação e deaazo com que 
foi e:i:plorado, assim como da leitura. de todos 
esses troehos do rela.torio d.'\ presidenci:l. de. 
'f>ernambuco, deprebende·se evident.emente que 
não só o traçado adoptado é o mais di.fficil e 
oneroso, porque demanda diependiosissima.1 
e incalcula.veis obras d'a:rte, com.o é o mais 
negativo e inconveniente pelas condicções da 
completa esterilidade dos terrenos por onde se · 
dirige improductivamenle. 

Este·asaumpto é muito grave. 
O governo deve reconhecer que as estradas de 

ferro não podem ser constrnida.s e-dirigidas 
unicà.mente pelo capricho autoritar io de qual
quer commissão fis.:al, . por mais competento, 
nem tão momentosos e importantes trabalhos 
publicos-constituirem o programma de nova e 
vasta. escola de aprendizagem pratica., onde 
possam os engenheiros 'tentar todas na expe
riencias. 

Não, Sr. presidente, em todos os p:i.izes 
a viação ferrea procura eerni: s.s zonas farte is 
e importantes, aproveit~r os cenlros mais popu
losos e prodnctores e assim contribuir para o 
seu dosenvolvimenlo industrial, agricola 011 

commercial, conseguindo ao meiimo tempo a 
justa. remuneração dos capitaes, que represen
tam. No Brazil póde-ee, entretanto, dizer que 
raras são as emprezas que apresentam resul
tados inteiramente vant:'Ljosos, devido aos vi
cies dos traçados e excesso das despeza.a. 

Dá disso exemplo 11té a estrada. do Recif'G a 
S . Francisco, uma das mais florescentes e que 
aliás mais h :i. contribniào para prosperidade da 
provincia, mil.li que pelos inconl'enientes do se11 
traça.do não conseguiu ainda. renda remune-
radora. · 

Refiro-me ao trecho de mais de cinco le
guas, a partir da cidade do Rocife, em que atra
vessa. um varda.deiro deserto de àr~a. 

Para qua repetir deaastree desta. ordem 1 
Para que dar à ·estrada de ferro do R ecife a. 
Caruarú um traçado inconveniente, .ütal aos 
interesses da. lavoura, ao proprio futuro oco
nomico da empreza, e o m:us prejudicial e 
oneroao aos cofres do Estado ! 

NA:o se póde justi1icar-obstinaç!o-em ma.
teria tito import!lnte. 

Sei que o motivo mais poderoso que avul
ton na informação do engenheiro 1is~al pa,ra 
in1istir na continuação do.: trabalhos, ·foi :t 
vantagem de Dão se perderem oa que· :foram 
feitos :11elo ,Primeiro traçado que se reconhece 
o ma.is inferior e difficil, rleprehendendo-se as
sim não •Ó ser o melhor traçado o do snl, 
como ·o mais praticavel, economico e portanto, 
o mais rem11Derador. 

O digno engenheirO fiscal, levado Wvez por 
escrupulos que o esplrito ·de classe admitte, 
não qner desautor-ar os seus antecessores, pro
pondo o insistindo pela mudança do traçado e 
abandono de serviços, ir:rego.larment11 inicia
dos. 

Neatae matarias n!o podemOll, entr&tanto1 
dei:xar levar-11011 por taés condescendenclas. 
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O governo deve manifar proceder a. estudos 
muito positivos, procura.r nrifiear qual o 
melhor traçado, isto ó, o mais pratica.vel e re
munerador, tendo exclusivamente em conside-

. ração-o poder productivo, · a. riqueza e impor
tancia e desenvolvimento da zona, que mereça 
preferenc:ia, e não se dein.r guiar por opiniões 
ou pareceres fiscaes que hoje são reconhecidos 
insustentaveis. 

AppeUQ para. os proprios trechos do rela
torio di presidencfa, ainda ha. pouco por mim 
lidos. O unico motivo que o {)residente en
contra. p:i.ra. justificar a. . escolha. do traçado 
central, é que elle encurta de 10 kilometros a 
linha. Mas como encarta? De~erminando a. 
exacução de trabalhos de art!l ~rodigios<1.mente 
caros, talvez mesmo irrealiz3.Vels, uma vez que 
a.inda. hoje se esfüdmn os meios praticos de 
melh!War-po1· i sso mesma-semelhante trc1-
Çada, e como si não foasem-as ob~as d'arte, 
sempre os trabalhos, que mais pezam nos orça
mentos de despezas, e que n.ssim devem ser 
emprehendido~ com o maidmo rigor, nas con
strucç.ões de vias ferreas. 

No a.lti.mo Nln.torio do Ministerio d:i. AS'ricul
tur.i so l â que no prolongamento da Jinh_a do 
:Recüe a. S. Francisco o kilometro está. im
portando em mais de 56:000$, não incluindo a 
despe.za com a fiscalização, qu~ bem conhece
mos, qu!!-nto tem sido :i.vultada. 

A quanto nio aahiri o kilometro da. estrada 
de Caruarú si for encaminhad:i. pela Serra da 
Russa,- segundo o traçado que se está execu
tando? E' infairamente impossivel continuar 
nesse disperdicio dos dinheiros pu"blicos. 

O Srt. PaJllSIDENTE:- Peço ao nobre depa~ 
tado que resuma as suas observações, pois estão 
findos os tres quartos de hora. 

O Sa. HENll.lQt.TE M.&.RQUEs:-Vou resumir, 
s~. presidente, alludindo, :finalmente, á outro 
traçado que talvez olfereça. melhores vantagens 
par!!. a. execução da. estr:ida, vis~ poderem ser 
aproveitados, ao que mo informam quasi 
todos oe ttn.balllos feitos por conta. do :i.dcpt.ado. 

Refiro-me ao traçado de Campinas por ?!Ii
ring-abas com direcção li aitunç!ío deuomin:i.da 
Porteiras se~uindo depois pelo povoado Fre
:xeirais cm huha qnaai rocta 11 oucoutrar & 

directriT. do traçndo central no loga.r Casa~ 
Nova, além da serra. 

Esse tra.ça:lo evita 11 passagem da Serra. d11 
Ro.ssa e simplifica o trab8.lho dn. estrada., per
corrondo ao mesmo tempo regiões muito fer
teis, e oft'erecendo aob eate ponto de vista quasi 
as mesmas vantagens economicas do melhor 
traçado, a que tenho a.iludido. 

Entendo que o governo deve ter em vista, 
sobretudo, com a construcção das estradas de 
ferro, promover o progresso material, animar 
e desenvolver a riquei a. publica, communicar 
os centros productores, servir as necessidades 
agricolas e indlistriaes do paiz. Cumpre tambem 
con1iderar a jasta. remuneração dos capitaes, 
que não devem ser sacrifica.dos aos ca.prichos 
do 11C?aso-na exploração de trabalhos - que, 
longe de aproveitarem as forças vivas das mais 
importantes z)nas, vão aer improficuamente 
executados atravez de terrenos não só impro-

ductivos-hoje, mas inada.ptaveis a qualquer cul• 
tura no fuLuro, como no caEO vertente, em que 
verifica-se ter a estrada de Caroárú de per
correr uma. zona paupen'ima de mais de 20 
kilom~tros · de e~lensão, que não pôde siquer 
proporcionar- fonte de rend&. euffioiente para o 
simples cualeio da estrada, em secção, e::i:::ieta
mente a mais difficil e onerosa. 

Não q11ero alon~ar-me, Sr. presidente, tanto 
mais quanto o tempo está · findo. Limito·me a. 
estas considerações e mando ã m:esa o meu re
querimento, reservando-me para, em occa.sião 

· oppartuna, tratar desta ma.teria com mais des
envolvimento. 

REQU"l!JRDlli:NTO 

Est 1·a.da cl8 fB1To d~ Recife ao C'aruarú 

Requeiro sej:i. solicitada ao governo cópia 
das informações pres !aàns pelo presidente da. 
provincia de Pernambuco e direcção fiscal da 
estrada de ferro do Recife ao Ca.ruarú, relativa
mente a duas representações da Camal'a Mani
cipal da Victoria contra o traçado adoplado para 
coustl'ucção da mesma e•tra.da. 

P11ço da camara., :17 de Julho de 1884.
Henrique M al'ques. • 

Sffiião em 3 de Jalho de 1884 
Vide p~g. f~ do Vol. III 

o sr. l\'.Iartbn 1;•rancisco Fi
lho:-Agradacendo, Sr. presidente, a pro
rogação de hora. que a casa acaba de votar em 
e-0nsideração a minha pessoa, começo o meu 
discurso dando:\ V. Ex. e a.os deputados que 
me escutam a. gratis.sima. noticia. de que apenas 
occuparei a tribuna durante poucos minutos. 

O Sn.. ALMErD,\. NoGul!lmA:-Ainda que fosse 
por mais tempo, nós o ouviriamoe com prazer. 

O Sa. AnEL.tRDO DE Barro:-Apoiado. 
o Sn. M.i.RTI~ FaANcrsco FILao: -V. E:s:. 

Sr. presidente, é tGStemunha de que outro, 
que não eu, trouxe a debate parl111nentar pe
quenas questões de polltioa local com q ae esta 
cu.mara nada tem que ver; desdo qae, porém, 
o illastre preopinante,meu amigo e companheiro 
de deputação, entendeu conveniente ont!lr
reirar semelhmte debate, não se me levar:i a 
mal que ainda uina vez eu procure acompa
nhar as ai:serções de S. Ex. com :llgumas eon· 
sideraçõea em defesa dos actos e doa direitos 
do pe.rtido liberal paulista, o que significa sem 
duvida. a defesa dos interesses da maioria. da 
provincia de S. Paulo. 

O Sa. AnELARIX> DE Bano:- Apoiado. 
o Sn. MA.E.TIM FRANCISCO F1LHO:-Sil:o com· 

pletamente destituidas de fundamento e de 
báse as auape\tas e as accusações · que o meu 

· ilustre contendor externou a propoaito do actual 
administrador da provinci.a . 

O discurso que o dig110 r epresentante acaba · 
de pronunciar refere-se a tres ordens de factos: 
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interinUlade da administrac;ão-demissãa de 
agentes de correios-e e:ionera.ção de· chefes de 
policia. Trata.rai desses asauml?tos. 

Discordo, com a maior sincendade poseivel, 
de tndo o que affirmoll o meu contendor, a res
peito do distincto pa11lista qo.e se ::.cha hoje á 
frente .1a administração da provineia, e admiro 
que S. Ex. se queixe de uma. interinidade me
recedora de &pplau~o. E' o Dr. Luiz Carlos de 
Assumpção ~m fo.ncciona.rio· not~vel pelo ta
lento ( apoi~os ), pelo caracter, pela. mode
ração e -o que tem sido infelizmente raro-, 
pelo conhecimento eucto que tem da provin
cia. que administra. (Apoiados. ) 

O que tem sido raro, disse-o propositalmen
te, e o nobr i deputado não se lembrará de con
.testar-me. S. Ex., como eu, sabe quanto a 
nossa. cara provincia tem 1>0ID-ido com a visita 
não pedida rle administradores semi-estrange'
ros, que lá. :tpparecem a passei? e que d5 lá 
retiram-se sam o menor conh<!lc1mGnto do pro
gresso, do a fü1.ntameato e do eepir;to dos· nos
sos patricios ••• 

O Sn.. ÁNDBADE FmuErnÁ:-Têm _esta gran
de vantagem; ci1:1tã:o alh.eios ás lutas. 

O Sa.. M.·rnTIM F1u.Nctsco FILHO : - Mais do 
que isso: estão alheios até á. geographia da 
provincia. ( Ha .. arios apa1·tes. ) 

Declaro preferir 8.5 administrações interinas, 
feitas pot"paulistas,:).s outru que a provinda. que 
me elegeu tem tolerado. E, Sr. pr~sident~, co.m
pre nctar que os meus a.dversarios pensam da. 
mesma maneira, pois trsta.m com mais delica
deza e mau brandara n:i.s discussões da im
pre11sa. os adminis tradol"es q úe são filhos dilo 
provincia. ( Ha 1't:rios ap(1.7'tcs. ) 

O nob~e deputado pelo 3° districto de S. 
Paulo entende que ha. reacção politica., porqM 
foram demittidoa dous a.gentes do col"reio ! Eu 
tenho o direito de queixar-me amargamente de 
semelhante ;.ceusaçíl'.o e de eell a.utor; ella e elle 
deprimem 11 provincia. no conceito da camara. 

O Sa. A:t.~llIDA Nom:i:imu. :-Ah l ' 
O Sa. M..i.1\TI!ll FaANcraco Fu.ao :-Em uma 

região onde os candidato1 uem inda.gam do nome 
dos preaidentee, onde a viãa. dos pa.rtirlos tem 
·a 1111a. · economia completamente e3tr:1nha ao 
procedimento e ás tende ncias do podei· ex ecu
tivo, o possivel que dua~ demissões de agentes 
do correio in!ltla.rn no reaultado de uma elaiçio 
·que.s~ realizará daqui a sei.a me7.ea 1 

O SR. Ar.."ll:ll:mA Noou1uB.A.:-E a demis~ão do 
·chefe de policia ~ 

O SB.. M.1.JITw F1UNc1eco FILHO :-Chegarei 
lã ; eu não posso dizer tudo em uma. llhrase. 

. O Sn. Am>i:u.»E F1GUE1RA :-V. Ex:. está di
"Vidindo. 

o Sa. JIUR.Tlllf FRANCISCO FILHO :-Estou fa
zendo o m.elUllo .. que. o. deputado. que me prece· 

. deu na ~ibuna_ 
O Sa. AMDRADll: Fr~UliaRA. : - o .. agente do 

correio.de 0uarntin:guetà. tem sido objectG de 
acc11a~ções. (Ha out,.o~ apartes.)· 

o Sa. M.&BnM FRANCISCO Fu.110 : ..;..; Bem. 
·Àii311gitram oa nobres deputa.doa· qut! a demissão 

de dous a.gentes do correfo conservadores, no
meados em situação lib~ral, póie alterar o re· 
saltado de uma eleiçã.o á qual terão Je concor
rer mais da mil a q11inbentos eleitores? A 
possibilidade, que não a probabilidade, de dea
appal"ecimen to de cartas, a. que a.iludiu um 
doa me as interruptores, ó agora um argumento, 
pelo menos, noLllVP.l pela originalidade: 8 o 
mal como hypothese e a censura. i:omo these. 

Os Sas. ANDRADE FIGUEIRA, AeELARD3 DE 
BR!'l'O E ALMEIDA NOGuEra.&. tl"Ocarn apartes. 

O Sa. 111.a.aTrn Fru.r-icrsco Fr:t.l!o : - Para 
tranqnillisar o nobre de.putado pelo Rio de Ja
neiro. que nobilita o meu disc1uso com o bri
lhantismo. de seus a.partes, julgo acertado in
formal' a S. Ex. de que na repartição do 
co1•reio de S. Paulo uão é possivel que a. inge
rencia de interess~s politicos altere e in:d!la na. 
regulari lade do serviço. A todos os chefes po
liticos o administrador do COL"reio, empregado 
modelo, fez sentir que, nomeado um agent<9 de 
accôrdo com o presidente da provincia, com ou 
sem indicação do deputado do districto, aó ha
veria. demissão por motivo de olfensa ás neces
sidades do publico serviço. Nern o illustre 
administrador do correio toleraria qualquer 
pressão em sentido diverso. Elle que, em. tem
pos de eleição, nem a.dmitte que dentro da. re
partição haja cabala. (Ha varios apa.rtes .) 

A p·ovincia. <leve ao disti-ncto Sr, José Fra!l
cisco Soa.res a. reorganização do seu serviço de 
coneio, e toda a. imprensa tem feito jo.stiça a 
6$Se fllllccionario. (Apoiados.) 

Mi>s passemos ao terceiro e ullinio artigo do 
libello accusatorio que o meu nobre amigo 
exhibiu hoje : a demissio de dous chefes de 
policia. . 

O SR. ALMEIDA. NoGUEntA :- .Ali&s quatro. 
(Ha outros apai-t1:s.) 

O Sa. M,\RTIM FnANCisco FrLHo:- Permit
tam-me que responda. Si o nobre deputado 
referiu-se aos dous ultimoa chefes de policia, 
S. Ex. tem L"azão; mas, sise refere aos outros, 
eu noto a. S. Ex. que elles foram demittidos a 
p3dido. 

Ux Sn. Dll:PUT.!.DO: -Alguns foram coagidos 
a pedir demissão. 

O S:i.. MARTIM F.t&isc1aco FILHO: - Contesto 
o facto. V. Ex. não é c~paz d~ provar o que 
acaba de affirmar. (Cruzam-se diversos apar
tes.) 

Ell não aceito o·pa.pel de hiatoriador da. poli
cia de S. Paulo. Preciso· oceupar o meu espirito 
com o est ~ao de assumptos mais interesuntes . 
O Drc Piza e Almeiàa,a quem a.~aba. de r~ferir
se um apartista, não dei::mo. o cargo" de chefa 
de policia por motivo politico. 

Nas condições da provincia o trabalho inhe
rente· a asse elevado cargo é e:i.cessivo ; exige 
grande: a.e ti vi dada e traz coaseq tientemen.te o 
cansaço·(.âpartes'. Muito· tempo depois de sua. 
viagem n Bo.Lucatú ÍJique· esse illustre; ma
gistrado pediu.,de moto proprio. e sem. qualquer, 
coD.lltra.ngimen.to;. exoneração· do, cargo~ 

A qne8tãO, porém, é, q 11Rnto aos, dous ul~i· 
mos chefes de policia.~ iamos· exa.minal.,-a. 
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··O Dr. tlae!ll. Neves foi exonerado, porque 
e$tava em desaccôrdo com o pensamento d& 
dep11taçã.o ·e do governo sobre a maréha dos 
n.agocioa da. provincia.. O logar quo elle oecu
pava. era essencialmente politico, e a indole do" 
systema. qae nos rege exige id~ntidade de 
vistas entre o poder e:s:ecut.ivo e oe seus dele· 
gados . Nem haveria. governo possível si fl. 
divergencia permanecesse entre os deputados, 
os ministros e M aut1>rida.dea nomeadas por 
estes. . .. · 

O Sa. Auraro.\. NoouEcnA : - V. Eit. está 
confi.rwa.ndo o qn~ e 11 disse. 
- O Sa. M..i.1\TIM FRANCISCO F1L110 : - Onça 

até o tim. O q11e V. Ex. queria ~ra. eh.efe de 
policfa indicado O!l no:neado -pela opposição ! 
(Apartes.) 

Declaro que tenho o direito, como deputado 
geral, de influi!' na marcha dos acoutecimentos 
políticos de minha. provincia, direito que ad
quiri por mim exclusivamente e do qual não 
desistirei emquant? não for vencido pelo re
sultado das urnas eleitoraes Identico sera o 
proce;iimento do nobre deputado -quando o seu 
partHo estiver no podet·. 

Os delegados vivem de harmonia com o mi
n.istorio e este só vive quimdo tem maioria no 
parlamento. 

O Sl\. 11.i..c-Dow.eLL ~ - A proposi~o está 
muito a bgolu ta . 

O Sn MARTIM FRANcxsco FILHO :- Sei per
feitamente que os presidentes e os chefes de 
policia. não se podem colloear no mlll!IllC> p-0nto 
de vista em que se collocam o deputado eo can
didato; ha assitmpto~ de natureza. purame!lte 
administrativa que exigem plena autonomia ; 
refiro.me, porém, aos fa.ctoa de alc:i.nce poli
tico •. • 

O SR. ANDMDEI F1GoE1Iaà:- Mas o presi
dente estava de 11.Ccórdo com o chefe de po-
~~ . 

O Sa. MAaT!Al Fn.u;o1sco Fu .. 110: - Estimo 
muito ouvir o aparte do nobre deput&do ; Agre.
de<}O-lhe a occnsião que me prepl)l'ciona. de tra
tar de &88umpto que ha. sido narrado por fórmaa 
diverss.s. (Apartes} . 

Eu tenho a obrigação de trazer a publico 
tudo o que sei sobre a qneslito, Não hei de sa
crifict.r com o meu silencio n. verdade dos a.eon
~cimentos para da.r azo a. que os interessados 
tentem fazer uma figura. que angarie applausos 
que lhes JJ.io pertencem. 

fanumera.a vezes, e uma dellas diante de 
varias testemunhas, entre ellas o distineto fa
cultativo Dr. Arsenio de Sooza Ma.rq11es, que é 
honeato entre 01 mais houest.os (.apoia· 01 ), 
àeclal'Oa-me o Sr. Bara:o de Guajarll. que, 
não havendo concorrido para a nomeação do 
Dr. l!&eta. Neves, pouca ou nenb11ma impor
tancia a .. va ' l>41r1?1a11e11cb deme ía11ecio11ario 
Ã· frenta da. policia de S. Paulo. ( Ba muito• 

. apartes). . 

o Sa. MAc-DonLL:-0 procelimento pos
terior do Sr. Barão da Guajari não póde coa
dunar-se com a e:i::plicação q11e V. Eit. dá. ' 

O S11.. MAR'Illll FnANCisco FILHo:-A palavra 
delle não \·ale m~is do qne & minha. Não houve 
por parte do eit-presidente d~ S. Pa12lo sor
preia. alguma ao sab2r da demissão do chefe de 
policia e o seu procedimento posterior ba de 
ter alguma outra exvlicação motivada em facto• 
que me não dizem reapei'to. . 

Agrad'lÇO :iinda nma vez ao nobre deputado 
· pelo Rio d~ Janeiro haver-me offerecido occasiã:o 
de explicar os factos e repellir iasinuaçõe~ ati
radas 'minh~ lealdade. 

o Sà. ANDRADE 'FIGmmu.: -Não sei em que 
estava aqui .envolvida 3. lealdadzde V. Ex.! 

O Sn. -MAnTillÍ FJU.Nc1sco F1u10:-:-Est11.va, 
sim ; o modo por que o acon tecimento t~m sido 
contado e commen\8.do, o silencio do ex-presi
dente após a sua retirada da provincia, a na
meação do chefe de policia demittido para oocu
pat' \nte~inamentc o cargo, e a.parte que tomei 
no acontecimento serviram de pretei::to s. insi
n i:ações feitas p:ir interessados contra q1.tem, 
como eu, é incapaz de proceder deslealmente 
em qllalqu~r circnm•ta.ucia da vida. (A1~oíados.) 

O S11.. UL11ÕA CINTRA~-v. Ex. não ó capaz 
de proceder com d9slealdade. 

· O Sa. M-'RTIM FRANCISCO FtLno:-Agradeço 
mnito o. j llStiça q 11e o nobre deputado me faz. 
Só sa.bem prezar a dignidade 'Propria. os g_ue, 
como o meu Hlustre eomprovinciano, respeitam 
a dignidade alh.eia. 

O SR. AND:uDJ!: F1GUJJ:I!U: - Brigam as eo
m~dres, de?co brelll-se as verdades. 

O Sn. MAan11r FRANCISCO FILBo:-Não houve 
briga. T1.tdo cs.minholl em santa paz. Declarei 
ao Dr. Baeta Neves que estava em desaccordo 
com os sens a ctos; o mesmo :Bzel'am varios de
puta.dos que entendiam acertadamente n lío ser
vir o Dr. Ba.eta Neves nem para policiar a si 
mesmo. (Riso.) 

Pa.ssemo3 ao ultimo topico do discurso do 
nobre deputado por S. P aulo: a. demissão do 
Dr. Hypolito de Oamargo. 
· Tendo ess5 distincto e intrilligente fnnccio

nario iclo a Pirasnnanga proceder a inqaerito 
exigilo por tentativa de ia surreiçíio, resolveu, 
sem ~.udi.eucia. e meno11 consentiment.o dD pre
sidente da provincia, dar publicidade a offi.cio 
de natureza r eserva.da.. 

Ei.s o facto em isua nudez. No ofiicio publi
cado indicava-se eomo necessidade indeclinavel 
a demiasio do doleg-a.do de policia de Pirassu- · 
nlinga; o presUente da provincia, nio achando, 
p~la lei t11ra das peças do inquerito, motivo qll• 
juatiftoauo semelhante exigencia do chefe de 
policia, recuson•ae a demittir o delegado. Dabi 
a i11comp'1tibilldade e a tJiverge11oi:i. entre u 
duaa primeiru autorida&He de. pl'Qnneia e coza. 
1oquentomente 11. retirad& de uma dellu . 

Oa Sai. Al'(l)!\Á1>111 Fxool!lta. :ic Ausx10A. No
.GU.BlRà dão apartes. -Não fui ouvido a respeito de eua nomeação ; 

· isso e questão com o_ governo e nlo com migo, 
- :repetia insiatentemente o Sr. Barão de G11a
jarJ.. 

o sa.~ Mill.TDI FB.ANCll!CO Fo.ao ~ - Porque 
tanto esca.rcéo 1 O eonilicto l'9Solveu-ae pela 
lllAll.eira a ma.is acertada., ~ lvo ·iillol'a aqu elles 
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·que pensa1;11 qu~ o.chefe d~ p9liefa deve gover- provincia., que tem conquistado setlll triumphoa 
nar a pres1de!leia da. provmcia... pela força da . opinião, não tendo nem um.à res-

0 SR. Â."«'RADE p 16u111ru: - Não ha lei pon.aabilidade pelos conllictos einque tenha ha
nenhuma que obri~ue 0 chefe de .Pºi!cia a. pe- vido sangue. Esta. é. a verdade, que ea. cumpro 
dir. licença ao praa1dente da provincia pau :lo (J dever de consignar. 

P
ublicação de docam.entos. Mas, senhores, porque m~í• ae exalt.ou a 

illustre opposição 1 
O SB.. MARTIM F'lu.NCISCO FrLao: - V· Es:. Pelo procedimento que te\"e V. Ex: , Sr. pre.,. 

jâ. foi presidente de provincia e s!lb3 que se- si:dente. dando a.o projeclo o destino quê pedia 
melha~te asserção não é :azoavel. Entret11;nto se lhe desse 0 illuatre deputado que 0 apre
ella. nao me espant:i .. Se e e~a.cto que o tedio.e sentou, e que em primeiro logar o assignou; 
a ed11ca.çifo que hei_ ela.do 1l;ltim~ente ãs mi- • entendo que v. Ex. foz 0 que não podia dciixar 
nba.s propensõe~ philosopb1~as impedem-me a de fazer, tanto mais porque, no momento em 
frequenc1a. da. tnbuna, ~ão e menos exa.cto .~ue que v. EJ:- annunciou sua re..o0lução, nenhum 
o que tenh~ v~to e ?uv_ido ;no mundo pohtico outro alvitre foi lembrado, nem outra cousa. r o
faz-m~ desistir do direito de espantar-me. . querida; foi, pois, muifo regular a delib~ração 

Os nobres ~ep_ntafios ent~ndem que o pres1· tomada por v. Ex. (Apoiados e t\áo apoiado.s)
de11;te_ da provrnc1a e subordinado ao chefe de Sr. presidente, arredlo da tribuna, pouco 
pohc1a. ~em a~ menos temª· lernbri:nça 0 tra~ frequentador della, V. ·Ex . comprehende o con
ço de novidade . Ha poucos. d1~ um Jornal das- stra.ngimento que neste momento me .domina, 
tn cOr~e !Lgglo~era~ adJect1vos obsol7t~s e tendo de fallar, quando nio esperava, diante áe 
a.dv.erb1os. 1ntermtnave1s para que. um rmnistro um auditorio tão nameroso; mas, como sempre 
~o 1mpeno o~edecess!. ás de~e~~ç<Ses de um procedo, peço aos meus ·mastres collegas que · 
10.spector da l?-strucçao pubh~a. · Si os nob~es nenhum sacrificio façam occnpando seus lo
deputados se l~ga.ssem a _esse JOrn~l com 0 in- ga.res em consideração ã minha pêSSO:l, prin-
tuito de or?a:uzar um tnbunal de Jary ,com cer- cipalmente depoiê de tant.tt. agitl!Ção. . . 
t~za. arranJart;\!° as cousa.s ~e m~do .tal que !> A minha intervenção neste .debate, Sr. pre
reu condemn~ria todososJUizes ·(Riso.) (Mio- Bidente, e!tãexplica.da pela honra·que me con~ 
to bem, muito bem,) feriu. a illustre maiaría. d!!sti camara, .ele-

-..!~ gendo-me para membro dii. commissão de ma

~ em 15 de JnlhO de lSai 
'\'ido p~g .• !76 do Vol. III · 

rinha e guerra . Considero-me no dever rigoro
so de mostrar -que proc11rei est11dar á. questão, 
para apreli6ntar minhas opiniões ao juízo es-
clarecido do J1&rlamento . . . 

O Sr. Ca.i:nar~o:_; Fallar no meio Desde a. primeira vez, qae tive a honra de oc· 
deste gran4e tumulto, Sr. presidente 1 I<'allarei, cupal" um logar nesta c:u:nara, tenho disca tido 
tal é o meu dever ; mas não iniciarei o meu ós negocios da guerra,preoccupado sempre pelas 
discurso, que aliàs versa sobre asaumpto di1fe- licções que resnltam do estudo da nossa historia 
rente daqualfo que neste momento preoccupa a política, que mostra. ter muitas vezes o pa.iz aó 
camara dos Srs. deputados, Sllm estranhar o perdido a confiança. na paz, pelo t roar dos ca
procedimento da illastre opposição, pela a:u- nhõas inimigos nas fronteiras já invadidas. 
cerbação que mostra, quando apenas ouviu a Desta mesma tl"ibuna jã. fiz o historico de 
leitura de um projecto que, pelas idéas gene- todas as nossas guerras, de antes, como de· 
roe:i.s que encerra, não póde deixar de impNs. pois da independencia ,e mostrei q_uantas vezes 
sionar profundamente a todas as almas . patrio- foi o Imperio sorprendido pelo inimigo, que 
ticaa; tanta. exacerba9llo, senhorea, no mo- apparent.ava paz, qua.ni!o já longos annos antes 
manto em <Jue ee trata da questão do elemento se preparava. para a guerra.. 
servil ! E, Já que os oradores, que me precede- Para conjurar este perigo, ton.bo insistido 
rarn na. tribuna, com tanto exaltamento se ma- sempre na ~eeeasida.de de Clliilarmo! seria.
nifesW.ra.m ·contra o projecto, direi que ti vo a mente do nosso exercito, não lhA dando o nu
honra de assignal-o, que hei de suste:ntal-o, e mero, quadros e proporç<Ses comparaveis com 
que, si com alguma a1teração · concordar, sérâ os que sustentam as potencias militares da 
no sentido de ser ampliado o principio da liber- Europa. e oom os quaes consomem grande 
da.de contra a escravidão. pa.rte de suas rendas e o melhor de sú.as forças 

Nã:e> occultarei, senhores, o jabilo que sinto productivas, tri.butando,p11.ra isso, enormemente 
neste momento, vendo que a deputa.çllo da minha os povos. Não, senhores, isso seria um erro. 
provi.nem acudiu unanime em auxilio das idéas Entendo que devemos ter um exercito relativo 
em perigo,pela guerra que com tanta. antecipa- ás no31as condições soci11ee, politicas e · econo-
çãé> i;e Ieva.nia contra. o projecto. micas. 

Senhores,pedia palavraq_uando orava o nobre Sr. preaidente, todas as naçõts devem ter, 
deputado Sr. Severino Ribe11'0, nio para pro- como primeiro dever, a sua defasa. contra 
vocar q uestõee politicaa, ou pessoa'.ea, maa para aggressões internas e externas; mas use dever 
louvar sua &Uitude, e mo1trar que era a opi- torn-e mais rigoroso·pa.l'a aquellas cujol vi
:nilo doa rio-granden1e1 que,. pelo voto una.ni- ainhos são dotados de genio mais ou me1101 
me da sua repreaentaçlo, se ma.ni!est.ava.. Não . ~uerreiro, aspirando COD!lUistas e gl~ria11 mi
mo era. licito tambem deixar sem respolta u litares. mantendo para 1sso oa prec1aoa · ele
alla•õea que fez S. Ex. á.s suaa lutas, e e. san- mentos.de ata.que e resi11tencia. · · 
gue derramado, devenclo protes~, como }Iro- Si· em. the1&, senhores, ·ist.o &RSim é, como. 
\etto, em honra do . partido. liberal da n:unha deve proceder . nollllO paiz, que 89 acha. ná• . 
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quellas condiç~s, -exis~ndo.além disso,gravis
sitnas questões inte:rnac1onaee pendentes com 
aeoa visinhos, .e havendo da parte delles pre
conceitos, desconfianças, e ·pretenQÕes . que o 
tempo não tem podido extinguir '! 

·Evidentemente, o que o pa.triotismo e a expe
riencia n.oonselham,é que sejamos previdentes, 
não estabelecendo com o.a nos.011 vieinboll um 
steeple-chase militai.", mas obsel"vando sempre, 
e mantendo nossas furças e nossos arma
m~ntos, em condições que poasam entrar em 
acção com seguranl,)a, e se desenvolverem CQm. 
honra para. o paiz, quando disso houver necõs-
eidade.. · 

·E' o conselho que da wn publicista ameri
cano ao governo e congresso do eeu paiz
Eslados-Unidos-justmeando o plano que ll.pr~ 
s9nta para manter a. republica aucl eos podG
rosoa, não pelo numero, nem pelos quadros, mas 
pela disciplina, pela instrncção das suas forças 
de mar e terra, como ta.mbem dos seus eetabe
lecimento3 militares: depo11itos,quarteis. forti
:fi~ões, arseuaes de guerra. e de marinha. 

Infelizmente, Sr. pre.sidente, falta-nos a 
base para. a vel'.dadeira raorganisação militar 
de que carecemo•·; falta-nos, não digo lei por
que a temos, embora imperfeitamente execu
tada, mas uma lei que garanta ao paiz o 
preenchiment.o das fileira.a do exercito pelo 
unico system'a verdadeiramentente justo : o da 
obrigatoriedade do serviço militar p11ra todos os 
cidadãos. · 

O Sa. DUQUE EsTRA.DA TE.Ixi:nu. : ·- Si a 
outra. ma.is branda não tem sido executada , 
quanto mais esta a qua V. Ex. aspira. 

O Sa. C.uu.Mo : - Mas a lsi actual é llD1 
progresso, · que ha. de continuar, e lá .chega,'. 
remos. . 

o Sa. ADll.tANO P!MJtNTBL!-Â lei tem dis-
pll8ições que a tornam inexequivel. · 

O Sa.. C..urAl\GO : - Mas, emquanto não:fôr 
revogad.11., a .primeira preoccupação do governo 
deve ser executal-a.. (Apoiados e apartes.) 

Si é mi, lembrelll-l!e os ~ue a comb11otem, 
lembrem~ os seus advenar1os, das seuten
ciollll8 palavras de Washington, que dizia com 
o seo bom senao admiravel : ''° melhor meio 
para. conseguir-se a. revogaçãO de runa lei má. 
é e:r.ecuteJ..a. rigorosa.mente.> 

E' uma düfi.culdade,que o gover.llo tem diante 
de si, mas que pódo ser vencida, ·havendo reso
luçlo e nrmeza; e cabem louvores ao meu il~ 
l.1111tre amigo, o Sr. ministro da guerra, pela 
energia das ordens, que nesse sentido tem· .ex-
pedido . . 

.. o estado desse import1u1te serviço é o se
guinte, que consta do quadro que organisei ·: 

. ALISTA.l\lEN'l'O 

Quantas Qnanlaa r· 
(:drle • pr01l11ciia Nnmero paroehia9 r0tWas -

do ·l!;relrllo·5aoio do p&rO• · 11ieram iotaai alis-
--com •• wu. al!slamÕn• baM!DIO 

k!em UIU .em .l88:1. 

Pari ... ............ · '78 o •39 
Maranhlo.... ..... 59 o ·57 
Ceará •• • • ~-·- '"'12 24 "5 
Pi11uhy .• ····- '.82 o 12 

. A. 43 

Rio Grands do 
Norte...... 29 O t9 

Para.hybã . • • • 43 i 4 
Perna.mbuco. . 83 2 29 
Alagôas. . . . • • 3! 5 20 
Sergipe.. . . .. 34 O 5 
Bahia.. . .. . • . 206 i 31 
S. P3.11;l~.... .. i7i 97 94 
Para.na . . . . • . . 36 Z1 32 
Santa. Catha-

rina ........ 50 · 2 24 
Rio Grande do 

Sul ....... , 106 i4 48 
Minas.. . . .. . • 483 O 71 

Em i882, fizeram alistamento 219 parochiu, 
e em 1.883, 577. 

Nada consta das provincia.a do ·Rio de Ja• 
neiro, Goyaz, Matto Grouo e Amazonas. 

.ALISrADOS 

Côrte .... .. .... ... .. . ...... .. . .. . 
Pará. ..•.. . . · ... · .... . . .. ........ .. 
Maranhão ••.. , ••.•• •• , ..••. ', ••. 
Geuá .. .. .................. . . . . 
Piauhy •••.••.••••• •. ••.• •••••• 
Rio Grande do Norte .• ••••• , •••. • 
.Parahyba. • , . . ... , •· .. •.· • ...•...•• 
P ernam.buco . .................... , 
.Alagóae •••.••..•••. • , •.. : •.. - ... • . 
Sergipe . ....................... . 
·Bahia .. .. . .................... . 
Espírito S11nto .•• , . , •• , • .• , .• , , • 
s. Paulo ...................... . 
Para.na. ••••...••• ~ ••• , .••. , • ; •• 
San.ta Catharina. ...•....•.•• , , • 
Rio Gra:ade do Sul. •.••.. .•.••• , , 
Mio.as .. .•. ......•.. •..... , . ... .. 

f.324 
i .. 285 
2.792 
3. 846 
1.228 
1.270 

138 
2.379 
2.958 

562 
1.296 

76S 
3.950 
i.099 

210 
4.054 
i .916 

31.082 
Vê-se, destes qo.adroa, que houve grande dif

ferença no alistamento de 1882, compara.do 
com o de i883; 2f9 para 577 ; e, como temos 
i. 560 paro chias, Calt:lm 983 ••• 

O Sa, llloB.AES JAn.nIM: - Esse pouco. 
O 511.. ADIW.No PtillllNTZL:- Mais de me

t&de. 
O Sa. CAM:AB.GO : - Sem du'l'ida é muito, 

mas eu só pretendo mostrnr que houve au. 
gmento; o alistamento foi da 31.082, cabendo 
á minha província, como sempre (\Ue se traia 
de iiacriftcios, a honra. de dar o mtUor numero 
de a.listados. 

Conheço que o governo encontra difiiculda
des pal'a dar inteiro cumprimento ê. lei, mas 
é certo, tambem, que não deve recuar. Nio 
falta. .ao meu nobre amigo, o Sr. ministro da 
guer.ra, ·talento e alta comprehensão dos seus 
deveres, par11- prest.ar esse s.erviço de tão gran.:. 
de importancia.: persevere S. Ex., ve11ça as 
düllculdadea, chame todas ·U au.taridades, en
ca.rregada:s desse aervigo, ao rigoroso oumpri• 
men.fo dos seus deveree;«ine honrará àuá admi
nistração .e aeu · ll-001e, recommenda,ndo-o á ea
tima .-e á consideração do paiz. 
. Trabalhe com .esforço e energia, visto . que 
não lhe fdta ca.pacidade pa.ra o deaemp&.J).ho 
.de "ª •lto cargo. ·(Apoiados) · 
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o SR. CANmDo DE. OL1vx1iu. (ministro da 
guerra): -E' bondade de V. E~. ; tenho ape-
nas bmi. vontade. · 

O SR. CAMARGo : - Não sou a pologhta da 
lei cuja execução reclamo. · 

A lei de que precisa~1os, senhores, á a do ser
viço pessoal e ourigatorio ..• 

O Sa. DUQUE-ESTRADA TnrnrR.A :-Na Fran
ça, atê os s~minaristas. 

o Sil. CAMAHGO :-E' verdade o que i!fa o il
ltlstra deputado-até o~ seminaristas serão &u
jeitos ao ~erviço, si pasRar, no senado, a lei que 
acamara franceza acaba. de votar, e que se ba~ 
sêa nos dous principios: serviço milit1r ohri
gatorio por tres a.nnos, . para todos os .cidadãos, 
colll a u11foa isenção doe que forem relllmente 
enfermos; o outro principio, que passou,foi o da 
abolição àas dispensas conce:iidae, em tempo de 
guorr11, aos membros da ins tru.cção publica. e 
do clero. (Apai·tes) . 

·Li algumas pa.lavrae, em uma. obra recen.te, 
de M. O. Be:rthon; sobre impostos e outros re
cursos do Estado, que peço licença para ler. 

Diz esse pu blicistii. : 
« Em um povo livre, cada cidadão deve á pa

tyia o sacrificio da sua vidá. ; é um dever a pr-e
e11cher, não um .imposto a cobrar; ca:la urn 
deve pags.l-o com a sua pessóa ; a patria é a 
mãi comlllum, o amor dos filhos não se propor
ciona a fortuna. 

Porem, a e:x:pel'iencia tem cr11elmente pro
vado que, para: deíeu~r a patria., não basta. 
a.mal-a e por ella expor a vida ; . é preciso co
nhecer o officio deis ar.rn.as ; é p.-eeiso uma 
aprendizagem militar. 

E' esta aprendizagem que eonsti~ue o im
posto que nós assignalamos. 

Este imposto não admitte proporcionalidade, 
ê uma capitação ; cada citladão o deva suppor
tar, cs.da cidadão d~ve cona~grar algune annoa 
da vida :á aprendizagem militar. 

Ora, este imposto peza desigualmente aObTe 
o rico e sobre o pobr-e, o que é ume. injustiça. 
clamoros~. 

Serão estes os principias consignadas nu. no-va 
lei francazll., si o sen.a·lo os aioptar.,. 

Quero dei:i:ar bem claro este ponto; não sou 
e.pologista àa nossa lei octual, mas prefü.·o-a ao 
antigo 1•ecrutamento forçado, ba.aido do todos 
os paizes civili:sados, e ao systema de agencia-· 
mantos, cujo unico merito consiste em dar ao 
exercito os pai.ores soldados, que são, por isso 
mesmo, os ma1s caros l 

O Sa. DuQum-EsTlU.D.'1.. TEtx.l!ltRA;- Os mi
nistros cc-religionarios de V. Ex:. que lhe 
a.gradeçam ·essa fundida censura. 

·O Sa. CAMAll.Go:- Entendo que deve ht1.ver 
franqueza quando e.e di~eutem Uio eleva.dos in -
tere.sses ·do paiz, e não ha nenhum mais ele
vitdo do que a defesa. dll sua honi·a.· e da. s11a 
integrHade. 

Não cumpriria o mau dev ·r de deputado, 
ai, por con ve nie11ci11.s de ordem pessoal e 
partidaria, aeixa~S3 de CeDs!lrar livremente 
actos que consi<léro prej ndiciaes aos grandes_ 
interesses da patTi\I. ; devo, ao menos, sal-va.1·· a 
minha. responsabilidlldo ; as 11dministra~es se· 

succedem, os homens paasam,mas o• males que,. 
pelos aeas erros, poJc:r;n pr11tica1', especialmente· 
em assumptos militares, 1icam irramediaveis: 

O principio do serviço pessoal e obrigatorio, 
póde-se dizer, está consagrado pol" todos oa 
paizcs, e os da America que o não adaptam, 
lançam mão, para o preenchimento das fileiras,. 
de meios arbitrarias e violentos. 
~o. q_uadro q~e vou ler v~-se quses os 

prmc1p1os que vigoram no3 p1uzes da. Europa; 
AUemanluz.- Sêrviço pessoal e obdgatorio 

de i7 a 42 annos. . 

Inglaterra .. -Engajamento voluntario ,porém 
o parlamento suspende todos os annve urna lei 
que autorisa a conscripção. 

A ustría. - Serviço obriga to rio. 
Bdgicr;,. - Serviço obrigatorio, desde i9 

annos. Admitte e11gajamentos voluntuios. 

Dinamarca.- Serviço obrigatorio. 
Jie:panli.a.- Serviço· obrigatorio, df'sde 2(} 

até 128 anno>. Admitte isenção por dinheiro: 
800$GOO. · 

França.- Serviço obrigatorio. 

Grccia. - Serviço obrigatorio, de 21 a.Lé 4.0 
annos. 

HoUanda.- Voluntariado; na falta, por mi
licis.nos, admitte a suliati t11ição por dinheiro e 
pessoal. 

Italía.- Serviça obrigatorio, até 40 anuas. 
M onteneéo. - Serviço obrigatorio, des:le 

20 atê 40 anoos. 
Noro<Jga. - Serviço obrigatori9. Admitte 

voluntariado. 
PortugaJ. - Serviço obrigatorio. Admitte 

volantal"iado. 

.Roum&n.ia. - Serviço obrigatorio,~ de 20 até 
S-2 annos, 

Ru~sia.-Serviço obrigatorio, de 2Q a 40 
annos. 

Seruia. - SerYiço obrigatorio, de 20 ate 51} 
annos. 

Suecia.- Serviço obrigalorio. 
Suissa.- Serviço obrigatorio, de 20 até 44. 

annos. 

Turguia.-Serviço obrigatorio e voluntariad<> 

Assim, Sr. preaidente, o serviço pessoal e 
obriga.torio estã adoptado por todos os paizes da. 
Europa, porque é elle a garantia dos bons e:I:er
citos e significa a victoria do direito, da razão 

· e dll j u!tiça, que exigem que todos concorram. 
para. a. seguran~a. e defesa do; sagrados inte-· 
reases que são cominuns a todos os cidadãDs. 

Passo a outra ordem de coasi ierações. 
V. Ex. sabe que 03 e11ercitoa· devem ser 

consti tuidos, llão sõ segundo as condições eco
nomieas dos paizes, mas tambem conforme a 
situa~ão em que se acham em relação aos 
limitrophea,dqs quaes se possa esperar a guerra, 
devendo-se ainda. attend91' â organização mi
litar dos viainhos, e â. topogra.phia do solo em. 
que devem ter logar as operações. . . 
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Si, por exemplo, tivessemo~ uma -guerra, 

agora, quantos emb!:.raçoi5 eneDntraria~os,tendo 
-de oppôr nossas forças, com a. st1a. actllal viciosa 
organização, á dos vizinhos, organisadas segun· 
do os maia modernos e aperfeiçoados systemas 1 

Jà hontem tive a honra de dizei.' no hoorado 
depata1o pelo_ Para, que com tanta dedicação 
procul'a B<rvir ao paiz, discutindo os n&gocioa 
-da guerra, que de modo nenhum deviamos imi
tar a organisação dos exercitas eu-rope11s, mas 
·aim a organisação dos e:s:ei·citos da5 republicas 
visinhas, donde nos póde vir o golpe, com 9S 
quaea temos questões gravíssimas, como muito 
bem :notou o illustre repres<intanto do Rio ele 
Janeiro, o Sr. Andrade Figueira, quando dis
cntiu, com a costumada proficie11cia, o~ nego
cios da pasta da guerra.-

Não posso, Sr. presidente, visto q_ue a S. Ex. 
me refiro, deixat" de :!ar-lhe umii. breve res
posta, com a qual mostro a estima pessoal que 
lh9 tributo, e a muita cmsideração que voto á. 
sua alta capacidade parlamentar. 

Combatendo S. Ex. o principio da obrigfl.to
riedade do serviço mílitar, disse :-E' ídéa da 
represoutação rio-grandenee-,e, a ella diTigin
do-se, accre;centou :-não tende; razão ; a vós 
-cumpre, pela pos!ção geographico. que occupaes, 
receber os primeiros golpes do inim~go ; batei
vos, defendei vosso territerio, fa.~si a guerra, .é 
vossa obrigação, é vos-;o dever, é o aacriiicio 
que vos impõem as leis especiaes que vo~ confe
rem extraordinarios favores-, e os indicou : 
estradas de ferro, ta.rifa especial, e a lei es~i
-0ial da guarda nacional da fronteira. 

Ora, Sr. presidente, eu pergunto ao emi
nente deputa.do fluminense: que justiça social 
e essa, qtle reclama o sangue, a fortuna, a vida 
dos rio-grandenses, '?Ossos compatriota~, a 
troco de trilhos de fer~o e despachos adua
neiros? 

Q.ue sentimento patriotico e esse, que com
para, que iguala, o sa.crificio do sangue ao do 
dinhei1·0 ~ Que impõe a uma provincia de 700 
mil habitantes, o onns da. guerra, em compen
sa~ão d3. quota. relativii. do ioposto, com que 
-0oucorrem para melh.orawentos mati!riaes, que 
tanto interess:u:li a ella, como a todo imperio, 
i2 milh.ões de ha.bitant~s do paiz inteiro, in
clusive a propria província, uma das primeir:ia 
tarnbem, na ordem das que mais concorrem, 
pelas EU3.S r~ntlas geraes, para as despeza> do 
Estado 1 

Que previsão -po1itica é essa, que ti·aç~. no 
territorio da. mesma pat1·ia, limi~es a. uml\ cir
cumscri_pção, para fazer a guerra, so!frer seus 
revezas, ou e:.::Hlta1•-se com as suas glorias? 

Ah. ! o illustre deputado fluminense esquece 
a snprema razão patriotica, de que não ha. 
maior força, para apertar os laços da nnião na
cional,do que o sacrificio commum dos cifadãos 
no tributo do sangue. 
-, E' e ;se tributo, li algures, que ha de tornar 

eterna, no coração da Alsacia, a dor pelo des
membramenLo da patria. 

Eu tinha a. honra de occupnr a ea1eira d~ 
presidencia da. camarn, quando S. Ex. taes 
proposições proferiu ; não podia., portanto, in• 
terrom·,e1-o com apartes, mas desde logo pro
-\eatei dar esta breve resposta. 

Mas, senhores, e:ra,mfoemos quaes são 011 ex
traordinarios favores a· que se referiu o i!lus
tre l'.6presentante da provineia do Rio de Ja
neiro. 

Estradas de ferro. 
Todos 03 pafaes, nas condições do nosso, são 

obriga.dos a despezas com as suas estra.dM de 
ferro militares, ainda mesmo que nenb.umll. 
vantagem econoinica. promettam, llSsim tamb<im 
com seus quarteis, depositos, fortúica11ões, ar
senaP.s, etc. 

São obras nacfonaes e necessa.rias :i defeza, 
seg11rança, e integl"ídade n:i.cfono.I. · 

Ma~; i;i essas obras - concorrem ll:i.ra. o de
$euvol vimento commercial e iu<laslrial das 
zouas que atravessam, preenchem ULlla. dapfa 
vantagem. E' o caso das estradas ele forro do 
Rio G!·ande, que ainda. hão de sorpi·ender o 
paiz, pela. renda que vão produzir, renda ·que 
aproveitara ao Estado, e compensa!"à os sacl'i~ 
ficios presentes da sua constrncção. 

Si tivessemas as e~tr<1das d3 ferro rio-gran
denses quando rompeu a gllerra com o Para
guay, nãc; teria eila. tido tão longa duração, 
os nossos sacrifi.cios pecuniarios e de sangue 
teriam sido muito menore6, não teriam siJ.o as 
operações tão demoradas, nem teriam soffrido 
tanto a$ tropas do norte, obrigadas a marchas 
de maia de 1.00 leguas, no coração do inverno, 
atr.\vessando campos inunda.Jos,rios que trans
bordavam, e chegando ás frollteiras, dizim!l.das 
pela morte, e e:tbaustaG pelM fadlg-às de lon• 
gos mezes de marcha. 

Portanto, senhores, a vi1nt~gem dessas es• 
tradas nào é só rara o Rio Grande, em cujo só1o 
estão assentados os trilhos, m;1s para todo o paiz 

Vejamos a outra lei, de e:.::traordinarias van• 
tagens para o Rio Grande, a que se referiu .o 
illustre deputado fl.uminense:-a. da tarifa espa
cial. 

Mas, senhores, si asta lei aproveitou ao 
ooa:unerolo d:i. minha provincia, o que 6 ver
da.d:., sem duvida nenhuma,_ IÍ que foi tamhem 
de grande vantagem para. o fütado, e não se 
dil•à o cont1·ario diante dos quadrJs, que vou 
apreoentar, de. renda de importaçilo, arr~cada:la. 
pelas repartições fiscaes da provi no ia nos ultimas 
exercicios anteriora' e no-~ p~ateriorcs â pro
mtllga.çã.o da. tarifa especial. 

Exorcie.ios 

1875-75 ... . 
1876-77 ... . 
1877-7B ... , 

3.240:590~344 
3.322:025$72\J 
2. 87 4; 659$454 

Total dos tres annos anterio-
res á tarifa especial. . • . • • . 9. 437: 275$527 

1878-79 .. -. • 3.776:232$214 
i879-80. . . . 4.. 231 :840.~30 
1880-81.... 4.655:090?344 

Total dos tres annos posterio- -
res à. ta.rifa espe eio!.l. • , . , • , . 12. 663: 163$088 

Diiferençà a favor do fisco.... 3.225:887~">61 

Devo notar que esta arrecadação sõ se refere 
~importação. 
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.Assim, a verdade é que a tarifa. ·especial 

1em feito crescer a renda • . 
Não a.c11.bo11,é certo, nem podia. acabar, eom o 

contrabando,porqne, par& extirpar este mal'!ªª 
prejudica o coxnmercio licito, são neceSS1&rias 

.medida.a de outra ordem, medidas radicaea; 
mll.8. o que & incontestavel é que a tarifa es
pecw· tanto a proveita á provincfa. do Rio 
Grande, como ir.o Estado. · 

E, já que trato deste assumpto,devo dizer que 
o contrabande> quê se faz em miuha provincia 
dsve attnhir a attenção do governo e do par
lamento; as r~ndas publict.s são por. elle enol'· 
memente desfalcadas . Era meu proposito dill
cutir longamente esta ma.teria,no orçamento da 
receita, e recla.mal' providoucias energicas; 
mas reconheço que a complexidade das me
didas que se devem tomar não permittem que 
~ja.ro apresentadas no orçamento da receila., e, 
por isso, 11>guardo outra opportunidade, · 

A commissão parlamentar de inq11erito. en
carregada de propor medidas para revisão das 
tarifa.~, tem concluido seua trabalhoe e pensa 
apresentar a1n<la ~eata sessão um: projec.to sobre 
essa grave ma t~r1a, e então será oecwnio, qne 
eu nio perderei, de propor medidas sobre o con
trabando eni minha. provincia., e conto com o 
auri!io dos se as _illustres autores. 

O Sn. FRA..'IKLIN DoRIA dá um aparte. 

nauo, a sacri1lcios incompatiTeis com as. 1111u 
forças.. · · . · . 

Já nz notar com.o devemoa proeeder, e não 
necessito mostrar a urgencia que temos de 
cuidar da nosaa. reorganisação riiilitar ; e na
cesaide.de reeouheeida. e reclamada na• doas 
ciuas do parlamenw. · 

A gnerra franco-allemi operou mudança9 
re.dica.es na. orgauiuçãô e no it.rmamento· dos 
e:z:ercitos, podendo-se diier que, em tão curto 
espaço de tempo, nunca foram realisada.e refor--
mas tão nota.veiis . · 

_V. Ex. sabe que o proprio exercito a.llemiio, 
que servia de typo a. todas as reformas até · .en
tão adopte.ie.s, soffi:eu aheraçõea profondas, 
alterações que dev emos applicar, n o que fôr 
possivel, e nos limites dos nossos recursos e 
das nO!r3aS condições militares, ao pequen<> 
ex ercito que temos. . 

Não devemos ficar est:icionar ioa, quando OI 
outros pa.izee da America têm accommodlldo :i.5 
suas imtitúições militares as reform~ geral· 
mente adopiadas. 

T enho aqui um trabalho da. organiza.ção mi
litar, segundo os principioe da tactica moderna, 
de .todos os paizes da Europa, o qual foi publi·
ea.do, em 1882,pelos offi.cia.es do exercito da Bel
gica, capitiles L.De Laroiêre e G. Bodenhoros~, 
trabalho organize.do em vista de i"nformr.ções e 
dados offi.cia.e11, ·como declaram seus autores, 
inspirando por isso toda. confianta• · 

O Sa. C..l.MAl\Go:-0 men illustre collega. E' .a. orgalli:i:ação completa dos exercitos da 
Sr . cons~lheiro Franklin Dona, membro . dessa. Aastria, Allemanha, lngl11.terra., Belgica, Bul
commissão, acaba de aúirmar que o projecto serà garia, Dinaniarca, Hespanha, França, Grecia, 
apresenta1lo este a11.no, e para. então reservo Hollanda, .Ita.lia. Luxemburgo, Montenegro, No
d1.Scutir este assumpt.o com todo o dC!lenvolvi- ruega, Portugal, Roumauia, R<>nmeli&, Ruseia, 
monto que e:i.ige, não tendo sómente em vista. Servia, Suecia, Suiasa e Turquia.. · 
os interesses da. minha provincia, mas tam- Pelo seu desenvolvimento e minuciosidade, 
bem os do paiz. nem as partes easenciaea posso transcrever no 

Na serie de e:s:traordinarios beneficios,de que meu discurso; o que sinto, pois podiam servir 
. se diz dota1a a província do Rio Grande do de base ás nossas disctl88Õe8. . 

Sul, indica.-se até a. lei e•pi!CÍal da guarda na- Como "já di88e, Sr. presidente, nro deTêmoe 
cional da.s fronteiras ! · inútar as institui-~<Sea da Europa, maa devemos 

Maa fato é um onus que peza sobra e minha. adaptar ao nosso pequeno exercito o que lhe 
província.; ô o direito que tem o governo de possa aer s.pplicaval. 
obrigar s. guarda nacional das suas ú•onteirM · O plano 1111e apr .. entou a. commillBlto de 
ao servil}O militar, em qualquer tempo: na pa.Z, marinha e guerra., no 11e•.\ additivo, encerra 
como na guerra. · . modific~e nt. organ~ção do nosso exercito, 

Esta vantagem especial, de qus goza minha quo visam e&se fim, e que eatio coníormea com 
provinci.,_, só póde sei' comparada a outra ainda os principio• d& tactica moderna. 
mt.ia e~traordill.a.ria ! é a que sujeita as popu· Assim, o numero dos batalhões que tcmo3 é 
lações dAS fronteiras aos perig?s das inv~eé; eleva.do a. 30, da.ndo-ae nova. constituição à 
a forttlll& e a vida dos s~ua h&b1~ntes. ao eaque, companhia, conservàndt>-se o batalhão em lo
ao ferro e áa depredações do inimigo! gar do regimento das organizações da Europa, 

Sã.o vantagens, de certo, bem eqnivalentes ! ma.s isao "!!elas nonas condições espciciaee, ten
Sr. presidente, é tempo de occupar-me de. .do .em vista na eavallaria; na fofa.ntaria e 

ma.teria. em discussão. - na artilharia a proporcioni.lidade aconselha.da 
Como todas as inatituiçõ&s, as militares tam- peloe principios mode1nos, que, !)OmO V. E::i:-. 

bei:n, pela marcha. .prõgreilsivs. da. civili&ação, sabe, repousam ainda. na11 baaes esr.abelecidas 
a.travei de aeus de&tinos, têm soffrido modift- por Napoleão, em suas Memorias. 
cações profllndas,.e qilem compara as ·guerra.s E' certo qne, dando-se .nova 0rganização .lia 
antigaa, ineamo as dirigidas pelos maiores ge- -unidades tacticas de administração e de mano
nios militares, pom as modernas, reaonhece bra, teve-se em vista o·principio da subdiv.isão 
quanto têm sido extraordinil.rios os aperfeiçoa- daa forças para os combate• em ordelll extensa . 
menU1s iníroduzidos na col}stituição dos e:s:er- e linhas isoladae. · 
cito<J·e nos armamentos. · . 0:5 mesmos principias aconselharam a com-

Aoom pa Ilhar esse progre~so das instituições mjse!o .a elevs,r a iO o numero doa nossos regi
Dl~tares, é dever de ·t.odoe os·pai:i:ea, ~as .nlto 1 mentas ·de cavallaria., da.ndo7ae. nova :constit~i· 
obngando, aOI! que Be a~am na.a co:nd1çaea do . ção ao esqua.drão, que su~t1lµ\u. accompanhit.. 
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A 'necessidade de · cmr-se nova · organização á 
cavalfaria reeul~ do facto de 1er easa ·arma. 
essencial no nOtllo exerci 10, como em quaai to
dos os pa.faes da.America <lo .Sul. _· . 

Ainda a.s mesmas .regras prevaleceràm em 
relação á. artilharia. . · 

O nobre deputado pelo Pará, que hontem 
discu\in a. ma.teria, nã.o tendo,' .como disse, co
nhecimento do additivo que apresentá.mos, não 
JlOllde com effeito fa.zer as oba ervações que de
seja TI!.; mas discutiu idéaa apresentadas nos 
pi.anos organizados pela com.missão . para tal 
tlm nomeada p elo ex-ministro da. guer.ra, o Sr. 
conselheiro Rodrigues Junior, e que se acham 
no relato rio do aeu su cceHor, não tendo sido 
contempla.das, no additivo que a. commiseão de 
marinha e guel'ra apresentou, ·as idéas comba
tidils por S. E~. 

Na.tia tenho a responder a. S. "Ex.; visto que 
o addilivo não contém os pontos qoe foram 
ataca:ios pelo nobre deputado. Devo declarar 
que sinto· não poder apresentar uma reforma 
radical, não contendo o additivo todo quanto 
desejo em relação á. reorganização de que ca
rece o nosso exercito ; mae, como c.ontém 
pontos moito importantes, melhoral<'.lentos con
sidera.veia, n&:> pude d.eis.ar de assi~nal-o. 

O SI\. PRESIDENTE :- Lembro ao nobre de
putado que está dada a pora. 

O Sa. ·c.uu.RGo : - Mas en tellho tnnto quo 
dh1er para · justificar o additivo ! Peço, por
tanto, ao m~nos, mais alguns minutos. 

Tenho aqui trabalbos que mostram que tam
bem os pt1fa"e da America nio se têm descui
da•lo da reorganização milit&r. -

Os Estados Unidos, _por exemplo, . têm um 
exercito parfeit.arnente organizado. A e:tpe
riencia da. guerra deu ãquella. republica um 
conselho salutar, e as suas imtituições mili
tares do hoje v erdadeiraménte notaveia. Não 
tôm nm exercitO podetol!O pelo numero ; mas 
tem-n'o pela dieciplina • pela. inetrucção. Ele·
vou-o de 16 a 27.000 homens e dividiu o seu 
territ.orio em nove grande~ d.apartamentos mi
litares ; tom cs.mpos da instrL1cção e de mano· 
br~a, de modo que está perfeitamenee preparada 
pa.ra a guerra. 

O meu fim principal hoje, Sr. presidente, era 
comparar o noseo exercito com os da Europa. e 
Amarica., para põr em relevo os erros que te
mos de evitar, os abosQS que davemcs cortar o 
as superfiuidades que convém eliminar dos nos-
sos quadros e das nossaa insfüuições mili-
t ares. -

· Or.a, atten<la't por elemplo, V. Ex. que, em
qua.nto nós temos 30 generaes em um el:ercito 
de 13.500 homens,os Estados-Unidos têm Hem 
um exercito de 27 .OOO homens; o Chile 9, em um 
exercito de 12.921 ! AmeRma proporção se en~ 
contra em relação ao ll.llmero de officiaeá, com
parado com o dos soldados; e não weaiso di
zer que levamos vantagem na propÔrção ? 

O no.;so corpo de eatado maior então, com
parado com oa de outros paizes, n"3 offerece 
uma anomalia inqulllificavel. Comprehenda-se 
que fallo em corpo de eaWl.o-maior e nã'.o de 
oiliciaes empregados no 1ervi90 do eat.ado maior, 
O que e COllllPo muito diferente. 

Mantêm instituiç!o identica ' nossa ; Por
tut?al, Belgica, Bollanda., Suiesa e Grecia ; o 
primeiro destes paizes tem um exercito de 
42. 000 homens e 31 officiaes de estado maior ; 
o seglllldo, de 46.000 homana e 46 ofliciaes; 
o terceiro, de 62.000 homens e 21 officiaes: 
o quardo, d3 200.000 homens & 54 otficia.es; 
o quinto, de it.000 homens ·e 36 ofliciaes; 
o Bra.zil, de 13.500 homens e 72 ofilciaes ; 
Si tratarmos do ·corpo de engenheiros, a mes.
ma. proporção se notarà ! 

'E is ahi porqu~ oa noesois otliciaes de eng&
nheiroe servem Dai aecretaría s e quarteis ge
neraes. e · os de estado maior em commis11õtn 
extra.nhaa aos serviços do seu corpo. · 

Pretendia tambem tratar da nossa instrncçâí> 
militar ~he.orica e pratica., para comparai-a com 
e. dos pa.1zes da Europa e America.,apresentando 
um estado comparativo que organizei, mas . o 
tempo me falta e ou não ·quero mcorrer no 
desagriuio de V. Ex,' 

Queria. tamb~m mo~trar corno é· possível i>u
grnenta.r-s.) o nosso <lxercito, até coin vantagem 
economica para. o Esta.do, conservando parte 
delle em campos de manobra~, e pal'te no ser
viço de estradas de fürro, linhas t~legraphicas. 
e outras obras militares. 

Já mostrei, da tribuna, em outra. oceasiã:o, o 
9,Ue •~. pasaou em minha provincia, i:inde as 
linhas telegra.pbicas construidas por soldados. 
sob a. direcção de o!licia~s do exercito, custaram 
ao Estado a tel'9a parte do custo que tiveram 
as oa~ws construidas por emprega.dos e opa- • 
rarios civis.Os que enten !em que o exercito 
deve 68r empregado no serviço da policia, por· 
que dahi resulta ao menos essa. va11lagem para 
o Estado, co.mmettem um erro graviasimo qm> 
seria. fat:i.1 ao p;i.iz, como foi nos Estados-Unidos, 
que, no dia em que precisou do exercito,· 
achon-o deso'l'ganizado, disper.so por todo o 
paiz, sem ter um batalhão capaz de entrar em 
com bit.te. 

A trista el;períencie. aconselhou a poderoaa. 
republica. a cuidar do seu exercito. 

Não posso entrar em muitos pontos de admi
nistração militar, que tinha por dever exami• 
Dl!.1' . ~·al·o-ei em outra. occasiio. 

Nós temos perigos imminentes, porqua ne
gal-o ? Mas espero q\le o governo reílec~irâ 
com.madureza, com patriotismo, e procederá 
com energia, para que o paiz posaa encontra!' 
os meios de seguran~a e defaso. no dia. em que 
precisar das suas umas. · 

Sr. presidente, V. Ex. me acena que ea nlto 
posso continuar . Cumpro a sua. ordem: 15ento
me promettendo continu:ir !!ID O)llra occasião o, 
meu discurso. · 

E' do meu dever just:i.ficar,em todos oe pontoe, 
o addit.ivo que apresentou a. commissão de que 
.tenho a hGnra de fa.zel' parte, o qual não . en
cerre. tudo q\lanlo desejo, m11.s contém. meclida.s 
do mais elevado alc:i.nce para a. r eorganização 
do nosso e::i:ercHo e melhoramento dai nossa.a 
instituições milihres. Voltarei Á tribuna.. 
(Muito bem, muito bem. O orador~ (eZiei
tado .j 
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• em 18 tfe Jnlho de IBM 
Vide p:ig. 23!> do Yol, m . . 

o Sr. Moreira.de Barros: 
- Peço desculpa à. camara. e ao nobre presi
dente 'do conselho de ontreter .ainda 'hoje. a 
sua attenção, e espero merecel-a, justificando 
os motivos ·que tenho para isso, -

Desejo que todos ·os acontecimentos que Live
ram legar antes de resignar eu o cargo de 
·presidente desta casa., e as minhas relações coin 
o nobre presidente do CQnselho fiquem per
feitamente esclarecidas, sem queb~ das conve
niencias que devo guardar em r espeito a 
S. ·Ex. e a mim mesmo. Isto posto, não podia 
deimr de responder ás seguintes palaV!'llS de 
s. Es.. ( leiiáo ) : 

" O Sr. Dantas (presidente do conselho) : -
;.,., Não o Caço em desabono do nobre deputado. 
Na intimidade em que vivemos, plilvoc~do por 
S. El\., r espondi-lhe que era inab~lavel o 
meu prop::síto de tir<Jr esta questão dos azares 
do acaso, das va.riações dos tempo; , e trazei-a 
para os esLndos, para as discussões do parla
mento . ..Ameaçado de perder o poderosíssimo 
apoio de S. E:i::.. . · 

"O S i·. Moreira de Bai·ros:....:Não vaie nada. 
e O Si·. Dantas (pres!dente do conselho) : -

.... declarei-lhe que não podia fazer nenhuma. 
transacção. ?'<ão tem,portanto,o nobre deputado 
o direito tle pôr em duvi.ia a seriedade do pro
cedit.nento· do governo actual. (Apoiados da 
maioria.) l> 

Em outra parte do seu discurso, disse ainda 
o nobre presidente do conselho, il eu me escu~o 
dele~, que, na intimidade em que eu \'ivia. 
com o gabinete, <levia. perfeitamente compre
h_ender e saber os seus planoa. 

A consequencia que se póde e que ao deve. 
mesmo tiL·ar <lestas proposiçõ~s, é que a minha 
renuncin, p~los motivos a.Uegados pelo nobra 
prasidente do conselho, tanto linha raziio de 
ser no dia. em que a :i.preeentei li. canmra, com~ 
no dia. em que S. Es:. me dell conhecimento do 
plano qaa tinha em vista realizar. 

O Sn. DANTAS (presidente do co1iselho): -
Eu acho que V. E:i::. ainda podia estar na pre
sidencia esperando o projecto. 

O Sa. Ilfoa.1!.Il!..11. DE Baaos·:-Logo pro
curarei demon9tra.r a. V. Ex. que na:o podia. 

Devo confessal' a S. Ex. que houve entl'e 
nós um equivoco, que podia perm:i.necer ainda 
no meu espirita, como u.ppa.1·ecera no de muitos 
oútros, que ouviram ou leram o discurso que 
S. E:i:.. proferiu hontem. . 

O nabre presidente do conselho, tratando do 
trabalho dascommissões, disse (tendi)): · 

e O Sr.· Dantas (president3 do conselho) : 
-Senhoros, ou este assumpto é o que msis 
attr~he, como estou convencido, a attençíio e 
todos os cuidados do paiz. e, si eu não tivesse 
ra.zõeR minha. para. su ppol·o, iria b lJScal-as no 
que têm aqui dito os -proprio11 membros da op-
posiç~. ou assim não é. · 

e No primeiro · ca!!O, desde que o projecto é 
trazido solemnemente. ao parlamento para ser 
apreciado, discutido e resolvido, havendo na. 
ea.mara commissões por ella incumbidas do es
tudo prévio da.s materia.s,. á. semelhança. do ·que 
se dá. (lm relação a todos os outros parlamentos, 
-accrescendo que em pa.izes onde o systema 
represenlatho ·está. muito mais adiantado do 
que entre nós, as commissões trabalba.cn por tal 
fôrma, os Seus pareceres são tão luminosos que 
no seio dellas se realiza q uasi todo o debate,
deve·se pres~mir que, a. não se deixarem domi
nar pela paixão e pela cegueil'a, -a.q11ellea que 
se op::ioem a esta. medida, poJe rão escl!lrecer-se, · 
modificar &u~s opiniõ~s e forma:r .m elhor juízo, 
mediante o.~ debat~s que se insfauirern sobre o 
trabalho de taes- commis;oos. 

e O Sr . M-oreita de Ba!·i·os :-0 governo 
fambem moJ.ifica 1 · 

« O Si-. Daiilas (presiden te do conselho 1 • 
-E o govel'nO tambem nã.o pód!I deixar de es
perar do parecer e dos d ebates da camara bons 
conselhos e até emendas, que, sem desvirtuarem 
a substancia, melho~em o projccto. 'l> 

Parece-me qne , contrastando a lingu:i~em 
dos dous )JOnlOs do discurso de S. E:i::., eu Jns
tifico pelo menos a minha ingenuidade de 
e; lar convencido de que era pouivel qua o 
nobre preoidente do con11elho trouxesse cata. 
grave questão ao parlamento como uma ques
tão abertn, sobre a qual o partido er'l chamado 
a pronunciar-se livremente. 

Nada me in:lnzia a acreditar o contrario do 
programrna a.presentado nesta, · co.u. ; -e~rq1u1 
nelle disse simplegmonte o nobre presidente 
do conselho que Hnba em vist:i a. liberta9ilo do• 
escravos maiores de 60 annos. A fórmn, o mo
do,si comi ndemnizaçiro ou sem ella,nio se tra
tou então. Tudo isto podia. co11vonce1·-me, como 
me convence:1, de que o nobre p1·o~idonto do 
con.selb.o nilo se alinho. por tal fórmn a oesu 
idtias, que nuo ae pud~as~ morfüico.r, an te o 
parecGr do qu:i~i toJos os ch'lfüa liberaoa do 
conselho de 13stado .... 

O Sa. D,1:-TAs (pi·csidcnte do con1eU10):
Todos ni!o ; nlguns concf!rd11111 com a illén. 

O Sa. Moni;;mA DE B.ui.nos:-••. do ')uti.si 
todos, de todos os membros de-110 mesmo con
s~lb.o, fili:do3 a.o pa.rtido conservador, e até 
daquelles conselheiros que não pertencem ás 
d.aas secções reunUa>, e q u~ S. Ex. ouviu pos
teriormente ; da. opinião da imprensa .•. 

O Sa. DANTAS (presidaii!e do conselho) :""
De toda a. imprensa, não. 

O SR. MoaxtRA l>Jl: BlllRos: - .. . da oiiiniii'.o 
das pessoas ma.is autorizadas da sua propria 
provincia, a. B:i.bia, dos seus mais intimas; 
diante do jogo de in t2resses que iam ser a ffe
cta.d.os por esta medida, e aos q uaes S. Ex. 
disse. que nlo podia ser indiiferente . Por estes 
motivos, eu tinha razão, sem pecca.r por muita 
ingenuidade, de acreditar qu e o nobre presi
dente do conselho, assíin como esper a. de nós, 
da caml\ra, em vista dos trabalhos da com
miseão, mediante os debate11 que se inetituirem, 
modüicaçã.o no modo de pensar, procadease da 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 30/0112015 15: t t ~ Página 16 00 34 

- 343-
meama fõrma. Supponho que, para a luelle; 
que virem na.s palavras do nobre' presidente do 
conselho ama censura a.o meu procedimento, 
estas considerações justificam-me cabalmente. 

O Sa. D.1.i."!'AS (presidente do conselho):
Niio tive em vista essa censura. 

O Sa. 1\fol.\l!Il\A Dl!. B.'l.RROS : - Estimo oue 
S. Ex. não tivesse em vista essa censura', e 
declaro que foi sob a impressão das conside
rações que S. Ex. adduziu a tal · respeito, que 
pedi a palavra para responder;mae, uma. vez que 
estou na tribuna, procurarei t.,_mbem jastificar
me parante S. Ex. por não ter att~ndiào ao 
seu conselho, . enunciado nas seguintes pala
vras (l1mdo): 

e Sobrevein a apresanbção d) projecto, e. o 
que se ileu i O honrado ex-presidente da. ca
mara, La.lvez com mais impaciencb do que o 
caao exigia., entêndeu de sea dever dar-se 
pressa a descer dn.quella cndeira.> · 

Já disse e repito ; desle o momento que co
nheci que o no~rJ presidente do conselho fazia 
queslão de gabinete, questão de con1ianç.a ao 
.eu governo, da libertação dos escravos maiores 
de 60 an nos, sem indemnização, declarei a. 
S. Ex., noe ter mos mais posi tivos que nílo 
podia transigir . . • 

O Sn. DANTAS (p;•esidente ilo conseiho) :
E' e:s:acto. 

o Sa. ·Mo~JB.A DE BARROS: - ••• e acom
panhal~o nesge terreno; 

Mas, si eu. não podia acompa.nhal-o neste 
terreno, desde que senti que se avizinhava o 
momento da 11.pt'esentação do projecto, porque 
no dill da assignatura delle alguns dos Sr3. 
deputados que o apresentavam, mostundo-se 
talvez convencidos de que os seua termos rio
diam fazer desapparecer todaa as divergenc1:i.e, 
tanto que me fizeram a honra. de perguntar si 
eu não est:iva satisfeito ; desde esse momento, 
repito, parcia.necer eu naquelle cargo, depoia 
dl conv1cçilo intima de que o no'bro presideute 
do conselho f111.ia di1tto questão capita.l, o que 
significaria ~ Uma tran~acção com a minha 
propria. consciencia. ; seria fazer um serviço 
ao meu adversario. Desde que era mllllifeeta
mente contraI'io ás idéa~ do projecto, a minhs 
perm:mencia, Jepois do. sua apresent&çio, na
quelle alto cargo de confiani,;a, importa.va pelo 
menos a. suspeita de que a.dheria á cauaa do 
gabinete ; e, si eu tinha :il.lgum presfüno, sJ 
tinha :ilgam valor, não pessoal, poie reconheço 
que não o tenho (nrio apoiados) ,mas pelas func
ç9es elevadas que acamara. me havia confiado, 
praticava um deserviço á. causa. que susten
tava ; atraiçoa.va aa minhas proprias convicçooa 
para ser ag1·ad11.vel ao nobre presidente do 
conselho, gerando a snspeih de que eu sacri
ficava. a dignidade pe1Jsoal ao brilho da posição. 

Eu commetteria um aeto de fraqueza, anga
:nllondo o governo, e os abolicionista.s que acom· 
panham o nobre presidonte do conselho, oa 
quae> supporialll ter em mim um adepto ; 
enganaria. aquP.lles me1mo11 cuja causa sua
iento, porque era preciso que cm lhes dissesse 
em particular, que ·não podi& aeomp~nhal' o 
governo e estava comclles. Assim o meu pro-

cedimento publico seria. um contraste com o 
meu procedrmento particular. E' certo que al
guns , fazendo cre1• que nl:i:o são a'oolicionistas,e 
condemnando o projeclo do governo, n& reali
dade o :mst~ntam ; mas tal posiçilo parece-me 
que não fica. bem aos qt:e ainceramonte desejam 
desempenb:i.r o mandato, cumprir seus de·1eres 
sem recorrer a futeis prete:s.tos, fingindo servir 
a. ca~sa. a que se dizem d~dicados, qua.nd_o na 
realidade csforçam-ae pcila vic toria da e a.usa 
opposta, adia.ntlo sua pretendida opposição para 
quando o governo nâo possa mais recefal~n. 

O nobre presidente d<> conselho, depois da.. 
declaração formal quci lhe fiz, tinha. o direito 
de re~irar o pequeno conceito, que porventura 
de m= fizesse ... 

O SR. DANTAS (presidente do conselho) :
grande conceito. 

O Sa. ~lo:tEnA DE BAanos :-.... si eu pro
cedes~e ~e modo differente •. E parante os mens 
const1tu1nt~s, parante º· pa~z, no qual aspiro, 
se niío gloru1s, porque Já d1s~e que es~e uiio 
me fascinam, o conceito de homem de .bem, eu 
não podia. transigir. Resolvido a hostifüa.r o 
projecto, não podendo absolutamente acompa
nhar o nobre presidente do conselho nesti 
questão capita l, eu não devia. tambem continuar 
a prestar-lhe os me)ls serviços, sob pena àe 
commetter uma. traição ã. caus:i que defendo. 

Espero que S. Ex., diante d~tas cons i-lera
ções que tomo a liberJade de apresenta.r, reti
rar& esta censura, que se póde deduzir da stus 
palavras e que eu tenho muit-0 em conh que 
não permao.eça de pé. 

O nobre presidente do conselho, no seu dis
curso, paI'eceu aceitar uma qúali.6.cação que ~e 
nos tem dado injustamente, a de abafo.dores do 
projocto do governo. Peço licenç11 'camara 
para. de novo insistir em argumentos jó. pro
dazidoe. 

Si foe11emoa a.'bafüdo1·es do projecto uece~sn
ria.mante p,ratieal"iarnos qualquer 'a.ctr>, ini
ciando host1lidade 11obre olle ; mas lll1o foi isto 
o que se deu. 

Simplesmente descendo daquolla ca.deiro., 
apresentei á cam:u·a a minha renuncia. do 
cargo de.presidente, nos termos em que S.Ex., 
com a bond~da que o oaral·.torisa, me autorizou 
a fazer. Declarei os motivos por q ne mio tinha 
renunciado antes ; por consequencia a questão. 
de gabinete não foi levante da por mim. (Apoia
dos da opposiçã1.) 

Não tendo sido levantada por mim a questãe 
de gabinete, não podia S. Ex. aceitar ee• q ua
lificnção e dar-lhe fóros de cidade. 

Não foi tambem parn. ahi encaminhada por 
qualquer dos la.dos desta casa, a que estoo. al
liado nesta c:i.mpanht1. S. Ex. foi o propl'io qne 
o reconheceu no seu discurso, e o historico da 
sessão de 15 ahi està. para demonet.rs.l-0. Urn 
representante do go\erno e o mais autorizado 
como a.prese~tante do projecto,foi qu~m decla
rou que o gabinete considera-.a a &ceitaçã.o do 
m.inlia demissão como questão de confiança. 

O Sa. Ruv BARBOSA .-Aceitou 11 questão de 
eonfi~n<p. ruult.a.nte do proposito da-qu~Ue1 ·que 
9.uer1.am recusar: a. e:r.oneração pedida .. po~ 
V. Ex. 
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O Srt: MoRE!lU.. DB B.A.!U\OS: -Descalpe•me 
o nobre deputado. Presto-lhe, como aabe, a 
maior coDJ!ideração e peço lice11Ça para con
tinaar naa observações que estou fazendo, 
reserve.ndo para d<!pois a resposta que devo ao 
seu aparte.· . 

A questão nío podia · 11er considerada como 
tal. Nunca nesta casa a recusa de uma. re
nuncia de qualquer cargo 11e considerou senão 
como um a.ct.o de cortezia, de polidez, tanto que 
não obstante ella, ningaem se dispeuaria. de 
insistir 011 de abster-se do exercício do logoi.r 
de que se demiLtira. 

O Sa. C.i..."lnmo DE OLrvEIRA .(mini$tro da 
guerra) :-Não nos termos em que V. Ex .. for
mulou a. sua renuncia.. 

O Sa Ali'FONSO C:s:LBo Jumoa :-Si fosse essa 
a significação da roousa, eu teria votado contra 
a renuncia. de V. Ex. (Apoiados). 

O Sa. Mon.ErnA DE BA.RB.OB :-Não ba na.dg. 
de pessoal; não me dou por o.O:endido. Conto 
entre aquelles que apoiam o governo, amigos 
que mui.to prezo e dos quaes teu)l:o recebido as 
ma.iores provas de deferencia, e não acredito 
que tivessem a intenção de praticar esse acto 
de descortezia para com.migo, maa a. votação 
foi posterior á colloeação da questão por parte 
do governo (Apoiados da oppo:sição). 

O SR. RlrT B.t.asou:-V. Ex. declarou que 
demittia·se por estar em oppoaição ao gabinete 
nesta questão capital. · 

o Sa. AFFONSO CELSO 'JUN[Olt:-Eu de· 
ela.rei que votava. pela. renuucia de V. Ex. 
por 1er quGstão ds confiança ao gabinete. 

O Sa.. Mouru ni: Bruos:-Oe precedentes 
desta. casa e os conceitos do nobre presidente 
do conselho, que ha pouco li, coDJ1iderando que 
era prematura a minha renuncia do cargo, são 
prova evidon.te de que não estava na minha 
lnten~ão dar o caracter de queatão de gabinGte 
ao facto de acGit9.r-sG ou nlo a minha re
nuncia. 

Seria. um acto de cortezfa qae se tem prati· 
cado muita.a vezes nesta. casa., Bem caracter de 
hostilidade ao govern(l, e do qual eatll:o todos 
bem certoa de que não me aproveitaria. . 

OSR. Rov fü.nn•Jiu. :-0 Jogar de presidente 
d& càsa é posiÇão de confiança G 11.lo pód2 
1er occupado por quem se sBp:na do governo 
pelo modo por que V. Ex. o fez. (Apoiad!ls .) 

O Sa.. MoRJ:IRA. DE BA.RRos:-Si em. questio 
tão liquida, que necessidade ti.oh:i. então o 
nobre deputado por :Pernambuco de .revelar os 
seus escru pulos '' · . 

Não era quHf;ão liquidá, porque o apresen
ta.nte-do projeeto, com assentimento do nebre 
!ltesidente do conselho, levantou-se para dizer 
que aceitava. .como questão de gabinete. -. 
. Eu não poiia continuar no e:i::erei:iio do ~le

vado cargo que occupav&, é certo; mas nenhum 
hom~m politicc couaideraria, quando 8!JS&. re
nunc1& foae negada, o acto da ca.mara senão 
como de cortezia e attenção pa1soal. 

O Sa~ Z.uu.:-Nlo ·apoiado. 
O Sa. 'MoRmll.A. llE l3.i1.nRos:.:_.Maa o governo, 

em vez de conaidera.l-o tal, fez o contrario e de 

sorte a obrigar os noagos adveraa rios poli tio os 
a li(! pronunoú.rem da fórm~ po'rque se pronun
ciaram; quando considerada a questão mera
mente pessoal, poliam l!Utender que era de 
certezia.d:i.r-me a deaüaaão pedida •.• 

O SR. DANru (presidente do conselho):
Quizeram dar uma -domonsl;ra.çii:o politica. 

O Sa. · Moll.ll:lllA l>E B.uraos :-Per.iã'o. O 
Lobre .presidente do ·conselho nito tem razão. 
nembro a S • . Ex' 11 votaç&> d-e honiem.. Pód&
se considerar como fa.lta. de cortezia o que se 
deu quando S; Ex. pretendia succeder-me na. 
tribuna e para isso fez pedir prorogação da 
hou 1 Por fórma alguma.. Não só S. Ex. ti
nha ainda tempo para respond13r--me e, portan
to, era desnecessaria a prorogação, como, q 11an
do nio tivesse bastante, fal-o-ia. hoje per
feitamente. Seria. jacta.nci.& do orador qu·e ti
nha estado na tribuna, considerar a resposta. 
de S. Eli:. outra cousa. mais do que uma cor
tezia pessoal e um se.crificio que S. Ex. fa
zia por excesso de am:i.bilid.1de. Não devia, 
poriant.o, concorrer para iaso. 

O Sa. DANTAll (presidente do conselho) :
E por ill:lo voto11 contra~ 

O Sa. Moum.A. DE BARROS : - Da mesillA 
fórma a opposição conaervadora, em viela da. 
minha declaração formal, de que não podia con
tinuar no excrcicio do cargo, podia votar por 
cortezia, aocedendo ao meu pedido. Eu e&• 
parava isto dos meus adversarias ; maa, collo
oa.da. a questão comD de gabinete, não posso 
e~tranha.r que votassem, como o fizeram, ne-
gando-me a. demissil:o. · 

O Sa. z_uu. : - Sa.bi&-ae 'd& antemão que 
negavam. 

O Sa. MoRRmA DE BAllROI : - Ha muita 
cousa. que se sabe que Tai acontecer no 'parla.
manto , mas nlo eatá na. vontade de nin
guem d~r-lh o eignülcaça:o dift'oronta da que na 
realidade tem, · 

O Sa. Ruy BARBOSA.: -V. Ex. pediu re
nuncia fandado em principios poli\ioos, a iato 
é o que . muda. inteiramente a fãce da queetiio. 
Não foi u1111. demonstra91J peuoa.l. 

O Sa. Moai:llÚ. ng BA.anos : - V. Ex. faz
me justiça : ea n.lo estoa tratando de mim; 
pesaoalmente ; as minhas lll'Oposiç?Ses tendem 
á. conclusão de que não fui eu, não foram 01 
moas amigos que levantaram a questão de 
gabinete, que a. inventaram, foi o govel'llo. 
(Nrto ap~iaclos .) 

O Sa. Z.rn.A.: - .Ahi é que eu ~epito o. meu 
não apofado. Não foi .o g-overno quem fez a 
questão de conhn~a.. 

O Sa .. RuY BA.'ElBOSl. : - O governo declar011 
·aceitar a queatão ·d e confiança, que reaultava 
do diacurso do ex-presidente da CIWl&r&. ( II~ 
OUt»OI a.partes. ) 

O Sa, Mo11.1nu. DE BA.nos: - Oa nobres à· 
pútado.il'hA'.o de permittir que eu nlio :icei te 1t 
g uestlo no terreno ern que a querem collocar. 
E11to11 esubelacendo premissas .Para. coucluaõea 
diversas. 
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E' evidente que eu não podia continuar na. 

prasidenci9.; por isso tnesm.o contava. qua os no
bres membros do partido co!l.'3ervador, por cor
tezia, não me negassem o seu voto á. renuncia 
pedi.da., ao passo que· os m.eas eo-religionarios 
poderiam entender <\Om o nobre presidente do 
conselho, que ·eu devia reservar esse pedido 
pa.n q unndo o projecto entrasge em discussão. 
Era. o que aliáa dizia o Sr. presidente do 
conaelho. ( Con1cstaçãQ do Sr. Ruy Bar
bosa.) 

Desculpe-me V. Ex., eu torno a ler as pala.
vras de S. Ex. (U): 

"Sobrevein a a.presenta.ção do projecto, e o 
qnese dell ~ O honradu.e1-presBente da camara, 
tal vez com. ma.is impacieo.cia. do que o ca.so exi
gia, entendeu da seu dever dar-se pressa. a des
cer daquella. cadeira. » 

Fica demonstrado, com essas palavras, que os 
membros do pal'tido liberal que apoia.mo go
verno, ·estão em divergencia com o nobre pra· 
Bidente-do conselho no modo de aprecia"!' a mi
nha demissão. S. Ex. entenden que eu não de
via ser impaciente, q1:e podi!l. risperar mais 
te1npo, porque a maioria_ não podia peD.l!ar da. 
mesma forma ~ 

Collocacla assim a questão, não é licito di.
zer que foi o governo quem estabeleceu a 
questão de gabinete, quem procuro11 medir for
ças eomno>eo 1 (Nt'l.o apoiados.) Necessaria
inente ; e, si não era. assim, por que o nobre 
prBSidenta do comselho não eonsanLin que en 
me demittisae antes, quando alleguei motivos 
de molestia, alias verdadeiros 1 

O Sn. RtrY R1aaau :-P~lo seguinte: por
que diue a V. Ex. que poderia deixar as suas 
declnrações para. q r:iando o projecto fosse posto 
em di1cuS11iIO. 

O Sa. Mo.!ll!Jil\A D.E BAaaoa :-Ergo, o nobre 
derutado entende crimmigo que o vot.o da 
11111.iorio. naquella occa..~i!lo podia não sar euten
dido no sentido de desoonfian~a ao gabinete, 
porql.lo S. Ex. mesmo a.ca.ba. de decl&.Ya.r q11e eu 
podiiL esperar atê que o.pparecosse o projecto, 
1obre o qual ei:it4o a votação da camara. poderia 
ter essa aignilica.çi'io politica. Isto me parece 
logico. 

O Sr. RuY B.,1aaos,1.:-Nóa adoptamos as pa
la.vru do Sr. presidente do conselho. 

O S11. MonJ!:IRtl. Dl'l BARROS :-Eu adopto as 
do nobre deputado e "ª delle para justificar o 
meu procedimento e doe meus amigos, e, si 
me permittem, o dos nobres membroa da oppo
sição conservadora. 

Não Aets.beleci e nem elles, portanto, ques
tão de g-abin.ete ; ~presentei á camara a. minha 
Tenuncia, no momento em que o Sr. presidente 
do conselho m'o indicou. Até a responsabili
·dade da opportunidade é de s. Ex., não é mi
nha. 

E tanto a questão foi poste. pelo gabineta, 
que S. Ex. foi quem fo: declarar qne aquelfoa 
que não votaaaem pela. ranuncia do presidoute 
da. camara. ·, seria.m conalderados contrario9 ao 
projecto, como não acompan.ha.ndo o governo 
no ponio da di vergencia. 

A. 44 

. O Sa. RuY BA.I1.Bou.:-. Foi V. Ex. quem 
~1sae: « A.quelles que forem contrarios ao pr·9-
lecto aoompanhem-me •• 

O SR. MoruuRA. DE B.utaos:- Nunca disse 
isso. 
. E tanto não coasiderei questão pofüica, mas 

s1inples dever de lealdade para com a. m.aioria. 
que me escolheu e para com o governo, qus 
nã~ ~e pronunciei nesta. questão : niio votei, 
ret.re1·me. Si não era questão individual, si 
e!"& 9uestão de coa~nça, eu e•ta.va. no perfeito 
dn•eito de pronunciar o meu voto, e nli:o devia 
até privar á. p81'cialldade 11olitica. a que per
tenço do meu concul.'So: era um homem político 
que votava, da mesma fórma que os ministros 
vot<Lm nas ques~~s do governo. 

O Sa. ANToNIO DE SIQUEmi1.:- A oleíção do 
presidente é uma questão politica.. 

O Sa. R= B.1.Raosa; - Si V. Ex. votasse
na.turalmeute votaria. pelo seu pedido, ·não ha, 
via. da recusar a. demissão que solicitoa, 

O Sa. Morumu DE BAiutos:-0 argumento 
do nobre deputado por Pernambuco tem menos 
valor do que pa.<ece a. S. E1., 11orqne a. elei~ãa 
de pre~identG, é feita. por escrutínio secreto, e 
o regimento quG dã ao presidente o direito de 
votar nesses escrntinios, não o ínhibe de vot~r 
em si; é uma questão de melindre pessoii.I, e 
honestidade ate nas causas mais intima,. 

o SR. ANTONrO Dll: S1QUE11U:-lsso não priva. 
que a. eleição de presidente seja. uma questão 
politica. 

O Slt. MoRErru. DE B.umos:-Ella tem sido 
assim considerada por muitos. 

O SR. ANTONIO DE ScQtJEtRA:-Por todos, e 
ainda recentemente por oocasião da. ultima crise 
ministerial. 

O SR. Morumu. Dll BARRos:-En penso de~sa. 
fórma; ma.a entre a.quelles que estão com S. Ex, 
ba. opiniiio contraria :manifestada. na. eleição 
pen ultima. 

O SR. Ruv B)..tUlOll:-V. Ex .. não votou no 
que11tã:o de confiança., porq_ ue teria. votado com..: 
uosco na. demissão que pediu. 

O Sn. Mom1:mA DE BA!U\oS:-Cer~mente. 
E' ma.is um a.rgumento em .meu faver. Si eu 
tivesse de "Votar, votaria. pela :renuncia que 
pedi. 

Portanto, insie to a.inda, a coUBequencia. a ti
t'il-l" ~que não fo:noa nós que fizemos a. _questão 
de gabinete; ella foi levantada pelo governo. 

Depois disto qulll podia ser a attituda da· 
quellPs que não pensam com o governo sohte 
o projecto ~ 

Era incontestavelmente 'VOlarEllll no s~ntido 
opposto. 

Ora sendo assim, dada a hypothese que a 
delllisllào me fossa oGgad:i, qual a conaequen• 
éia 1 Era que o projecto ficava. de po.rte e pre
judie11 lo corn a retira.ia. do gabinP.te • Mas por 
culpa. d-) q 1u1m 7 Do pi"Oprio gabia.ete, q110 inop• 
portunamente tinha lovantado uma qu~1tão de 
ga.binet, para. d11r taca re~ultndo1. Eutreta.nto 
o B'overno tltira 11. reaponaa.bilidade aobre nó1 ! 

Foi o gabinete, portanto, quetn te!ltou abaíar 
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0 projeelo no primeiro dia. Elle desejava t O governo teve 55 voto a .a favor e 52 oonira.. 
a.penas úG:lor com as gloria. da apt'ese!ltação Sendo <iuestão de conftança. deve a.ccreseentar
da ídêa e retirar-se, deixando iodas as dififoul- se o meu voto : S1iO 53. 
dades á.· quem. tivesse a sorte de .aoccedel-o · Pergunt.o ao nobre pMllidente ~o een.selho : 
(ApaNes,) , • , · -S. Ex. póde considerar como govel"Ilamenta.1 

Esta. _é a. verdade, e a log1ca U"refüta. vel dos esta declaração do nobre deputado JlOr Per. 
aoontecunentos. na.mbuco Y (Lê.) 

O Sn. D!.NTA.S . .(presiderit~ d,p • aotise1ho); « O honradí> deputado -pela provincia de 
Nã.o me defendo-disto, ha. de p&rm1ttir-me. s. Paulo acaba de deatacar no proJeclo um dos 

O SR. Moll:e:IRA. DE BA.RROS:-E' um e:s:cel· seus pontosI>rincipaes-a libertação dos sexa
lente expediente que V. Ex. toma. Es~o genarios. Pois bem ; a isso mesmo (peço a. at
m.ais que V. E:x. se cale do que dê respoe- tan.ção tla camara) eu . tenho de ofl'erecer 
ta'B qu.e não estejam na. altura de seu reco- emendas. 
nhecido 'talenio, a menos que julg-ne-s.e com Jã declarei aq_ui uma -vez que era abolido· 
força d~ conveucer-me de q'lle o preto e bra.u- nista, mas abolicionista sub lege. Tenho de 
co ~ vice-versa. (Apa1·tes.) . . offerecer emendaa, com as quaea· supponho 

Fique, portanto, um.a vei por~, liqmdado conciliar a lei de 28 de Setembro de i~7i, que 
este ponto; aquelles q~e hos\ihzam o go- não admitte libertaçli'.o sem indemnização, com 
verno nesta questão_,. nao pretenderam a.ba• aquellas -ontms ~is antecedentes, etc .•. 
fal-a; a reaponsabihdade toda pertence ao . . • 
governo, elle foi quem pretendeu abafar o O SR. A:NiONIO l>l!. SIQlJE!l\A.~- Etc., llãO, 
projecto para. Iivrar-ae de maiores difilculda- V. Ex. acabe. 
des, usando daquelll3 preceito maeliiavelico, o' Sa. MOREIRA.. Dl!I B.<1.RRos:-.•• coi:q aquel
que o malhar meio de de·11viar suspeitas· é la.a leis antecedentes qae prohibil'am o' tranCQ 
a.ttribuir u nossas inten~õe s a.os adversari-Oa. de aüicanos. ,. 
(0'1"Uzam-se muitos apartes.) 

Deixemos, pois, liquidada esta questão de 
aua.fadores : si tügu.em tem o ·direito a. el189. de· 
notnioaçM ó 'º governo. 

füu. Voz :-A opinifü1 pllblioa pensa diver
samente. 

O Sa. MoaEIBA. llE B.!.l\ROll ~-A opinião pll
lbiea. é uma entidade tão a bstritcta ! 

Onde estli ellG ? 
(Ha muitos apai·tes s interrupç~es.) 
O Sa. Zuu :-Está no parlamento, na ·im· 

prensa, 1u1 r11n, no ar atcnospherieo. 
O Sa. DANTAS (preside»te do conselho) di 

um aparte. · 

O Sa. M:oa11:1u DB BA.an.os :-Obrigo-me a 
1er governiatn., mas fa.ça o nobre presidente do 
~naelho aquillo que lb.e t.ellhorogado: dig~ 
que esta 'lueatão social, imprevista, dtsco
nhecida a.to o momento em que S. Ez. veiu 
aqui tr.l.zel-a., recebida. com o ma.ia soberano 
desdein ate pelos abolicionistas, nlo ó uma 
questão da gabinete. 

O ~n. MoRElllA DE BARRos: - Sr. presi. 
dente, proseguindo na. ordem. de considerações 
em que ia, digo eu : Posta. a qneslíio de g&bi· 
neta pelo governo e a.ceita por aquelles que não 
o s.companha.m, o que se segu.iu ~ Aq11ella. vo
tação que nós conhecemos, e q.ae o gover.no 
collocoa em termos bem precisos : os que jul
gasg~ .qne o a.rt. {o do proj ecto não .devia se-r 
aceito se pronunciassem a favor d& mfo.ha .re
nnncia. 

Entretanto, senhores, e11se resulta.d.o foi 
aceito pelo.governo como uma gloria, como Ulll& 
corôa de louros. 

o nobre pl"estdente do conselho, honrando
me com um.a resposta, não qnfa prestar atten
ção á operação arithlUetica .a que então.procedi. 
Sou obrigado a repetil-a de modo tlWS claro, 
11i me é parinitudo. 

Parece-me que o nobre deputado vê que esta 
omissão n!io póde prejudicar a minha a:rgu
menta~ão. 

. o SR. Amomo DE SrQUJlUIA : - Mas e só 
-para. ori.ente.r o auditol."io. · 

O SR. Moll,Ell:l..A DE BA.B.Ros :-Ma~ nito para 
a.vivar a lealdade que devo a.o nobre deputado 
na disc ussã'o. 

O SR. ANTONIO DE StQUEllU. :-Sem duvida 
alg-uma. 

O Sa. Moru1mtA. Dm EA.llltos :-Bem. 0bs8l'
vo ao nobre presidente do conselho : o illustre 
deputado que se pronunciou por -esta. íór~a 
aceita; o projecto ào goverDo, mas nlfo aceita 
11. parte em que dá libertação aos escravos maio
r e& ae 60 e.nuoa, sem indemnização. 

VOZES DA OPP011iÇÃ.O :-Esta. é~ qu&stãe>. 

O St\. Moll.l!lI!\.A. Dl: BA.~os :-Por conseq.,.en
cia eetá co111migo,;. 

O SR. ANTONIO DE SiQUElllA :-Não apoiado; 
peço-a palayra, 

O Sn. Monmu n:m BA.l\ROS ;-••• porqi;e-o 
seu ponto de divergencia., ha. delembra.r-se o 
nobre presidente do eon.selho, é e1te. . 

O Sa. Mou1u DE BA.tmos :- Não 11ci como 
o nobre pnsidente do conselho :possa conside
rar eate voto, ia ea. dizendo. A .intençâí:) ev'ideu
te do nobrs deputado que o pronunciou, ·é de 
emen.dii.r a lei nesta par te ; e na lea.ldaae que 
devo ua .argumentação, auppouho que S. Bit. 
ezceptuarit da inde1UI1i.zll:Çào os africanos, que 
por ve.11tura forem encontrados nesse numero.. 

O SR. ANToz.."Io DE S1Qu1:1n.1. :-Eu explicarei 
a. V. El:. -; havemos de di11cutir este ponto. 

O Sa. lfOR:s:rn~ l>E BAl\llO!I ·:- Si o nobre 
deputado está divergente, como eu sopponho, 
sobre o modo de e.eeitar o art. i 0 , diminue-110 
11m voto do governo e ficamos empatados. 
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O Sit. RUT B.lltBOSA :- Não· ée· põde ainda. o sa. Mo:uru. DE Bmaos:- lnfelmnente 

argumentar com essa. diverg&n.cia. fai riutlto prolhD ( n<!o apoiados), porque não 
O Sa. MoRBnu. DB BARROS :- o nobre de- tive hon.tem e boje- a felicidade de pader fa&l' 

. pufado o Sr.Ratisbona. irancamen.te se en.n.n.cion. sem i11terl'1lpçõe!J. embora. procurasse discuti?' 
contra.rio a.o governo nesta. questão. Náo di.recta.me:l.te eom 1> honra.do pl'esidente do con~ 
preciso citar as suas palavras. se-lho, não lhe dirigind<> e:s:pre11slto alguma que 

Outro nobre deputado por Mina.s Geraes, 'padesll6 ser con·siderada deseorte ou. iuconve-
o. Sr. F<ilicio . dOs Sa.ntos, decb.roo. qo.e não niente. 
aceitava · as idéas do governo em refação ao O Sn. DANTAS (presidente fio conselho)': -
pre>jeeto, qo.e as tinha propria.s e as apresentou. DEJ> eel'to que nã:o. 

Por consequencía,ha. de permittir-me o nobre o SB.. MoB.ElltA DE BAD.Ros:-Não devia., 
presidente do conaalho-que eu diga. que, si nós pois, ter sido interrompido pela fórma por que 
quizessemos abafai.' o projeeto, conforme a. Stlll. fui. 
proposição, trataria.mos de reclamar pero resul-
tado daquella. votação. · O Sn. ROY BAllBOSA.:-Não apoiado. São in-

Dfr-llie-iamos ; o 11obre presidente do canse- terrupções de quem se deseja esclarecer e 
lho estil. vencido,o nobre.presidente do conselho muita eortezia para. com V. Ex. 
não pôde continuar, o rrobre presidente do O SR. MoRll:IRA. DE BA!U!.Os:- Não me :refiro 
conselho a.bafou o seu projeelo. ao-nobre depatado. 

Mas não ; quem .se tem vangloriado com os .Quer o nobre presidente do conselho uma 
resultados desaa votação, aliás negativa para o prova. ele qne 1"lnca a opposição pretendsn 
governo, é o proprio governo, e os sea.s amigos va.ng loriar-se eom os resultados das votações 1 
o acompanham. ne11Sii. presn.mpçã:o. Alludirei ao imposto territorial par.a dizer que, 

o Sa. FRANKLlN Doar..1. :-Foi uma votagiiio não obstante ter o nobre relator da. comm.i.ssão 
muito honrosa. do orçamento declarado em nome do governo 

que se havia de modificar o projecto, foi elle 
O Sa. Moiumu DE Baaos !- Não digo que regeitado neeta parte ; entretanto 11:io conei

Jl.ão. seja honrosa. A minha questão nio é de dero eate resulta.do como uma derrota, porque, 
honra, a. minha questão é de numero. (Apoia- em ma.teria. de impostos, entendo que ca.da um 
dos da opposiçao .• ) Reputo tambemmuito hon- deve-se pronanciaio com toda a. franqueza. 
rosa a. votaç_ão contra.ria. (Apoiados.) Mas nós (Apoiados.) 
não temos de saber entre essas duas votações Declaro ao nobre presidente do conselho que, 
qual é a. ma.ia honrosa. ; eu tenho de saber ainda que per~ncesse A maioria, desde que 
qullol é··· tivease de Tota.r, ·vota.ria. contra. este imposto 

O Sa. So..utJlS :- Qual é a mais: numerosa., e o governo nlo tinha. o direita de levar a mal 
sem d11vida. o meu procedimento porque nlo pouo vota.1' 

o SR. MoUIBA. Dl!I BARROS :-•• , qtml ê a imposto tel'ritorial e para municipiot adjacea-
. " tes ál e•tra!la1 de terro e rios na.vegaveis senlo 

mais numerosa, porque aqm as quest~es se de· como imposto provincia.l (Q1loiadoi), nunca; 
citlem pelo numero· geral, porqae, sendo a razio do imposto o 

O Sa. JoAQtmc T&v..uu:s : - 55 é mais melhore.ment.o q_ue as e11tra.das de ferro e 
que 52 · 01 rios n11Tegave1s trazem a.os mullieipioa ad· 

O Ss.. MoRJ'lllU. Dlll BARll.oa :- Just&menta; jaeentas ou rebeirinho1, eate . beneficio em. 
55 é mais que 52, ma.a ond.e é que estio os 55 e S. Paulo é resulta.do do esforço provincial e não 
onde é q 110 estio 011 52 1 dos fe.vores do governo geral. (Apoiados.) 

O governo, não obstante e.a declara.ç?Ses que 
O Sa. JoA.QtJtM TA.v .. uucs dâ um a.parte. fez o illnstre relator· da coinmiulo, nlo teve vo. 
O Sa. Mommu. DB BAlUlos :-Eia a.hi ; eu taçito a. favor; o imposto foi rejeitado in Zimine 

nito sou ouvido. e nós não di11putamos a. honra da vietocia ; eh· 
I;Ias nóa não esta.mos fazendo questio al~ tl'etanto o governo por l!l911s orgloJJ fez tanto 

guma a este respeito, estamos contestando a. alarde pol" ter pa.seado A conversão das a.polices 
victorfa do governo, dizendo- ql'l:e elle, em vez aliás com o nosso vofo !. 
de vencedor, foi vencido. Daqui se vê que nA:o esta.mos em pé de 

igualdade. 
E querem os nobres deputadOll ver a leal- Eu não quero occupar muitas vezes. a. atten-

dade com que me pronuncio nesta questão ~ ção da camara, nem de:vo. 'l!Oltar sempre a. esta 
Em. abono da causa que sustento, não tomei questão, mas necessito a.ccentuar este ponto:
nem um voto não pronu_nciado expressamente todo 0 alarde da votação, a gabolice da victoxia, a 
ne. tribuna na.qn.elle dia (apoiados ~ apart~s); questão de a.bafamento-,tudo isto é dos ãmigoa· 
e tinha. o direito de cha.marpa.ra a minha. argu- do governo, não da opposição. 
mentaçãQ o pronun.eia.mento publico,. aqui ou Supponho ter aecentuado. bem este _pon.t~. 
na imprensa, de outros, e a. ci?oumsta.nefa da (Apoiadas). Ora Deus quel.1'8. que nao se.Ja 
á1:111encia de alguns deputados cujos votos são obrigado a. repisal-o. 
conhecidos como contra.rios ; mas não o fiz, per 0 Sa. RuY B.LRBOSA.:-Mas y. Ex, nlo pre
que não pretendia.mos medir forças com o suma que nos convencei!, apezar do te.lento com 
governo naq uella occasião • q 

110 
tem falia.do. 

Não sei si me tornei bastante claro. o SR. MoRl'!!llA DE BARB.os:-Sinto iin.e o 
O SR. SoAB.ES!- Clariseimo. nobre presidente do oouelho nlo se deae u 
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trabalho de mostrar o erro da minha operação 
arithmetfoa. Eu tinha..me em conta de bom 
contador; é uma questão de. amor proprio, peço 
à. camara desculpa disto; todoa nQ& temos . a 
nossa vai!iade, e por isso_queria um juiz ~u~ 
rizado como o nobre presidente do coneelho; 
ministro das finança.a deste paiz, para. saber 
se c.ontei direito. _ _ 

O Sa. RUY BA.RBOSA. : - O nobre deputado 
!!lbe que os contadores dizem que os algarismos 
exprimem tudo quanto se . quer. (Oh 1 Oh! 
.Apartes.) · . 

O SR. MoRBIRA. nl: BA.RRos:-Pois: en tinha 
a minha curillllidade ·de e&ber como é qne o 
governo contava oetes numero11. 

O Sa. RuY B.llUlOsA.: -O governo não s1 
tem em conta de grande contador. · 

O SR. MoREIRA. IIE BARRos : - Nesse ca.ao 
retiroo meu pedido, talnz um pouco imperti
nente. 

O Sa. RuY Buaou;-A mesa é quem está 
incumbida de contar. 

o SR. MoEUllIRA.. Dlll BARROS:-Mas o conceito 
nós podemos tirai-o. 

Para terminar este incidente, quero que fi
que bem il.asenta.do que não tiZ referencia 
nesta. con~gem senão a.os votoe dos illustres 
deputados, que naquella meamA sessão pedi
ram a palavra. e se pronunciaram expressl!.
mente (apoiados àa oppf?siçl!o) ; nem por 
fórma. algnma. pretendi directa ou indirecta
me.nte insinuar que entre a.quellea que apoiam 
o governo, exiete algum com reatrlcçõss sobre 
este ponto ; ao contral'io, quero dar -toda a 
força ao gõverno neata oecuiio, dizendo que, 
segundo a minha operaçlü arithmetica., o no
bre presidente do conselho tem o apoio de 52 
abohcionistae. 

Sinto nlo poder pertencei' a. ea1e numero, e 
tambem pe11-me diZer ao nobre presidente do 
conselho que o UOBBO partido não est& com 
S. E1. 
_ O Sa. PAULA Souz.a.:- Apoiado. 

O Sa. MolUltl\A 1111 BARaoa: - O partido li
beral 1110 póde acompanhar o nobre :muidente 
do conselho, nilo ob1tante ninguom poder in
ferir da minha declar11.ç40 que o partido liberal 
e meemo o conservador da província de S. Paulo 
façam oppoei910 11ystemat1ca neata queltlo . 

A província de S. Paulo foi a Ji>rimeira a 
prohil>ir o commercio interprovin01al de e1-
cravos, eommercio revoltante, indigno, que 
feria a civilissçã:o e constituia a barba.ddade 
principal, a uniea da instituição da eseravidão, 
porque era_ deslocar o individuo do logar em 
que nasceu, de.a suas relações, do amor ds. sua 
terra , para profissões diversas, para climas 
ond.e a.a condições à.a vida sio ·completamente 
diJferP.ntes . 

Enlretanto devo dizer ao nobre presidente 
do·coW1elho ·que tive de reproduzir estas idéas 
na. eamara, porque, tendo-as apresentado e de- · 

· fendido na aasemblé& provincial de S. _Paulo, 
em uns, •ntendi que a. i.uici&.tin a.Ui pecca'Ya. 
pelo lado .da legalidade. 

Foram 22depu13dos os apresentadores da. idéa, 
entre liberaes, consenadores . e repTJ.bli<:a.noa, 
mas quiz a casua.lidade que na •na-a11stenta.ção 
eu tiveue a parte maia aetiva . . Eu .queria q.ue 
o parlamento consagrasse -por uma lei o pn.n. 
cipio que a assemQléa provincial adoptq11, 
e1orbitando um pouco de lllla.s attribuições, mas 
do.mina.da por um· penaa.meaw. que tanto a_t
tenua o acto como nobilita a inte!lçlto• ' 
. -o Sl\. RATISBONA: - E ahi· está um projecto 
(!11& apresentei no anno seguinte . 

O Sa. · .ALIOID! - NOGUEIRA : - No a.nno se
guinte a aasembléa. reunindo todos os partido& 
d~retou e.iiea lei. 

O Sn.. Mollll!lU DE: B.uraos : - Foi votado o 
projecto oom o c.oncurso de todoa os pa.rtidoa 
politicos, porque é pre'ciso que acamara saiba: 
qu~ no modo de encarar esta questão os par
Udoa em S . Paulo não se difi'erençam. muito. · 
Ha repriblic1nos que são abolicionistas, lieeraes 
e conserv:idor1111 q oe o sã'.o; ha outros, porém 
que q11erem <:aminba.r com moderação, sem 
comtod.) perderem a sua quallilcaQão parti• 
daria. 

o S:a. AMARO BEZERRA : - Logo, Ual& parte 
do partido liberal está com o governo e tres 
membros da depul&Ção de S. Paulo já 116.mani
_festaram neus sentido~ 

O Sl\. Mouau DJ: BA.1Ui.os : - Eu peço que 
não se dê o caracter de personalidade á minha. 
a.rgnmen ts.'}âo; eu não tenho isso em vista: 
Não se póde dizer que a minha provincía, que 
votou a. loca.lisaçio dos esc.ravoa e Cl'eou um 
fundo de emancipação ; que, â 11ua custa, 
procurou fazer eatradasde ferro, levando -~ 
aoa ma.ia remotoa aertõea, como _ meios de 
desenvolver as riquezas natura.e• e fadlitar 
a entrad& de immigrantes, que, incontesta• 
velmente, nlo 110 podem e11tabelecer com va.n• 
t&gem longe doa mercados; que ainda este anno, 
peço licença A camara para dizer que era eu 
relator da coinmiHitO de orçamen to, creou uma 
eoutribuil)ão do 600:000$ para a introducçlo 
de imtnigrantea, nlto se póde di:i:er, repito, que. 
a minha proviucia se tenha conservado alheia 
1 eeta questão ou hoetil ó 1•esolução do proble· 
ma. pelos meio1 que a prudancia impilo e a si· 
tua9lo economica do paiz e~ge . 

Mu pergantari o nobre presidente d( eon• 
selhc com algum fundamento: entendeis que 
neatn. que1t50 ae d&ve parar 7 Podi& eiital' imo
lado, ma& uão eatou, tenha algttua amigo3 quQ 
penaam como eu- entendo qne não se póde. 

S. Ex. então me dirâ: quando tiverdes de cri• 
ticar nm projecto qualquer, deveis ter presente 
aquelia eent~n~a. de Napoleão, o grande-um 
homem polin co não tem licença de cri\icar uma 
medida de 11:overno sem apresenlar outra qne a 
substitua . EU: direi portan to a. S. E:s:. com fran
queza, parece-me. que o putido liberal e o paii; 

· aceitariam da .parte de S. Ex. como madida da 
maior importaneia, pelo ::11.anos na occasião, 
a.quella que tivesse pór fim obter uma nova 
matricula, com o intuito de se conhecerem os 
effeito3 reaes da. lei de 28 de Setembro, e com 
a imposição resultante desta medid& augmrm
tar-se o fundo ~e ellULucipação e uma m6dida. 



Cfrnara aos Depl.lados - lm!J"esso em 30iU1/201 5 15: 11 - Pêgina 22 de 34 

849 
que consagrasse por lei geral a loealisação dos 
escravos. Diri S. E:i:.: é poaco, a opinião 
quer mais. Não duvido; mas o que mais pode
remos nós fazer sem base~ Sabe porvent11ra 
o nobre prasidente do conselho o numero de 
egcravos q 11e exigtem ainda nllste paiz t Sabe 
S. Ex . ·aquelles que se dédiea.m á lavoura, 
as artes e officios e ao serviço dolJlestico das ci
d&des, villM e outras povoações, para apresontal' 
um projecto como este 1 

Sabe S. Ex. si esta imposição do se11 pro
jecto vai recahir com todo o peso so llre a. la
voura de café, que jâ p&ga. 9 ºlo de impostos 
geraes, 4 •/o de impostos provinciaes, ciue sup• 
p01·ta as imposições municipae& em l!olgaxnas 
loca.lidades, que paga caro QS transportes dos 
seas prod uctos e recebe a incidencia de todos 
011 impostos de importação 1 · 

Sappõe o nobre presidsnte do conselho que 
todas as culturas são remuneradas ao ponto 
de poderem carregar com estes pesadOIS im
postos 1 

Dh··me-à S. Ex..: maa vós tendes o eacra.vo, 
que tem algum valor, e deveis pagar essa con~ 
tribuição. Eu responderei ao nobre presidente 
do co11selho, que conheço em mui tas localdades 
pessoas pouco abastadas, possuindo uma peque
na lavoura e escravos, cria.dos, ás vezes, entre 
os proprios :filhos dos senhores, trabalhando a.o 
ltl.do delle11, com os mesmos instrumentos de 
agricultura, ciue não tiram rendimento sutli
ciente para o pagamento de imposto, e Jllal P.O
dem attender D. sua e â subsietencia. da fan11!i3 
e as primeiras necessiclade1 da vidR.. 
· O nobre presidente do oonselb.o nenhuma 

medid& devia. prôpor, querendo resolver oom 
acerto, sem saber as 1>ondi91les da. propriedade 
escrava. 

E ninguem o poderia. a.ccuaar de demon.r 
por um anno ou alguns me:i:e11 as medidas que 
JUlgaue neceuat"iaa para. levar avante o seu 
plano d 9 extinguil-a rspidam9nte. 

No 1lm de uma. 11essão legislativa , nas pro. 
xi.midades de uma. eleição, que estadista pru· 
dente e aviaado teria outro prooedimento7 

O que é aquelle praso pa.ra a vida de uma 
naçilo on mesmi> para à. solução de um pro· 
blerna tio diffieil ·como eata 7 

Mas em que pr.ieo quer S. Ex. oxtin8'uir a 
n.istencia. da escravid/io ! 

Pela minh& parto <'lnlendo que ella nato deve 
passar um dia dei te eeculo, e para isao aceí ta
rei as me lidas qll:i foreru necesaaria1. Qua.es 
ali.o ellas, porém, pergunto~ 
· Neoessitawos de outras além das que já con. 
sagra n. lei d<:J 28 de Setembro, secundada como 
cada vez vai,; sendo mais peb. filantropia par
ticular? 

Em i871 tinhamas 1.510.000 escravos. 
Servindo-me das bases que dão os e~cripto

res· so)>re est'1tistica, calculei nesta casa, ha 
quatro annos, · q_ue não devia.moe ter entãb maia 
de 80) a. 900 nul escravos. Ne8118. occasião só 
tiv~ os elementos ordinariOB, isto é , a 'morte, e 
a libertação pela liberalidade par~icular, pouco 
conhecidas, e a feita. pelri fundo de elll8oncipa-
9ii.o. D't.bi p:ira oá quanto temoa caminha.d~ 1 

Augment~r:un-sc a11 libertações por liberali-

dadeparticular, e as do fundG .de emancipQ91Õ 
oom a. diminuição de preço doa escravoe. 

Desta fórma ·o Sr. presidente do conselho, 
que se mostra tio entb.usiaata. pela. 110luç!o 
desta questão, que deseja ligar seu nome li 
terminação della, se assim me posso ex:primir, 
não daria. a.o aeu projeeto () caracter de uma. 
obra. apressurada. .. · · 

Em vista doe dados que collig"isse, viria propor 
ou habilitar os BEIUll sl.lcessores a proporem sobre 
este assumpto medidas que correspondessom 
áa neceasidades,ás oircumstuncias do p&iz. Mas, 
de afogadilho, sem estatistica, sem 83tudo, 
corno vamos legislar~ Sobre o incerto, o desco
nhecido 1 Póde alguem nssegurar que esta 
hxiposição que lança o Sr. presidente do con
aelb.o, ·assenta sobre bases prc>cluctora.s ~ Eu 
es~u bem eerto que S. Ex., avisado como ó, 
n âó pretenderia em tempo algum ligar o seu 
nome âs medidas que pudessem marear o bri
lho da sua. alta repu taçã:o de estadista.. 

O ·nobre presidente do conselho, quando ma
nifeet!1mos receios de que, em vez de sermos 
nós os abafadores, fosae o governo, õlJ!Begurou 
que· o projectô entraria em di11lu ssã:o, e, com. 
quanto recordasse que a. lei de 28 de Setembro 
esteva durante quarenta e tantos dias no seio 
da commis!!ão que .a. delineou, o projecto actual 
seria. estudado pelas coaunissihs unidas de 
ju.stiça civil e orçain~ato em menos de metade 
desse tempo: 

O Sa. DANTAS (presidente do conselho) : -
Ás.sim o eapero e peço nova.mente. 

O Sa. MouaRA. DJC BARRos :-Mas o illu1tre 
relator da commiasão, consciencioso como é em 
todos os seus brilhantes trabalhos, disse com 
toda a razio :-em um assampto desta ordem, 
n.:s não podemos dar parecer immed,ia.\o. 

O Sa. Roy BARBO& : -De um dia para o 
outro. 

O SR. MoRJmtA. DE B!llllos :-Ora., eu acre
dito por conseguinte que, 1rnaly;;ado o mo<io 
por que tem d·1 correr o tra.balbo, podemos, por 
uma apro:i:i.maçio de tempo, caleular a época 
em que o projeeto póde entrar na ord~m do dia 
e 1eguir oa tramites regimentaes, comprehen
dendo o tempo para oa trabalhos propriamente 
da. economia da commimão. 
. Ama.nhi!,segundo li nosjo~naea,distribuem-se 
03 papeis. Naturalmente o planP da commissão 
é distribuir cada parte do projecto a um de sena 
rnem\lroa . 

O Sa. ANDRADE FrGVE<RA. :-0 parecer já 
devia. e.star prompto,porque o autor do projecto 
é o relator da. oommissão .. 

O SR. Rin B.i.B.llOSA :-Está enganado. 
O Sa. Mol\EIRA DE BARROS :-Não séi se 

von errado ne~ta conjectura. 
O SR. RuT. BARBoSA:-Cowo quer que seja, isso 

-é da economia intima da. commillsão,e par~ce-me 
que ê ciuerer ir m11ito longe, indagar do ·modo 
corno nós havemos de reaol\'or. ·O que eu posso 
aesegur~r i V. Ex. e que todos os membros da 
commiulo têm o maior empenho em '\'er di•
cutido e vencedor o projscto. 
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o SR.· lfou:mA DE BA.RRoe :-Si o nobre de- Mas o dia iO de Agosto é domingo. 

putado me permi~ ea, u.sa.ndo de am poo.co o Sa. RoY B.il\BOSA.:-Acho muito tarde 10 
ar. autoridade que me vem da idade, da amisade d A t 
e do conhecimento qae.ienho de S. Ex., lhe 9 gos 

0
• 

prob.ibia que me lembrasse qae S. Bx. é zeloso . O Sa • MoIUWU.. DJ: B.umos :-Deve vir no 
no cu111primento doe a'eos deveres. dia H. 

O Sa. RUY BA.RBosA :-Muito agradecido a. . O SR. AlmRADE FrGm:IRA.: - E' melhor que 
V. Ex. venha. no fila 24, que á dia de S. Bartbolomea. 

O Sa. Moa-.:tRA. DJ: B.A.M.OS :-Mas amanhã (Riso-) 
distribuem-se os . pa.peis. Provavelmente cada O Sa. RuY BARBOS.A. : ..:.. E' o dia em ciue se 
um dos membros da commi1são levará pnra caa& ha de desencadear a opposição. (Riso.) 
um ponto do projecto para. sobre elle elaborar (Ha outros ap4?'tes .) 
o seu trabalho, e mais tarde trocar-se-hão os O Sa. MoamR.A. DE ·BAlUl.03 :-Em aaaum-
papeis para cada um estudar todos os pontos, pto tão grave como este, o governo nã:o deix11rà 
ou debatei-os em commum. · · de pre·venir a. camara, com alguma anteceden· 

Ora, tudo isto, & camara sabe que por ma.is eia., o dia. em que o pr~ecito deve ser dado para 
rapido que seja, deve consumir maa quinzena, discuaaão. Entra em diàcusaio o projooto. lni· 
isto ê, a terça. parte do que levou & lei de 28 de cia.-se o deb&te aobre o art. i• q_ue contém ma
Setemhro. • • · teria. constitucional, na opinião ô.e muitos e no 

O Sn. RUY BARBOSA.:- o nobre presidente meu modo de ver.· O debate tem logar nestâ 
do conselho referiu-se a metade do tempo re- terreno. Admitta.mo11 que o nob re presidente 
gimenta.1; 111.38 em todo 0 caso a. commieaiio 'ha do conselho se prevaleça dos meios regímen-· 
de dar 0 seu pa.rocer quando puder e nio qua.n- taee, que encerre a.. discusaio no terceiro dia. 
do a opposição determina.r. Entra o projecto em segunda. discuseão, qae irá 

eelldo encerrada., tendo ape111.s o governo algu
DiFFBRENTEI S11s, DEPUTADOS CONBERVADo• ma eomplacenciia com a. oppoai9ão. Vencidas a 

us :-Mas já. é 1abido que não dará. primeira. e segunda discussões, ter-se-á. con· 
O SR. RuY B.A.IU!OSA. :-Si a eamara não cou- suwdo uma eemau e meia. E' pouco, porq11e 

fia na commis.slo, que a demit ta. os e&bbados não oxistem no calenda.rio parla• 
O Sa. AnoNSO C.BLSO JUNIOR :-Si a com~ mentar • 

miaslo protelar, ha. 0 reourso do regimento. Mas, consideremos apenas os dia.a de discns-
slo regimental. 

O Sa. Monzrru DE BAJUtoS :.-Eu não sei se Do dia 20 de .Agosto em diante, n!lo teremos 
devo aceitar o anxilio q:ue me d4 o mea distincto maia do que 10 dias de seaalo. A 3" diacus-
amigo deputado por Minaa, · são levará trea dias. Temos a r edacção, a. aua 

O SR. RuT BA!tBOSA dá um aparte. publieaçã:o e ap~rovação, e esgota-se o tempo 
O Sn.. Mol\Jlill\A. DB B.ullloa:-Eu nlo tenho da seasão legi1lanva. 

ns.da. cGm a. commiaslo. O nobre preaidente do o Sa. AFFONIO CBLso JuNroa :-Temos as 
co11.1Selho Callo11 Doe qut.renta e t9.ntoa diu proroga~a, aess&s e:r.traordill.Ariaa. 
que levou a lei de 28 de Se\embro na eommiaalo, 0 Sa. Mounu. H Bill\os:-Perfeitamente. 
maa concordo que teja agora o tempo redazi.do Agradeço ao nobre deputado 0 aparte que 
ã metade, n:.eamo & um terço. acaba. de dar, porque me· permitte fazer uma 

Aeeito que aeja. aaaim nauzido o prazo regi- iDnooonte pergunta. 110 nobre preeidente do con
meutal, que ô de ·um mez, a antes da vencido aelho. 
allé prazo a ca.mr.ra nlto pdde resOlver qae um 0 nobre p~eeidute do conselho disse, no 11811 
projeoto entre em di9Cussã0 tem parecer dá dilcurao, que fuilia meios conittitueionaea, para 
çommillllo. conseguir a. passagem do projecto na presente 

O Sa. Rur BAIUIOIA. dá um apar&e. aeu«o. 
O Sa. Mon11mA 1>11 BARaos:-Qne ett soja ou- Já preciearnos de prorogv.ção ou aessilo e1-

vido com prevenç&is por qualquer outru, nio trr.ordint.ria para e1perar os trabalhos do aena
e1tranho, ma• pelo nobre deputado, me é do- elo, A caman. tem de :fica.1' á espera que o 
lol'OflO, porque eu n5o sou capaz de avançar iaenado re11olva, até mesmo para votar itlgwnu 
qualquer sappoaição que poasa chocar o aeu emendas, porque aupponho 'lue o nobre :ereai
melia.dre, quer no cnacter de particular, poia ·dente do co!lBelho não tem a ln tenção de unp6r 
qne, muito o pré.zo, quer na sua po11içlo de 4quella respeitavel corpora9'o de homens ve-
membro desta. casa, que muito respeito. lhos, maa onde existem algu11J1 m~s bem 

O S11,. R1JY B.A..D.BO!!A. dá um. aparte. fel'Vorosos, a. aceitaç."'ao do aeu projecto sem di-
(Ha muitos out-ros apartes.) vergencias. 
O Sa. MoaE:m.A. DE B.uui.oa:-Mas, senhores, O SR. RUY B.utBOSA :- O projecto merece 

eu que· conheço o zelo da commissão, que sei a todos egaes aacrificios. 
capacidade e o preparo prévio com que ella O Sa. Morumu DE BARROS:- O nobre pre
póde desempenhar-ae, aceito como provavel · sidente do conselho q_ue consulte bem os seus 
queella. dê &11u pa.réeer na mela.de do tempo amigos . Si chegar até lá, pergunto a S . Ex.: 
r igimental ; mais um pouco, 20 dias. e11ta. C&Dllll'a' ficará á espera que o senado deli-

Temos que, sendo amanhã, 19, aoorescen- bera para receber as emendas e votar~ Chega
tarido-•e 20 dias, podem01 chegar a 10 de remoa ao me.z de Ootubro e a eleição geral 6 
Agosto. · a.ida Dezembro, 
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UM Sn. DEPUTADO :- Pôde ser adiAda. 
O Sa. MOREIRA. Dlil BARROS :-- Com que au

toridade. 

O Sa. SEVERINO RrnEmo :- Por lei. 
O Sa. Moru:tRA DE BA..RRos :- O dia da elei

ção eatá marcado por lei (apoiados), e eu devo 
fazer .toda.a jaatiça ao governo para não conai
derar que el!e, para levar o seu projecto ao fim, 
comece viola.ndo a lei eleitoral, que collJ!titnê 
uxna corôa de gloria. para. o nobre presidente do 
conselho. (À.partes.) · · 

. E' uma apprehensão toda pessoal que eu. não 
communico aos outros einão corno prova de 
que eou fragil nestas questõea. Supponho to· 
dos os outros maia fortes do que e11. Ficare
mos aqui, e o pleito eleitoral, q11e começa 
algum tempo antea do dia designado pela 
lei,. no que diz respeito a certos trabalhos pre
linil.Ilares rui economia dos partidos, vai mar
chando no districto, e os contendores dos 
deputados, que aqui ficam, trabalham a seu 
salvo . 

Veja o nobre presidente do conselho em que 
poeição me colloca, quan~o eu quero a.u:io:i
lia.1-o com todas as forças, ficando livre ao 
DJeu contendor mina.l" o eleitorado no distri
cto que represento. Em que posição critlila 
me colloca (Riso) si me faltai" aq,uolla con
fiança e :firmeza. dos co-religionar1os e ami
gos q11e me honram com o sen manda.to. 

U111: Sa. DEPUTADO : - lseo suecede a. todos. 
O Sn . ADRIANO Pn1u1Nn:r..:- V. Ex. cl que 

eatá. melhor; o seu districto està mais perto 
tem estrada de ferro. · · ' 

O Sa. Morumu. DJ: BA.lU\os:- O aparte do 
nobre deputado vem confirmar os meus receios. 
Elle, que tem o seu districto no Amazonas ... 

O Sn. CARNKtno D&. CoNHA:- E qu~ jã. an-
da. bem assuata.do. · 

O Sa. AnnuNo PIMENTEL:- Não tem o di
reito de intêrpretar assim. o meu pensamento. 

O Sa. 'Moiu:nu. DE BARROS:- O nobre de
putado, quo tom o seu distrieto no Amazonas, 
aemora•se, faz depois uma· viagem a toda a 
preas:i., chega, e encontra. o seu adversaria 
muito contento com um dip.loma, conqaisl.ado 
aem a. luto. quo ennobreoo a victoria., 

O nobre praaidente do conselho nos colloeou 
na mais aeria. difHculdade. Estou muito preoc
eupa.do com essa sua declarnçio; no emta.nto 
si S. Ex. g_uizesse seguir aq_uelle plano qné 
en tomei a. liberdade de sugerir, est.a.va livre 
desse perigo. 

O Sa. ADB.li.NO PrMENTEL:- Eu f'a.ri.a a re
n~cia da ~a reeleição pela passagem. do 
pro3ecto. (Muito bem.) 

O SR. Mou:IRA. Dl!: BilUlos:- En louvo as 
suas intenções. Acredito q ue é acompauhado 
por muitos, menos por mi m. . 

O Sa. RuY BARBOSA.:- V. Ex . podia dizer 
que. faria o mesmo :sacl"ificio pela quéda. do 
p?OJ GCtO. ' 

0 SR. MOREIRA DE B.ilUlos:-Pela quéda do 
projecto renunciaria tudo quanto me pudessem 
daT. (.Riso • ) 

Si este projecto, para não ser oon.vertido em 
lei,, depelldesae, ~wa vez que eu n!o ~ fazer 
ma.UI, d& renuncia. de todas essss aspirações, eu 
a faria. de bom grado. 

O Sa. Zur.&. : - O nobre presidente do con
selho deve sentir em que terreno ;.iisa e que 
adver11arioa tem dia.nte de 1>i. 

O SR-. MoB.EmA DE B.ARROS:·-0 nobre depu
tado pelo Amazonas declarou que ronunciava a 
sua candidatura em bem desta idéa, que, na 
sua opinião, vem encher o :paiz de gloria e 
prosperidade; e por essa occas1ão disse o nobre 
deputado pela Bahia, meu particular amigo, 
9ª!3 eu era capaz ~e fazer sacrificio igual pela 
idea opposta, isto e, pela queda do p rojecto. 

Eu vou mais longe; von-ao &enado, que e o 
qu~ permanece, é a aposenta4oria dos homens 
politicos. 

Digo, um pouco desasgombradamente porque 
quero que todos se convençam de que eu 
la não irei por ca.minhos tortuosos ; não hei de 
modificar minhas opiniões para obter aquella. 
cadeira. (Muito Õ(mi·) 

O Sa. Z.uu.: -Ma.s tem se visto muita couu 
neste mundo .. . 

O S11.. RATISBONA: - Ha. outras que, desde 
logo se póde dizer nunca se bito de ver . 

O ·sa. MoumA I>E BAlU\os :-No emtanto 
ninguem dednza daqui que eu. tenha. senti
mentos infensos á nossa fórma de governo ; 110 
contrario, ·vejo na pelle de um. abolicionista. um 
republicano. (Não apoia.dos.) 

O Sa. Ruy BAIU!OSA :-0 exemplo da sua 
provin éia demonstra. o contrario ; alli em geral 
o.s republicanos são eaclavagístas. 

O Sa . Moam iu. DE BARROS :-Permilta-me o 
nobre deputado que me a.proveito do 11eu 
aparte. 

Diz S. Ex. qne h a. em minha. provincia. re
publicanos que n ão querem projectoa como 
este. . 

Pois digo a. V. Ex. que o partida republicano 
em s. Palllo creou-se, porque uma partB im
portaute da populaÇão dn p-rovincia-nlo digo 
todo o partido, porque ha moços que por su111 
aspirações generosas, por seus estudos enten
dem que a fórma r epublicana é melhor,- mu 
a massa do partido reJ,>ublicano, a 1ua {orça 
pelo numero e pela riqueza, si assim po110 
dizer, é formada justamente por aqaelles que 
~ntenderam que, desde que a mona.rchia não 
era. garantia sufliciente para os i:cteressas na
cionaes, elles não tinham necessidade de sus• 
!ental-1.. (Apartes.) 

O Sa. DANTAS (jiresidente ão conseZho) :- _ 
Nlto acho fefü esta explicação. 

O Sa. MoRE!ll.A. D:& BARROS: - Ellea diziam 
e disiam bem : ai a forma de governo sob a 
qual vivemos não é um.a garantia.passamos para 
os repo.blicanos. 

A.' primeira vista isto pa.~ce uma tontra· 
dicção colll o que eu a.inda ha pouco dizia : -
que os abolicionistas são no fundo republicanos. 
Essa contradii;ão porém não eriat•. Ellu sem
pre prenderam aa dilas qo.estõe11, e, ai ultima-
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mente abollilona.raI11 a. da. fórma de governo, é f O Sa~ MoB.ll:nU. DJC BA.aRos :-Nã:o llOU e.v~ao 
porque enten•ieram qu~ m.elhor atacam áqu.elle. ·a. todas as idéaa do projeeto, infelizmente são 
advoga.noto esta.; o mais se. fará natura.lmellt!l :· mnito pouca.a a1 que aceito, em vista. do modo 
é questlo de opportunida.de. (Apattes .J por que · estã elle redigido. 

Não poeso deuar sem reparo uma. referencia Por isso dise3 ao nob:ra pl'esidente do con-
quo se fez de que eu pretendia, ou insinuava selho: V. Ex. &presente esta questão corno 
qu~ esta idéa ti una um patrocinio que ·não póde uma provooa.ção a li'l!'e · manifesta~ão da ca-
n.e~ deve ter. . . . 1 mara,. 

Eu pe11_so_ a.gora como pense1 ha 4 ~nnos, o SR. DA.NUS (presidettte do conselh?) :-
quando dm& nesta cs.~ara respo!ldendo ao o governo não póde fazer isto. .. · 
nobre dep11tado pelo R10 de Janeiro o Sr. . . . 
·Freitas Co11tinho (lêndo :) . O Sa. ~Y BA.lUlOSA. :-E11se e que. nã:? e o 

e Permitta-me o nobre depo.tado g_ue lhe papel do governo. O governo deve ir até onde 
ob&~rve, etn -primeiro logar, que em nosso sys- pó~. 
temu. a Coróa ·nio póde senão acompanhai." a O SR. Moa&:!U D& BA.naos :-Não estou di
opinião do paiz, livremente manifestada, e; zendo q11e o governo faça isto ou faça aquillo; 
em Mgundo loga.r, que si a uaçio não quizer, eu estou dizendo o que me parece que o goverllO 
não reconheço nenhum poder com direito, nem deve fazer.· Será um er~o, ma~ d minha. con· 
capa.ci !ade de resolver esta questão. vieção que seria um acérto. 
. e E11 teab.o razões para aflirmar, si o nobre Ea, s i fosse governo, não faria. oat?-a cousa. 
dep11tado. com as snas palavr.is pretende _insi· O Sa. DA.NTAS (presidente d~ oJnselho) : ....:. 
nuar rmus alguma cousa, que el!e nlic> está. com O governo não tem q_ue aonda.r opinião sob:e · 
a. v:erde.de, qua a sua declaraçao n~o Il6d;e s:r uma qne~tão tem de ·resolvei-a . . · · 
a.ceita, que o chefe do Estado tem muito cr1ter10 ' ... 
pa~a penslll" desta maneira; mas, como e11 en· ~ ~R- Morus:IRA n.11: B.<1.aaos:-:-V· Ex. tmh& 
tendo que o facto da. deíeza do ímperinte dã. o dlr&tto de íaz~r que>tlt? de ga.bmete sobre ~s 
direito para. as aggres.sões, a.cho da maior con- . ponto? do pl'OJecw maia ger.ilmen.te aee1· 
veniencia não aceitar a discussão n911Se ter· toe, ainda que modestoe, como 1L locahsação dos 
reno. > · escravos, a nova. ma.tricala e o fundo de eman-

o Sa. SJIJV:tRINO R1s1uao:-Qnando a opinião cipação, pt-oveiUente <los novos impostos . . 
quér, a inversa. é verdadeira; não na poder ca.pa.z O Sa. Z.uu. :-Si era111 ger:ilmente aceitos, 
de contel-a. . . não ha._via. necessidade de questlto de gabi-

O SR. MoaEIRA nit BARROS :-Ji tive a honra 
de dizer qlle desejava que se diseutis~e o pro
jecto, que o inconveniente nesta. queatão era a 
incerteza:, porque, ven:cedor, eu iria dizer aos 
meus committentes: ftca.i tranq11illos;ven.cido,e12 
iria dizer-lhes: · conformai-vos. Assim pronUn· 
oiei-me afuda hontem. · · · 

Disse · mai5 que achava conveniente q 1Je esta 
questão foillle trazida á. eamara, :r.itirada. da.11 
ruas, onde só se· agita. e nada se rewlve, onde 
serve a e:i:plol'ações, ou pelo m enos, -direi em 
abono doa qu" estão' de boa. íé, p:i.ra dar aos 
escravo.a mai.ores esperanças do que ae que 
pod-.m corresponder á realidade, embalando 
eSlles pobres espirit.os com idéas . que nao -são 
ex:act.as, que não têm o alcance que elles sup
poem, e que, i nduzindo-os e_m erro, têm dado 
em resultado ta.n.1a.s caJamidades , ta.ntas injus· 
tiçaa. · 

Accrescentei a.inda que aceitava. o proj~cto 
para base de <liscussão. Para franco pronuncia
mento da éa.ma.~a. e conhecimentl) do paiz, 
a.eGitaria até um proj~cto c imposto de um 1ó 
artigo em que se dia3esse: fica abolida a escra
vidão. 

O SR. DA.NTA.S Ypresídente do c<mseUw) :-
Apressnte V . Ex eSBe projecfo. · · · 

O Sa •. :M03.EIRA DE B4aaos: -Eu não posso 
íazel-o, po~que não quero isso. . 

O Sa.· Si:~ERINO R.rl!Erao :-Si o n obre presi-
dente do co~lho aeeita,.eu apre;ento: .· · 

O Sn... Datus (preri.tlente do con&dho) :
Eu aceito o que es~ apresentado (Ila outros 
apa,.tes). · · 

nete. · 
O Sa. ·MoREIRA. DJ: BAll.l\O&:- O ministerio 

diria: apre>eu.10 estas idéas porqrie entendo 
que ellas são a. e:i:preeaão da. vont.ade do meu 
partido ;. fa.yo disto o meu progra.mm.a. 

E p ermittam-me os ncbres deputados per
g tizl taT: com qae direito o governo levanta 
uma. idéa á altura .de pr:>gra.mma, para fazer 
qnestiio de gabinete, sem que fos1e até agora. 
lembrada por quem quer que s~ja.1 . 

U11 Sa. Duouw : - O partido decidirã. 
o Sa. ZA~A.:- lirlas, qual e o meio de saber 

si o partiJo aceita t E' d<icidir no terreno, onde 
. o partido esta regularmente representado. 

O SR. MoJUCIRA DE BAl!ROS : - Estas 'theo
rias nos levam a conclusões que mudariam o 
rumo da.a minhas ideias aobre aem.elb.ante as
s um.pto, theorias que devo estranhar, tanto 
ma.is quanto as enunciadas hontem pelo nobre 
presidente do c9nselho, não deix.a.ra.m de in
quietar-me ; pa.sse 1 pela sorpreza., na idade em 
qUG me >1cho e com a e::tperiencia que a acom~ 
panh.a., de aer aba.la.do pelo nobre 11residente 
do con!i!elh~ no jufao que formava daste nosso 
aystema de governo. · 

s, Ex. veiu dizer-nos : eu nito a.éeito qn8$
tões de gabinete, sinão 110bre este ponto do 
meu prograrnIDa. . . . . 

Ora. em pri~eiro logar eu já demouatrei que 
a. ª?cusa~~o. ~~lúi. aos que fa.zem oppoaição ~ 
proJecto, e lDJOSta, por'lue .nós não lavantamos 
questão de ga.bín ete ; foi o governo quem a le
vantou: em aet,undo loga.r, o nobre presidente 
do conselho, dando . como verdadeira esta.pi:o
po11i~o, me faz_ pedir-lhe o sentido de uma 
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outra qu0 S. Ex. aqui ein.ittia. S. Ex. disse : 
o governo neste eysteina., .não é ainio uma. 
coromie;;ão dl maioria da camara.. Creio que 
for&m estas as palavras de S. Ex : é uma com
missão da maioria da ca.111ara, é uma especie 
de mandatario daa Sllas idéaa. · 

E11 não quero, Sr. presidente. adduzir argu;.. 
mentos diante dos quaes o nobre presidente do 
conselho não sustentaria. a sua primeira. proposi
çlo·. Faço o mais elevado conceito da sua digni
dade e de ·seus brios para anppôr que aa sujei
tasse a repetidas -votações contrarias atei que 
-viesse essa questão de gabinete, pa.ra a qual o 
governo se reserva ; por principio algum, por 
consideração alguma perroa.necéria S. Ex. nesLa 
c:imara, sujeitando-se a taes humilhações : eu 
conheço bastante o illus~e senadOL" Dantas para 
suppõr o contra.rio. 

Mas para que estes argumentos, UlI1 pouco de 
caracter pessoal 1 Vamos examioar a exactidão 
dosprincipios e o modo por que. são appliçsdos. 

S1 o governo é uma commlesão do parla
mento, si é apenas seu mandata.rio, eu pergan:. 
tarei ao nobre presidenta do coDBelho ; quando 
é qne se revoga. o manda.to Y E' quando o man
data.rio quer, ou quando o mandante assim re
solv1' ~ 

O Sa. RonoLPe:o. DANTAS E ooraos sa s. DE• 
PUTADOS dão apartes. 
. O Sa. Mo1n:nu. DE BAIU\os : - Bem. Si não 
e pela vontade .da maioria desta. casa que o go
verno deve retirar-se, .e sim pela da maioria da. 
esquerda, eu direi: o partido conservador está. 
representa.do a.ctualmenle creio que por 46Srs. 
deputados. Existem onze vagas; po.r coÍl.Se
queneis, deduiddos 46 de Hi deputados, o ·go
verno tem f>5 ; logo. o governo só póde cahir 
qua.ndo ficar· eom·a maioria r eduzida a 45. 

Mas ·si isto é verdade, per~nto: que destino 
dão aos voto; dos dissidentes l . 
. (Trocam-se apartes.) 
. Os nobres deputados hã:o de convir cor:nmigo 

que é a maioria da ca.mara, do coutrario chega.
remos e. este abysmo .: 11i o governo tivesse 
47 votos, uma. vez que o partido conservador 
só tinha 46 votos, e houvesse por bem continuar 
a .governar, que figm:a fari.amos r:6s na vota
ção Y Não p0dia ser. Por consequencia, 
quando a. ma.ioria da cama.ra. se pronunciar 
e retirar o mandato, póde escolher o assumpto 
de suas deliberações, póde come9ae adiando 
qualquer projecto que o governo prefira, póde 
diz~r : não voto as leis a.nnuas sem que ta.l pro
j ecto venbt. e. debate. O ministerio neste caso 
ha de continuar a· governar i · 

QaAl é o principio v erdadeiro 1 Não é aquell& 
que os impulaos nobres do cora.ção do nobre 

. presidente do consell!'J lhe ditam '? Desde que 
pereeba. que eatà nas condições do ministerio 
passado, deede que · medite sobre a contagem 
destes votos, estou certo que S. Ex. dira : eu 
não posso, para. bem do meu pa.iz e com honra 
para mim, ccntin.uar no governo. · 

Eu faço justiça a S. Ex.: pelas saaa oecupa
ç15es, pelOI· seus muitoa a1l'azeres, pell!-5 refle
:1:i5es a que se entrega diante das cifras do 
thesou.ro, que mostram que caminhamos para. 
a rnina, ainda não poude fazer esta operação 

A. 45 

embora simples ; mas deSdé q_u·e po111!3. ~~entar 
nos ·meiós de attender a defic1encia de renda e 
6.s necessidades do theeouro, prover ás necessi
dades deste paiz, reduzi.lido a s despe~;is enor
mes de i!Ue eUe está 80brecarrega.do, S. Ex. 
t era de verificar que de facto não tem maioria. 

E u desejo nio continuar. ·Alonguei muito 
as minha.a consider~es, e o nobre presideate 
do conselho. justo como é, tem, nos incidentes 
qu.e a~ 1iGram, a. e~plfoação do facto, e medes
culpará. 

Eu entro em uma. ultima consideração e 
desejo fazel-a do modo rnàia rapido e simples ; 
é a respeito da opinião que se manifesta por . 
m0io da imprensa. 

CoufesSô que, depois que o nobre presi
dente do conselho a.esumiu o goverM,1•ma parte 
da imprensa. que se diz imparcial , creic que es
pontaneamente se tem pronunciado em fa.vor .. de 
S. E.x., inas quero tratar partienlarmente das 
manifestações nos a pedidos do Jornai rJ,o 
C'ommercio ; essas· manifestações, tão favoraveis 
a opin~lo ~o nobre presidente do conselho e ~ão 
enthus1astícas pelo governo, realmente me lilm 
sorprendido. 

Declaro ao nobre presidente do conselho que, 
seu amigo, apr.ecia.dor dos seus triamphos e de 
suas glorias, me. tiaforço por têr essas pubtica
ções. mas não tenho tempo, tantas são ellas ! 

O Sa. AND:unx F IGUEUU :- E' a inlprensa 
a.Ssalaria.cla, a que ms :-eferi hontem. · (N{f.o 
apoiados,) · 

O Sa . RUY B.!.aeoSA ;- Tem-se o habitl> de 
chamar assalariada toda a. imprensa. que defünde 
o governo. 

(Ha outros apartes.) 
o S.a. Piu:111DENrE: - Atten.çãO ! 
O Sa. Mol\lilll\A nm BAaaos :.- O nobre pre· 

eid~nte do conselho, amante como é de acom
panhar aa inspirações da. opinião, del'e certa
mente esta.r muito lisongea.do. E11 o· felicito por 
isao, mas peço a S . E:s:, que evite desillusio 
igual a que eu vi figurada n'u..na coinedia, e no 
seguinte epiaodio : · 

Um vice~ei do Perú, manifestou em certa 
occa&iio a. mn de seus ministros o desejo da 
visitar a cidade de Lima, para saber qual era. 
o pensam.ento do povo a sen respeito. Sabia â 
roa disfarçado, e em todas as rna.s como nas 
praças pnblicss, por onde passava, encontra.va. 
magótea ·de subditoe que bradavam: " Viva o 
vice-rei. > Elle ficoa muito cont.ente e exclà
móu : :i. cidade de Lima está bem alegre. 

Continuou a sua excursão. Foi para óil Iro 
jado e encontrou a. mesm11. enthusiastica ma
nifestação . EllG diàse :.e.A cidade de-Lima. está 
muito alegre. > . . 
· Visitou a.inda ontroe lagares onde as acla

mações não eram ·menos fervoro!ias. O vice
rei acb.on qlle aq nillo tocava.· ao excessG e não 
era. compativel com o espirita de calma, qne 
elle euppunha existir na. cida.de, . · e disse de3· 
confiado : e A cidade de Lima eSlá alegre· de 
mais, > . 

Mas continuou o irou caminho. Em certo 
logar, encontrou uma manüestação d El . in.;. 
dios . (Até oa indios advinllra:m o paaeio do 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 15: 18+ Pág ina 18 de 37 

vi~rei !J .(B,.iso.) A' t:r,en.te P,el,les cest.ii·Y:~ .Wl! 
m~.e· 'desem.~aç.a.do ~ ~oq~a~ .ljl .qll&.! pel~ 
me~eios, M~".~ a. .e.11r_1<.>"!dade. IJ Y~~-re~ 
at;tdai;i.oso eomp er~, app!.onµu:J11-~ p~r~ v~r i, 
P.O.dia..~.$~~,9. ~~º'1-~lh~ !J. mi9 pelo :ros~ 
e .. re~~e_cel!- g:~~ ~.taV';ll p,u~~~o; ~rll p seu 
~~~o ! (~iso). · 

pe,µsainel).to ~i,.teiro.. ~ar.ei .a 4iÜgeri..eia ·por .q,,. 
~~me )léµi, ma.a, si por yentur!I. uão ~rea-. 
ponderá .espect;.atiya .dos ,collegas, coJ;Lto .com ,. 
bei:ievoJe~_ci.a. ~a ClJ.!!a, attento ~esmo '° m~u 
eatado de µ$ih.a. Jiai;i.de, c0mo podem attes.tar 
os collegas medioos, ~ cuja i:;ciencia tenho re.,, 
corrido. 

Não aej. :ppr ~de deva. ~J:11.eçar ; não sei si 
de~·~ imitar o illtellige.nj;e e .syµipathico d&IJlli' 
tado ~lo ~0° .distric.to .d.a Mina.s~ felioi~ndo tJ 
:ilobra Sr. p:reside)ll~ .do cons.el.ho p.ela vote.çã.o 
do dia 1.~- Não reputo uma -gn.nde vie~ria para 
O J:Q.j,nis.terio e~Sl!o \l'.Ota.çâO, ma.s .COlll certeza ~ 
nãQ fói ·UI;Qa ,de:rrot.a. F<,>i, porém, uma. brk 

O Sr. Zauaa ( Signa~s .de attençtlo) ; l.ba!l~ 0-!:tor~~ p,ar.a ai~ ,ab.olicioni,!!ta ; ll!o 
-:-9 nob;-:~ o),epµta_do por Perp.aillb~co, a~Jih()r.Jl.•1 ha nega)..-,q. · 
~e~ ~ i:-.eparo, ~epi .davjda jusf<o, spbre 9 m9do UMA. voz~---'Escreva-se. 
ii.or ql).e t!lll'.l çorrulo a disel.lssão d,a ~ece1.~-

· J.l.ecoµh.Jl.ÇO q~e .a diset111s~ ª!l telll ~stja.do - O .is~. ZAM.A .==.$j.m, 9B!J?.jlv~s(l....,.it:li~ apoJi
do ~e#~no ei;o. q11~ rleyjl,ri1;1 t,er:~e ~~ena.do, ciot1-is.t.C1 ; }16"11 !')! e.iJ.llli~~o pntro ~~rw.o p.a.;~ 
JD!l,S, CQ'Ffl.O nã;o fu~ ~)l qµein a, desy~ºº' ~ !l!l-- sig::i;iifüi!lr .Ç> q~e ~!)nho 110 .coraÇw ~ rio .ç.er.~br,o; 
~r~ ·i;ne :r~!Jlva.r~, ~i por .~in4a _Y~.z irJ.cprro a p~Jav!-':t a)?9J~ç~o1l.i~.~a ~o ni.e jpspir.a ~r:r11r, 
JJ~ .ceIJ.sp.r,a IJo !lobre dJlp'1lado, :p~~ qµe tei;i.P.o poi.s qµJl 11ão perte;n,çp !!-º :tl)lll).~() ~qu.!!'J~ 
obrig~çffe:> ~e reap.onMr a!) ~eu estf~y~l a,µi~g~ qJ!.fi pto.cµral!l ,en~p~r tpm p1,1la.yras D/J!.is ºª 
de .i:iutaM por· S: Pa1llo, cujo discur~o ll.~ .e.~ m..~119fe so119r~ ·~ aymp~U1ic!l!! !lo 9ppo11~0 ,q9.e 
de se~bj.,,-f~ir:a. 11uyi ll!lm. ~~ !J. tte11ç~p, · ~ J1.ão f~z.eip. ~ ;rede;i;opc;.ifo \lo.a ~ap~~yos, · 
t~l!-d~» . 9 µ,l~ntqsg ~ra.d9F iie !-'eferi!'f.9 +9 p~ça, Sou abalicioniata, completamenLe s.bolicia .. 
ll].81).t() ~a. ~9c.eita, sou .fo,rç/L(l? ~ respoa~ a ni.s~.8., i:!ID. toda ~ ~x.te11~.ã'.o ,d~ pilfllTa,, µa ~Ji
collocar,,.~!'l .no t!l~reno ~.J:fl a~~~ .. :E!, e.st_a,.,. cionista quanto se póile s~i:- ~m uin pai;;o; ,q~ 
beleceu o deb:ite. ·quer os fóros. de livre, e ond.e, ~J!.tre~nto, 
,- ~~o ·se repare," -p.em. J!?.es~ se ceps~re q~9 ,eriete.e1se cancro medonho que 11e tihama. escra,. 
tenha havido esse desvio na presente disç~~s~o. v.i4ão. (Muito bem.) · · 
poiS que todos estão preoc~upados ~om a projectQ ~sta. p.ecla.ração .~ feita e!ll.a,.np.o .iJ.e ~}fl~ç_~, 
apre.een~o sobre a·coad1ção semi, .ôassumpto do rJ;ic~nto 4esta. ~11.gu~tli. çAAJ.ªJ."!1. par.a tod9 º 
ta.lv!!z: de mB.ÍOr iµipOl'tànciá que podia ser pafa. · · 
oirerecido a.o estudo e delibera.c;ão dos ?'flprese~-
tantea da na~. (Apoiado.s .• ) (!I~ 4.iver§!J.S .ap{J.f!e~,) 

A materia ~ com effeito ~;i:.o ~!aµsce11-<lep.t0 · O nobrii deputado po~ S. Paulo, !lliefe da 
<!Ue a.bwrve. como era natural, toh_s a.s 011tra.s di.ssidencia. liberal, pen!la. que e3ta ca.m,ara 
mat.erias de -que o parlamento actual~ente ae tendo sido eleita. ·quando nJo se cogita"ª 4!1 
occupa ~ · semelhante assumpto, não podia nein dayja o 

. E • . "'- t..- "ld • ·- . l h h d "d t d lh -m. minU<I; ~m1 . e oplll'\\º• JU go, sen ores, onra o pres1 en e o conee o contar com o 
q11Et ~ão ptlde haver, co;n ejfeito, assumpto que a.pl)~O deli~ em relação a. nni assnmpto desta 
n:µus demande a attenção dos repreaentantes n.e.tw:e}la. 
do paiz do que a.quelle que const~tú!l o projecto :E!Jl. respo;;ta ao nobre dapat.ado por S. Paul&, 
do gove1•no sobre o estado aerviL E" porque dir..1he·e~ qne esta .ea.mara, eleitii em iSB!~ 
~ pr,oj~cto n~.q .é BÓ1ll~nte µma ~~di4~ de acpm.panl)a o µwyimento do p11.iz e. tem obri
gqvei:nQ o~ ~e 'PªF~i~o ( apoi/l.{io§ ), ma.a uma g11o9ão de inspirar,,se ne. opinião popula1·, qa9 
~'ª14~· !J.Ue ~!Ílpgr~~ pr-0f1111.4~ni.~nte ap ~nJe,. em. todas as occasiiíes deve· dirigil-a; qlle 
resse ger~! .~ ~~ fu~uro .da patria; !'!1~~!!-dt? g11e f~ra preciso ta_p~ o sol com as mãos, ser ceg<i 
~· llise~ss~o !!~ _sóme~M. é dii. Jl!~io; PQnV.~"' e sur.4o do ~spmto parB n;o ver o largo.eami .. 
~Aet~, . m~~ ~!M!\ .q!J.e ell~ ~eve ser cllJ!!I~ Iflto q~e . em toda a e:xtensio do lrnperio tem 
~ ~giier~'1a, pg~s 'l~!:l o qe,pa.!~, p() tertent:) µiAA 111?erto ~ id~a a.bolieio~ista. :ii:ssa idéa tem µ11u.., 
e~ q~e d~y~ ~e! ~r~r11(io, ~ª1> p!ld.e cjar l11gar a, c)}11,1o de tal fórma, que, póde-se dizer sem. 
e:ucero~Qes ~e e~pj~j~o 9!i ~Jl!,81lr/:l de p~!avr~, rtlc~io !le errar, a ei:cepçlo do pod&l' <ii vi no, 
Ç~erQ, ppis, p~r.i. .I!!~. f3 PlFI!- tp4ps pie~~ e não ha. poder algu01 sobre a terra q~ poasa 
çg!!lple~.~ JH.1~rqa,de 4~ iril?tJ~. s~liel'l!ra.ndo ~ 4et:er,lhe a mar'lha ! Deiii:al-~ e11treg11e a isi 
~~~;'!lo ~!J ~r~, ~ªP!i~<!AA q'!~ 01!~~9 MI!~ ~~aµla tio ponto.em que se acha, fôra de eerto, . 
discussão· profündamente .conv!ln~ifl9 de qµ~ no ~stemio:de governo sob que :vivemos,urn !'&a~ 
111:~t9 ~qu~ll~l! @~ !H!Pill,µi. Q m.i!!l!!~r~q; ·i:aino ve erro 1111ra. nm ·m~nisterio que compre}le~de os 
q~ q':le o ~()Hlg!\~% ~~!n!irigi4o~· pg> cyp.'!iP.= ~ltpa !leveres a seu cargo,e por iato,Sr.pnsidan
çqtiS s~~~eraii, p9r !fm~~tg~ oo!>~"~' fl q)l(! sq f.I ~!!,si nãp felicito o nobre presidente do' conselho 
l!l;<> interesse da P.;t@:>, qtJ!l ~PPI!!JS!!Jlt&rooa, pelo :riisultado da votação do dia i5, felicito-o, 
!!º~ !ir~ a. ii~gy;~ p~i.J!'!i~ Q.iffeP!'l~te uns e porém, pela. li.euta do seu prooedi~entO, p1;11a. 
i:i~trpf:!. . · ho~)>ridado com que tem fallado á nação · e 

Tenho, Sr. presidenta, minhas idea~ ; ~n.,, • aos seus lll:p:I!ediat.Ds representantes ; felicito-Q 
~~et1i.n~º'. ~ ~~~ s .. i ter~i !\ foi:~!!I\í!: ci~ .e~ll .. en-1· pela. franqueza com qne se tem en.· une.ia.do. ,pel~· 
d~l~ ~ºW. !!Cª~~ !! !]!eth.!)àP., 4!3 !1Jp~q a fi!,:i;~l' . :c!i)ct~dãq do se11. proca(iilll&nto, não praeur&ndo 
~@~~!f ~ ~~ta ~~~· ! ! i9cl! ~ R!l~ i;i m~ll angar~i: adeptos, llem optei· vetq!I, so•lo por 
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-855-
amor ® inte"M8!1&1t d~ patria,. pôr· amor da que~ foi- o governo ·quem Íl{) dia· 15· êSta'bál~·eeu 
prop;ia_idóa_, co11tGlltando'lle com·<>' apoia das aqma: <j.ll'eetio'n:o terrenô dâcoufui:nça, · 
conv1cçoes sinceras .. _NãO' e vera~·cb!i~ ee.ta asaeverà'çlfo ;· 11. qil€ii«o 

~11:tristeeia-m-e por ver que- a.· pol:itiear feita !01 po;ta no terr·eno da corifian~a:· p&16s fernios 
pelo meu parfido girava. em um circulo ea-· . e.m que o n!)bre ex-p~esidentir da cam1t;ra peiiu 
tr_eito, que não podia__ satisfazer as aspira-· demissão· do cargo que exercia. Foi·S". EJ;:. 
~à d'a'qúe')les ,qu~ esf:ã.6 e.costâ'úlàdos à co;n-· ' q,ue111- collocon. a questão neste te~reno;· não foi 
~~er débã;.iX<i ~ Õàndei~a dos princ~piós ê dâz' o nobre presi~ent~ do CoPS~\b.o. E nem allegne 
ideas~ e sem~ ter desejado' que o p'õd'el:' viesse às' . S. ~x. qu~ naque!la Ç>ceasião o triumpho minis
mloé· ,iÍo' n·obr.e presi'den'te' do conàêlho .(e· .faço• . timal seria menol' si S .. Eii:. não se a-bstivesse 
esta deciatação pó'f liõili:i: minha. e· de S. E:i:.),. de vo~r. . . . 
~nfó-Diê eotn·o qúe· reàn'i.aiac.fo ter,i'do de" lú'tãr· ~nhorea, re..-pondo as. Ex, que, si a~ far
de novo· nesse ierl'eno em· q.u·e S. Eii:. rios ac·os- mulas r.egimentaes t ivessem.sido obs~rvadas; o 
t~môli a coillba:ter".dlirarm~ 0s· to· &liiio3 qüe e·s· triumpho minisforid seria maior,, · porque 
ti'vetilos em: óp'posiçãO. . S. E"I. nií.o podia. estar nestas bancadas sendo 
. Parab'ens a·V •. Ex .-,Sr. presidente do conse- p:esident~ da . cá'lll~ra. Emquanto a c'amara 
lho,. porque volta. aos- a'ITl\ia.-efJ' de q.ue foi ge-o· n-a~ lhe d?~ª a demissão,. S. Ih.· daquella ca
neul; para.bens· a.· v .- E:i: .. , q.1le não . pód-G ser det~a. de~1a esperar a·votaçã? d:i. casa; ;. 
~bandonado por aquelles que não servem a • S1, pois, as formulas :eg1mentaes hve's'sêm 
~!)nl'ens-, • m~ servem a· füéas e princi pio.s, s1d,o o~se.rvadas?· nós t~uamos a noss:> favor o 
id'éâl!·~ p_r1n:c1pioll qile'nee(e' xiióm'ênfó 0 inüiis- voto do Sr. 1• vice-p~1d:ente. 
terfo·6 de' Junho· represànta. O Sa. ANDRADE FtGOEIRA :-Elle tinha de 

Senhores,. tem-se dito e sem o menor funda-- justificar a sua r6"olll'çiió' é' ii'ão· Fôdia: fàllar de 
iiiêlito· que ô míni!ite·ri'o· mali'óora: llô pariamen~ su:i; cadeira:·; isso é expre&eo no regimêli.to'. 
d~ modo a. querer vestii:'-~e com ãa pén~ de O Sn. ZA.)U :.-.Pe"i'dbe-me o nolire depüfado 
pa'Vão,· qna·ndo· :nã'o passa: d·e· uma.• simples pelo Rio" de Jan:eiro ; a iraa· interpreta:ção do 
gt'i\làa. ;:tém'-'lle qneriã~ eon:ve-noe·el" a esta: éá-· regimento não é verdadeira. Não se trata da 
Iíi11i'ril; que' a a.pres~ntaçãô' do projé'cfo· não' p~ apresenta~iro·. de projeeto ou- de' r&querimelito, 
d'e· ixm'a comedia: com: cHim . de eõ t.er· glori&lf, ·ou• de- uma' discus8ito de olitra ord'eili; e'm qne o 
e q.ue o principal interessado em' que' esfe presidente devesse· descer de au:i' ca'd-eira' ;' trai. 
P!ºJ9c~· ui.ó tenhllr solução, é o proprio mi- ta-se· d~ de'missão do cargo ãe· piéili:à'ên·t~ a. 
nist&rio. · . ' qU:àl devia: ser· pedidá por S'o Ei. d'à' lile8a··.-

S'enhores; esfa·ari"cu.iação nãó devia ser.le- .óS!t. ~Diwys· Fmüil:~: _. 0· presiden~ 
v'li"J\tad\i.•neilte p":ú"lamen:to , Cl°ii~d'o Um· hoiµ.em não Póde' oêC!.!par á éade"ira· em" ro:t~ e' quii1'-
coll'ocado ilàqlié}la i>()Siçã'o fali~ .. com a fra~- d• • h 1 
q.üe!l!a com q..tte· s. i;:i: .. te.m f~lliido,. q.uando quer iscussio em· que' ui:ierven· s, ea v<>'quan-
aindii. na. uifamO: B05ilão s. ·Ex. fez sen:fü a na.- do dirígo· os traballios: . . 
çiO que .nãq· dtivi~ri& lançar mão de tlldos os O :sa. .. Z:.utA :..-Eetoll' graveménfa· do~nté'<IÁ 
re1iurilos ccinetitucionaes, afim de levar ao cabo gargà;nta-, nlO' posso· mesmo el\l'Vaf à' vo1f : seria 
o projeeto apl'eseutad'o" um homem de beni não uma. obra· de' ce.ridllde' que oe nol>t'ei!: àGputa~ 
feril' o> díreil0> dê· julge.1' um outro homem por me deixassem f<llar · corn a: maior' clilm a'.· 
e~a" fór111&, s· a; nin:guem• é licito' dizer' que o Senhores, o triumpho obtido no: dfa' 1:5 e·ra 
governo mente á face da: nação litazileira•· A maior· na rea.iidado, por'que, c1>mo acabo' de 
[la-lavra- d-e s. Ex. d11-via- s er crida-. e· ningoem, demonstrar, o· ex-{lre~idente da éa!Dal'a· devia. 
senhores,. tomará ao· aerioosqoe·seabalani}am eat·l\r ne.•euil'cadofra na. occasiãO da Vófa'çl'ió' e 
a,. di:tar qae O· ministerio 6 de· Junho apre- nós teriarno" de eoutu.r· elll Jl'OBSO' favor· o· vot'o 
sentou· u-m.-projeçto,. que só lbe-tein trazido· em• do•i0 vice-presidente, que entio perlemos. 
bataçcia,-com· o fim·4e o não realizár.· S-. Ex.· levou·tambein um grandé· elpa.ço'de 

Accuaa-se o minister:io de ter levantado tempo· a querer demonetrar" q.Ué ó mi"niatenõ 
questões- de confiança neste recinto,, de ter ' não tinha maioria; que nóa,que estamos:apoi&nl. 
&ido O provoca.dor .dessas questões , Nto e ver- ido O governo, OOIIBtituimOll a minoria· desta 
dadeira. esta aceusação: ·falta."-lhe· inteir111nente casa. · · 
f~nda~ent?· . •· • ; , O Sn.. ANDn.i,.nJ: Fmo1nn&:-O Sr .. j>raai-
~ pr1me1rn. l!lnn1fes_taçA'.o que ~ev.e o ~n1~ : dente do conselho concords.,. tanto quo-. niio 

ter10 q~ando ainda. nao h:ma. d1~s1de.nc1a. b- · aceita. mais questões de confiança.. 
beral foi provGcada. pelo nobre. d~putado pelo . , . 
Man.ubJO.o Sr .. Gome8' de Caslró~ (Apa:.tes.) .. Of Sn_:: ~·ll'l!,\S (pr_:s1dc11te ào- conselkoJ.-

Sr. presidente;-Ii.ão•foi o· nobre' presidente do . Eu . . Nao apoiado, uao concordO. 
consellie• quem el>lloeou essa quMtiro· no't1m·enQ · (Ha º .u tros apartes,) . . . . 
d-a·· confiam<;a·;. o• mpdo· por· que' o iJiustrado re~ · . O S:s:.- Z.Jt.:J.iA: :-•• Bá.ldado' traballfo' ! Sofi'egiif-.. 
presentante= do M&'i"&nbão· se' exprimi·it deu.:lhe dão· que· não coinpreheniio!' . 
mgo- o c11nho de· qnestão' de: cinífis:nça·, a que Sénhores, qualquer que' seJ&· a á'ritlimeti.cil. 
a ma.i.O:ia respondeu' com u.~a.; T'OtaÇão· qtie de a àoi nobr?' éi-}i!eliide!1t'e: de~fa , ~à.ma.Ta. li.ó· ~ái'~ 
ao gabinete i-O•votos'de ma10rJB.'. · lamentO· não·se faz; a · conta .. senão .quando os 

E! pl'eciso· não• conhecer-1!6' a!' praticb,.e deputados·: se·,1evanta:lli' ou se _conservam' se·nt:e.1.o 
parlamentares 00· q11eter.:.11e: óbeeurecei' a. ver• dos; Ou•di:iem iiiiil ÔU·IÍãÕ. (Á.pbif.iáoS' dà m'afOw. 
dade~ pal'a dizer~. como· o' nobre· deputado' por 1·ici.) .A:·t'<i que.'iiova.' v'otaÇào' tenha logàt" iómólr, 
S< •• Paulo; com- cuja.' amizade: muito' IM· ho!M'o~· .de direito e dG f&cto, a· mai~i'ia' p11.l'!Zllieliw;r 
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(apoiados: da_ maioria), e ha.v_e.mos de:manter 
esta posição emquanto outro resultado não de
mon.strar- que esta ms.-\oria. se· dealocou e se 
transportou para o lado -4lireito. - . ' 

Tanto é verds.de, Sr~ presidente, que esta 
interpretação_ é a. que as deve dar aos .movi· 
m.entos 11arlamentares, que o nol)re preStdente 
do conselho e seus collegas têm pe?'manecido no 
pode:-, não obstante a arithme~foa do .nobre de
pútado por s.· Paulo; e o nobre pNside.iite do 
conselho 0 o s ministros actua.es não permane
ceriam no governo quando não tivessem, ao 
la.do d1 confia.nqa.- da corôa, a. éoniil!.ll~ da. ca
mara. doa Srs. deputados. 

O Sn.. PAULA. SouzA.:- O nobre de{lllta.do 
por S. Pa.ulD diBl!e que a maioria era pro
vet.iente de um equivoco, e é exac_ta esta pro-
poaiçãa., · 

O Sa. Zuu.:-Pois · b'em; emqu:into este 
e::j_iiivoco _não se desfizer, a. ma.ioria é nossa -

E já que toll&mos nel!te assumpto, -aeja--me 
licito fazer um reparo, qae mé parece ter o 
maior fundamento. (Apartes.) 

O Sn.. P:RES~ENr:S: : ~ Attenção ! 

O SR." SEVERINO RmllIRo :- O partido con• 
.servador não é escravocraa, nem esta respon
sabilidade póde cahir eobre elle. 

ô Sa. RA.TISBON.1. :-Meno$ o partido liberal. 
(Outros ~partes.) . 

O Sa. Z.uu : ~ SenhoréE1, é preciso de1i
nirmos·aa nossas respectivas pO!Üçõe.11 , é occa
siio de dizer- maaca.ra.s e.baixo.- Estu. con
fusão de nomes, eata falta de coragem, por 
pa.rte de alguns, de se declararem contrarios ã 
exünc~ da. condição servil, não pôde conti
nuar, Imitem ·o nobre exemplo de franqueza. 
do ho11rado Sr. Martinho Campos, qae Dão he
sita em declara.r.se eacnva.gista. da. geinma. 
Saibamos de uma vez qna.ea os que querem a 
patria com 'escravos, q_naes os- que a desejam 
sem elles·; 11. esta pos1gão definida nos obriga 
a dignidade deste parlii.me11to. 

O Ss. PAUL.~ SooZA :- V. Ex. faz injus· 
tiça. ao Sr. Martinhe Ca.inpos; elle Ii!o· quer 
e. êi!cra~idão no Br:i.iU. mas tem juizo, queT ir 
de vagar. · 

o sa. SEVERINO Rxal!lmo:-Não· sei onde 
está o juízo neste facto. 

O Sa. Zuu.':-Senhores, a discussão.ó muito 
grave, mas, por mais gra.ve que seja ella, Um& 

o SR. ZÁMA.: - Senhores, 0 reparo que não anecdota pôde ser bem cabida. O nobre depu
posso deixar de fazer é o seguinte: os 110ssos tado, que é um dos meus maia prezados amigos_ 
correligionari.oa, que lie desligan.m. de nós, ne&t& casa.·· · 
têm: declarado alto e · bom som que· do governo ' O Sa~ PAULA Soou :-E eu lhe retribuo. 
actual nada os separa senãó as idéu contidas o SR. z.uu. :-. . . a cujo caracter eu faço a 
no projeeto que, em ll®e do mesmo governo, mais stricta jllStiça, 0 nobre depntado,q11., é um 
fofap~esentado á ca.mara com 31 assig naturas. digno filho do velho Pa.ula. SollZa, que ;tanto 

O Sa. PAou SooZA: - E' exacto. · honrou a nossa patria (apoiados), o nobre da-
-o SR .. ZAltA; _ Si. é exa.cto que só essas putado 11osdiss0 qae o Sr. M11rlinho C!llllpos 

idéas separam do governo 08 nobres collegas, tem juiio, o que quer dizer ,Sr. presidente, que 
como . me explicam ss. EEx. _a. facilidade com nós, qae-não pensamos como o Sr. Ma?'tinho 
que se preabl.m a todos esses manejas, que têm C.lmpvs, temos falta de jai:zo. 
por .fi.l!l transformar de improviso a maioria O Sa. P AULA Soou :-Não, não leve a 
8111 minoria 1 . questão para. o lado odioeo ; nílo prosig.., porque 

Não, lienbores, a logica, a h_onra, a digni- ella nada. tem de odioso. · 
clade dos n ol>l'ea deputa.dos lhea aconselhllm o Si\. Z.ou. :-A anecdota é e. ugainte: 
uma coaaa nnica : é que, emq_aantó· não cb.e- ecmhe~o na Bahia nm homem, que 11.lgu111 do1 
garem á discusea:o do proj ecto, não possam os nossos collegas conhecem tambesn :eeasoalmen• 
adreraarios naturaes do govcr110 contar -com o ta, GonÇlllo Brand~o ; eate homem dizia qae, si 
concurso dos no'brea collegu pa.ra. aeto 11.l- jaizo 99 vendes.e, em tllboleiroe, pela.a r uas, nlo 
gum, qu~ te~ha por fi.m ~llocar neste reeín- haveria. ninguem que cbmasse o venciedor, 
to o · mtnlliter10 em m1nona.. porque cada. um aapptíe ter uma grande dóse 

OS.a. DANTAS (presitle1ite do ço1mZho): - delle .. 
Apoiado. ~ - Pois bem ; o nobre deputado suppõe que o 

o Sa. CANI>lDO Dll: 0 LtV1:1llÃ (mini.slro àa jaizo_ está com elle; e e a a.cradito qué o jaizo 
guerraj :-Nem póda ser outro o procedimento. e!tà comnoseo. · • -

O SR. z .. u.r..i.: - E' neste t erreno que O Sa. PAULA S~UzA:-Talvez. 
es Dob~ ·deputados t êm o direito de meâir O Sa. ZAMA.· .. ." que -estamos com a. .na-
.as 1111aa ÍO?'Çait com· o nobre presidente do çã'.o ; que som.os nós que temoa melhor eS
eonselho, e este dever não corre sómente ll.03 tudado 1' natareza. da. ulcera que nos està 
11obre8 dissidentes, corre igualmente â D;1aioria corroendo, e que melhor ~reciamo! as con
da direita, desde que, Sr. presidente, . esta- seqo.encias fa.taes dessa. ulcera.; 11omos nós que 
111.ois _em um anno de 'ele~ções, e trata-se de não iueremos mais paliativos; qa.> exigimos 
um aasumpto de _ma.uma importancia., ácer- um tratamento maia energico, de . modo que 
ca do qual o paiz precisP. saber, ante~· que res.füua.mos a. vida a.o corpo que se està debi
o ministerio sejs dei-rotado, o modo por que litan io; somos nó'. senhor.es, que, neste mo
pe'nsa o partido éOna~rvador, em questão que .é 1 m.ento, tsmos verdadeiramente j uízo, 11ue- in
de '!i~a. e_ de mC!rte. pa~ o futuro naci.oIJAl . tetpi:etam.os G~ _il\~rer.ser. d1> patria, do\ nosso~ 
(Apoiados da ~1•!iio1·ia.) - . concidadã.os, e tomamos as medidas, que de-' 
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vem ser tomada~ por aquelles que não que
rem qne o pa1z .se perca por uma. vez. 
(Apartes.) 

Senhores, jato digo eu, alto e bom som, isto 
é o que é preciso que diga.mos â naçio com 
toda.. a franqueza. Deixemos de pa.rte essa de· 
noinina.ção de emancipadores . mais ou inenos 
adiantados, deixemos o terror, que á. alguns ei>
piritos tiruidos insp;ra o titulo ·de abolicio'nis
tas, deixemos o medo de sermo~ os_ apostolas da 
mais nobre caOBa qu~-. pôde abraçar um 
patriota. Ou· ql:lerem acabar com a escra-
vidão ou não querem : si não querem, não se 
chamem e1nancipadore3, -tomem fr:i.ncamente o 
nome que lhes pertence, chamem-se protecto,. 
res do trabalho escravo ; proelamem·se franca· 
mente os continuadoies de um passado triste, 
e não hesitem em confessar que desejam que 
continue aviltado aquillo que deve eer honrado 
em todas as oecasiõee, em todos os tempos, em 
todos o> paizes ciyiliJsado.s e christão~o tra· 
balho do homem a. correr-lhe o suor pela face 
livre. · · 

Eu pela minha parte não me contento com a 
declaraçãa que ha. pouco fiz perante á camara, 
digo ainda ao nobre presidente do conselho: 
aceito o seu projecto em falta de cousa me· 
lhor ... 

Os Sas. Jos:E MARI.umo, Smv:immo RlBl!:mo 11: 
ouno Sa. DEPOT..uio:-.Apoiado. · 

O Sa. Z.w:A:-•.. porque eu desejaria ainda 
mais, quereria que se fizesse aquillo que o no
bre depntadG pelo Rio de Ja.nsiro, o Sir. Fer
reira Via.nna,ma pergu11tou porque, eu Iião pro· 
punha: a minha. aepiração 1eriade um proj ecto 
com um a.rtigo só-fiaa. immediata.mente ªº°"'· 
Uda a escrat:Jidifo no I mpel"io do Brazil. 
(Apoiados e apartes.) 

O Sa. SxTI:Rmo Rra11:IR0:- Havemos de tel·a 
quer queirapi ou não queiram os nobres depu· 
tados. 

O SR. ZA.MA:- O nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro me pergun ton porque eu não apresen· 
tava. um projecto desta. ordem. Respondo a 
S •. Ex. porque, quando não posso obter indo 
quanto quero e aspiro, devo resignar.me com 
aquillo que se me quer conceder. Si estiveseB 
nas minlí.as mitos fa.zel-o, fal-o-ia. de muito boa 
vontade; mas,desde que isto Dão depende unica
mente da minha. vontade, ma.e d" vontade de 
muitos, eu tenho obrigação de ligar.me áque~les 
que, nio querendo tudo, querem entreta.nto uma 
parte do que eu desejo. (Apoiados.. Ornzam--se 
apartes.) .. , 

Tendo desta fórma respondido ao Dobre depu· 
tado, creio que S. Ex. comprehenda?á a.. ra.zlo 
por que o deputa.do Zama ni!.o apresenta o pro
jecto pedindo a. abolição immediata da escravi
dão. (Di'f'ersos apartes.) 

Mas, porque esta sofreguidão eot atacal' 
o governo 1 Porque não esperais que o·projecto 
venha á. téla da discussão, pa.ra que cada 1lill de 
vós possa da.r opinião sobre o 81111t1mpto e off& .. 
recer .melhores alvitres que mai!! .conveniente· 
mente conduzam ao :fim que todos pretendem f 
(Apartes.) . 

· Mas; senhores, :na. discussão é que se póde 
emendar o projecto. (Apartes.) A respeito de 
pontos capitaes é jlllllo que o governo possa. 
fazer dellee questão, mas muito melhoramento 
poderá o projecto receber no recinto desta ca
ma.ra., porque o governo não tem 11 prelenção 
de ser omni.aciente, de ter feito uma obra. per
feita.. (Apoiados e apq,rtes .) 

O que é, pois, que escandafüa os nobres de
putacfos 1 Eu dirijo-me á diesidencia liberal, 
po:rqae os conservadores com .uma ta.ctica cujo 
alcance conheço mantêm-se em silencio com
pleto a respeito da materia. deste projecto. 
(Riso,) . 

O Sa. Josli MAlUANNO :-ApJiado, estão na 
moitii.. (Ris~s e apartes.) 

O Sa • .ZAMA :-Nâ'o, senhores, a honra do 
partido conservador. obriga-o a. dizer franca.. 
mente o seu pensamento inteiro . sobre um as-
11ump to de11ta ordem. (Apoiados e apartes.) 

Oà nobres deputados aspiram 110 governo e o 
paiz precisa. saber qual o· pensamento de 
SS. E Ex. (apartes) ,do contra.rio dar-nos-ão o di
rei.to de auppor que ee podem reproduzir a.s 
ecenaede :1868e :187f, 

Esta pa.iz a.inda não se e11quece11 de que 
quando o ga.binete de 3 de Agosto a.presentou 
nesta camara., na la.lia do throno, um topico 
sobre a questão servil, levan taram·se os nobres 
deputados para. dizerem que era a rnina. do paiz 
o que o gabinete pretendia trazer a d9libaraç!o 
da na.çio. (Apal'tes .) A maior gnerra. se fez li. 
idéa; mas mudou-se o goV'erno, e o chefe ma.is 
importan.te. do partid. o conservador de enta'.o, o 
Sr. Visconde ae ltaboraby, riscou da falia 
do throno o topico relativo ai. condiçio . servil. 

Em 1871 um doe e:r·miniatroa de 16 de Julho, 
o Sr. Visconde do Rio Rranco, de novo vinha. 
ser aqui o arauto da ideia gue os nobrea depu
tados diziam tão prejudicllll, tão ruinosa & 
ca11sa publica. 

E' preciso, senhores, que ·saibamos o pàpel 
que deveis represenhr si o govêrno pa.ssa.1' ás 
vossas mãos. (Apoiados e apartes.) Não ·~ 
licito lt um p~rtido organizado, com@ iie acha o 
pa.rtidoconservador.cala.r-se sobre um assumpto 
de$ta ordem. (Apoia.dos.) . 

O S11.. F •. Bli:Úsnxo :-Quaes eram as idéas 
manifesta.das pelo . Sr. presidente do conselho, 
a11tes de ser chamado· aa..governo j 

Essa. é a veL•dadeira theoria politfoa.; é a. thao
ria do opport!lnismo, não iri.ventiaà: .por Gam· 
betta, como acreditam alguns, mee:.eristente e 
jll. conhecida. ha. perto de dous .mil'' ~imos ; já 
Terencio dizia : e guando nini potest· 3â .fisri, 
quod 11is, tâ velis, quod possit.» Onde eó. p'~_a 
deliberar por mim, dentro de minha casa; õi;id,e 
son o legislativo, o ª"ecntivo, jndiciario e :ri;tO"~. 
derador,:a.hidecretei a. liberdade sem licença. 
de ninguem; debaixo do humilde tecto eoi'qi;ié'. · O SR. DANrAS (presidente do 6onsdlio) =~ 
me.abrigo, não ha mais escravos; a.quelles que·, · Os meus actos mostram que sou coherente com 
o eram, são hoje homens tão livres.como aquel·' a minha.. posição de hoje, · 
leque outr'ora. chamava.m senhor. (Cruzam·se outros apartes.) 
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.. ()~, ZAH&~..-.. .Senhores. !011 um.- !lapir'ito oure in:ve:ntar pot. amor â:s>-cii'ettm.ta:ticfaa ~ é··a 
emillentellle'Ilte religioso.. e veja no a.pa.rtei do ver da.dei?& tt unicao doutrina ~e· ·ante· o espi-. 
Mbre dep11;tado a dedo da Providencia~ Eu de. rito e a lettra da Constj.tuiçlio deve ser sttstan'
aeja.va: tooal!' neste• assumpw~ e~ pa.ra- q.ue· não ta.da por aq11&lles q,lle a estudam com calm11. e 
me escapasse, foi o nobre deputado·~ instru- sem paixão. 
menta de que.EUar 116' serviu para.me recorda o Não & a. minha a.t!Ml1i&de, lfllG nad'à-"\'ale, 
qna · ea, queria. e: devi& dizer. . ·. q.ue neste mameu.to fo:voco ;. é,. porém,. a. opinião 

'Iem.-se levantado· tod:e. so·rte de aeeusa;ções do gra.nde. sa~mfom da .1'e!!p1>11sabili(fada . mi'.. 
wntr:a íii nobl'e 'presidente do conselli.o,. & e111tro níat1iríaI, I} a.· doutr.ina. do- .homem. q·i:ie fiillava. 
esta.11 avulta. a: ~ não ter· S; Ex. idéas a:sse11• nestes assumpto11- e;e.ca,1;Mdra, é a.· dou.tú:na. do 
ta:das.,. p1ano algin:n• a resp1frto dest&· assumpt&· •. eonselliaíro 'Zacarfas de Góes e Vasconcelfos, _e 

Ma.s, sen.hores, apagais a historia. cmi:tempo- , peço licença à,. ca.mara para ler 12m trecho. de 
l'll.Ma.qaa· nã<J.e licito:· a nen.hum de nósi·gno· : se11 memoravel.livro, qJ1e·e>Marq11ez· de Olilllia. 
nl-a. .. (Aplr?tes .) Pois niC> fui: o· :nobre; presi- : chamava. livro· de ouro : . . · . 
dente do coo.selho' O' miuietra dà,.agriculmra: do · <.< Ne. deliberação que ae te>llia. no gabfoeter e 
3·de .A.gosto~. deS'le gabinete'- o· primei·rO qne- no é negocio do reposteíro. para dentl'Or a COrôa 
ptriz. cogitou-de tal.materia- l Ig.noraÜI q na· e:n.tre : póde, conforme ª!! ltlzea e. ~periencia- q.u~ ti
<lBmembros d61Be gabinete· nenhum o excedell , ver, exercer a ma.is exte.nsa e-decisiva- in:fluen • 
em estados e assiduidade nos trabal!hos rela• · eia ;._póãe inspirar a.Mtras.,, reprova.r al-vitres_, e 
tivas a esta quastã'.()'? (4'paiada$ e apartei.) : dominar pela. intel:li.gencia. •. Ao pubfüm ~ im
-Com que fundamento~ com (lUe direito pre• por~· le-vantar O reposteÍ'ro e deya11113.r, O q,ue 
tendeis írrogar-!líe a iniuria de· 1iaver renegado no gabinete s& pasf!&. .. E'-lhe. d~ a;lgum modo 
ag 11uas:id'éas, quii:ndo allâ'.9' em todu asei'reum- : indí&rente saberei o Imperante discute com-os 
sta.nCÍal! de sua vida se tem. mostrad'o feryoroso · seua coneelheiros os negocios graves do Estado. 
adeptíó da Iibertaçãó d'os eecravos r . ou ll •••• etc~. ett·. 'li . . 

Não, senhores, si a!guin homem tem o direito Si' à l:d'éit foí do:n:obre·presfdente·do éon'.!!eloo~ 
de ser julgadQ como tendo idéas ·e princípfos : bemdi'to· elle q11e· a: teve'.· ffi M, p·orê'I!!> der co-
a;JtSen>tadoB' sobuum· assum11tod'e1tt&' nature:z:a, é · r'ebro iurperial, bemdita a. b:óra; em qu:e· el~~ & 
11em duvida. o actual ministro' da fazenda, pre- concebeu. e a Mmmunicou ao seu mi:ni:!ltro', .g·. 
aijen~ do consellw~ (A.poi:r.rlo~ e-apq.rtes:.) . em qu~· este;· ásinuni11®i 111-sue.:taápo!h'l11.bi:lidade, 
~ faltando.se a. todas a.a. eonsid~mi.çães- qu.a fez della progr.alnm~ de seu: g'{IVe~n<>,. põrqlle;. 

entre os poderes·p~blieo11·denlll< ser gua·rdadas; q.ue: tive~1e eido ~era.da no_c~an~~.miniate:ri.al, 
tem~e cliegad<> ate a. asseverar que o Sr-.. pre- ou 1mper1ál, · ella e sem· duVIda. a 11lea do futuro, 
sidenta do conselho não é . senão o rellexo da. é a; a!pira.ção do pai:, ~u:e à quer para. o seu 
vontad'e imperíal, o instrumento de um poder e~randecúnento,. e que s~ não d• ao trafi9:~º 
occulto. de mdagai: donde elfa. vexu para applaudil-a. 

OS J • u. n _,, ·, b com o entli.usi.aamo de qne· é. digna· U:o huma· 
·: lh 0.sm .,.,.n.u:NNo:-ou ""' qae!'11ti· 11ª· er nítaria- e civillsa.dora· tentativa;.. . 

que poder 6 este· Aos patriotas sfoceros·, aos l'ilieraes con-
0 s~. F. B.ELtJt.uuo:-Eetá. muito claro· .. (II11o vencidos, aos brazileiros emfi'm que com-

l'JUtl'cJf ç11r~.)· pl"e!i.end'erero. «J_U9 o: engrandecime·n:to'. e- a feli-
0: Sa •. Z.&..-11tA::'-0 paasa41> d1r S·. E:-t.· esta· alii cidade d.a. patmn1ll'.o' p·óde êstar· na con3erva:ç!"o 

JU• demoustra.r' a. injusti'Ç& e· a: inanida.de de de uro. passado que nos envergonha a todos, e6 
taea &eeuaações. (Apoiados-.)' resta.applaudir,. a.uimar ª' eftlcazmente a.uxfüar 

NóS' º' cpu.:&.ecemo• na. oppoai9'°-.dirigin·~0: as oa 11u1i se· poem· i í:rente ~ sn.c1'0s11nta·. crazada~ 
~cned\ldes· libertM\C,ru,. a.nima.ndo a propa- Senhore•, tem-s&· dito ainda. que o nobre 
ga.'ndl;, conferindo dl)· um& vez 80 c:irtu de presidente d0> conselho pasriou por cima das 
liberdade; o tudo· isto· !az- de S· .. Ex. um boss praticas parlamenta.res· e Npre~enbti...as,. 
abolieio11i11t& c·omme•it fa.ut.- Maa, ainda quando declanndo nesta casa q:ae nlto esta?& di1p0mto 
SI. E:!!. nlo' tivesse e1aas idéa.s; quando ellu a a.ceitar· questões de· conftanç.a; & cada·· mo
lhe· !o11Sem: incutidu pela corõa , porven• mento, desde· qoa um!I.' grande: idéa e1tava· na 
~ara. era ~r· iuo· menos digno• da. conside- tela: da. cli~ll;Bdo, idéa· sG~re a qual unica;. 
ra"Ç[o• llllblica' ! Pois' o que· põde: fazer o men.te recebia;. e dava; comba.te~ e: que nesta 
Viscenttt!" do Rio Branco. que. foi O' ministro ter!'eno: receberia- a: derrot;a·. d'e· <J.U& a· todos os 
e11cla.vagi11ta do i.G de Julho, e posteriormente momen:tos· é amea,c;ado·. . . 
e,; ehefe. do· ga.binete emancipa:dor dei 1 ·de llfarço, Será e~ta uma. theoria nova, nunca: vista>1 
1icarb. msl ao- nobre. preai.Jen·te. do conselho ? iuaeeitavei·,. oi.t: aerà;, a' verdad;iira> theori:a" do 
E~ ~reciso· q,ue' a jnsti~ seja. ltlDa- e. a mesma . systema repmentativo' ~ Crek que· O' nobre 

pai'&· todos.. . ' presiden:tll! d'o: con~lb' foi: elll'l'ecto,, perfeita"' 
Tem-se eh e gado até a. dizer q,ae o poder 111ents' ci'orrecto, é · que OS' parlamen.t;oa- nll'.o se· 

moderador não "Póde tar jnieiativa-em·medida reuuêm: pa'r'a:. êscami.muças,. mas par& disenti'
alguma Onde foram bu,scar essa. theoria. ~ · rem:·,- approv&l'em: ou: rejeital'em as- medidas· que 
ôn.d'e li en:contra.~âm. r Na·. nossa: C.Onstituição1 a:s n:eces11idad'e11. politfoal!' e sociaes:do paiz'.aeon
õl. qm:i o pod'er· xnoderador não póde . t'er & inge- . eelham .. 
renci~ no acto· ;·mas· iliger'<lncra 'na. d~liberação, ·· 0s· gove'l'nos' nifô• devem subir' ou. deseer 
ene: ~ ji0·11e e' deve fer· tanta': quanta; a iutelli- : iri.ni<>c ·em· :nom·e; dlí• g:randes' idea11,. de~ g'ràn"cles· 
~~ a'S fuz'&S9• a. espedenl:ia' do- monarcha· pri:ncipios;. e· ~11· mµil~~ governamen~-e~·. u1l'.1> 
lhe pel'lllittiram. .~m~ser· br\m~;oa. de crianças'. O pau de'Ve~-

Não é esta. uma• iheorfa._.no"qa,. qu4f en> .pro- ·todas as vezes-que- lia.- 11m.a-m11d&n'ça« gov~tna" 
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mental. saber .. NZio -por <}lle nm. mi.nisterio 
dasce .e o ol1it'o so.!i~. (Appiadas .) 

O Sa. DANTAS {pl"esiàeme .tio conselM):-
Tudo que não for isso não é regalar... . 

O Sa.. ZAIU : - · tli ha. um ten:eno krgQ, no
bre .e eleudo ein <[Ue o honrado & • presidente 
do conselho póde v.el!.eer ou IJQl' vena1do, a. al
gu.n• m&m.btos .d.esta ·augusta. camai-a não .é li e 
cito procara.r as pequenas eBCanmu9as, para 
desembainlutrem armas, que 11ó devem reluzir 
à 111z do sol, & faoo .de Deue, e por amor dos 
gra.ndes i11teroae11 naciooaea. . 

O SJ\.. PAUJ4 SouzA;- Ainda. não houve 
. esea.ramnça.. 

-O Sa. Z4".IIA. : - Pois .e qlll3 f!>i o pedido de 
demissão do nobre Rr0.$ide.nte da aamar& ainão· 
uma eaaa.ramuqa 1 &ta ainda t~ha uma expli
cação ; ma.a como explicam os nobres deptlta.doa 
dissidentes li~raes que, tratando-se de uma 
prorogação de hora, que o nobre preeidente do 
conselho pedia para responder a um eeu corre
ligio.uario, transformado em adversa.rio, os no
bres deputados ae tivessem liga.do aos conser
vltdores pr.ra negarem eiP prorogaçlo 1 lato é 
menos do que escaramuça ; iato nem mesmo 
está na altura do parlam.eu to, nem· foi acto de 
correligionarioa que aliás assevetoam não ter 
outro motivo de separac;ão de seus amigos de 
hontein si.não a. materia do projeaio, 
· Sr. presidente, estou convencido de que o 
honre.do Sl'. presidente do couelho foi perfei
tamente conecto fa:zendo a decláração que fez, 
e quando ieto nlo bastssse, eu ~el'ia tt'azer á. 
memol'ia. da ce.mara UID& opinião a que nós 
todo11, di•idente• ou nlo, devemos pre! ta.r ho
menagem, porque é a opiniã'.o de Zacarias, 
talyez o mais versado entre todos os brarueiros 
nas bou doutrina.a e J?ratica11 do systema con-
stitucional representativo. . 

Em sedo de 2B de Maio de 1862, dizia. aqaelle 
nota.vel estadista que tanta falta noa tern feito 
nesta 1itue.çlo ~ue temos atra.Vei!llado (talvez 
que sl Deu1 lhe tive1Se prolon6fado a e:ristencia. 
a 1ituaçã'.o libéral tiveue tido uma marcha mais 
brilhante, mais dipa. de um partido qu~ te.nto 
se destacou em oppósição), dizia aqaelle notavel 
estadült&: · 

f. Fiquem oa membros da opp01içl.o eertoa de 
qa.e o governo deseja, tanto como ell811, Ullla 
votação que revele cl&ramente 1i póde ou nlo 
coniar coai maioria ; mas nem por iaso eaU. dis
po.rM & aceitar c0mo quedio de con.&ança a do 
adiamento do projecto de promoções na ar~ 
mada, a q11e não liga importancia. alguma. > 

Poia bem, senhores, a exemplo da.qiielle no• 
tavel e illu.etradti estadista., Q actual Sr. presi· 
dente do conaelho não pOde, não deve acei~a.r, 
na.a .çonJi~ea. eJP. que se 11cha, outra. questão 
de con11au~ •. ·ei;não dentro da ~teri!'o ªºpro-
jecto; ahi aim. . · .- · 

O SR, PANTU (presi4ente ào cotueiho): -
Elle 11'hi vem den~:ro d11 poncoa dias. · 

O Stt. CWtm.o D.A. Ctoou:.;.. Mas si for . ~ 
desconfiança V 

O S11.. DA."M'US (presi4el\te do conselho):-
. D~ixemo-nos de hypocri1iu. . · 

6 ~a. ZUil :-A ae.bedol'i.& hum1à11• $lt111& 
palavr~ ~,.perar. Si oa nobres deputados têm a 
certeza. de que o ministerio nio tem o apoio da. 
camar.a, para que essa eolfreguidào Y Por ~ue 
nito esperam . eata ~io pa.ra dar-lhe morte 
honrosa., morte :á lm: di> dia, no terreno unioo 
em que presentemente 11e deve dar o com.bate ! 
E' preaso -que ea .diga tudo ; embora um& 
antiga sentença diga que nada ha. mais util ao 
homem do que fallar segundo a. verdade, sei 
tambem que a e:s:trelll& fra.nqueza tem grandes 
inconvementes. Mas eu, neste momento, nlo 
me p:reoccupo dos ineonvenientea da DlÚlha 
franqueza . ·· · 

Esta questão, que está agitando o espirito . 
nacional, que está leve.ntando as tempestades 
que vemos n.o recí.ntD desta cama.ra, não é uma 
q11eatão do partido conservador, Dlo é uma 
que1tão do pa.rtido liberal ; esta questão e uma. 
q11eatão dá nação bra.zileirà (apoiados) ; não & 
licito, para afastai-a, para derrubar o minist.erio 
e o projeeto apr.esentado, invocar a diaeiplina 
partidaria e n dedicação á bs.ndeira poli1ica em 
que cada um tem militado. 

·E os actuaea direetores da minoria ·con1erva- · 
dora, eates são os que &bsolutamen~ n1o têm 
o direito de fazer ta.es exigencia.e, porquanto, 
já. em époea de que ainda bem nos lembramos, 
deram o exemplo de se manterem, em questõe11 
deata natureza., fóra. da bandeira parfidaria e 
em complet& independencia. doa oh~ea. 

E• indispensavel que cada um, quer .se inti
tule lib3ral, quer conseryador, assuma a po
sição que lhe cumpre guardar neata q1188tio. 
E' indispensaVGl que o paiz saiba qna.es oa que 
querem conaeevar-lhe o cancro, qnaes OI que 
deaejam vel-o extirpado a.té a raiz. . . 
. Deixemo-nos de phrases baitaea, que nada 

significam. Ninguem maia se illude aom os 
que se apregoam omancipadore•, que repetem · 
10:!01 os dia11 que querem algama· oonaa, mas 
que não dizem que coasa 8 9san. que querem, 
e que afinal de eontaa iiãa paseam ~ statu 
quo j isto e, homens que não querem compre
hender que, em vez de protegel', ferem de 
morte interesses que ellea reputam r&11peit&
veilll, e ria realidade aó w em mal ál claaaea de 
que ae dizem protec&om "naturae1 reprue~-
~n~•· . 

O Sa, D.urru (preaidente tlo con11lho):
A come9'"° pela claue agricola. 

O Sa. Z.uu :-Mas o que quer~m 01 nobres 
·deputado• ántagonistas ao gabinete f Qual é a· 
pedra de esca.ndalo que SS. EEx. encontram no 
projecto W 

o Sa. PAuil SotrzA :-E' o que diueram Ó• 
conselheiro• de estado. _ . · 

O ·Sa. Z.uu : ....,. Res~ilo muito asopini&s 
dOJ illustrados co11.Sellmros de estado, âs quaee. 
se refere o nobre collega ; mas tsnho u mi
nhaa. propriS:S, com cuja responsabilidade csr-.. 
reg.o, e preciso, tenho mesmo o direito de exi- . 
gir que me cllgam eomo penaam OI outros re-. 
preaentantes d.a na11ão que Be afaata.m· de. nós. 
Atê hoje .eu tenho &penas ouvido &lfopr oomo' 
mo~vo de lliverg.11.n.cia doa nobres deputadoa 
um 116 ponto- libert11çlo do1 captiTOB · maiO!etl 
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de 60 annos - sem indenutlaaçio. Em que pre· · 
judica real01ente tal disposição á cfasse d& 
l&voura. ~ Elll que póde isto e11candalisar aquel· 
les que 11a dizem emancipadores, mas g,ue nílo 
·querem ser. tidos por abolicionistas Y Respo11-
Ja111-me com franqueza, e eu produzirei os 
meus argumentos. (Pausa.) 

O 811.. Sav:imiNo RmEmo: ...... Têm medo. 

O $11.. Zoo:- Allega~ um phanta.si.ado di
reito de .Propriedade, que reputam ferido de 
morte por. eala. disposi,ção dD projecto. 

.Mas _digan:ios ao paiz a verdade, como ella .é. 
Qoanto a mim, nunca reconheci a legitimidade 
de tal direito de propriedade do homei:n sobre o 
!iDmem. 
. O Sa. AND1Umi: FrGUlCIRA:-Mas a lei tem-o 

reconhecido. 
O Sli,. ZÂ.mA.:-Pará. mim, repito, os limites 

do direito de propriedade estão tra~ados por Deus: 
o homem p·6de apropriar-se de tudo quanto se 
~oha sobre a. làce da terra, mas não póde ser· 
propriet&rio de um outro homem. 

O S:a. ANDRA.n:r. F1GUEtlU-:-A Biblia reco
nhece a. escravidão. 

O Sa. Zuu. :-Que importa: isso, si 9 Chrlsto 
a do reconhece! 

A doutrina, que professamo•. é a do Martyr 
do Golgotha, e esta é a negaçll'o completa d& 
escravidão. ·(Apoiados,)· 

Aquene·ci.ue prégou: -amai-vos uns aos ou
tros, como umãcis - não podia tolerár que o 
homem :fizessa dé wn outro homem seu escravo, 
que exploras11e um. ente racional e pensante, 
eomo instrnmento material, da riqueza e . dos 
gozeis doa mais fortes, ou mais eaperlos, e o 
redazisse á condição de be11tas de carga. Não, 
senhores, a doutrina do Christo é a negação da 
escravidão. {Apoiaàos.) Nem razão teve o nob~e 
deputado por Sergipe de invocar a opinião de 
$. Paulo neste 'aesumpto. 

o 811.: RA.'J:ISBON.A.:- .Apoiado. 
· O Sa. Zoo: - A opinião dG S. Panlo 

nUllca. foi fa'l'or&vel a essa triste instituição, e 
si nllo, eu pei;o ao· nobre deputado que leia: a 
Epistola por elle dirigida aos Ga.lathos, e llO 
cap. 4'>, ver10 Si- encontrará •.. Christus 
nos Ubera'llit-o que S.Paulo disse-foi, que o 
Christo noa fez a todos nós li Vl'ea: êom esta 

· leitlll'a, o nobre depu~o não dirà mais que o 
inlltituidor do Christianismo ·prégou a ·escravi· 
dão CODlO um preceito de direito natural. 
· Senhores, troin:e-se ainda a opinião de ·Boa· 

- suet, de qne a. escravidão representava o cli
reiti> de guerra, e que era. até um. acto de 
o&ridade do vencedor para com o veneidõ; ·· 
Re&lin_ente, Sr. presidente, si no secclo XIX 
uma. nação vencedora fizesse reduzir os venci
do1· à e.e_ãravidão,- veria o m.nndo mteil'O levan
tili~se como um só homem para protestar contra 
uni aeto de J1&tãreza tal, que r13velaria co111-
pleta. e absoluta obliteraçlo das no~s de· jus
tiça e honestidade. As féras devoram-se, mas 
~ •e escravisam umaa u _outras. (Apoiados.) 

; Sellhore1, i. em:W.0 nunet. ·feíi, · nlo é, 
JllllM:A Siri iuna. instituição de direito natv,ral, 

e; defendel-a como. tal. é calcar à.os pés a$ leiâ 
divinas e todas. as noções da justiça humana. 
. o Sa. PAULA. SouZ.A.: - Estamos todos de ac

côrdo. 
o SR.'-z.uu: -Si esta.moa de &ecôrdo sobre 

o ponto emencial, si a propriedade do ho
mem sobra o homem é illegitima, e si é con~ 
traria. ás leis divinas e 1luma.nas, em nome li..i 
qn<1 e par que exigis indemniza.ção ~ . •. 

Por que .essa. opposição a libertai;ão dos es
cravos maiores de 60 .a.nnos ~ Nã.01 . senhores; o 
direito da propriedade escrava não .e:riate; o qne 
tem haTido neste p&iz é a tolera.ncia. d& posse 
e nada mais; e elita. tolerancfa da posse não al
teram1>a, desde qu.e não leva.mos a medida einão 
áquelles escravos q_ue tenham attingido essa. 
idade •. si não ha, pois, um direito ferido, si a. 
propriedade não e desrespeitada.. , • · 

O Sa. ANDru..DE F1Gu111rR.A. : - V. Ex. conce
de a posse; pelo menos esse direito é ferido. 

O Sa. Z.uu :-Esta. posse tolerada.,. pois foi 
esta. a exprellSão de que me servi, não 
nos tira a faculdade de · riscar do -numero 
dos . escravos a.quelles que, pela eu.a. idade 
adianta.da., pelo enfraqu.ecimento de suas for
ças, devem ser gal'antidos · contra o exce120 
de tl'abalho, qu.e a escravidão impõe aos que a 
ella estão sujeitos. · . · 

Senhores, qu.~ a camat'& saber, quer o paiz 
conhecer qual é o motivo da glierra desalp:ida. · 
feita a.o art. i 0 do projecto ~ · . . 

.Vou di.Zel-o com r11de franqueza, assumiu;,. . 
do toda a responsabilidade do que digo, e Clar
regando com as iras que das minhas palavras 
possam resultar. " . 

· Ern 1831 deereton-se uma lei prohibindo o 
trafico de a.fricfl.nos, mas, não . o bstâ:ute. essa 
lei, a ·sêde de ouro fez com que os navios rie~ 
greiros, arrostando todos os perigos, iroUxell• 
sem ás nossas plagas grandes levas de negros 
novos. 

Oé prop1i.etarios compravam esses africanos, 
importados depois da lei que prohibia o tra.dco, 
e, por sua V!'Z, tornavam•se cumplicea de um 
crime previsto no nosso codigo crimiw:l, pois 
que concorriam pa1•a reduzir. pessoas livres á 
escravidão. (Ap11r1es.) · 

Depois da. lei de 1831, a importação• foi co
pios!I. ; a maior parte dos e11cravos, aos quaes 
póde aproveitar essa disposição, alio homens 

·livres reduzidos á escravidlo,pelos piratas, que, 
depois de enriquecido~, qµe~em passar por "ho
mens de: bem ; são homens neste.e condições, 
áeerea dos quaes invoca-se ora a · própriedade, 
ora·a passe, como si não fosse.mos moderaiiis. 
iiirnos contentando:nas com .isso. 'em 'vez de pa.• 
nirm.os os autores e cumplicea 'do crime ! 

0 Sa·. ANDIU.DE FIGUEIRA. :...:..Está deSarman
do o seu partido. A disposição abrange ãquelles 
que foram obtidos legalmente, antes da lei ·de 
1831. . 

O S:a. -zillA :-Ainda uma outra. conside~·a.
çã'o. E' pnblieo e ninguam ignora que a maio
ria dos propriets.rioa adilãlltarani, :n& matricula. 
& idade do• 6Scravos. -"" \ 

. O Sn., ANDRAH FIGUl:IU : - A ma.triellla. 
nlo faz prova de idade. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 15: 18+ Pág ina 25 de 37 

-36:1. -
· .O SR. ZA.M.A: - Assim,, os que illudiram a. 
lei, oa que deram na matr1eula: mais ida.de a.os 
escravos do que elles realmente tinham são· 
hoje os que tanto se revoltam. oontra o a.ri. 10, 
sem se lembrarem que. não ha. falta. que não 
ten~ puniÇão, nem fi:aude qu.e não mereça 
·castigo. · 

De_vel.ll até dar-se por contentes, si o poder 
P':b~co não lhes pede conta.a mais strictas da. 
criminosa. exploração, em que por tantos annos 
têm tido os africanos importados depois de 
1831, os quaes são homens livres eomo nós, e 
cuja. liberdade, a titulo algum, podia ser sacri
ficada. (Apoiados. Trocam·se apartes.) . 

Quem ha que acredite seriamente que a. li
bertação dos escravos que attingíre·m a. idade 
de 60 a.nnos, vá. íerirde morte os interesses da 
lavoura deste paiz '? 

Ou os escravos de 60 annos não prestam maiâ 
serviço~ e sua libertação não traz prejuizo aos 
respect1voa s.enhores, ça. esses escra.voJS podem 
prestar. serviços e, neste caso, a libertacão não 
significando a retirada dos libertos das fa
zendas, não póde igoe.lmeu.te tra.:i:er prejui:i:o 
porque elles continuarão na. mesma situação e 
B"enero de vida, e os e:x:-senhores não os per
derão como trabalhadores, a não ser que os 
expillão, pois que não é depoiã de 60 annos que 
um homem pôde escolher e tomar novos habi
tos e nova profissão. 

O SR.. P..1.uLA. Souz..1.:-Y. E:x. está. discu-
tindo o projecto. · 

O SR. ZAMA. :- Dizem que eu estou discu
tindo o projecto; ma.s, senhores, é e::i:acta.
mente o que se tem discutido nesta casa até 
boje. . . 

Eu já declarei que niio tinha peilido a. pafa.. 
vra para fallar sobre o orçamento da. receita, 
mas unicamente do assumpto qu.e tornou-se 
alta.mente politico, q o.e traz pres1 a nossa 
attençii'.o, 

O Sa. AiraIANo PIMENTllL :- Não ha dis
cussão ma.is importante, 

O SR.. Z.uu. :-A libertação dos q11e a.Uin
girem. aos GO annoe nlo traz prejaizo â. 
lavoura. 

O liberto permanecerá ua fazenda desde que 
a.hi encontrar meios de aubsist~ncia. pois que 
antes de tudo e preciso viver, e viver de accôr
do com os ha.bitoa contrahidos, visto como o 
homem á incontestavelmente o animal do 
hz.bito. 

E, senhores, o que ha de mai; justo e 
equitativo do. que daI" o proprietario um des
canço áquellê, cujo trabalho foi explorado. 
durante 55 a.nnos; porque o escravo, póde-se 
dizer, desde a idade de cinco annos começa a. 
prestar serviços ~ 

O SR. ARISTmEs Sz>1NOLi:-E que já ex
plorou os serviços da su.a. descendencia. 

O S:a. Z.1.r.i:..1.:-Em todas as carreiras ha um 
prazo marcado p&ril."reforma, para. apoaentadoria 
daquellea que preatam servii;os; e porque a la
voura ha de e:x:plorar o ·escravo além da idade 
em q_ue elle p6de ser um trabalha.dar vã.lido. 

A. 46 

·o SR. P.A.oLA Souz.~~-Con\'ença-se da que oa 
hvi:Mores fazem isto, independentemente do 
proJecto. 

O S~. ZA.M..1.:-Si os lavradores assim pro
cedem,rndependentemente do nosso projecto, 
então, nenhuma, absolutamente nenhuma. expli• 
caçãp tem esta guerra que lhe é feita. 

O Sa. ArusT!DEs SPINou:-E' puear para 
lei o que já está nos costumes. . 

O SE.. ZA.MA: - Sr. presidente, é triste di
zel-o, mas 11.ós, que temos esposado a causa. do 
.fraco, do per01eguido, a. ca.us!l. da religião e. da 
dignidade nacional, temos sido crnelniente - in
jnriados pelos nossas antagonistas em todas as 
partea e em.todas a.e occasiões. 

No senado, um illustre representante da pro
Yincia de Minas já se levantou para alcnnhar
nos de proleta.rios, petroleiros, incendia.rioa, e 
descrever-nos como capazes de todos os e:ir;
cessos e crimes. · 
. Mas, onde e1tão os e:ir;ceasos praticados por 

aquelles que ae entregam a esta cruzada santa, 
de que meios têm elles lança.do mão! Da im
prensa. e da. tribuna. popular : os meios legi
timos pelos quaes se fórma a opinião nos paizos 
livres como este. (Apoiados.) 

Em compen•açio, os clubs da. lavoura for-
ma.m-se, organizam estatutos com artigos se
cretos (e para isto chamo a atteilção do nobl'G 
presidenta do conselho), decretam. providencia.a 
extraordina.rias, e::dgem demissão dos empre
ga.dos, em estradas de íel"I'o, que não fazem pro. 
fies.lo de fé de escravocratas, e até se pretende 
prohibir que re.sida.m ou passem pelos munici-
pios os abQlicionistas !! . 

O Sa. ANl>RA.Dlll FlGUE1li:-Deinittem em• 
pregados~ 

o SR. L!.cERDA WEitNEcK: - Não awiado. 
O Sa. ZA.MA. :-Qaa.ea são os reaccionarios, 

os penurbadores: nós, que procuramos for.mt.:r 
a consciencia nacional pela. propaganda., ou 
aquelles qu.e a. querem aba!ar e an11-iquilar 
pelo terror ~ 

Senhores, a força. e a. violencia ntío matam 
as id~s ; conseguirão talvez fazer desa.pparecer 
alguns homens, ma.a darão com certeza o maior 
impulso 11t uma evolução social, que, além de 
eatu de ace6rdo com a religi!o· que· pro
fessamos, e com a civilisação da epoca em que 
vivem.os, é natural e :fiel expressão da. vontade 
nacional. 

O Sn. F. BELIU.Rlo:-E ollicial. 
O SR. ZAMi:-0 que chama. o nobre deputado 

official 7 Pois lev:intam-se nesta camara 55 dep11• 
tados, ·w:o representantes do paiz como SS.EEx., 
.e a ex.pressão dos nossos votos é .official, e ·cha
mam-nos pretoria.nos, janizaroa do poder 7 Pois 
sois unicamente vós os representantes d& nação 1 

Como responder a isto 1 Só por umâ garga-
lhada homerica. .. 

O Sa. F. BELISJ.llro :- IS.So de gargalhada e 
jànizaros é rhetoriea , mas a verdade é esta. 

O SR. .AmsTmll:s Spn;oLA: - Nós· ·a.inda. te
~os ª· rhetorica a nosso fa.vor1 e VV. EEx. nem. 
iuo tem. 
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O Sa. M.Ac-Dow1tt: - E' mais fa:cil e ma.is 

oommodo. · · · 
(!Ia outros apa:rtes .) 
O SJ\. ZA.MA~- Sr. presidente, nesta· questão 

dá.-s9 um phenomeno que Ee observa. sempre em 
condiçlSea semelhantes ; os homens, cercados 
de i>rejuizos sociaes, cheios de prevenções, jul-
gam !lempre mal os aconteciment.oa, veem-nos 
por um pri$m& que não. é o real, e não se dei-

. x11.111 convencer sinio pela. evidencia dos 
·factos. · . 

Pois bem, senhores, eu digo: os 'Verdadeiros 
deíeiisores dos intereiss~s da lavoura são aquel
les que querem apressar o movimento a.boliciÔ"." 
nista, são 08 que querem a.cabar com a. condição 
servil.· O vírus escravo é que deteriora profun-
dàinen t.e a constituição do paiz. . · 

Vós acreditais que do . desappa.recimento do 
escravo um grande mal ha de resultar para. 
a: riquéza ·e prospe~idade da pa.tria. ; e u, pelo 
oonl?ILl'io, tenho fo que .a producção ha de 
augmentar e com ella a riqueza publica; vós 
acredita.is que estes hilmeu que têm vivido Ili!. 

escravidão, deaapparecem inteirament e para o 
traOallio; e eu ealOu certo de que elles, pela lei 
·nàtural da necessidade de viver, continuarão a 
11er inslrumentos de. trabalho, com a diiferença., 
porém·,de que passarão de instrumentos inertes 
a llistrumentos intelligentes,conscios da propria 
dignidade, movidos pelo intereaae proprio, que 
lhes eéntnplicar& as forçai.- . · 

Vós · acreditais que os ·escravos da la.voun 
correrlo ·para a.ir cidades, mas é porque ni o 
estudais a natu reza humana; . o homem criado 
no C?.ropo, habitutdo li.lavoura, não póde aup
portar a vida. das rnaa, não póde 5ubsistir nos 
centros populosos. (A~artes.) 

O fotnro ha de esclarecer-voa ; e bem pouco 
viverá quem não puder vêl-o ; o fut uro ha de 
mostrar aos lavradores que a abolição da escra
vidão aó lhe póde trazer vantageu.; a pro
ducção ha. de augmentar e augmentar oonside
ravelooente.Eet.es terrores hão de deaappar ecer; 
o agricultor c0mmette um erro em considerar o 
e1cravo como o seu inimigo, em precaveMe 
contra; elle, quando deve olhal-o como ·um au
xiliar e socio em praximo futuro; como compa-
nheiro d& lides e de trabalho, entre os qunes 
seri o .oomI11uns va.nta.gens e fad iga.e . 

Estudem os .nossos agricultores a historia, e 
conclwrão que ·este 11aiz !lio péde ser mais in
felir. do que os dematS pa1zes, em q ue Sll tem 
abolido a eell!'avidão. · 

Em toda a parte onde o poder p ublico tem . 
·esta.ucado a fonte da escravidão; onde quer que 
O hom«n de COUI!& é elevado a pessoa, de a ten
·ailio e propl'iedade de outrem ã d<gnid~e -do 
·cidadlo, ahi o trabalho torna·11e mais pro
ductivo, mai1 perfeito e mais lncrativo para. 
;os posauidor11 de tel'l't.1. · 

Si i.aro se deu até DOI Eatadol-Unidot, onde 
a quastlo se rosolveu 4 cu1ta de rioa de 114D• 
guo e· de oiu•o, ·onde a raga a1gr& erl\ olbada 
com horror IJ&lo1 bltaneo•, por que é que bn dt 

'111éeed.~r o contrario n11te pala 11bu;cir.c!o, que 
· nem m~mo o n or do OICRYO ma ~@ ea\t-
. rilüar ~ • 

Transformai os vossos escravos em· cidadãos, 
em companheiros de trabalho, e vereia como 11e 
mudarà tudo em torno de vós, vereis que 
grande futuro està reservado a. este pl)vo; a 
quem quereis P.or JorÇB:. obrigar.ª julgar qu~ a 
lionra e o ·credito nac1oual, a rlqueza publica 
e pr ivada dependem da existencia do homem . 
escravo ! . · · 

Os que W dizem, faltam 6. verda.ge ; a. escra
vidito nada. engrandece, antes tudo amesquinha; 
blasphema.m contra as leia divinas e b uma
na.s oa que' lhe encarecem as va.nta.gens ·e .pro-, 
curam conserval-a. Homens s.em fé, ·116m ·c0-
ragem, sem· grandeza· ~e coração, _são. todos 
11quelles que não acreditam nos milagre!! da. 
liberda.dé ! · ' 

Senhores, dizem que nó ; BOlhOll a · patulea 
das roa~, que somos os proletarios, ·os desor-
d~iros, os nihili stas. · . 

Não me enverg onho de confessar publica
mente a minha. pobreza. 

Pois bem, Sr. presid!!nte, si Deus tem per
mittido qne a. politica me tenha privado dos 
bens de fortnna., com os quaes p11;ra ella. entrei, 
11.i.nda. me não empobreceu o esp1rito ao ponto de 
j ulgar qne um meu semelhante, nm filho de 
Deus como ·eu, seja uma ma.~hin& de trabalho 
apenas, nm irra.ciona.l, um9. consa, .de qu~ 
tenha. O direito ae me servir e dispôr .como Sl 
de um boi ou.cavallo, de uma casa ou arvore. 

Ousam ain da., senhoree, dizer que ~ós n~ 
somos os ·representantes da nação. Mas quem e 
que então representa a na.9io ~ Si .não eomos 
nós que prêg amos as idéas que alias estão n~ 
conseien ci& de todo9, sereia vl$ os represen~ 
tantes genuinos de u m passa.do que ~lrebucha ~ 

Quantos escr&Y'OS existem neste pau; .~ 
Um mi lhão, ·não é verdade 1 (Apsr:es .) . 
Não é i.000.000 com certeza; · talvez n~ 

passem de 800.000 ; mas tomarei a · média.. de · 
1.000 .000 . . . 

Quem são os proprietarios deste i. 000. 000 do 
escravos~ · 

Tomemos tambem ·u.ma média, Sr. J>resi4 

dente., 10 eecnvoe para cada senhor. Tere
mos 1. 000.000 d e escravos poasuido por i 00 . 000 
senhore1. · 

Entio os· i00.000 senhores , no dizer de 
nossos advel'Slrioa, são a nação bi:azileira, e os 
10.900.000 homem que restam dauarlo de 
.ael-o ~ · . 

Não, Sr. presidente; nós somos 011 v erda.-
de!roa representantes .da nação, nós represen· 
tamos iQ .Q00.000 individnos, quando vós ape
na!! representais iGO. 000 possuidores. de es
cravos. • 

Senhores, quando o nob re presid!lnle do 
co11Selho foi· chamado a toma.t a.a redeaa do go
verno eu estava l onge de sÍijlpôr que ser fa. um 
ao~ seus mais ardentes defensores nesta caaa; 
m!L:l, desde que S. Ex. aqui se apre1entou com 
um programma que a nação applaode, eu 
entendi que, como liberal, não po-J ia deixar · de 
eatar firme no meu posto, prompto a bater-me 
todo1 01 dia1, todas as horas, em todas as oc
caliGu peln victoria. de uma idéa. quo, por mni1 
q1te o dlpDÍ, foi, é e ha de sei:~emp~ co~pa-
1\t\rt. ptt\)t\ll& dai verdadeiros pamdoa libe-
l'MI, - . 
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Não comprehendo liberal, partidarlo d~ ·es

Cl'avidão ; hd. antagonismo entre essas duas 
palavras. 

O Sa. R&TXSBON& dã .um o.parte. 

O SR. Zn1..1. : - Mas, senhores, vós não 
quereis que vos digam parti:la.rios da escravi· 
dão ; e ambsraça.ia entretanto, por todos os 
meios, a extincção da. escravidão! (A1ianc"S.) 

Pensam por ventura so nobres deputados que 
esta: nação se pód,;, contentar com a abolição 
pela morte, pelo fundo da emancipação, ou pela 
generosidade dos propriet~rios ~ . 

· Calcitla.i, senhores, com todos estes ele-
. mentos reunidos, e vereis quanto tempo ain'da. 
teremo.~ de esperar para ver desapparecer deste 
paiz a CQndição se1·vH ; e o Brazil não póde, 
não deve, nãD quer, por sua honra, esp3rar 
tanto. (Trocam-se apartes.) 

Senhores, o nobre presidente do colll!elho 
entrou nesta casa de fronte erguida, com a 
bandeira ·liberal inteiramente desfraldada. 
(Apoiados da maioria.) 

Aos verdadeiros liberaes só resta cercarem 
S. Ex. e.lhe dizerem, como eu digo nesle mo
mento: 
· -Sr. presidente do conselho dos ministras de 
6 de Junho, o que im:eorta é viver bem no go
verno, e não viver multo tempo. Vós m~smo 
traçastes o caminho que vos cumpre segair: 
cnão recuar, não parar, não precipitar."' 

- Si for preciso sabir deste recinto, sahi como 
entrastes, de fronta erguida, de bandeira des
fraldada, acompanhado do partid~ liberal, por
que contra vós não póde absolatamenta a.listar
se o liberal sincerD e convencido ; dapoi$, des
de que estamos em anno de eleição, dentro do 
w:n prazo bem curt'.>, a nação responde~:l si 
estiEo com ella aquelles que a querem ·toda.de 
cida.dãoa,ou aquelles que ainda querem ent-e,er 
no seio da patria a chaga medonha da escr.ivi
dão, incollipa.ti.vel com a civilisaçâ'.o, com a 
humanidade, com a religião e com o systema 

. representativo a ps.rla.mentar. (Apoiados.)-. 
Acredito que a. resposta não ha de ser dt1-

vidosa. .- Entre a escravidão e a liberdade n\to 
pó:le hiwer indeci11l:o. Aquellea que ólbam para 
o füturo hão de estar comno3CD ; e só os que 
se prendem a um passa.do impossivel acompa
.nhat'lo os nobre3 deputados, qu9 nem dizem 
nem sabem mesmo o que querem, e julgam pos'
sivel ainda impedir o movimento n11ocional que 
se tem opera.do, que esta se operando e · que se 
ha. de operar independenteinente de nós, in· 
depentlentemente de tudo, como a evolução n,a-
tlll."alda sociedade brazileira. .. ;,· 

. Não, senhores, a. hora da escravidão está· :a 
bater. E eu me· julga.rei füliz, si em· breve, 

·deste mesmo logar em_ que-neste· momento 
fallo, contemplando com os olhos do espírito 
o va.sto imporia do Cruzeiro, · tendo em 11eu 
seio, do norte ao sul, homens livre&, verdadeiros 
cidadãog, todos igualmente interessados na 

· felicidadCJ da patria., poder dirigit• a Detts o 
m.cu cantico de graças, soltando do intimo. da. 
alma o grito :-A1ie,. libertas, esto peryetwa; 

porque 11 liberdade, senhores, ha de •er a unii:a. 
força capaz. de fazer as nações 01Dderoas che
garem à altura de seus destinos. (Muito bem, 
muito bam. O orador e feliciiado pelo .Sr. 
presidente do conselho e por muitos Srs. rle
p~tad6s.) 

~ão BID. 14 de Jolho de . 1884-
'Vida pag. i52 do Vol. _lll. 

O Sr. Dantas (presidente do conse
lho;)-Procurarei, Sr. presidente, responder 
aos honrados deputados que têm tomado parte 
na discússão da receita pa blica, e fal-o-ei com 
a. calma quo D assumpto impõe, e o mais me
thodicamente que me for possivel. 

Assim, começarei por dar, em syotltese, 
uma idéa dos pontos capitaes dos diecnrsos dos 
honrad03 deputados a quem mo estou refe-
rindo. . 

Foi o primeiro o joven representante .por 
Goyaz,q11e tanto honra a sua provincill ; S. Ex. 
pelo e.studo que mostra. das qu.estões. sujeitas a 
debato da cama.ta, pr;;mette ser em pouco tempo 
mais do que uma. esperança do ]Jaiz (apoiaclO$); 
pois não ha liberal mais sincero e de melhor 
escola.. (Apoiados.) 

Seguiu-se D provecto parlamentar, deputado 
pelo Rio de Jansiro, actualmente o mais antigo 
dos representantes da nação nesta ca.sa, homem 
de creditas feitos, que sempre tratou brilhante
mente· de todas as questões, occn1iando na ca· 
mara logar proeminente., pol" seus talentos e 
por seus estudos, e que, com igual proll.cielici11, 
discute :finanças e JHtera.tura. 

S. E:t. entende, de accõrdo com todos os seus 
collega~, que é pessimo o estado das nossa( 
:finanças; que, para melhorar a situação e equi
librai- o orçamento, cumpre reda?.ir as despezas, 
fücaliaar mais severamente as rendas p11blicas, 
amortizar o pa pol-moeda e restabelecer o padi-ão 
monetario. 

E:!:postos estes pontos capitaee do seu dis
curso, entrou S. Ex. · na apreciação de alguns 
impostos, terreno em que tambem pretendo e 
espero a.com panha.1-o. . • 

Ao honrado deputado pela provincia do Rio 
de Janeiro succedeu na tribana o illustrado 
deput~do pela provinciia das Ala.gôas. S. Ex. 
entend9 quo a soluçã:o da crise financeira de
pende de uma. politica, que to!Iie por_ primeiro 
cuidado curar .das :finanças, com exclusão de 
qualq,ner outra reforma; apreoiou o estado do 
cambio; 'referiu-se ao meio circulante e, como 
o honrado . deputado pelo Rio d:l Janeiro, im
pugnou certos impo;tos, declarandD que não 
daria o seu voto a alguns dellPs. 

Fa.llou, em seguida, o nobre· deputado pela. 
provincia do Rio de Janeiro, o qual discori-011 
sobre os d1Jficits. Referindo-se muito especial
ment) !l conversão da. divida inlerna fundada, 
inquirin da applicação que devia ter o seu pro
ducto ; si convtnba destinai-o á amort!.zação do 
papel-moeda, si a um emprelitimo, pron11ncian· 
do-se S. E:s:. por este ultimo destino que, no 
eawnde? de S. Ex •. , ·seria ma.ii proveitoilo ·ás 
nossas finanças. · · 
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Entrou, finalménte, na ap~ci~li:o de alguns as idéaa do governo e prevendo que da reali-

impostos, partieàl3rmente do territorial. zaqão della.s proviriam ao paiz niales presentes 
S8gaia-ae o honrado deputadó pela provincia e muito maiores fatnros, e dous sustentando 

d•Pern.amb11eó1 o qual, come> a. cama.ra .110 re- com a maior energia. e lacideZ" .a relevan
cordará, pronunciou um doa mais not11.veis dis- eia, a procedeneia das idéas minist.eria.es neste 
=sós que, em meu conceito, temos ouvido assumpto.. · ' . . · 
nesta 8el1Sio. (Apoiados.) S. Ex., co~ o nobre · R6l.evem-me os nobrea deputados que não 
deputado pela proviueia de Goyaz, nas jdéas lhes responda hoje . sobre este · momentoso 
importantes que sustentou, nas theorias que objecto, porque urge e:1:plica.r-me sobre as 
desenvolveu, em. qua~i tudo, ou melhor, em questões :financeiras. · Si me resta.r tempo , 
tudo, veiu poderosa.mente em auxilio do mi- fallarei daquell~ topice oom a. bre'!id~de_ que 
nistroda!azenda, o que lhe agradeço. A minha o caso pecfe, pOlS que posso com 111tuna . sa
tarefa., que é muito pesada., di.minuiu,graças ao tisfaçio a.nnunciar â cama.ra e ao pa.i.z que 
inestimavel auxilio, cGm _que me assi.!Jtiu o il- am nhã será. · apresentado o projecto onde se 
lusnoâdo deputado pela. provincia d e Pernam- i.eham. consignadas as idé'as do ministerio 
buco. sobre a grande questão do elemento servil. 
. O Sa.. Ul'lSUIJ Vx.Am,4:- V. Ex. não pre- O Sa. AN»a°.A.D:Ji:· FrGUl!lllL~:- Si 0s autores 
cisava delle, do projecto quiierein apresentai-o . 

. O .sa. DA.Nr.A.a (p.residente ão comelho) :- O Sa. DANTAS (presidente do conseiho) : -
Orou em ultimo logar, Sr. presidente, o Estou informado de que o apresentarão; vão 
honro.do deputado pela provincia. do Rio de nisto de pleno accôrdo com o rninisterio . . Si, 
Janeiro, o illuetrado Sr. Andrade Fig ueira. pois, o projecto deve ser amauhã presente ã 

Tratou S. Ex. do estado geral das noss:.s fi- ca.mara, si, julgado objecto de deliberação, 
uanÇM, conside?ando-o peaaimo ; manifestou·se entrar no.s debates d6sta. caea., e ~i a ella me 
francamente contr&a. creaçã.o de imposto&, re- fôr Mda a honn. de assistir, terei nease pl&
provando qaalquer aggravação doa existentes, na.rio, que se nos ha de :1.brit , muita. occa.eião · 
e, finalmente, interpello11 o ministro da fa- de encontrar-me C?Ill os nobres_ deputados. De
ze~ .de modo muito \)OBitivo sobrs o ponto moa, porta.n,o, hOJ& o tempo pr1nc1palmente às 
que, em se11 entender, e culminan'9-o da de- questões do orçamento, e faç~ obedeceu.da, 
llella.çlo do de ficie; queria S. Ex. saber ai o t ~o cos~o. a um g rande de:yer; porque •. a 
aetllal ministro da. fazenda é da. opinião de um nao ser :i-ssim, declaro que hoJe nio estarui. 
dos seus antecessores o illuetre Sr Visconde nesta tribuna, mas ao lado de um dos nossos 
de Paranaguá; ai pe:iso.que as d~cnldadea ~ai~ dilectos ª"igos,_ cujG este.do .de saude 

· finan.cein.s. se devem e pódem. resolver pelos ~1i:a, ~a muitos. dias? nes~ c11.p1tal ª .no 
9Dlprestimos ou ai aliás julgo, como o illnstrado PªU: J.nte1ro, os ma1s ser101 cmdados. (M mtos 
Sr. conselheiro La!a.yette; que é preferivel crear apoiados.) 
impcs~os para alcançar esse g rande resaltado. A primeira observação, que occorreu aoa 

Trataram ainda oa. honrados oradores de honrados deputados, foi que a. despeza publica 
saber ai a. autorização, 9.ue o projecto confere entre nós tem tido um deaenvoMmento sem 
para e converter a. . divida. publica. interna., medida. Dahl, dizem SS. E.Ex. , as diflicul
arma o governo de meios-para realiz&r a con- ~ea ilna.uceiras em que noa achamos ; d'ahi 
vereio até 5 ° /o, isto é, ai Oll .5 º/o consti- o desequilibrio de. nossos orçamentos, dahi a. 
tuem o ma;ximo, ou si devem ser con.aiderados depreciação, a ba.il:a do meio circula.nte ; dahi 
·como minimo da operação. · a descida con1tante do cambio ; dahl am 

A eate reapeito fizeram-ee largas considera. Bumma, todas u clifficulds.des q_ue no& a.BBO
çõea, insistindo maia detidamente no 8.llSúm- berbam, e das quaes 8Ó com pradencia,energia, 
pto o J~on:ra® deputado que em ult~o lagar pa.triotia:no e escrupulo, em alto grão, podere· 
mencionei, o qual enxergou contradiçiio em mos sahir, 
r.pplicar-ae, -~um cuo, 0 producto da. con- Sr. presidente, praticas como são os hon
versio da. divida a.o r!llga.te do PU;P~l-moeda, rado.s deputados em assumpto desta natureza, 
e em oatro,_ á cons~daçio da divida. :fine· eat.acariam. ante a. peremptoria resposta, que 
\uante. · · · a· ata t ao meu. e · "to di · Inquiriram tambem da opinião do miiiis- unme 1 ~ª:11 e , spm acu u, ai ~e 
teria aobre o restabelecimento da lei de 1875, foss~e perouttido dar- Ih a. com algumas e:xpu-

fu "to à • ã d · 1 d caçoes. · que . raspei . ellllSa 0 0 pape -moe ª· Não basta dizer que em u~ pa.iz ·a. despeza 
Cr.e10, Sr. preside.nte, que, no. _que toea âa publica cresce, par:i. lançar ao governo a pécha 

questões Ol'.çamenta~llia ou fi.nancell"llll, foram ae P.OUCO economico. na d.istrilnri9ão doa di~ 
e$es os pontos cap1taea de qlle trata~m OI llheiros publicoe. 
no!Jres deputados e,como ,no ~orre: do discurso Este modo de censurar é o menos pro d t 
~e1 de occ11par•me de. 3111tüicaçao do~ n~vo11 para 0 ftm. que todos temais ein ·vista ce cn 

8 
unpostoe e da !"ggral'~ de alglllls, ~e1 to-: . . • 
Dl&Ddo em oouideraçlo tndo quanto dieaeram DêsenvolVUJlen\O da. despeza. publica l · 
OI JQtol honrados co1ltra.dUot'tl111. · Desproporção entre· a despeza. e a receita do 

Houve um pollto. Sr. presidente, em que Estado ! Mas, onde isto sé nio tem dado ~ O 
qaui. todoa aaoofdnram em tocar. . q_ue cumpria a.os honrados: deputados e o Poae· 

. ReAro-me ' quettlo de emaueipaçlo do ele-- riam faze~ muito van tajosamelite, _pois qtt~ lhês 
m&ll&oaenil. dai qual.tio largamente aeocc11pa- 110biiµn ba.bilitações paro t an to, era descer ao 
l'aln·OI honre406 depui.do1, qut.n impupimdo · e~me. de1aa dtts~ia:r .1r.ualysal~a1 . criticai-. ••• 
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O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Temol•o feito 

tantas vezes.~. 
O Sa. DANrAs ~residente do conselho) 

•.. 1111.ra dahi conclmrem pelo excesso ou su
pel"fluidade della. Desta sorte teriam comjus· 
tiça condemnado, mais do que a. despeza. feita, 
aos proprios ministros, qM a autorizaram. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA ; - Tem-s~ feito, 
mas sJi? impenitentes~ incC>rrigiveis. 

O SR. DANTAs (presidente do conselho) :-
0 aparte do nobre deputado me suggere uma 
idêa. Este meio de a.ccusar nada produz; n!to 
tem outro effeito senão desviar a opinião,dar-lhe 
errada direoçãC>, tornando odioso o governo, que 
no .rigoroso desempenho de seus deveres, tendo 
em vista o equilibrio orçamen tario, apl"esenta.-se 
pedindo alguns impostos novos e a aggravação 
de outros. 

Sr. presidente, é precllio que todos saibamos 
que a contribuição que se derrama pela massa 
geral da nação contl'ibuinte, vai revertei' em be
nefüiio de todos, que fazem parte desta socie· 
da.de. 

O Sn. ANDRADE FIGUEili : - Não estão con~ 
vencidos disso. 
. O Ss.. DANTAS (presidente cl,o oonséllw) : -

Sejamos prudentes ; por minha parte quero 
guardar a maior calma. · 

O Sa. Àm>llADE FrGu:r.mA : - Eu fui. 
O Sa. DANTAS (presidente do conselho) : -

Não podemos illudir-Iios uns aos outfos nea!e 
negocio. · 

Insen~ivelmente a contribuição d_as quotas, 
com que cada. um entre para o .erar10. reverte 
em. beileficios que se chamam-navegação dos 
rios, navegação dos ~res, estra.das ~e· ferro, 
engenhos centraes, ed11cação do povo, mstruc
ção publica, j policia, magistratura , exe~cito, 
marinha e tudo quanto constitua o objecto 
coutante dos nosso.e trabalhos, nesta como na. 
outra casa do parlamento. Niaguem, portanto, 
póde com verdade dizer q1:10 a despeza pµblica, 
em geral, ;s tem augmentado sem. que tenhíio 
resultàdo para todos os individuas, que :habitam 
o nosso pa.iz, vantagens mais ou menos im-
portantes. · 

O que cumpre ver, Sr. presidente, é-pri
meiro, ai esta despeza publica tem tido cres
cimento desmedido; em seg11ndo logar, si a 
a.pplica.ção feita da renda do Estado é honesta, 

· conveniente e justa. Eu não sei, pelo me-. 
nos neste debate (e é delle que me oc~upo, 
porque não posso vol:~r ao passad~ para tom,?-r 
a mim uma responsabilidade que minha não e), 
não vi neste debate uwa só aemonstração si
quer, de que a de.speza publica podia ter sido 
menor, e que a. applicaç«o da. renda do E atado 
podia ter aido mais proveito.a&. 

O Sn. A1\°Dtull "F1&UJ:IRA :- Não podíamos 
lazer essa demonatração, porque agora nio se 
tra.ta de deapeza. mas de receite.. 

o Sn. DANTAS (presid~nta do conseiho):
Si não cabe aqui, vai no a.parte do nobre de• 
putado uma censura. contra o vencido, istC> é : 
11i de cada uma dila verbas dos orçamentos de 
despeza.. pülica;, qu• formam oi.sete minist€~ 

rios, o nobre deputa.do, a e.amara em summa, 
se occuparam com largueza, si examinaram 
minuciosamente a. despeza, si discutiram, si 
approvaram umas verbas, rejeitaram outras, 
modificaram alguma:s e decidiram sobre todas, 
não posso eu, sem · fazer uma inj uatiça â. ca.
mara,, admittir duvi·la11 de que esta solução foi 
a . mais consentanea com os pnblicoir inte• 
resses. 

O Sa. ANDB.A.D:& F1GuErRA.:-E' outra ques
tão. 

o s:a. DANTAS (p~esidente do conseMo);
A despeza. publica foi votada e não podia ser 
senão por utilidii.de publica. 
. O SR; P.lilREíltA D'A. Su.VA: -A respoD.Babi· 

lida.de e do govel'no, pela volação da maioria.. 
. O Sa. DA?;T.1.s (presirlente do conselho) :

S1 acamara votou, si. a opposic;ão collaborou 
nesses orçamentos, si reducções foram feita"S . 
como dizer agora que a. despeza publica cresci~ 
mais do que devia~ 

O Ss.: ANnaAnm FIGUEIIU :- Podiamas d~
monstrar isi!o, como demonstrlimos, e a c&mara 
mostrar-se surda.. 

O Sa.. DANTAS (presidente do conselho) :-E• 
presumpção de V. Ex. (apartes.) . 

Deixe-me dizer o meu modo· de ver. O nobre 
deputado tem para si que suas observações, que 
julga fundadas, não foram aceitas pClla maio
ria ; mas, dâ S. Ex. á illastre maioria da. ca
mara o direito de rever!er em seu favor o argu· 
menta. 

A maioria. entende que procedeu mais acer
tadamente, e que s .. Ex. não· tinha razio. E 
como, .segundo a nossa fórmade governo, quem 
resolve ê a maioria., deve considerar que ella 
es~ no bom terreno e que lhe assiste razão. 

O Sn. ANI>IUDE FIGu11:1:11A:-V. Ex. acha 
que a opposição não dem.orrr:trou o excessC> de 
despeza.; eu replico que demonstrou e em 
tempo. 

O Sa.. DANTAS (presiden~e. do ccmselho) :,;,_ 
.V. Ex. julga te1· demonetrado. Não demonstrou, 
como ta.mbem não demonstraria uma these, que 
appresentou quando ultimamente fallou ºllObre 
a.receita. 

·Disse o nobre deputa.do que se poderia fazer 
uma.. economia de :1.0 a :1.2.000: 000$000. 

O Sn.. ANDRADE FIGT.lElR.A :-A presentei emen
das neste sentido: somme a fo1portancia dellas. 

O SB.. ULYSSES VIANNA;- Declaração 'teme-
ra.ria. · 

O SR; DANTAS (presidente do conseZho) :
E eu acudi immedia.tamente - iinpossiveL 
(Apartes.) 

Não faço nenhuma injll!!tiça ao honnào de· 
putado no juizo, que vou aventar. O honrado 
deputado, prestando os mais importan te1 aer.:. 
viços l1ll opposiçil'.o, em gue sa acha como torga 
de resistencia (pois sou dàquelles que entendem, 
e jã tive occasião de dizer, que .~uelles qoe 
resistem tambem apoiam), fez-se habito de aclia.r 
possivel, e:i:~qui vel e facil tudo quanto 9Ul 11ua. 
m.ent$ se afigura·reducção de- chlspeza~ · ·. 
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Si () h()moado deputa.do deixar essa. posi

ção de eonatanw e imptirterrit~ opposicio
nist&, para. occupar s.s clldeirM do governo, 
tendo o peso da responsabilidade e o conhe-

. cimento mais immedia.to dos negocios, ha. de 
ver que não é possível, sem gT!II!.de e ina.d• 

· missivel transtorno dos serviços craados, 
fazer, de uma.-11ô vez, grandes economias, em 
um orçamento que já. vem reduzido desde o 
anno de i877; porque, jastiça seja. feita ao 
partido conserva.dor, o ministerio dessii. época., 
que eu combàt.i desta tribo.na e o nobre depu
ta.do apoiou daq:uella, iniciott importantes eco· 
nomir.a. Era. Inlnistro da. fazenda o honrado Sr. 
Barão de Cotegipe. Pois bem ; esta política 
de economia para que appellá o nobre depu
t.ado comtl unica. taboa. de aalvação, iniciada 
principalmente desde o a.nno de 1877, tem sido 
ininterrompi-damente seguida 11.té hoje, fazendo
se redueções profündas e córtes notaveis. 
(Apartes.) · · 

Como é possivel deixar de prosegnir hoje 
·nesta politica que,felizinente para o 11osao paiz, 
.não ê nova ~ · . 

Poderia. o honrado depo.tado pelo H• dis
tricto do Rio de Janeiro, achando-se na di
reeção dali finanças do Brazil, cortar com um 
-ftat- iO on 1.2.000:000$ em um orçamento 
de !30. 000: 000$ e jã reduzido 1 · 

Impossivel. Não sei si por malicia, ou 
poi: ps.triotismo, deve.11se desejar que neste 
momento mesmo me passasse para a cadeira 
do nobre deputado, e S. Ex. para esta, afim de vermos como realizava o seu plano. Im-
possiyel, repito. · 

Nio quero can9a.r a att9ç!o da c~mara com 
demasiadu citações ; ma.1 neste ponto lerei 
alg11n11 alga.l'i-mos. · 

A cainara. conhece nm traba.lho, dos mais 
importa.ntes qne no genero t11mos, e que, ten:do 
sido po.blice.1o -poucos di1111 a.nte11 da abertura 
dt> parle.manto, e r•pl'Oduzido a frente do. re
latorio do Miniaterio da Fazenda. Nesse tra~ 
balho, qua reputo conaciencioP.JO, pois que 
tem a responsabilidade de um ministro de 
muita intelligencia e hone1\idada , . e que 
foi dQ• mn.is economicos-o Sr. ~onselheiro L9.
f&yetfo-Gle1creve-1e com a ma.ior verdade e 
euctidlio pouivei• o esta.do de nossas .finanças; 
por elle se deviam regular oa nobres de· 
putados. , · 

O Sa • .Am>Mo:& FrilUEtRA: -E regula.mo-nos; 
elle pede remedios heroicos. 

O Sa~ DANTAS !Presidente rlo çonselho) : -
Veja. como V. Ex. qne'r ser contraditorio. Pois 
si eu estou pedindo es1ns remedias, si estou 
11ustentando o prqjecto de orçamento da receita, 
si abundo nas ideas do illuatra.do parecer da 
commissão de orçamento da. cam_ara. dos Srs. 
deputados, ai me ccnaubatancio em toias estaa 
ideas ! ... 

O Sa . .Arm:a.1.n.11 F1GUl!IBA dà. outro aparte. 

O Sa. DANTAS (pre3idente do con3elho): -
Assim V. Ex. perturba a marcha., que quero 
seguir no debate. A caniars. ss.be que ~m níi:o 
.!Jle pedi o minimo augm.ento de despeza, e já 
·1nLe~na redncçio demuitoB contos de réis 

para os encargos pnblicos, no ·que foi. a.poíado 
pelos honrados deputados. . . · 

O nobre deputado pelo.ii• diskicto do Rio 
de .Jnneiro tem um systema invariavel : em
qua.nto um individuo está no poder, elle trava 
de um martello, e, collocando o adversario so
bre a bigorna, dá-lhe sem piedade ; apenas este 
deixa o poder e é. substituido por outro, o hon• 
rado deputado mucb. de linguagem; é aempre 
peior o que vem. · · 

lia pouco o nobre deputado dizia de um de 
:meus a!lteceasores : • Peior do que este ne • 
nhum. > .Pois bem : eu sou peior,-peior sem 
ter feito cousa alguma. 

O SR. ·.ANDlU.J)J: F1ammu: - Para mim .. ·o 
sempre peior o ultimo. 

O Sa. DANTAS (presidente do conseZho) : -
Is~o uão tem loga.r, e cabe-me o direito de re
clamar roais justiça L :. E' o systemado e bota 
al>a.ixo > a.tá q11e chegue 11. aurora da regene
ração. Ella. ha de chegar, não tem duvida. ; mas 
convem esperar ainda um po11co. 

Eu poderia, quanto aos algarismos quê vou 
ler, recorrer ao relatorio, que sobre o estado 
financeiro do paiz fez o Sr. conselheiro Ls.
fayette; Jnall tomarei apen::18 como specimens 
dous oa tres ei:ercicioa para mostrar que i:lão 
tem raziEo o nobre deputado. 

Fiz esta interrogação : 
•As csmal'l!.B nos orçamentos votados têm 

feito redncções, que elevam muito a. di.il"erença. 
em favor do e-:i:ercicio d& 1884-18851 Q!lanto a 
dizer que os uhimos exercícios tem sido en
cerra.dos com deficit entre a renda e a despeza 
tambem ordinaria, os algari1JIDos mostram o 
contrario.> -

Estão ta.mbem contempladas as desp~zae ·ex• 
traordinarias, porqus alo de e:r.ercici~ já li-
quidados. · 

O S!l • .ANDRADlll FIGu:a:rnA: - Isao nadá quer 
dizer. 

O Se.. DANTAS (presidente do crmaellw) : -
Quer dizer muito. Vou provar que os eurci
cios se liquià11ram , . inclusfoe as despeza.s 
extraol.'dina.riaa da tabella e' sem daficit 
ou com pequenos deficits. O nobre deputa.do 
bem vê qua eete argumento colhe, e por :Isto 
IJ.ue.r fugir ; mas eu chamo-o a terreiro e con-
tinuo. ' 

O Sa. ANoRA.DE FIGUE!RA :-0 senado ·aco
ba de transportar para de11pezas · ordi.narias va-
rias verbas da tabella. e. . 
. O SR.. D.à.Nus (presid1mte ci,.:1 conseiho).:-
0 nobre deputado já. estií. censara.ndo o sena.do. 

-(Oontestaçüo do Sr. Andrade F~!JU8ira). Cen· 
sarou-o na ulüma sessão; não podendo vol
tar-se contra a cam!\ra. qae j:l. fez muitas 
redncçõea, ·como 'l'Ou mostrar, s.ccusa, por an
tecipação, o sena.dó. Esperemos pois ; o oi'
Çamento ainda. estã. em elaboração. 

. O Sa. ANDRAD.11 FrGUEm..1.:-0 senado não 
fez mais do que realizar ama idéa, que apre-
€Qei aqui. · 

O Sa. D.a.wrAs .(presidente do·c1111sel'1.o)~
-Essa.. cellBura ·e~tá. no . discu?'SQ de V. Ex., 
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cuja. publica~río é sempre muito fiel; ·além de 
ouvil-o com atlenção, não pude privar-me do 
prazer de o ler. - . 

Mas prosigo n11. demonstração, que tinha en-
cetado: · : · 

e. E:r.erci.cio de i88i-i882: Renda. ordina.
ria. e extraordi.naria -128.937:622~; despeza or
dinaria i20.307:119$; saldo 8.63Õ:503$000. > 
· Eis com.o reapondo ao aparte de V. "E1t., isto 
é, dizendo simplesmente: aqui está a des
peza emaordinaria. Devo lambem· nest.a. oc
casião dizer que concordo com as· idfaa do 
nobre deput;ulo sobre o processo seguido ate 
hoje . no que toca ás despeza.s extra.0rdinarias ; 

· da.hi, a meu. ver, o nosso ma.l, e devemos cor
rigir.nos. 

e. Compa.r.ando-se esse nldo com a despeza 
e:s.traordinaris., q11e foi . de i7 .339: 468$, verifi
ca-se um deficit de 8.708:965$000.> (Apartes.) 

Perdão; deixe-me concluir, e depois permit· 
to-lhe os apartes que quiz.er; mas consinta-me 
que termine esta demonstração, que é. impor
tante. 

« Exercício de i8B2-i883 : Renda ordin11.ri11. e 
e:xtraordinaria. i27. 387: 654S ; despeza ordina-
1•ia. i28.287:455$; deficit 899:801$'()00. 

e Presum.e-se,porém,que este pequeno tl.e·ffoit 
desa.ppa.recerá, quando na liquidaç!io definitiva 
do exercício forem escriptllradas por jogo de 
conta.a as rendas dos telegraphos; typographia 
nacional etc. 

• Exercício de i883-1884 : A receita. é cal
culadir. pelo Thesouro em i3f. 363:962$ e a dea
peza ordinarill. em i29,823:825$; saldo provavel 
L 540: 137$000. > 

O SR. ANDRA.DE F1au:1mu.: -Deate exetci
cio não ha ainda balanço: e amjaizo aet"eo. 

O Sn. DANTAS (presitl.ente do conselho) :
Mas argumento com todos os dados exisl!lutes, 
e â vista. de noasa escript11ração, que já. noa vai 
habilitando para este& calculos. 

O S:a.. AlroRADJl Fiouin:a.A ·:-Desse e:r.ercicio 
nem s_ynopsa ha ; e um exerci cio mui to recêntê, 
que 8:ffida tem seis meza~ addiciona.es. 

O Sa. DANTAS (J»'88icl1m.te do coruelho) :
Q llllnto ao exercieio de i884-i885, ora em dia
c11sdo, co111parada a despeza com. a votada para 
f883-i884, eia o resultado : votado para 1883-
!884, f54.6t6:0B5$942; orçado para 1884-18851 
154.429:795$146; diminuição !86:270$796. 

Vemos, portanto, por esta. demonstração dos 
nosaofl deficits no~ e::s:ercicios immadiatamente 
mais pro:ximos, que o nosso estado real não é 
como o tem pinlado o honrado deputado. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIR.1,:- Infelizmente é 
assim. 

O SR. DANTAS (Fesidente do conselho):
Sr. prasidente, eu quero dizer as cousas como 
ellas são, porque, só procedendo deste modo, 
poderemas convergi._. para. o mesmo fim, con
vencidos da grande neces3idado que aobN nós 
a.ctiia. . 
. E' encto que a politiea. fina.nceira d~ B;azil 
uão tem sido, a meu ver, a melhor, principal
mente em um ponto, e para elle chamo a. att13n• 
ção doa honrados deputados: ·sempre que se 

trata de melhoramentos, de grandes melho!'a-o 
mentos,é defeito de longos ann'ls e nelle incor
remos, libera.as e conser-vadorea, ninguem eal
cula previamente os recursos com que póde 
coDtar para aventurar-se em qualquer eommet
ti~ento. (Apoiados.) 

O Sa. ANI>RA.Dm FmuErRA:- E' o que tenho 
dito sempre e V. Ex. não cessa de censu
rar-me. 

O SR. DANTAS (presidente ele conselho) :.:.. 
Pois bem ; eu o estou confessando : V. E:11:. 
dê-me agora. um apoiado. -

O Sa. ANDRADE F1GoE1ru.:- Don, sim. 
O SR. DANTAS (presidente do conselho) :

Ora graças.a Deus ! (Ao tac.hygrapho) Tome o 
apoiado. (Riso) · 

O Sa. ANDRADE F1GT.JE1R,\:- V. E:r.. repete o 
que eu digo e sempre censura-me porque o 
digo. 

O SR. DA.NUS rpresiderite do con$elho):
Então V. Ex. achá pouco que eu repita. o qae 
V. Ex. tem dito ~ Eu acho muito e quero re
petir. 

O Sa. ANnRADlll FiGUElRil:- Ent'ã:o como ha 
pouco me censnrou ~ 

o Sa. DA.NTAEI (presideitte do conselhO):
Porque não tinha razã:o. 

O SR. ANI>IlADlll FrGuErnA:- Ah! Então 
V. Ex. tambem. não tem_raziio. 

O Sa. DANTAS (presidente elo conset!io)
Não ; agora tenho ; e tanto tenho que V. Ex. me 
deu o apoiado e não póde relractar-se. (Riso.) 

Sr. presidente,en etitava. dizendo que, de lon
gos anuos 11 esta parte, o nosso governo, sem 
diatincçil:o de partidos, se tem torna.do culpado da 
grande falta arguida.. (Apoiados.) 

O Sa. ÁNDRAD:Z FIGUEltu. ;- Si quer que o 
apoie, vamos là: apoiado. · 

O Sn. DANTAS (presidente do conseiho) :
Trat&va-ae, por ·exemplo, de uma estrada de 
ferro, que devia consumir capihes, de 4, 6, iO, 
20 ou 30.000:000$: todos aramos levados nas 
a?:a.S do enthuaiasmo a. adaptar o melhoramento 
reclamado e o deeretãmoe. 

Achava-ae então o governo munido de uma. 
faculdade ; pal."a llllar della abri.a . as arcas do 
Thesouro e encontl'ava-as va11ias. 

Eia a verdade como deve sei.' dita inteira e 
sem rebuço. 

O que reeul!Ava da.hi ~ E' preciso dizel-o ; 
é o minist1·0 da fazenda que o està dizendo 
e deve merecer f<i, sinão pela sua autoridade 
pessoal, ao menos pela- do cargo que e:11:erce. 

O Sa. ANDRADE FrGUEmA. :- O que estr&
nho Ei que V. E::i:., em vez de appla.udir, pelo 
contra~10 me censurasse, quando eu tfa.tava de 
stygma.tiza.r essa. pofüica.. 

O Sn. DANUs (presid~nte do conselho) :
Qual a consequencia disto,repito 1 Não podendo o 
governo resistir ao cumprimento do dever, que 
lhe impunha a. execo:ção d& lei, vinha ás càma
r.i.a e pedia autorizações. Então ê que se cogi
tava dos meiOs. Levantavam-se emprestimos. 
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e llBl'.ll para. os serviços desses emprestimoS se 
cuida.va. de crear -de ante-mão os · recm.·3oe ! 
(Apoiados). Assim se caminhoa .•• 
- . O · Sa. A?\DlUDE FmoEIRA :-E se can:iinha.. 

O SR. ULYss11:s Vu.m;A. :-Era ·a politfoa. do 
falso jubileu :financeiro. 
· · O Sa. DANTAS (presidenta rlo conseiho) 
•• .. e da.hi. procedem as nossas di.ffi.culd.ades ; 
todos os nossos embaraços· tinanceiros vêDl do 
orçamento· e~traordinario. 

Quanto a.o ór~amento ordinario, eu não sei si 
no mundo haverá nm Esta.do que o possa. te!." 
melhor do que o nosso. ' 

O Sa. FEll.llmA Y IANNA: - Sem duvida. 
O Sa. Í:>AN~AB (presidc~He. do ·conselho) : 

Sem duvida, diz-me te.mbem o honra.do depu
tado paio Rio de Janeiro, o Sr. Ferreira Vianna. 
Eu me darei prel!83' em demonstrar isso com 
um estudo, feito sobre cada. um deSlles paizes e 
qua trag.o commigo. O orçamento ordinario do 
Brazil, Sr. presidente, póde ser apresentado 
sem envel:'gonb.e.r-nos. 

O S11.. ANDIU.DE FlGuEu.v.:- Nito a.poiado. 
O Sa. D.Ú.TAS (presidente do conseUi.~) :

Não· ha duvida a. este respeito. Temos recllrsos 
sem precisa.r sobrecarregar a população de pe
sa.dos e vexatorios imp<iatos. Toda.a as difficul
d&des financeiras nascem, portanto, da ta
bella a, ct:ija denominação deve ser maia pro
priamente a de- orçamento extra.ardina.rio. 

Não e o Braiil o nnieo Estado que assim pro
cedà. Poderia a.presentar exemplos de outros 
pair.es que aeguem o mesmo systeina ; a. pro-
pria Franç& errou. . • -

O Sa. FERRBnu VIANNA. : - Muito. 
O SR. D;!.1'rAs ( pr~sidente dá conscZho) 

•.• crassamente e aggravou seu erro neste ul
timo decennio. Quando vfa que todos os seus 

· calculos de renda formulados no orça.manto 
·eram excedidos, disseram os grandes homen11 

- dr. Fr&nl)&: e. Não ha mãos a medir, toca. a de11• 
pender, > E ga.sta.ram tanto que, apezar da 
força formidavel · daquelle paiz, enormemen• 
:te rico. e dotado de recursos inesgota.veis, foi 
dentro em po11cos annos assobel'bado por as
sombrosa crise fü1anceira. Calculou·se alli em 
quatro o producto do imposto ; dentro em pouco 
tempo e:i::oedia ell& ao .duplo desse algarismo. 

O Sn. ULYSSES VIANNA.: - E' que a avaliação 
dos impostos era baixa. 

O Sa. Am'Omo Dl!l SIQtrEuu..: - E' di.llic:!il go
vernar & proaperidade. 

O SR. DANTAS (presidente do cansel.MJ :
E' difficil, e é esta. agora. s. difiicu_lda.de que .se 
está da!ldO nos Esta.dos-Unidos. 

SiDl; ó esta a crise, g,ue ·se està da nde> nos 
Estados-Unidos, a crl.l5e da riqueza; vê-ee 
aquelle Estado actuabnente em iierios em'oa.ra
çoa para applicàr a fins ateis aii sua!il ·sobras, 
que são enormes. 

O Sa. C.um:mmo D.!.. CriNHA : ,_ E' pena não 
lermos nós esin ~risa. · · · 
. ·o S11.. D.A.N"I:.il. (preside~te do. conselho ) ·:
A mataria pre11tar-se·ia a. muita.a considera-

ções ; mas vou resumir, porque preciso de 
tempo para responder a outros argitmentoa. 
Decla.ro que, d'ora em diante, de minha· part'e 
ao monos, não pl'<>porei, 'llio aceitarei, não 
porei em execução despew. alguma extraordi
nada., sem que, com a decretação dellas, sejam 
dados recursos para se lhes fazer face. 

Lembrem-se os nobres. deputa.dos de que 
o governo no seu progr:imma. prometteu não 
augmontar despezas e limitar-se.a. fazer as já 
decretada.e e iniciadas. 

Não au\orisarei, portanto, despeza senlo nos 
termos eii:postos ; teremos assim conseguido 
uma grande conq_uista pa.ra. as nossas finanças, 
conquista que ·a França, como eu çlhia ha pouco, 
só dê certo tempo a e$ttl. parte alcançou, porque 
ella ia em tão vert.iginosa carl."eira que, apezar 
de sua grandissi.ma riqueza, se viu em pouco 
tempo sob a pressão das difficulda.des il.nan
ceiras. Recuou, porém, a tempo,adoptando me
didas conducentes ao fim, que nós hoje temos 
em vista, · 

Tmgo este exemplo do que lã occorreu, por
que nos ·póde aproveitar para nâ"o cahirnios no 
mesmo excesso •. 

E devemos cohibir-nos, porque realmente si 
a tabella C! fôr o reeeptaculo immoderado de 
todas as despezas, que as ·cama.ra> autorizarem 
embora gaiadas por justos e legítimos motivos, 
aonde iremos paral' ~ 
, .A.' banca.rota, isto é,o aniquilamento de nosso 
credito no.exterior, pois tal será o reso.ltado da 
progressiva. dep1•edação de nossos titulo&, pex-s
pectiva esta,que não póde deixar de confranger 
o coração brazileiro. 

. Estamos a.inda eill tempo, Sl"- presidente, e é 
ieso que me anima;. retrocedamos, portanto, 
desse caminho, que leva ao abysmo (apoiados), 
e dentro de poucos: anno.s teremo$ rehabilitado 
as nosBas tinança.s, teremos equilibrado a des
peza com a receita (apoiados), e podel."emos re
corne!;ar ou, antes, reatar esta marcha gloriosa, 
qua temos levado, dotando o pa.i.z de grandes e 
notaveia melhoramentos. (Apoiados,) 

A lt&lia. nos mostrou como aJ."a possivel res• 
tabelecer esse equilíbrio em pouco tempo. 

A lei de 7 de Abril de i88i do ministel"ia 
Magliani não foi senão ·o compendiamento de 
todas as medidas necessarias para dar fu:idez 
ao meio circulante. 

Todos sabem o estado das ;finanças da !ta.lia. ; 
a moagem era o grande imposto, de que se lan· 
ça.va· mão. Veiu o ministerio· organizado, entre 
011tros, com Magliani (este ainda. hoje é minis
tro), obteve a lei quB acabo de mencionar, e 
com ella. e com as providencias antes e depois 
expedidas está hoje a Italia n'uma. sit.uação 
· :financeir:i prospora, tendo o seu meio circulante 
a. maior estoi.bilidado •. 

O Bl'azil é um paiz novo, e pela.s forças v.ivss 
e elementos de grandeza. que a natureza lhe 
deu, àux.iliados e deseuvolvido11 por providen
ciS!I e r!lformas liber)l.es, pensadas e. pradentes, 
h:l. de attra.hir a si o braço e o c11. pi tal estran • 
geiro, que necessariamente hão de immigrar 
para. este vasto e uberrimo t11rritorio, onde dor
,mem lodos oa elementos de riqmiza e germens 
deprtlHperi<'lade que em futuro pro:rimo ganh$.rão 
todo o de8envolvi~to sob a. acção fecundante 
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do trabalho livre, asaoguranc!o-noe um estado ção nos póde advir 1 As finanças, q 11e coD,atituem 
economico e financeiro solidamente :firmado; difficil sciencia, têm todavia o ~u lado facil. 
si, porém, prósegui?mos no caminho que até que é o lado pratico. 
hoje temos trilhado, certamente nada faremos. . Ha. economi9ta1 e nnanceiro1, qne comparam 

- Augmen.to· ~ diminuiçtro de despeza. a.o ?'egimen doine1tico e familiar o regímen do 
Qaiz toma.r para comparação um. decennio, que Estaqo e fa.zem applica.veis as re.~ras daquelle 
aqui tenho: a este. Vejamog agora. nesta r evista. modernis

aim11. a. porcentagem das d6BpeJ.a8 doa diveraoa 
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Em muito do que vou dizer estou de acc6rdo 
com o honTaclo deputado pelo Rio de .J&neiro, 
que me honra. com a. 1ua attença:o · e com 
amizade, que retribao. 

Disse ·S . Ex. em um dos 11eU1 iinportantee 
discursos: e.Não quero B&ber quanto ir-ata o 
inglez, nern o t11rco, nem o frAncez; co.1deClloe 
de nôa, tratem011dou1oesoa negocios.» Temos, e 
é verdacle, Sr. presidente, de e11tad&r o qoe 
nos é peculiar; mu em alguns pontos podewoe 
~COl'l'er-1!-os d:i- aa\orid&de de povos eatran
·geuos ma11 adiantado~. Por exemplo, neate 
negocio das despezaa podiamoe aproveitar 
.Iguma cousa compa.rando ... 

O Sa. F , BJ1Lrs.uuo:- Nio apoiado. 

O Sa. DA.NT.A..e- (presidente : do oonsellui) 
.. • guarda~aa as devidas proporções. O . que 
é uma aociecl"de organiza.da seaão uma ti/.milia. 
em ponto grande 1 P ois; si uma. familia de dez 
pllllOU, lllOl'ando em uma eaa& de certo valor e 
tratiunento, gastar como qa&tro e outra familia 
do mesmo numero de pessoas do me11mo t~r.ta.
mento gasb.r como oito, qual é a eoncluaio f E' 
11ue esta ultima ~o aabe obaervar economfa 
e dispende 111m proporçiO. Co!llo neg&r qÍle 
daqui se possam colher d&doa comparativos e 
cor?llarios ~raticos, applicaveis ás n~Õ88. CQQ • 
cluindo aiis1111 do menor par~- o maior 1 Como 
recusar a liçtõ ecónomice., que dellQ eompal'&-
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0 Se.. ANDiwlJ: FiGu~ru. :- Ahl ha despezas . 
de guei:ra, 

O Sn. .• DANTAS (presidea· '~nselhoJ :- O 
aparte dp · nobre deputa'.!:... ª:: riga a inter
romper ·eata demonstraçã·;~ . ha na historia, 
~ue eu ta~b.a. ·ce o nob~~ df!pÜtado que é muito 
lido póde corrifir-me), não ha um· paiz que não 
tenha. tido neceuidt.de de faier ~andes aac:ri-. 
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fieios com a gnel'I'a, a n·ão ser a PrllilBia.; A 
PrllSsia tem nm orçamento chamado de guerra. 
Além d!! ter esse orçamento esta.va esse Estado 
preparado, ha mnitos annos, para, ao primeiro 
signal, apresentar-se armado, municiado e equi~ 
pado para. a guerra. 

Portanto, os eucrificios que todas as nações 
fe.zem por causa de guerras, Sa.criticio11 a qixe 
nem a França, nem a Inglaterra escaparam 
(como por exemplo o curso forÇado), a Prussia 
os h~via feito com muita aniecedencia, de 
modo qu-e, quan.lo o clarim da batalha chamou 
os axercitos ao campo da. lide, a Prusaia-es
tava perfeitamente apercebida, accrescendo que 
os seus exercitas encon"'1'am facilm<!nte meios 
de subsiste o eia. com poucos sacrificios, o que 
é grande vant1gem. O mesmo teria acontecido 
a Lopez no Paraguay. Quem não sabe que 
Lopez de muitos annos accumulava. elementos 
para a g11erra que nos queria fazer 1 E si o 
Paragu"y fosse pa.iz mais desenvolvido e 
Lopez um homem de estado, as cousas se 
dariam là como se deram na Prussia ; mas 
Lopez foi vencido e pereceu, arrastando em saa. 
ruina. ó P .. ragna.y. · 

A guerra, por conseguinte, in1lue em toda a 
parte para augmento. extraordinario do. dGs
peza, com excepção d.a Prussia e do Para.guay~ 
Do mesmo modo nós poder:iamos allegar que 
ainda hoje .estamos sob o peso dos encargos da. 
guerra do Paragn~y e da silcca. do Ceará. 

·. Vej'.lmos a~ora a proporção do augmento das 
divide.a das diversas nações : · · 
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Eu podia sobre isto dizer ma.is alguma eousa; 

mas fiquemos, porém, aqui. 
Eis, pois, demonstrado :-primeiro, que odes

envolvimento da despeza publica é .simples
menta um facto; não diz cousa nenhuma. ~sse 
facto se tem dado no B'razil em menor escala do 
que em alguns dos paize.s da Europa., come-
9ando pelos melhor governados; segundo, que, 
desde que a. despeza publi oa esta feita, e os en
cargos pesam sobre o credito do Eet.a.do, nós, 
diante da realidade, por peior que ella aeja., 
como goveroo, como poder legialativo, lemos o 
rigoroso dever de estudar o meio de sahir dessa 
di!Bculdade, de obviar o mal. 

Ora.,em ftnanoaa, Sr. presidente.que eu saiba, 
n!o h11. senão dous meio.., porque o terceir-0-
0 empre11timo- desde que constitua systemii. é 
ampyrico, pr~judicial, e peior do que quanto 
imposto ha. 

Ha dous meioa~ economia. e hnpostog, Do.i• 
moatrs.-sa decidido apostolo o hoDrs.do deputado 
pelo Rio de Janeiro; mas S. Eir. não· queira. 
para sua pessoa. esse privilegio, pois elfe lha 
póde ser xnnito bem dispatado pelo honrado de
putado, tambem pelo Rio de Janeiro, o Sr.Fer
reira Vianna, que tam quebrado lanças nesta. 
casa e na imprensa, ha muitos annos; · pela 
verdade do orçamento . 

.A. economia traduz-se pela reducção das ' des
pezas votadas, pela. não decretaçã:o da novas ..• 

O SR.At'i'.DIUDR FrGuEm..i..:-Despe·ze.e que· não 
sejam uteis. 

O Sn.. DA.NrAS (presidente ào cónseihoJ:
Tudo isto é entenàido em termos ha.beis. Fallo 
da e.reação de nova~ despezas, que venh!IID 
sobrecarregar ainda mais o Estado, salvo essas, 
a q-ue se referiu o honrado · deputado ~elo 
Rio da Janeiro e a qne eu ta.m~m adhiro. 
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O outro meio é, COlDJ) disse, o estabeleci
ment.o de novos impostos 011 aggra.vação dos 
existentes. -

·Não ha outros recursos ; não illuda.mos o 
:paiz, não lhe fa.çamos crer que ha outros 
.rómedios e recoraoa para. melhorar aa fiunçu, 
porque a arma q1le -vibrarem os que assim 
enganarem.o povo reverterá. amanhã contra. os 
que nos substitairam. 
, E' preciso ·ter a coragem de !,)Ortar a difli
ouldade e de procurar set.nar o mal Não faça.mos 
patriotagem. 
· O Sn. ANDllD:& FrGu.mtRA. :-Patriotagem 
.não é a. · politic:i. de economias ; é o ge.sta.r 
·muito. · 
.· O SR. DJ.J."ITAs (p1·esicknte do conseiho):
·Qua.ndo eu deixar o poder e com o meu partido 
v oltar para . a. · opposição, desejo e:q1eri
m en <a.r a popnlaridado que me ha de dizer : 
e. no.da de impostos. > Jã. houve n esta cas& 
mn homem muito illustrado e muito respeitavel, 
·mas ex:centrico, que tomotI por norma o se
guinte :e. votar por todas as despezas e contra. 
todos os impoel.os.i> Por cousa. nenhuma faria 
eu iseo ; mas é muito facil esea attilude ; a 
a.uia popular a. favonea. ; nada de impostos : 
economise o governo, córte as despezas. por
que ha. tanto por o.ndi:i ~ortar; reduze. o fonccio· 
nalismo, esse immenso pessoal das repartições, 
e.ssaa obras publicas 1 Isso tudO, porém, não 
passa . de pa.rola.gem.; chegada a. occaaião: Hoc 
opus /1ic labo.r est. 

Póde-se ro:!uzir, é certo, e tanto se póde que 
eu a. proposito vou ler a ca mara a nota. das d ee
pe:.:as ex tr aordinarias pedida9 para. o exercício 
de i884-1885 na tabella a ou, ante&, no or
çs.meuto extraordinario·; 

EXERClCIO DE !884-!88!1 

Qaa11li~ podida no orçamonlo do t8S4-i88G·p:i.ri1 a tabolla 
O do& credites espoel:1es. •• •••• • •• !4M4:~34j7~ 

E111o~d:1& ; 
Auamonllldo: p:1ro cirllllli~ do juro:s 

O. oalradi. do Corro Moryo.11:1. ..... 

Dimlnnlndo : 

·~: 300/jOOO 

blica. ; mea e preciso que tod& a gente saiba 
que iato nos custou ·muito dinheiro. São de1>
pezas já. decretadas ••. 

O Sa. ANDaADl!: Fmu:&mA:-V. Ex. já aggra
vou a despeza com a resoluçilo proroga.tivá.~ 

O Sa. DANTAS (presid.e.iite do conselho): -
Não a.ggravei em cousa alguma. Si pedi um 
pequeno augm~nto foi· para as despeias já de
cretadas .. Q11er1a V. Eis:. o calote 1 E' preciso 
haver muita. clareza nestas asserções. Não é 
diier sómente : «o ministro aggravou a dea-
peu ... 

O S11.. ANDRADE FIGu:imu: - Mss a verda-
de é que aggra.vou. · 

O Sn.. DANTAS (presidente do conseZho ;: 
N!io a~g~vei nada, respeitei a lei do meu. paiz, 
e o pr1me1ro dever do governo é dar exemplo 
do respeito á lei. 

O Sn. A~"DR.1.oz. FrGUEIRA:-Ea nlio accuso 
~ V. E.s:. de faltar o res2eilo á lei; o que digo 
e que Já augmentou a. deepeza. 

O S11.. DÀ.NT.iS (p resideMe cfo conseU10) :..,... 
Não aogmentei ; emprazo o nobre deputado a 
que m'o prove. 

O Se.. ANo!UDE FrGuEm,\ :- Augmentou 
com a resolução proroga.tiva.. 

O SR. DANTAS (presidente do conselho) ; -
lia.vemos de diactitir ÍSBo, e mostrarei ao nobre 
deputado que não; nãO, porem, assim em apar
foa, mas á. vist11. doe documentos ot!iciaes. Por 
exemplo - EmendC1s : estrada. de ferro Mo
gyana 126:360$000. 

O Sa. ANDI\ADE F1Gu1:11L1.:- Ahi està 1 · 
O Sn.. DANTAS (presiámtc do conselho):

Nll:o fui eu quem aagmentou. Que e~carcéo 
Cariam oa 120bre1 deptilatlos por S. Paulo, e 
com tod11 a razão, ai eo não fizel!Se i•to J • 

Mns o ministerio actual tambem já tem füito 
diminuiçõo;i de dcspeia. E,eem querer disputar 
n qualquer miniatorio os elogios, q ne lha cai· 
b~m. perwitta.-mo o honrado dep1:tado d\zer
lho que o mini1terio 24 de Maio foi dos mais 
economicoa, que tem havido naBtereinado. 

O Sn. ANOI\ADlll Frnu111111A:- Foi economico 
ontre rniniaterio~ prodigos; mas no principio 
do reinado hOf!VG ministerios mais economicos . 

No ercdito pedido 
11ar~ :l 01tr:1d:1. 
ilo Porto Alogro 
a UrugU)':lD:l .• 

Prolona:1mcnto d:1 
ost r~da de ferro 
D. Pedro li .... 2.00~:000JOOO 

O Sn. DANTAS (presid11nte do conselho):-
2.~26:4~"91S Recotdo-me de tim, qtie fez uma. grande eco

------ nomia.; o miniatro da fazenda não quiz prover 
21.944:665J8ilô 13 loga.res, alguns do> quaaa indispensaveis á. 

A redue~ão, por-
ta!lto, foi do •.•• 2.300:068J913 

EXERCICIO DE l885-!886 

Qoanlia aeimá demonstrada p:1ra 
1884-lSS!I •• - . . ....... . . .. • : ••• • • •·• • 

. ?.ropo~ta para 1885-1886: ...... , ..... 

boa mareha. do serviço. Depois, o successor 
preencheu-os iminediat .. mente; · e o a.uto1: · des~ 
economia a.llegou-a na cama.ra. como uma 
gl'llnde gloria. Glorias dessas não quero eu. 

O Sn. ÂNDRA.DE Fi.GUEIRA:- E~ queria que 2l. 9,f.:665~6 
20.tsa ,91~08 V. Ex.. invejasse como titulo de gloria. ' eco-: 

nomias dessa. ordem. 
Resolução e!lLto . !SS' - !SSS e _ 

· 1885 - !SSG. . ••••• .• .... ... . . •••• .•• t . 7Gl:0$585j3 O SR. D..u.--us (pre:mlente do crmseiho) : -
· · Só · b d nal' Como fracção _ de um grande todo, desejo ; mas 

_ VeJ& a camara. com as 0 i;is . ª ca iea- fazendo economia& destas e deixando pal!Sar 
,Ção. de aguas, e~p:eza fü~nelh, gastou-~ ! outrllll cons&s nio. 
ma11 de dous mllhoee 8terlinos , e eu creio ' . . 
"9.,ue, desde q11e o mnnicipio não podia •. o Estado o s~ .. ANI>RA.l>:S FIGUKIRA.!- Eu_ querJA qu• . 

. ·~ha o dever de prover e. esta. nece!l8ldade pu- • nllo detusae pa1111ar eataa nem ou~n.a'. 
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O 'SR. D.un&.s Q>resitlente do curwilko) ~ -
E' exaclil.mente -o que e'O. dine. 

Foi diminoida a despez-s do seguinte Illolo : 
Ore lito da estrada. de ferro de 

Porto-Alegre a Uru.guayana. 
Prolbnga.mento da e-strada de 

ferro D. PMro li .•........ 

426:428$973 

~.OOO:<lOO~CfO 

Total...... 2.426;428$973 

Ficou -11ssim redlizida j~ a. ta-
bella e a ..•.•..•••••••... 21.944:665$826 

c:i Sa. ·r:ouRENÇO n:E · Ar.wQu.ERQUl!:: - Não é 
reducção. · 

o Sa. DANTA4> (prosidente do conselho) -
Eston J?l."ovando o que alleguei e o nobre depu~ 
taà.o coo.teatou. . 
Ficou redazida. a........... '2Llll4:'6õ5$'8-26 
A re.mcçãD foi, ds ~ de J 1mho 

IJ31"a cá, de.~.--···........ 2.300:058\l00'3 
(Ápartes.) · 
Eaper;> que a despeza ba. 1h ser dimimüda. 

a.inda me.i1. Não digo q11e o farei, porque não 
àe1•ende só de Illinba. "V00.t11_de ; mas, quando t o
mei a pasb> da. !azend~, estive e::s:aminando as 
l!ousim ~ -enti-9 ontros meios de economia, lem
brei-me de um. 

Vou oexpliear a phr&'Se ·q~e'!lm.pN1guei, por
-qi?& pal" alguns doa que me ouviram talvez nlo 
foese log-0 compreh-endida. . . 

Eu diBSe-que entre~ meios de melhOl"•l' as 
lillll.b.çr.s e~ta a dimin11i9'0 da.• responaabili-
dndes do Estado. . 

Eu me que~ia. referir e reflro-m.'1 a alguns 
contrito~, obras,emprez1u, n respeito doa quae11, 
ai o ·m:infa'terio 11.ctual não dAiJ:a.r o potfer, 1í 
ti'VBl' de viver atG maia longe, cuidarei de var 1i 
6 po•ivel re~ringi1' 11.a o"briqaçlll!l1 contrabid11 
p~Io Estado, 1"1D f~ri,. !lireH01 od,~uirido•, om 
contra.lo11ylllllllgm11tioo11 11m virtll411 clo1 qn11 
1e co1\ocar&rn a.vlllta.dos oapit~ea importut11 e 
1e ~ermn con~idenveia obr1·1. 

E' pl'DVaval que l'l, P.ºHtm ndiar alguns 
4e11es melhoramento• 011 fa111r desappareoer oa 
1171U~ do ll:atado Aabi derivado&. OI DIDll& col
le!l'll de miniatario já 11!1 'Ooeupa.m com e11e 
eliudo. · 

O 'Sa. Amomo llB ·siQuEuu.:--0 ramal de 
Oaro Preto deve merecer a a.ttenção de V. Bx. 

'O S1t. Ut.nst:s VuNNA:- 'E a estrada de 
ferro D. PedYO i. 

O &.. 'DANTAS {presirknte ão ç{)nselho)~
Não .posso dizer 11ada.. São <0bras -decretadasoem 
Vir tucte de lei ; "ha -0ontrato, pri~eiios. 
(Apartes.) 

Não ~-por falta de defereacia q1ie ~ssim pro
c edo ; é .porque nl!.o posso ; mas os uÓbres ·de
putados não podem déscobrir o qne se pasea. 
em minhll mente. 

·füe sejam infemios i politica., mr<s por não 1lOD."" 
..cor.tarem coin elle em -uma qullljtão 110cial •.. 
Sinto profunda.mente a divei'gencia· em que 
neate ponto ~ . acha com o governo um doa 
mem melb.ores co-religion•rios, homem dis-
tincto, ea.racter nobre, · cidadão que estimo 
e considero. Re:firo-me ao illustre deputado por 
Alagôae. 

Não adopt"'° S. Ex. llma reforma que, ei o go
verno conseguir leval-a. a eifeito, jUlgo será a. 
maiI1 pc>ierosa alava.nca para o desen volvhuento 
de nossas fontes de riqueza e aurora auspiciosa. 
d~ um brilhaate futuro pa.ra nossa pa.tria. Che
guei a. dizer pa.rticala!"mente a S. Ex. e agora. 
o digo em publico: minha questão em re
lação a S. EJ:. não é de maia um voto O!l 
menos um voto. Quliera ter a S11.tisfsçio de 
vel--0 nesta. questão aD lado do ministerio. 
pois que · eston convicto que elle defenderia. 
uma boa. e santa eausa. Não esperava vel-o 
segregado, principalmente porque, cnama.do 
para organizar este gabinete; S. Ex. ani
mou-me a que eu tomasse sobre meus hom .. 
bros tão ardo.a tarefa. 

O Sll. F. BBLillUill:- Para eate fi.m W 
o Sa. LounENC}o Dlll A1.11uQU.EllQuli: : -Antes 

de conhecer o p1·ogramn111. 
O Sa. D.1.NTA.S rp1·uid1mte do conselho): -

S. Ex. animou-me, repetindo a censura. qna 
me ha.vil\ feito P.ºr nlo ter aceitado o ministerw 
em 011tra occaaião. 

O Sa., LouuNÇO DE ALBUQUllQUE; - Pel" -
feitamente. 

O Sa. DANTAI (pr1Jsidente do ootuel/w) : -
Vejo com muito pezar que S. E:ic., em Uill& 
que11~0 de vida e morte para o. gabinete, no1 
abandona. 

Como cfüia, é no meio de tudo i1to ~ue 01 
bourado1 de.putadoa dize~ ~dOI : prec1.amoe 
•abir d11!.e circulo: o meio c11"Culantc1 o papel
moeila, 

Ss11hore1, eu nlo conheço nenham povo que 
go~te <lQ ~p&l-moeda COm CU1'10 forçado, 

E1tuda11do a hiatoria de lodoa oa povo•, ea 
dD vi aindi!. um •ó que mantivease e11a perl• 
go10 recur~o por predilecçllo. . 

O papel-moeda a:rlate em ain pais dado por 
cau11a.~ muito eomple:ra.s. Aconteeimenlos ex• 
traordinaríos determinam esta dara necenidllde. 

o·Brazil em tempoe idos viveu livre deate 
mal, Si volvermos ao passado, veremos ·que já 
houve época em qu? · no Brazil o papel-mo.~da 
circulava com ag10 sobre o <)Ura. lufe L1z
mente a.s cousas· ·correram de modo 11- dat'-'ae 
entre nós o que se tem dado ·em todos os 
paizes. 

Não ha um.só do quai·ee .:pOllsa ditel' que nw. 
tenn"B, por máior <1u ·menor eepa.ço -de tem~o, 
ex.perimentado eese mal, de ·fi-o:e todos tem. 
proaursdo curar-se~ W15 'O têm -conseguid~ 
outros a.1nda não. 

O Sa: Ut.Yas:r.a VUNNA:- :A. Cl.espeza <ereada 
pelo sen-a:J.o. _ · 

Nenhum, p~rem, deixa de considerar e111.
panho de hoara o melhorar o meio circu
lante, dar-lh0 e11tal>ilidáde; t>Ois é eate um prin
cipio ·muito ilo111mum ae 11ciencia tlnaueeira. V~ 
àab.i & aegurança. da vida commereial, aa "Vldll 
ln:tuatrial, aa. viaa agric:ola. Quando o meio 

O. SR. D..uir.1.s. (presidente <do oon:ielk9) :-
E' llO meio de tudo . ist.o q,_ue me vejo priv.ado 
do auiilio e ao voto de .mu1 toa ilOll nobres depu
tados que combate!rl o ml:ni.aterio, não porque 
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'ci~e e forçado, nio 'ha nada. que lie poesa.1 . Sobre o papel-moeda tmrec &-llle- pllT& Dio 
couudera.r estavel ; tudo >'li.ria oomo o vento; fazer aqui llill& dissertação- q ua ·estas exp!ica-
:niio se d& ·esse 1iu:xo e reftm:o. coJ11p&l'avel ao ções bastam. . 
~s mar~s. e qo.? se opera. qua.~do o meio ·cii'cu- • O cambio .acompanha. as oscillações -do meio 
la.nte o metalhco ou convers1veJ,.o que vem & -circulante. Quem. se :propuzer por meios .arti
dar no mesme>. . ficiaes a manter cambio fc)r.a. desn.s medidu, 

Si o . i.11strnmuuto de permuta. ó o ouro, 0 fa.z o ,papel de quem pretende e3gotar as agU&B 
e:tcede às necessidades do mercado, toma o ca- -do mar ; o cambio ha .de .continuar a reger-se 
raete.t' .de m.erca.:lora e desappa.rece, inde> pro- por e1111as leis. 
curar Jogar onde é mais necessa.rio. :o Sa. So:un;s ·: - E o nosso thesouro teve a. 

O :papel-moeda. -de -curso for,,aào :não ·tem prova. disto quando quiz sustentar artificial-
" meute o cambia. · ilsses caracteres; é um·verdadeiro empar~ado; 

ha de acompa:nha:r todll."S as vicissitudes do O Sa. DANTAS !Presidente d.o c1mselho) : -
paiz onde v~ve. e onde ·h·a. de viveratà A.morte. ' E antes de nós, a lei ele í846, ::ftx:~ndo o .padrão 

maneta.rio , Jlio teve -0 mesmo :fim~ Fi
:::ou-s9 4$ por oitava. de ouro e 27 d. por i$, 
dando-se então o facto de estar o cambio a 26 i/2 
ou 2ô 314 ; e5sas circum11tanci8.!I mudaram, e o 
que se segu'in consta de nossa. b.istorh. finan
ceira. 

Da:b.i o cambio, ou altO, ora baixo, ao passo 
que com a moeda metallica nã'o se dá tão 
-grandes íla_ctuações: todo~ que a possaem aa
'bem o que tem e. quan:to pod0D1, .com aq uillo 
que tem, obter fóra e dentro do paiz. 

Mas quaea oa meios de melhorar esta situação~. 
Os meios são conhecidos. O papel, mesmo con- · 
V'8rLivel, de auri;o ·Í-Orl,laào, póde ter maior ou: 
menor valor por Cãusas internas. Q ua.12 lo a i 
riqueza a.ugcne.uta -, quando .a .producção é: 
maior , quando a massa das tran•acções 
cresce, quando o commereio prospera.; quando· 
& confiança é grande, o -papel tem ma111 va-. 
lor, como todos sab~m. E' o mesmo que se · 
dil. em refa~o ao individuo que tem fort1ma, 
~ue e traba.lbador, que é peasoa. de bem : . 
qllando. dá um tHulo a. outro, e;;te recebe~o eom: 
m.euoe agi.o e pre'lt<>ndo-lb e maior confiança do 
que si o tit11lo fosse de.do por um sujeito q11e .não 
otferece g&ra.1Hia1, porque nA:o te111 cabedaes, 
ou, ai o tam, entrega-se a e1pecul1:1Çãe1 arris
cadas, ao jogo, à di~sipn~. 

Urge sahirmoa do regimen do eut'lo forçado,. 
Não ae pôde, de momento, aspirar a este reeul· · 
ta<l.o em .nm p&iz com.o o no•o ; ·é preciso come
çar J?Or equilibrar & receita. com a deapeza; ó 
pr.aciso '<! ue o ?1"1l&J?IGD1e> •ztrao~inari? nlo 1cja. . 
fe1~ como ate hoJe, :ameaçando, mais de uma 
Te2, oa no11os ncar1101J, o DOllO proprio credito: 
é preciao qM augmentemos e.afontea«a riqneza 
pt1bliea; é preciso qae sej~moa mai1 eco-
11omicC1S (apoia.dos);; é preciso que; feito i11D, 111 
11elll!ê em adaptar (1011 iilaisten~ nesta. idéa) 
-. fa:lda~io de um banco '<!e cirecll19io, por meio 
do qual a emilsão se fa.ça, retirando-se inteir~ 
mente o papel-moeda, ilorque então ·41. moeda
papel nio nos inspirari l'ecefo. . E desde já de- . 
Claro: este serã o objecto ·de nossos cuidados 
e eat11àos .no intervallo .da sessão parlamentar. 

O SR. F. BELl'SAruo:-V. Ex • .tem essa es
peran~q na .actualidade no Bra.Ul ~ 

O SR. DANns (presidenté do -conselho)~.:..... 
Vamoa caminhando. 

Nlfo basta, ~omo dias&, e·quilibraT a neeit11. . 
com a despeza. · , 

A Rus.siã, ha .20 annos que o conBegufa, e · 
Ia eatà com o curso for9&do a com a• suas finan
ças muito embamçad!llJ ; é · porque o6 r11S11os, 
a1111im como os goveruOl! de outros paizea, a Au<;
tm, por ex~mplo, -além -de <011tra1 eauea•, 1êm 
\'11.m~m sidolll\Üto im:p~dente• 11.0ll '3~8 t>l'
~mentos extra1't'di'llal'i~. 

Não ·sei si já o disse nesta. casa., e peza-me 
repetir o gne j:I. uma vez t~11ha dito a uma ·ca.
mal'!I tão illustrs.da como esta; ma1 seja-me 
permittilo recordar que a foglaterra teve cuTSO 
forçado por muitos annos, le•ando 24 annoa 
a consegui1"a eonveraão.O parlamento reunia
se freqnenteme11te para aasigna.Iar o prazo. 

O gov~rno assegurava semp~ : e alem deste 
prazo não V8..CQOS ; cluigon-se até a rnar~r um 
prazo de .54 dia~. mas só 24 anno11 depois é que 
se eff'octuou u conversão.,. 

Em Fr.ança deram-ee as mesmas difileuldades, 
a.saim como .nos Eatados-Unidoa, cuja. hiatoria é 
bem conhecida. Pois bom : agora eata pa.iz tlim 
ss.Iãoa de i8 :i. 20.000:000$, os quae1 têm lido 
applicados /. &mortizar;ilo da divid&, a reata.ta 
do meio circalante, etc. 

Não desanimemos ; p<>ia 011 recur!o1 de no1.110 
paiz lô111 uoibust;ido o Mo de conlill11ar a bu· 
t&r, 011 mesmo •~r mais qua sufDcionr.e~ para 
vencarmoa as nosaas grando1 difllc11ldade1 e 
parn .acudir aos empenhos de .11&Qão civilhado. e 
livre. E' pr~eo, pcmim, que nio 1101 deiite· 
ma• h1va1• aômente por 01111a confiança ; é pro
ei10 que aej11moa prude11tes, refteatidOll, oacra.
palo10a, economiOOI, em 1umma, muito eeono
micoa. 

E vem a Jll'Oposito responder aqui aoa ho:a.
rado1 daputadoa, que 1e r'3feriram â convenieD.• 
eia ou n~ do regMte do papel-moeda cozn o 
producto liqu.ido da conversio dos juros da di-
vida. interne.. · 

Occupando-.se tambem -deste assumptO,eensu
rou o honrado deputl!do pele> 11• di.strieto<loJUo 
de Janeiro a uolitica financeira do minist.erio. 
.Disse S. Ex.; incre·pando-a de contraditaria : 

• Em um c!Ulo quereis a couveraão., .em ontr-0 
a &Jnorti~ção. ~ Não ha tal ; eu chegarei 
lá. 

Mas pr~ciso primeiro dizer ao honl'ado depu
tado pelo Rio de Janeire, o Sr. Belinrio (per~ 
rnitta-llle S. Ex. pron1.mciar-lhe -0 nome), qu.e 
eu actualmente ainda uão disse que fosH o pl'O
dueto liquido da conversão applica.do .ao re&gMG 
® paper-inoeda. 

{) Sa. F • .Bn.'ISllto :-&til 11.0 projeoto, 
-O Sll. DurrAB (1~esirl<mte do tal\ioiho} :

Perdão ; eu !Ião th'a parte nis90. , • 
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Q SR.ANro:r;to DESIQUEm.A.:-Apoiado. 
o 511.. D.A.!'fTAS (pruidenti; do conselho) :..;,._ 

Vou · explicar-me. 
· Eu ro.e approximo um.pouco da opiDião do 
nobre deputado, nã:o só neste ponto, como ta.io.
bem em outros. No que toca álei de i875, tam
bem não quero o restabelecimento della . Querer 
eu que, por u·ma lei permanente, o governo es
teja habilitado a emittir p :ipel-moeda, qua.nlo 
artificial ou verdadeira:nentg elle entender q cie 
Ia. disso neces11ida.Je 1 ! Eu do. (Apoiado~.) 

Votei no senado C(IDtra. es>a lei. 
- O SR. F. Bl!lus.uuo:- Pois fez mal. Des
culpe-me ql!e diga. isto. 

O Ss.. DANTAS (presidente rJ,9 conselho) :
Tenho aqui a opinião dos dous illustre;; depn
tado3 pelo Rio de Janeiro. 
· Os ·.;as. FEr..REUA VüNYA E AND:lADE Fr

. GOEltt.I. fazem ~igual affirmativo. 
O 811.. DANT.!.8 (presidente do co1iseiho): -

. ~u tpe explicarei. 
. O 'Sa. F _ BELillARio:- Alli ha disposiçiies a 
retocar ; mas eu fallo no tolo, no pensamento 
da lei. 

O S L\. DANTAS (presidente do consellto} : -
Sr. 'Presidente, tem sido uma. que~tio muito 
debatida pelos homens ma.is estn·i iosos e im
portantea do Esta.do, representantes do com
mercio, de bancos, membros do parlamento, ela. 
im;irensa, finalmente peli\s maiores autoridades 
nesta mataria, q ae formam a opinião ; tem eido 
m11ito debatido, digo, se devíamos eom~çar pelo 
resgate do papel-moeda ou pela. conversãp da 
divida interna . 

·R ecordo-me de que aqui, em urn do; annoa 
passados, s1ndo eu deputado, su~tentei c~m aa 
i1izões constantes do discurso impresso nos an.

. naes , que, comquanto quizeese antes de tado a. 
consolidação do meio circulante, como acabei 
·ae dizer, comtado, na imposeibilidad~ de con
seguir logo re•gatar o pa.pel-moe:la, P.ºr uma 
grande operação de crefüo, im.po~s1bilída.de 

· que antito eu reconbecia., como boj~ reeo
-nheço, preferia a. conversão do. divida interna. 
Sustentei, porém, no sen:ido a conveniencia de, 
em êpoca. propria, a loptsr o que ontão chamei 

-e hoje chamo a pofüica do rasgate. Con.qto. 
-isto dos a.nuaee da.quella casa. do parlameo~. 

Dizia eu, senhores : ama Tez que e nosso 
meio circulante fidueiario é inconve~tiTol, moe
tremos por algons a cto3 que nlo queremos 

· eternizar o regimen do ·çurso for~ado. · Entre 
outros meios, o que se ma· afigura possível, de 
momento, é este. · · · 

E' prcciso,porém, que appliquemos a este fun 
uma qua.nlia con>i deravel ; · si não o pu:lermos 
fazer, adiemos para mélhores tempos a inicia-
ção dssta política do resgate. · 

· Applicando estes princi pias à actoalidade, 
.-disse o honrado deputado, tratando da conversão: 

e Pelo contrario, pen!lo que a conversão é ne
cesaaria e facillima ne~te momento ; entendo, 
porém, 11Qe o lucro re 'Ult&nto da differença cios 
JUl'OS nam deve IQr applic&do ao deficit, como 
quer o Sr. Lafayetle, DBm ao resgate do papd· 
moeda, oomo que~ o Sr. Dant~•; m111 sim em 
amortizar a. uova divida conaoUdada. • 

O Sa.. F. Bm.ISAJl.to:-Uma parte; n.ão sera 
preéiso uma amortização tão lata. · 

O Sa. DA?l."TAB · (presidente rlo conselho) :
Senhores, francamente abro mão ao resgate, 
a.gora . •• 

O Sa.. ULYSSES Vumu.:-Apoiado. 
O Sa.. DAN'US (presidente' d o conselh,o) • • • 

e peço .aos meus honrados amigo! da com
missão e a. toda a eamars. que me attendam s. 
este respeito. -

Si os nossos empenhos orçamenta.rios Ião tio 
grandes, si mesmo nem a.inda. está realizada a 
conversão (estamos a vender a pelle do urso 
antes de havei-o morto), vamos ver si o faze• 
mos, para applica.1· o producto ás urgeneia.s or· 
<;:i.mentarias. Antes de tudo, o que querQmos é 
debellar o deficit; é a nosaa deZend.a Oarthago. 
DebeUado o deficit (o que faremos tanto mais 
rapidamente quanto appiicarmos de preferen
cia a eate fim todo; os recursos e sobras) , eu 
eatarei ao lado do honrado deputado p elo· Rio 
de Janeiro e de todos aquelles que quizerem 
consignar esse pro:lucl.o ao- resgate ott a outro 
fim de utilidade publica. 

No meu entender, elle deve convergir p11.ra. o 
mealheiro commum, isto é, ser · destinado a :fi
gurar no orçamento eomo elemento de equi
librio e compensaçã:o da . receito. com a. dee
peza. 

No exclusivo intuito de d efender a commis
são de orçamento, que me merece tofaa ae 
atteaç<fas e tespeito, respondo ao topico de> dis
cuNo do nobr.:· deput:ido, que viu contradição 
onde elfa não existe. 

O rolatorio da fazenda soggeriu a idéa de 
destinar-se a um fim n econornia. ·resultnnt!l da 
conversão; a honra.da. commissão o.esignalo11-
lhe outro destino no aeu projecto de lei. 

Quer o 1·e1gate e amortizaçiio do papel-moeda, 
quer a conaolida.ç~o da div:da fluatua.nte, são 
dous gro.nd<ie fina de utilidade publica; ambos 
convergem para. a. 0001olidaçiio do meio circ11-
l:i.nte ; ambos conspiram para. miinutenção do 
noB10 credito e melhol'amento do no~so esta.do 
finan~iro. 

E onde a. incongruencia de ee altonder aos 
dous fins, a1;plicando earte da economi:1 a um 
e p11rtt1 a ontro W V. Ex. póde condemnar o 
eystoma em si, mus me parece dit!icil que ofüça 
com argumentos convincentes, porque o sys
lema. é bom. Todos os pa.izes hoje e11tão ado
ptau.10 a pratica de fazerem tae> emproatimos 
realisando amortizações pareia.os . · 

o Sll.. ANDRADE FIGUEIRA. dá u~ aparte. 
.. O Sa. DANTÚ (presirli;nte 'rlo conselho) :
V. Ex . póde condeainar a simultaneidade, póde 
dizer : e Applique-se mdo isto ~ um. fim ou a 
outro.> Eu não o aeompanho nesta censurá; 
mas contradição não ha. 

O Sa.. ANI>R.A.Dlli FIGtrEnu:-Ha cont.radicçio. 
O S!L. DANTAS (presidente rlo conselh?): -

Não posso concordar com o nobre deputado. 
O Sa. ANDRADE FrGuErilA dá. um aparte. 
O Sa. D.u.1T..1.1 (presidante do conselho): 

Continuemo11 a tra.tar da conversilo, propria• 
mente dita. Poia ha quem poua põr em duvida. 
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a honestidade que resulta da declaração do g<r Ha poucos mezes ainda bradava-se n.a praça.: 
verno, quando se pr6põe a fazer, em occaeião cE' pl'eciso emittir papel-moeda..> Si o govel"no 
opp_?rtuna, aqni~lo que, ern sem~lbantee con- estivesse por lei autorizado a ·emittir, quem 
d1çoes., eetil'.o fazendo todos os dias as nações· saue si não teria cedido á pressão 1 
mais acreditadas~ · Senhores; seria. uma. calamidade, um erro 

Pois então o l!."-sta.do e, por consequencia, os desastroso e de çonsequencias terríveis, para o 
contribllintes hão de pagar me.ior juro, que os credito publko, dentro e fóra do pa.iz, a el:is
particalares, pelos seus titulas de divida 'f Não tencia de uma lei permanente, que autorizasse 
V~J'.!l-OS a p!"ocura. que têm os de.pos~tos da. n_ossa. qualquer goveruo a emittir pa pel-moe:la. 
d1v1da. :lluctuante ~ Não nos d ave isso abrir os Niio a. aceito, não a quero e peço á camara que 
olhos e convencer de que é nado o ensejo para a não vote. (tlpoiados e apartes.) Si appare
essa operação ~ cer um cataclysmo, pretiro reunir o corpo legis-

Recordo-me da ouvir fallar, aqui ha. alguns la.tlvo immediatamente, prefiro ouvir o conse
annos, em conversão, maa conversão forçada., lho de e.;tado pleno, prefiro fazer todas as con
violenta. Não é essa., porém, a conversão que sult,'ls a todos oa orgã'.os competentes, para m.e 
se deseja.: é a tro~a de uns ti tolos por ou troa .habilitar a lançar mão do alvitre que as cir
que vençam juro menor, mas deiundo ao cre- cnmstaucias aconMlharem ; mas de nenhum 
dor a alternativa de aceitar os Dovos ou de modo quero essa lei, que e al"ma. fabl, convite e 
embolsar-sa do capital; é a conversão feita por provocação ao abuso. (Apaiadc3 e apartes.) Já 
mutuo accôrdo do credor e do devedor. tem06 IIlnito papel-moeda. . 

Ora, is~. que é permittido todos o~ dias nas Peço -~ora que me deixem continuar a lei-
l'elaçõ~s privadas, ha de ser ne~do ao E11- tura. (Lê.) · 
ta.do? (.-!partes .) Devo dizer que, si me achasse nessas affli-

Qaando os titules _são l"esgato.veis ao par, é ctissimas e angustiosas condições e tiv~sse de 
que elles estão muito abaixo de 6 •/o- (Trocam- pedir ao poder legislati•o uma providencia 
s4 diversos apartes.) nest~ sentido, eu tomaria por base esta lei, que 

Eu podia dizer muita cousa para. justificar a r~almente é muito bem pens:i.da; mas não ~tan
regulal"ida le de~ta. funcção do poder publico do do ante a C?-tastrophe n om urgi•lo' pela neces
Brazil, mas creio que a illustração da. cama.ra sida.de, outro que venha depois de mim que a 
me dispensa. desta ociosa demonstração. aceite e proponha. . . 

Ningnem fica prejt!dioado, nem o credor nem E, pr•rgunto : 6 regalar que, em um projecto 
o d~v<)dor. de receita, em uma emenda, s~ diga. que fica 

Diz v devedor (que é o Esta lo) ao porta.dor restaurada esta lei excepcional, feita para acu~ 
da apoiice :-Quer trocar o aen titulo de 6 º/• dir a uma peculial' emergencia de caractel' in
por um de 5 •/o ~-Si lhe faz conta, responde o alantaneo e inadia.vel ~ 
ereJor:-Aceito.-Si recWJ&, responda-lhe o de- o Sa.. F .· Bnt.IsAl110:-Tambem a convetsio 
vedor :-Bem: aqui tem o valor de sua apolice • devia. ser fol'mulada. eni projecto separado. 
-Ei~ a que se reduz a co:wersão. Affi.rmo aos · 
nol>res depute.dos que poacos deb:arão de acceder O SR. DANTAS (presidente do conselho) :-Isso 
à troca, porquB 5 o/0, gare.ntidoa e pagos pon.,. é uma itl<ia orçt:uentaria; a. emissão de papel~ 
tualmente pot• um governo como o brazileíro, r.:o~da é outra. cousa.. 
que tem sabido manter illeso o seu credito, é Tratoa.-s~ de rastringir a amplitude, com que 
um juro muito vantajoso e a.tlra.hente de col- se concedia a emprezas e companhias isenção 
locação de capitaes. (:1pimes.) de direitos de importação e até dos d<> expe-

Si 0 governo não dispuzer de reca.rso11 pro- diante. Procedem essas observações. Tenho 
prios; 011 aZiunde, para realizar a conver~o, aqui uma tabella. demonstrativa da impor• 
nlio a teotarà; maa 0 qne é certo ê que,para. po- ta.ncia de1sea direitos, que deixou de ser co
der aproveitar-se da occasião e não dei- brada. Orçu. por uns poucos de mil contos. 
:ii:e.l-a panar, hs necessidada impreecindivel Realmente é p1•eci10 pôr cobro a isto . 
de munir-se 0 governo da autoriuçil'.o • E' por Comprelieudo que se possam conceder, por 
isso que 8 peço, decla.rando á cama.ra. que 0 li- excel)9ão, esses favores, mas nunca alarga.r
lllite ma.ximodo juro é ode 5o/0 • Si 0 governo lhes a espbera a tal ponto, que redunde em 
realisar esta medida, terá predtado relevante oonsider.1vel a.gorent.ame.rito da. renda publica, 
aerviço ao pniz. _ . . • e muito 1ne11os a. dispensa dos de expediente, 

Vamos á foi de t87o. E11 t11. lei foi feita. em que é a justa !'emuneração a que tem direito a 
circumstancias muito extraoi·dinarie.s e para fazenda publica pelo trabalho das repartições 
obviar gravissima crise commàrciaL o parla- na. arrecadação dos mesmos direitos. Tornar 
menta, estando aberto, solicitou-a e obteve-a 0 quasi que geral uma concessão, que deve ser 
Visconde do Rio Branco, de 11audosa. memoria. feita eal casos extraordinarios, é privar o Es• 
(Lê.) · tado dos meios de custear os serviços. Est& é a. 

(Ha di-oersoi apartes.) opinião do governo e, nesta · conformidade, hei 
Não quero nada. ·edeclaro que,diante de_ um ca- de proceder. 

taclysmo, ai f~ese. governo, · teria corag~m, O SR. ~. B.11LI8.l.R10:- V. Ex. neste ponto 
energia e consc1encia do _dever, para a~su!I!ir a tem o apoio de todos os oonservatiores. 
responsabilidade de_ medidas e::draord.i~anae; o sa. ULYSs•s VxANN..i.:-E tambem de todos 
mas ensinar 0 caminho ao abulOt ensinar a os liberaes. · _ . 
arvorar crise•, 9ne podem ser mais ou menos\ . T__ • __ 

fictícias ou artificiaes, i_SIO D.lo. (Apoiado1 e ~ Sa. F. Bsr.ru11Io:- ~o• o qae eu nao 
ncfo apoiadas.} · sei. · · 
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O Sn. Du;us (presi!kn.te do conselk o):
SI". presidente, chego á questão do imp-0sto 
territorial.. Este imposto é :aovo e por iaso mea.. 
mo deve ter o primeiro loiar na. diacn.ssilo. 
Sobre esta questão, Sr. presidente, resruni
rei o muiLO que tinha. intenção de dizer. Co111 
excepçio do Sr. Belisl!.rio, qmi declarou ap
provar o i.mpoato, si ao mesmo tempo fosse 
çonstgnada. a cl&nsula de que, todos os.annos, se 
diminuiria. nas imp()rt.açõea. eommas igua.es á 
que no a.nno anterior produziesci a contribuição 
territorial, todoa os. mais oradores o 'comba-
teram. . 

Sr . presidente , o impos to l.erritori.a.1, no 
noaso paiz, ha. m.uitJ tempo que é reclamado.. 
Tem-ae esta.do nes.'3.S a.lteroativas : falla-se 
nisto ; muitos o reclamam ; projcctos são a.pre
sent.a.dos ; todo e recuam diante das difficuldadea. 

Chegou, porá~ a oecasião em que é ne
cessario eneafal-o, sob esta. fÓl'ma.. Não se Lra.ta. 
de um imposto de repartição, em que haja 
necessid·1de de cadaetro. Ab.i, sim, a.a ài.fficnl<h
des são enorme.> em outros pa.iies, qua.nt.o m~is 
no noeao. Por meio de cadastro seria. quasi 
inexequivel . E, deZDlis, os economistas ma.ia 
moderno3 e competantes comdaauam o ea.da.s
tro, inclusiue a. Fra:aça,que ha 40 e.tantos annos 
trabalha np empenho de formar e completar o 
se11 cadastro, para r.:aliSa.r s. perequ"a.ção verda.
deira do imposto. 

Mas dizia eu, Sr. presidente : o imposto terri
tori1Ll, como ee pretende no projecto e com a.a 
ed11cções indicada.s pelo nobre de puti<do de 
que eu adepto, não encontra. gr .1ndes difficul
dades na sua. ree.füaçâo, princi pà.lmente ín
cidinJo sômente sobre os t errenos marginaes 
dos municipios atra.ve.11sados par caminhos de 
ferro e •~rvidos por uavega.9il:o fluvial, mas · q11e 
aufiram as vantagens e se aproveitem do bane
ilcio d~saa viação aperfeiçoa da. 
D~~ejo até que o imposto não se elítenda. 

a tOdo o munieipio, a. to.tos os seua poc.toa. 
Eu me explico. Ha. · manicip!o de muitas 
legua&, que em nm!li de 1uas e:r.tro1nida.de11 
te111 esLr1d a de ferro ou navegação , a.o 
pa1so que· na. outra e:i:tremida:te nenhu
ma. inftuencia exerce ena vin. de comm11-
nicaçã? .a.ocelerada. Não ba9ta, pois, que um 
munlc1p10 go:i:e dessas vantage11.11 para qae 
sejam todos os aens terrenos tributa.veis; só 
nos d:t zona que 11e aproveita dellae e qa.e deve 
recahir o imposto. A que ae retlw: e;;sa i111-
posto · de ~notidada t Si a camara me permitte, 
eu lhe direi; tradoz-ee qtlaai que em uma 
alteração na. tarifa das estradas de ferro e no; 
fretes d& l!Av,•gação; a.quelles que auferem os 
lucro1; as vantagens pol" essea melhonmentos 
e que economisam em suas despezas, graças a. 
elles, aão os q ue pagam nm pouco na razão 
dos beneficias que auferem. -

O SR.. ANDll.ADlll F1Ga1uP.A.:- Ellea já pag&m 
na exportação. . 

O . Sa. D..un:A.s (presidente à~ cothtelho) :-. 
~~- a. tAriía foi muilo diminuida e_, a.meu.ver,· 
lllJnstaoiente. Era men com11anheiro de mm.i.s
ter~o um ~os ' homens mais diatin'etcs, mais 
acü.~s e mau zelosos que tenho conhecido, o 
fallecido Sr. B11arqae ds Macedo. Muita. 

vezeg eu lhe disse que elle 'ievava :ai~i to longe 
o seu desejo de diminui!:: n tari.fàa . Tl>daa 
essa& povoaçõea,f&zend&s &'centros boje tem boas 
via.s de cocnmnnicação; ao pll.SSj) qua dlllltes ga.ir 
tavam 20 e ao dias para. levar aos met"ca:loa,eom 
gra.ndes sacri.licios e dispendios, os seus pro· 
dncto3 ; hoje o transporte ae faz em algumas· hOO-as 
e pagando os ft.zendeiro& uma. pequ6lla quota. 
para vía.j ar á vontade, debaixo de coberta. 
enxuta ; p&guam, portanto, esses beneôcioa e 
indemnizem. o Bata.do dos &aerifici.os. feiloa pa.ra. 
lh'os proporcionar. 

OSR. M.1.0>.DowJCLr. dà um aparte. 
O Sa. DA.NTA.S (presi!knte do co,uelho) :

Não diga isso o honrado depa.lado pelo Para. 
Sei flUe o P~rá tem ganho com o desenvolvi
ml!lnto da na.vegar,;ão; e me desvan.~ de ter 
sido o ministro que a11:orisou e ({U& subven.
eionou a navegação do. Puriia, do Ma.ele.ira e do 
Rio Negro, e de ter feito parte do ministe
río que abl·iu o Amazonas a tode.s" as bandei
re.e. Diz o .honrado deputado qu.e. ha. logare~ 
cujo solo não s ubiu de valor por causa dos 
caminhos de ler1·0. Em regra, o p rincipio não 
é veriadeiro. Em caso nenha.m. o terreno 
diminua de valor e na. maioria dos c1ao11 
sóba. 

O Sa. FELICIO l>JB SAN'l'OS : - A.presentei 
nma emenda. excaptuan.io as estrada$ de fel'l'O 
feitas p ' las proviacias e 1111hvencionada.s por 
ellas. {Ha qutl"os apartes.) 

O Se.. D.1.NTA.s {pruide"n.t~ do conse lh~) :
Perdoem-me os IJObres· depnta:ios ; não ha ne
ces·;idade de cadastro. Além disso, a ba1e tomada 
é inaignificante , 2$ por 1:000$000. Já poaaui 
tambem ·muitos t errenos e conheço este aa
alllllpto. O lançamento do imposto é ü cillimo. 

O SR. Fitucto nos SA.NToa:-Não é joato qua 
as provinciaa fuçam estradas de íerl"o e o go
\·erno geral vá lançai· . impostai á margilll. 
delb.s. 

O Sa. DANTAS (preside ii te do conselho): -
Estas razõe3 ba.1tam para ju~Wicar a propoata. 
da receiia. . · 

A camara tam conhecimento da1 balé• oft't
-recidaa, que, a. meu vêr, do boa1. 

O Sa. AN1>1U.1>l!l Ftamwu.:-0 imposto 6 
até de caracter parcial. E' inco11.sfüucional, por
que deve nr lanç&do como medida seral e n& 
proporçlo da fortuna de càda \llll . . 

O Sa. D.lNT.A.IJ (presidente do consel1'o) :
Iseo é iinpoaaivel; é uma utopia; é UJll dssitle
ratum, e, como aapiraçio ideal. póda-ae dizer o 
mesmo em relai;ão a qna.lquer impoato . O im
posto do sello, por exemplo. Qaal a base 
admittida 'I · · · 

Propõe-ee augmento insignitic1mte, que n.i 
· recabir aobre a.s tra.n!acçõea maiorea. ·. 

O Sa • .ANI>RAI>E Frmn:ntA.:- E' engano de 
V. Ex. Dando-lhe caracter progt'esaivo, o 
augmento é exagerado • . 

O_Sa:. DiNTAS [presidente do consslho) :-E' 
uma garanti&; todo o mundo a. doaeja. (Apar.tu.) 

Nós t6Íilamoa \ase diferente de·oQtros pai.ui. 
Em mataria: de aello, elles compreheudem \ndt>. 
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O SR. AND1Ullll: FtGUl!lm..A.:-IsllO é outra. cousa, 

e eu preferia iaso, a que se eleve como V. Ex. 
pi;etende. · 

O Sn. D,i.?QTA.S (presidente do conselho) :
Não vejo motivo para se impugnar este ioiposto: 
elle é maior quanto maior é a. tranaa.cção. (NiZo 
apoiados e apar ;es.) 

Quem faz nma traneacçii'.o no valor de 50 ou 
60:000$, deve·se presumir que tem recursos e 
deve pagar mais do que aquelle que faz um!). 
transacção de 4 ou 6:000$000. 

O Sr... ANDIU.t>l!l Fmul!ltru.:-Dividem:a trans· 
acção e illudem o imposto. 

O SR •. DANTAS (presidtmte do conselho) : -
Não illudem tal. Si dividirem 50:0()0;j; em 10 
letras, paga.m o sello que pagariam por uma só. 

·O Sll.. ANDR!Dl!l FtGUEtR . .\. :-Está. enganado. 

o SR. ANTONIO DE füQUJl:IB.A. :- Ha progres
são. (Ha outro$ apartes.) 

O SR. DANTAS (presidente do conselho) :
Esta hypothe~e ó um pouco gratuita. porque 
ninguem vai 11iVidir uma transacção. 

O Sa. F; BstIMRro :-Eat.á e11g-anado : já. se 
faz isso sem in te rease. · 

O SR. DANTAS (presidente do conselho) :
Então deve mos tomar provideueiaa contra. issti: 

O Sa.. ANDtU.llE FIGU:EIRA. ~ - A proviiencia. 
ó abandonar a progressão.(Ha outros apartes.) 

O Sa. DANTAS ( presideMe do conselho) :
Sobre industrias e pro:fi~sões a acc usação maior 
é que na mesma tabella se incluiram, pu.rs. a 
mesma taxa, profissões muito dilferentea; pnr 
exemplo, a de advoga.do, com a de alug11do1· de 
mobilias, anime.os, etc.Em primeiro logo:r, e~ta 
tabelta pre~icistla ; P,m S"gundo bgar, é questão 
de approximaçl:ío alphabGtica. 

O SR. ÂN'l"Ol!IO Dl!I SIQUEIRA :- Pretendia a 
commis•ilo a~reean tar uma. modificação ; ma.s 
aii ta.balia.~ e~utiam ; nlo innovamoe nad11, 

O Sa. D.usus (p1•esidet1te d~ conselho) :
Á a.ggrava.ção em todo o ca~o não é de ordem a 
cop1prum0UG1' a. sorte de~t.e11 individ11oa, 

Qu11nto ll.O fümo, entra. na. classe de indua• 
tl'ias e proR~11i5a~. e o. cobrança, que foi sempre 
difficil, pa.sea a 'Dl' JDuho íacil, facultan lo uma 
fonte de rPnda, de que o paiz n!o póde pres
cindir. (Apoiados.) 

Qua.nto li.e bebidas, sou da opi oiiío do hon
rado depntado pelo Rio de Janeiro que em 
pl'Ímeiro log ir falloa. Não deve haver a. dis
tincção, s. classificação que algnns ~retendem. 
Anl0 s .de tudo, esta determina d1fficuldades 
pl'at:cas ef ·cilitaabnsos. Ouvi sobre isto o in
tegro inspec tor da alfandega da cõrte :. para 
mim e .competente na. materia e merece toda 
a confiança. Seu parecer, que communiqueí 
aos honri>dos membros da commi•eão de or
çamento, foi neste sentido ; aceito as idéas 
delle. 

O Sa. ANDRADE F1Gu:e:IRA.:-Eleva. na. ra2ão 
da tâ:s.a ~ 

·o. SR •. D.A.NTA8 (presidente do eol'lsoiho): -
Nen:I po!sO deixar de eleviu-. · 

A. 48 

Em. to-la pull'l do mundo eate imposto é as
sim elevado. (Apartes.) 

Foi argumento de qo.e se lanc;ou mão ; mas 
quem quizel:' beber bom vinho, ·pague bem. 
(Ap~iado&.) • . . 

Se os vinhos nacionaes são fal;ifi~ados, é 
preciso tomar providencias contra. os falsifica
dores. 

Eunão tenho nenhum conhecimento disto. ; 
mas o bom senso ms diz que parte desta grita 
póde provir de d validade. Os importadores de 
vinhos estrangeiros não podem ver com bons 
olhos as fabricas de viD.lloa bra.úleiros (apoia
dos) : está tudo falsificado para elles. 

O SR. ANDRAt>lil FrGuEmA:-03 direitos são 
ei:agerados. 

O Sa. ANTONIO DE SrQUE!l\A : - Fabricas 
de vinb.o em paiz onde não se planta uva, é um 
escandalo. . 

O Sa. DANTAS (presidente ão conselho) :
Puni.m-se as fubricae que falsificam. Jà. temos 
montado o serviço da hygiene. Está. mais ou 
menos organi?.ado; tratemos de o m~lhorar para. 
boa fiscal:saçito desses estabelecimentos. 

A Academia d.e Medicin!l, quando exerci 
a pasta do imperio, tinha um gabinete de hy
giene, incuml>ido de estudal' as bebidas. 

Tomemos est!Ul providencias ; mas n<Io nos 
podemos, sem exame e cautela, declarar contra. 
o producto nacional. . 

Paguem imposto, mas tirem a justa rel.ri
baição do seu trabalho : sejam honeatos .e tor
nem acreditad'1. uma industria que póde proa
per!!.r. (Cruzam-se apartos .) 

A um ministro, Sr. presidente, não é dado 
llODS'Jmir por tanto tempo a attenção dacamo.ra, 
pri nci palmante de uma. C3.ma.ra onde é hospede. 

PPço desculpa á camara, porque o tempo 
urge. 

Carecie. de toms.1' em a.tlençã:o tudo qu,.nto 
d is>eram os honra.dos dPputadoa <t ue se têm 
o~cupa.do do orçamento da. recP.i ta ; deee~ ava 
mesmo d01r a. conh~c,r, nií.o aó ~ cJl.mar:•, du1.n
te da qual sempre me o.prtisento re•peitoso, 
mas o.o pa.iz, a._a idesa com q 11e o 11ctual minis
tro d!l fazen la do Br:~zil ae propõe d iri gil· o. 

. :Si fõr preciqo, voltu.rei ao debate. Os pontos 
principa.(l~ me parecem respondidos e manifea
t:Ma f «n.nca. e lealmente & opinião do iroverno. 
( Ap~iodua.:J 

O honrado deputado pelo to> districto 
do Rio de Jo.neiro, cujas opiniões Dl& apraz in
vocar, dizia, ~m um-dos seus· importantes dis
cureos : 11. Senhores, tratemos dos nossos Bego
cios. Esta ''erbía.gem sobre queatões abstractas 
nada adianta ; vamos discutfr .bem as :fi
na.nça.s, que constituem O nervo, a força de UID. 
'\)&iz. » . 

O Sa. ANoIU.D:Z FrGUEIR,\ dâ ama.parte. 

O SR. D.\NTA~ (presidente do· conseiho) :
Então o nobre deputado não me ouviu ; eu 
quero a discussão ampla, e a. que tem ha.vido 
sobre a receita. tem sido muito importante, 
muito util e mnito pertinente. Sem uma violen
ciu. a mett cara.cler não posBO aer inj a e to ; po
derei sel-o inconscientemente ; mas aou avesao 
á injlllltiça. 
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. Mas, diaia. ea, occ11pemo.11os dot D08$0S ne· O S;i.. 0.LlfTA• (presidente do conselho) : -
gocios, e ia. accrescP.ntar, como es~11101 fa· Ah! Sim, s"eobor. E. á o honra.do deput·odo, da 
aeod>, como t8lll08 feito nesl.a discuea4o. pª' ª ~scólá cons0 rvadora e anl:Oritariá, 9úe est& 
cowb~ter a S. Ex, !"a. iod''ª os ineu< adver~a· cooetii.n.teweote a iostigar-we... · - · 
rios. Dão preci~o fal.er-lhPB ioj11stiç&; tenho O sa. ÂNDn4.Dll: FiGOlllR,\. d' Ull:l llp&rte • . 
meio1 ju.ltoll de comba.tel-01 e veacel-oa muilaB 
V)!ZH. o sa. D.u11'.1.I (p~si lc•tll do conaolh~):-

0 .hõorado ·leputado pelo Rio ds J insiro (o Sr. 
O Sa. F11:RRJ!l1RA. \'l4NNA :- Eu pensei que Ferreira Vianua) com toda a. su~ comp~teucia 

V. E.1. queri" signiticllr que oóa estnvamoa, n_ão articulou nina cens1:1ra, aaquer, neate 1en• 
nas · ciMumstanciaa aotnaes, di.:cotin fo a. ft. b_ do cootr~ 0 actud prEmdente do conselho. 
nanças do Brazil com o mini~tro da fazenda 
em familia, porque a11 cadeiras da camara estilo OS.a. ANDB.AI>ll: F1GU1i1llU.;-PPrflil:o ; fe:i; a 
vaziaa. moama ariaiçllo que. eu fiz. (Ha otJCTos 

O Sa. DANTAg (preridente do eonselho): - apartes.-) 
V. E:a:.. ê que qner dizer iuo. O SR, DA.NTA.I (piesiàente do conselho):-

Poeao dher q\\!!l lla opio.ião dos Qielhorea co-re• 
Seu.horas, por hoje faço·ponto sobre ftne.nçaa. li~onario~ do nobre deputada .is declaraçl:leq

1 
Para não deixar de dizer alguma cousa sobre feitas pelo aeta:J. presidente do conselho nésté 

â magna qúest.ão do'<ii~n. do ·elementos'lrvil,~ 80nÜdo, für:i.m oena1ct.iradr.8 correctiasimas. 
~eclararei que · am~nhã se conhecerá qual é o o sa. ANoU.oi: FIGUi:IRA:-Não apoiado . 
pensameoto do gov-rno, e as•im e~L·•rá eatis· 
f eito o eompl'ODli.880 dn ao\ual miniaterio. En· O Sa. DANTÁs (pr esidefltl': tlo CQ1:seiho) :
tendo mesmo que, pa.~a a organizaçlo d,11 Não houve allUBão, houve verdade . A ver
nO!ll!.M nnan~as, a solo~o dessa qu~atã'.o é dade é que eu me recosei a. aceitar est& posl• 

-iudiipeus..vel (apoio.das): ella vai \ra.nquillisal' ção ; mas, em cumprimento oo meu devel' o 
todos os interesses, vai satisfazer uma grande dia.nl.e.das circumata11ci~ do paia,obedaci ~ 
aspiração nAcionaL <Apartes.) O Sa. ANDRA.DE FIGoi;:iu:- E eu tinhà o 

.Discutir a.gori> o aasumpto e acompanhar . direito de 11&bBr por que reousou então e por 
os honrados deputados é precipitar, e eu não que aceit.ou agora. · 
quero i11to n11. diBeuasio: cad& oou~a no s ea lo- o SI\. DANT&ll (pre.tidmce do c~naeiho) :-'-
gar, no seu dia e na. sna. hol'a propria. Cedi ao imperio das circutn1tancias, ourYei•mt 

Sobre a responsabilidRde, em que o honrado ao dever. · 
depntado pqJo Rio de Janeiro tantas veze1 t1;1111 · Fe\eo· ieto, ê natural q11e decla.rl\!!S~ como 
neate aa~umpto insistido, ora la.nçaudo·a. sobre - 'dê 
o ministerio, ora querendo attribuir á corõe. . . eu ltlO pro~oria ª governar, com que 1 a9 me 

apresontana á ôa!ll&ra. ' 
O SR.AND114llB F1au:iua.&. ;-.Não i nuuea quiz Esta.a idéa1 tol'l.m aceitas. Houve aec6rdo1 

dar-lh'a. . houve annuencia, dêo111-lhe o 11oma que qui1e· 
O Sa. SoAllJS :-Direi qoe eaa reapo1uiabili..: rem, m,,. es~ é a verdade. JA di111~ qúe, si u 

dade deve aer e é do governo. minhas ideaa estiveaem em desaccõrdo com aa 
da cor.õa, no bom sentido da palavra.; 1i a 

O SB.. ÂNDIUDll FIGUll:m.l :-Apen&1 tirei oa cor6& nlo pad-1 cleposiblr em mim a 011-
corolla.rioa das deelal'aç!íe11 de V. Ex. · fiança., de que nlo poao pre1cindi1, oomo nin• 
· O Sn. DANTAB (pi·1iicte1ue do carutlho) : ..:..· g uem (poia que & eoróa 11 otomento eesonoial &lll 

Falla-se em projecto imperial, projecto da 110110 syatem& rapreH11tativo) : 1i u lllinbaa 
çorôa etc. Direi, eenhorea, q11e, ei u minbu idéú nlo \)\\deaam in1pirar conãa.n9' ' oor6a., 
idéas e1tiveuem eDl deaaecórdo com u da col'Oa, como uoderia e11 aat.ar tí.lWido neste momento ., 
ou si BB idé8' da. corõa,ostiv'!IB&lll em deuoc6i'do caman l lato é algam1norid~e1 
eom 11.11 minbu, eu Dão ~odia e11tw aqui (tJpoi. O Sa. RATllBOlf4 :-E' o 1y1te1111. 
a._tJos); é preciso decl.ara ·O fra11camente. os D ""' ,,,,,_ JI z~~· 

11.. 4NTA.8 ,,..r,,1-Kf8 uO OO"M tt<J, :-
0 Sa. ANDRAD& F1GUJUaA. :- E a corôa a1 B' o 1y1t1ma • 

. tem t Maa de quem é a responsabilidade de11a1 
' o ss.; ' DANTAS (pl'eslthnte do cons6~ho) :-.. idâa1' Da oorõa qne, ourindQ.a1 de mim, pNS• 
Nem po:iemoq e1tranb.al·o, Não ae póde iieg'a.l' ·t.G1i..no • sua. confiança, ou de mim que· as •ub
~ um ente peosap.te o db'!!HQ de ter opiniõea, metti á. ooróa Y 

O Sa. Amomo l>lll StQUllUl.A.: - E é iQqtiJ O SI\. AllTONIO :om SrQUBIRA : ..,,.. Nd11 nio 
l}eg~r. 9ueremos; nem precisamos 11&ber qu1m1 · aio as 

·o Sa. DANTAS (presidente do conseZho) : - i48as da çorõa., . · · 
Sim,O que niio pôde a11ecedQr ci quo ea111m paiz O .$1\ . M.u1oii. PoBTl!!LLi\ ll OUTROll St\s. D1,, 
livre. !Xlm~ o nosso, haj~ gover_no que se sub· PUT400S : .... Apoia(fo. 
metia iS.11 idêas ·qe um poder irresponeav ~l , · O Sit. D.\mAs (~$idetst~ tlo coiudho) :
si1Dp~e1melite p&!& fa~er-lhe cor~ezia ou para Peço, poi.a, -d6 uma vez por todaa ·ao · honrado 
C'lrva.r-se A Bila 1mpcmç!o. · · ?eputa~o 4u.e não in•i~ta neéte ponto, porqae1 
· o Sa. ANTONIO u S1~µu:-O que é · çor- Já exphqqe1·ma 11dficitntem~nte. -
tac~ é. D1o p~rgiiJ!ta?•SO pol' ,il•o e at\ri'!luir-·e O Sa. A NDR.A.01 F1Gu1mi.1. -Hei . d1dailstir 
~ r•aponabi114a<le a q"em .a. ., t.1111_. __ milli .. ·emq11a!'i.P 'f{ .• ,Ed:a:. •. 11~Q Jllt .atia~.i' •. CQ!P.9 Dão .ro1. Jnt 1atí11ez am "'· · · 
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O Sa._ DAN~As (p~esidente do -0011ullwJ .:- • Póde-se e,pplica.r com justeza ao projecto a c~m

Já que nao sati.sfiz arnda ao hont•ado deputn.do, Sl~f:l foita á lei de 1\'l28, que estab leceu um re
?mprPga?do alia~ t?.los os meus esforços para g~~ento unifórme para todas as camaras mu':' 
~ss~, '(led1r=lhe-e111cen9a para, 9.uando S. Ex. mc1paes, especie de leito do Procusto ao qual 
rns!st1r, nao resp?nder-lhe mais, porque nada tolos têm de accommodar-se. 
mais tenho para d1ze r~lhe. A lei antiga sobre o serviço de criadagem 

ó SR. ANDRADE FiGtiEIRA: - Era melhor ~nand 1 attender ao costume do logar. Este pro
nunca ter dito nada, tinha se compromett!do Jêcto Cf.iler. que ·as mesmal! i.·egralí tpie regulam 
menos. e~te se.r'\l'1ço na corte, regulem-n<> em uma 

· - , . villa dos sertões de <füya~ · ou de Mato GrGsso: ó 
Ê' O S.R. DA:TAS (presidente d_o, cons~llw) •:- mesmo systerna de regcstro, a mesma e!lcri" 

. um pec ado que commeth , exp1al-o-ei. ptu1•ação, as mesmas formalidades, as mesmas 
(Riso.) . . .- . l · · · · , · 

E . · s 'd ·· t t • 1 . d 10tmu as, as mesmas ex1gencia-, ... is, r. pres1 en e, quan o JU gue1 ever . . , 
submetter á sabedoria J esta illustrada camara. O Sa. RA.TISBONA :-V. Ex. esta combatendo 

VozEs :-M11ito bem, muito bem ! 
(O orador é feUcitado pelos . Srs, deputados 

1wesentes.) . 

Sessão em 11 de Julho de 1884 
'Vide pag. ü6 do Voi. IiI 

O Sr. Aristides Spinola (at ten
ção) :-Sr presid ·" nte, o projecto n. 76, que 
es.tabelecff uin regulament~ para a locação àe 
s e1·viços dome -tico~, foi apresentado como a,1di
tivo ao de n. 241 A, bont.em votaçlo, contendo al
terações â lni de 15 de Março de 1879 sobre lo
cação de serviços agricolas. Um dos defeitos que 
o Sr. ministro da aitric11ltura eneont1·ou no 
projecto, approvado. ná ~essão ultima, foi o de~· 
cer a minncíosidade~ escusadas, improprias de 
uma !ai. E~te defeito cresce de ponto no aldi~ 
tivo em discussão. · 

uni principio quo predomin·~ hoje em t'odas as 
codifica ões. Está creando um ente de ra~ão. 

o SR .• BEZERRA DE MENEZES: -Só temos cos~ 
tumes re!at .vamente a e.,cr<1vos; quanto à cria
dos, não. Agora é que se vão estabelecer. 

O Sn.A1nsTmlils SPrnóLA:~Sr.presidente,V"ou 
analysar algumas di.;rosições iJo 1•egulamento 
que se <liseute . Elle distiug-ue M servi<}os f.;itos 
por contractos ou por ajiiste. Parece-me '!Ue 
o; a utores do projecto quizeram se referir, em.;. 
pregando ·essas expre,sões, ao contracto· es
~l'ipto e ao contracto verbal, embora adiante sé 
falle em a}uste escripto. · · 

A differ tmça en tre uma e outra conv11nção 
produz 0ft'eit: s praticos im·, ,oi·tantes. P elo art. 
2° os direitos ·e obi·igaçõ 'S do "mo e d1J criado 
s~rão r egulados : . 1° pelas . estipul;;ições do con
tracto escri ·to; . 2° pelas disposições do l'egula-
msnto, no caso de ajuste. . 

No primeiro caso (contracto) as duvl.das e 
qu estões s 0 rão reaulvidas no fõro ·commum No 
segun io caso (aju~te) s2rão dec itlid<.<s pelo juiz 

.A con~tituiçãe copfet'e á assembiéa ge.ral a de paz, summ,iria111eut3. 
attribui1;ão de legisla r e ao poder executivo Não sfi i qual ·a couveniencia ern pstab>lecér 
a ·de expedir regulamentos pa1·a a boa exec11çào distili.N;ã'O tão profunda. entre os dous contra'" 
das 1tiis. As dnas funcções sãó dlstinctas·; Rm- c:os. As obrig~ções e direims enumera.los hos 
boJ'a haja d lficu dade em traçar pratica.wente arta. 6 e 11 dev .:am servir '\)ara ambos os con.;. 
~li.lha diviBoria. A propria epigtaphe do pr11- tract«li, be.m co:uo outras àisposições, só appli-
Jeéto-regulam;into pa ·a a locação de sei·viço eaveis ao ·ca,m d3 a}uste. 
dorne~tico~indiea que el:e êXce.:te a nossa ai- Segundo os tei•rnos do proj 'Cto, na hypotb<ese 
Çada l' invade H esphe1•a do exe•·.utivo; Je contraêto, IPrá preêiso transformar a escri• 

Si falta-nos o tempo para discutir pl'óje~tos ptura em uu1 éodigo minucioso, <lontra. as re• 
de lei imµo1·L .nt ,, ; si p• ra a discussiio d"s gras do estylo forensfl. . 
leis "nn as falta-nos o tempo, como m lba"' O prnj cio falia em (Jro commum para as 
ratai-o em discússõ ·s d.e ª 'sum ;>to~ re itJla- a:cções provenientes de contt'"cto escriptci, e ·em 
nientares 'l Nós t•m1os na Ord. dô l iv 4. º· . (iJrô ~speGiat para as loc:!l.ções i10 ·· ajuste Já te• 
dispo •ições qu'e reg ulam as relaçõés jurídicas mos Jbposições 'qHB reguia1ti ·essas iicçf.íes. Não 
-entre a.tnos e criado-i .. -:•.s ·qu1i.es eon1inu •:ram a hl!. ne~essii.tade de Cl'earem-se nov:i.'l forlli .>ts pro~ 
vigorar d •po s da l.e\ de t879. Sim insutfiêientffs . cessaes, accumutando ld.~ sobre llutrns, ,p11:rà 
~ssas disposições~ O in-cremeutió qu 'l têm 1.i io • conf11'São tlos juízes.- O r ngufa.mento n. 4.824 de 
~ssas r-ela'çôes im. "ôe a n ••c'e>s dade d'" novos 1-871 determina o lJWCesso das t:ausas, qu.e ·têm 
prec·eito~ leghla.tiV"os ~ Votem·o-< uma lei con.... de ~er decididas· pelos j uizes de paz, e pó lia-se 
cebida '''lli termosgertericós " não nos ernmal·a- . anplical -o ás causas a que se l'efere o·pr·ojecto. 
nhemós em niinuciosidad'es, que, em Jogd' de · E' um mau s.ystema. este de legi8Iai· sem prestar · 
e~clarenerertH) pensamento legislativó, ob~ciJ.o. att(iilção do 11ue ja está [Jrescripto na leglslação. 
teeem"-nt» (Apoiad os .) . . ~ . 

Senhtir"s, encónlró neste j)i'ojecliO um vicio Diz o art. 3° que o JUiz nao aceita?á o re• 
predominante em nosso syste1na tle le·gisiar ew·so npresentado foa"tt do prazo, como s.e 
-a 1lniformid "d'e. O ad.Jitivó contém uma ~erie hou'Vesse ne-cessirlade •de um preMito exprel!só 
de n.edidas, minuci·tj·sa'S, eMuii!ticas, rigoros s 13.'êPte 1rentitlo . · 
e ímtforma~, niiõ atteudendó as cil'MmstaMias Di1•-se-ia, M l el' 'éstr. artigo, qu~ em l:iúil'c.>s 
Ji!léa.es~ :a d iv., rsi :atle '<l ~ eóstun'lt>l3, ás nHc'e:s·s:... l'l'-Ot'i <•ssOil ti ht'iité li:o j 1iz 9.dmihh' apl1'é1l<1.l}tl~s 
datles de um tmi z tll:h wstb cl:htt~ ~· Bmãi.I; inti3!'~~ttt~ fdt•a. ~I! Wmp'lh 
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A competencia do juiz é regular, não pelo 
fóro do contracto, mas pela residencia elo anno. 
A redacção está defeituosa, quando falla em 
juiz de paz da parochía, quando esses juízes 
são eleitos por districtos, nos quaes exercem 
j urisclicção. 

Os art•. 4o e 14 cream um registro de cria
dagem em todas as cidades, v1llas e mais povoa
dos do Imperio, no qual serãoinscriptas as pes
soas que exerce as ·funcções de criado. O 
registro é de um typo uniforme para toda parte. 
O criado que se despede do amo residente na 
côrte é obrigado a levar a sua caderneta ao 
serventaarío encarregado do registro ; do mes
mo modo o eriado, cujo registro foi feito em um 
povoado do interior, tem de voltar ao logar 
donde sahiu, si viajou com o seu amo. MLlitas 
das disposições sobre o serviço do r.egisti:o serão 
inexequiveis, e em Jogar de favorec~rem e ga
rantirem os contractantes, servirão de tropeços. 

Sendo o projecto tão minucioso a ponto de 
determinar a formula das declarações que o 
amo deve inserir na ca:lerneta, como .está no 
art. 80, não dispõe sobre o maximo prazo dessa 
especie de locação. 
· Tra t:mdo dos justos motivos pelo3 quaes po
derá o criado deixar o serviço, o art. 90 enu
mera molestia grave . sua ou de pessoa do sua 
familia. 

Em direito civil sabemos o que constitua a 
familia. Mas, segundo o r egulamento, a fami
lia do criado é sómente a. mulher ou filha sol
teira. Por q.ue excluir o filho menor, a mãi, o 
noto e outras pesso 1s da familia, que estiverem 
a cargo do locador 1 

O art. 12 contém prc::scripção que não póde 
ter execução em todo o Imperio. 

Podendo o registro ser · feito por escrivão de 
paz, s ecretario:i das camaras ou outros empre
gados, entendeu o proj ecto conveniente a crea
ção de funccion arios especi;1es, que serão no
mea dos p<llo millistro da justiça, na côrte, e 
pelos pr()sidentes, 1i>is provinci:ts. 

Não ha neces.;idacle dessa "entralisação. 
Quando trabalhamos por introdu7ir me.lidas 
descentralisadoras em nosso sy, tema adminis
trativo, não convém sobrecarregar o ministro 
da justiça com a attrib11 ição de nomear os ma
trict1ladores de criados. Os nossos ministros 
vivem sitiados pelo~ prBt.endentes aos clifferentes 
logares.da hierarchia administrativa, a começar 
pelos d ;s porteiros. Os a11tor .·s do projecto 
querem ainda aggravár o mal com a nomeação 
dos offi ·ia"s do registro de criadagem. 
(.!lpniados .) 

A'.nda ha outros defüitos. O prnjecto primi
tivo do Sr. Bezerra do Menezes era maia 
simples. 

o Su. RATISBONA:-Peço a palavra. 
O Su. Au:sT .DRS 8P 'NOLA:- Espero que o 

nobre relabr da commissão, que já pediu a 
palavra, nos esclarecerá. 

Na discus-ião do projecto sobre locação de 
serviços, o-; nobrns deputados por Santa Catha
rin 1. e pelo município n ut.ro collocaram-se em 
d 111s extremos. O illustrado de.putado por Santa 
Catharinà, levado por idéas generosas, vaga
mente expandidas, depoi!! da combáter com ve-

hemencia o projecto sobre locaçãQ de se1•viços, 
formulou um substitutivo revogando a legi,s
lação geral, que rege esta ordem de contractos. 

O art. fo do substitutivo é assim concebido: 

« Art. i. ° Ficam revogad3s todas as leis 
e mais disposições da legislação geral sobre 
contractos de locação de serviços. 

O art. 2° dispõe que esses contractos serão 
regulados p.,las assiimbléas provinciaes. Digo 
esses contractos, porque julgo ter sido esse o 
pensamento do . nobre deputado, ainda que o 
art. 2o só falle em emprezarios e assala-
riados. · 

E' admiravel, senhores, a facilidade com que 
o honrado representanLe de Santa Catharina 
f•rmúla· sobre a perna projectos como este,sem 
attender ás normas constitacionàes, sem atten
der á natureza dos differentes confractos que 
se grupam sob fl nome de-locação de serviços, 
e as relações que elles cream. 

Com um traço de penna ci nobre deputado al
tera disposições do acto adJicional ; cercea-nos 
a attribui-ção de legislar sobre actQs do dominio 
do direito civil ; crea novas jurisJicções e com
petencias ; revoga os arts. 226 e seguintes do 
codigo commercial relativos á locação ·mer
cantil ; revoga a ordenação sobre a locação de 
serviços dome, ticos e 011tras disposições legis
lativas referentes a empreitadas, recovagem, 
barcagem, etc. 

O que é mais admiravel é que o illustrn 
autor do substit11tivo, propondo essa prolunda 
alteração em nosso direito constitucional e civil 
só se occupou de locação de serviços di;i estran
geiros, contractados na Europa. 

S. E:x. referiu-se especialmente á parceria 
agricola,'ensaiada em S. Pa11le ; mas entendeu 
que devia fulminar todas as outras especies de 
locação de serviços C<Om o seu projecto. (Apoia
dos.) 

O Sa. PaEsrn:il:NTE:-Observo ao nobre de
putado ·que o que 1°stà em discussão são os ad
ditivo«, e não o substitutivo do nobre deputado 
por Santa Catharina. A este respeito a ·camara 
já deliberou. · 

O Sa. ARISTIDES SPINOÚ : - V. Ex ·. não 
ouviu-me. 

O SR. PaES'DENTE : - Ouvi' perfeitamente. · 
·V. Ex. ia discutir o substitutivo. 

O Sa. AIUSTIDES -8PINOLA: - Não ia discu
til-o. Refe ri-1ne ao substitutivo para notar o 
seguinte contraste: Ao pa -so que o n<i~re 
deputado por Sao.ta Cathar1na quer destruir 
toda legislação sobre locação de serviços· e pri
va1•-nos d<1 attl'ib .ição de legislar sobre essas 
relaçõe~, o n :.bre deputado pelo município 
neutro. co!locando•se em extremo oprosto, 
quet~ que a camara, invadindo as attri buições 
do podei· executivo, vote um rekt·ulamP,nto. mi
nncioso sobre a locação de serviços domesticas. 
V. Ex . , Sr. presidente, não teve, pois, ra.ião 
para interromper-me. Não dis ·utia o _ su ~' sti
tutivo. Expunha o pensamento nell ti contido 
para confrontal;o com o espírito do' additive 
em dis(\Uf!aíto_, 
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O Sa. PRES:DENTE: - Apenas lembrei ao 

nobre dep11tado, o qo.o estava em discussão. 
. O SR. AIUST!Dlil& SPI.NOLA: - São duas opi

ntões extremas. 

mais esclarecida .dos contemporaneol!, melhoT 
orienh<da, ~ente .remorsos por vêl-a permane
cendo em nossa patr\a, e exige que ella desap-

Ponho tel'mos ás rninhas observaçõ~s. Oin
V!lnho em que hanecessidade de algumasdi~po
e1ções sobre o serviço domestico da.s nossas ci
dades mais importantes. Consagrernol-as e.m 
artígos claros, genericos e simi,Jes. mas não 
convertamos em lei o ve:satol'io 1•eguls.inento 
sem discussão. (1líuito o.·m, muito /lem !) 

pareça. . . . 
. O_g~verno, ai.tendendo a essa exigencia. impé

rws1ss1ma, sa.tisfazend<? as aspirações do paiz;, 
comprehende ll sua mtssão e cumpre o seu 
de>' n·. {Apoiados.) 

Oa i-eceios, que têm appA.recido pela e:i:::ecn
ção do programma. do gabinete, &el'iam fünda.dcs 
si . .? gov'3rn.o quízease levantar um dique â opi
n1ao. 

O perigo real esta.ria. em abafal-a, em desco
nhecer-lhe a força, que cada dia cresce e se 
impõe. Ses São em 24 de J ulhO de 1884: 

Vide pag. 32l do Vol. m 
Inj~ria~ o 1!ºªªº paiz os qne cuidam. qne a 

c?nec1encrn, nacional não tem ainda a. força pre
. ctsa para fazer com qne seus reclamos sejam 
attendidos. · O Sr. Aristides Spinola, (si

tencio) Si'. pre,idente, .OS Ot·adores, que en• 
tervieram na discussão do orça1uento da receita 
occuparain-se, sem e::i:cepçiio, ào prograr:nma 
niinisterial sobre o estalo servil. O illustre de
putado pelo Ceará, que antecedeu-me na tri
buna, e a quem tenho a. honra da reaponde!", 
não tratou de Olltro. aasum"?to. Abordarei tamw 
bem aquestão em boa hora submettida ao estudo 
do parfamento. (Apoiados.) . 

Atacando as opiniões contra.rias, esforçar
me-hei por acata!' OS adverearios. Espero que 
o ardor corn que pugno pela causa da aboliçilo, 

·por essa reparação in.a.diavel, nãll me fará des
viar uma linha do respeüo devido as pessoas 
doa meus antagonistas, Não precisamos irritai" o 
debate. 

As grandes convicções sii~ calmas. Tri11m
phantes, imfJOein-se. Vivemos em um:i época 
de tal anarchia mental que a tolerancia. · pa.rll. 
as opiniões contraria e é uma neceBsidade •• , 

O S:a. MAc-DowELL:-A tolerancia pessoal 
sobre tndo. 

o SR. ARí8TIDES SPINOLA:-E' lrma virtude 
que deve brilhar ·nos corpos deliberativos em. 
que se debatem tant.aa opiniões encontradas. 

Trava-se uma grande lula entre as ideas que 
o abolicionismo advoga e os interesses a.fünell.-
tados pela. instiLuição servil. . 

Eu que tive a· ousadia de dirigir desta tri
büna adve1·tendas a. ministel.'ios liberaes por 
debi:arem de lado o magno problema da actuali
dade, regozij~i-me por var o miaisterio de 6 de 
Jull.ho faz~r de~sa qnestão um dos pontos prin
cipaes do seu prog1·amma.. Não são mais licitas 
as posições dubias. Nós que repl'esentamos os 
·d~erentes matize' da opiniS:o nacional temos 
obrigação de mi<nifesbr, com toj~ franq11eza, o 
nosso pensamento a respeito da questão suomet
tida á oamara. 

O SR. ADllIAND PrMENTEL:-A:poiadÓ,' '..,;·e 

0 sn.:Aa1s'l:rnEs SPrNou.: -.E~ ·ile.·a·a~~~t· 
qu.e espiritos superiores,· tendo de in~nife3té.'~~se. 
sobre esta questão, se ·deixem dominar por 
conven.ie11eias p'l.rtidarias, prendam-se pelos 
laços de disciplina partida.ri,., a ponto de esque-

. cerem as SU>iS convicções. (Apoiados.). . 
·A e~eravidão, in.afüui~o ·da. · ba.rbB.ría.. e. d~ 

pti11eado, é de,estada pelo presente. A opiniãó, 

O prol:>lema, por mais que os interessados na: 
exploração do escravo queiram obac:mrecer, está 
hoje muito aimplifieado. 

Para encaminhar a. sua solução faltava-noa 
nm pouc<i de ~oragem e de fé. . 

Estas duas forças animam o honra1o .P'l"esj,
dente do con~elho, que saberã. seguir resohüa- . 
mante a sua estrada.. 

.As antiga.a objecções, que os int~ressados in
ventaram para eus tentar a nefasta. instituição, 
oriundas da tbeologfa, da religião .•• 

O Sa. MA.a-DowEc.L :-Não apoiado. . 
O SR. ÂaIBTIDE8 SPINOL.&.:.;.., •• da plÍ.ysiO

logia, da anthropologia, estão hoje completa
m<mte desmoralisiAdas. 

Em nossâ tempo não se póde mais, sob .pena 
de cahil' no ri.dioulo, trazer a ·cõr, a inferiori
dade da. raça, o clima, a ignorancia, a. con
quista. e ou1ras cau~as para se justificar .o 
capth'1iiro. Toia.s essàe th eorias esliio fóra de 
ci,niba.te. Por is~o, li, com pezar, uma. repre
sentação da Associação Cor:nmercial deste. ci
dade em que, de envolta com observações sobre 
a insufficiencia da lei de 28 de · Setembro e 
sobre as decepções que ella trouxe, procura-se 
pôr as doutrinas anthropologicas de Haockel 
ao sel'viçode commissarios de café, que 1mfe
rem.lucros da exploração do negro. As objeç
ções, que merec9m attanção da. parte do le-
gislador, sito 'as seguintes: · . · 

i." Os escravos. representam capitaes pri. 
vados. . · 

2. ~ Para a renda do Estado concorrem pro• 
duetos do trabalho serv~l •. 

O Sn. 'MAc-DowELL:- Ainda resia outra q~e 
e o in tere~se rla ordem publica. Isto niio é urna 
qaestão de bal:ui~o. . 

O Sil. A1usnnEs St>1NotA.:-Aq11i, como na 
velh.~ :questão da.e machinas que tanto preoc. 
etii>ava os· sentimentalistas, não 110 póda do
ter a· marcha do progresso em nome dos pre-
~ensos soffrime:ntoa de alguns. · 
. A sub~titui~o ha. de se ·fazer. forçosamente. 

Os doutores da escravid\o ·têm procurado 
negar· ao E~tMo ••• 

O SR. RutsBONA. .: ·-:- Nã.o . ~nb.~~-d,ou.t.ores 
da escravidão na· · Brazil, · 
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--sai-
. o- SD. .. btstma SPnioLA. : ,_ • • • o direito 
de fazer e. 1ibe1·ta9ão em nO!Jle de um a11ppo&
to direito do pro11rietario de manter n& ea~ra
vidão alg11ns do me:rnbroa da comm110.iJad6. 
O Eatado tem n&o só o diteit.o, como o dever 
de fazel-o. 
·. O SR. RATISBONA : - Pelos meios rega-
lares. · 

O SR. AlUSTIDll:I SPINOLA. ; - Os nobre1 de
putados do .ttaeu t"º ... . 

O Sa. RAtIS!IONA.: -Não; não solll08. 

: o .sa. Ali. BT.uu SPmoLA:-Veremoe. Os 
mantenedore9 do"-s tatu quo,quando se falia na 
libertação dos negro5 velhos. i•ppellam pan o 
direito de pro~ried&de, querendo, invertidas as 
i:toçõei jul'ldicas, applicar ao escra.vo o preoeito 
constitucional, garantidor da propriF.ida.ie. Eua 
e que-é a étoutr:na communista que, equipa
rando _ o abaso d11. _forga com o direito de pro
priedado, sujeita este ao mPamo regiman, aa 
incertezas -e oscil!Jções da escrávidão. 

O Sa. RATISBONA: ..;. Ningaem aqui equip11-
rou as duas propriedades. V. Ex_ empre>'lla
.11.oa opini&o,que nio temoe. (H'a outros apartu.) 

O Sa. AtttS'liDEe. SPtNoLA. : - A objecçlo 
de · iuconatituoioualidade, d~•snterra.la actual
mente pa!os adveraarioa . da eina'llc' pa9il0, 
foi apresenta~ no5 mearoo1 termOll e com 
a · mesma- insi~tencia,. conl.ra a proposta de 
i8_81. Distille~,s membros do. pal'\ido con
e•f'Vador na~ta e na ot1tra oaaa do pal'la
mento comba.teram-na. e a di'l!ideneia, que 
ae abroquelava com a coBSfüuiç&o. foi vencida. 
pela. lei de 28 de Setembro. Eeaa o~j"<lçào não 
iliude maia a ninguem. Temoe a. tradição le
Bi•liltiva . · O chef~ da minor:a na · ª" mara tem
poraria e o Vi1coade d·• Itaborah7 no •éllado 
yiram que a doutl'ÍD.ll. .que t1q" ipara va, em 11.11me 
da con :1tituiç1v, ·os filho• da &;;crava aos 
ft11e'os da arYof"'• nio foi aceita. Foram de
olt.radoa livr•• 01 filhoi da. M<Jra.n •. não o:.istant.& 
o oapi\M nella empregado, bem como oe ee• 
Cl'a'108 da nação e os que n!o fot1em dadoe â 
mat-ticula no pruo legal, aem indemnttaçia . 
(Apart"'·) 

Estou combateuio, apo:a.Jo, por factos d& sa
cola con 'ervadora, as dou trinas :los itnmolii• 

. listas de hoje. Não soa intr11.11sigente. 
· Aceitei o p!'Ojecto ministerial, dn1 ·fnado a. 
npresaar a. emancip·ição, emb(Jl'a dea~jasse me-
didaa maig radicaes. . . 

O uobre dq;iut11.1o pelo Rio de Jan.'liro ap"Pli
cou aoa abolici0J1i•t.M o conselho que Virgfü> 
de11 a- Dant .. , 10 Pntr&rsm no iuferno. O no~re 
depntado uor Pernambuco notou qlle o cou~elho 
liuha applica ~lo i :i almas fracu dos ciue, co1110 
cliz _o poeta, vtveram no muode eem llÚ&wis e 
~m lot1Yor. 
· Cll4 fJisser 1e.•.•a i~famia, d s1n.:a lodo. 

Os prophetas d-i ba.ne:i.·rota, qn~ f,1zem d·l_: 
pender a prôaperidade do paii-do b~aço a.•cravo, 
Mtio- colldemnt\ •ot ! ·. p&'ll • que o poeta im~
ginoo para. os falsos ad ·vin hos;-\erem a fie• 
~~ p~~ U .C!Jll\a.ti. (Hilaridade.) . . 

C1&8 dal?e reiii era c~ee "·1'dlH.-; ---·--· 

O SR. ANDaADJ: Fmu•rn~:- Qual é a pena 
que, rui. opio.ilJ de . V. Ex., marGcem os a.r
cbitectos da banca-roia 1 

O SR • . A1uST1oss SPINoLA.:- De eorte que 
nlo podem caminhar senlo para tru, cuidando 
que \'ão pe.ra. diante. (Riso.) · 

Pe oM '& t>eder it ·nan.ii era lor toltlls • 
.Ouvi um doe deCe111SOres ma.is estreouos do · 

esclave.gi11mo diz3r na tribnna, ha poucos dias: 
-o gov&rno nio é serio ; o govorno nada 
quer; nôa é qua 11ueremoa alguma cousa.• 
Está. n.o Diario O fficiaL. · 

Os nobrea depatadlll!, q11e .se dizem emanci
padores, q11& declarara.,n não andar ~m mais 
pressa por causa das finanças e doe intere!'SBS 
11rivado~, vinculados ao trabalho servil, fora.m 
incoherentes, não approvando um voto de re
gozijo, que foi proposto para. ser in<:erido .na 
aÇta., pela iibertaçãc> àoll esoravoa "do Amazonas. 

O Sa. RATtaBONA:- S6. doua fazendeiro! dá 
Parahyba do Sul alfürria~m mais e~ravos do 
que toda a provincia do Amatonas. · 
. O Sa. ÂRIBTIO:&ll SP!NOLA.:- Os .eacre.voa do 
Amazonas foram libertados com indemnização 
das propriedlldes, com ap provaçllo "geral, sem 
abuo da lavoura, sem deaorganii"9i0 do tra• 
balhi>, ·sem ucrHicio1 par& as finança~ pro-.. 
vinciaas, sem altenlção da ordem publica ; e 
oa _nobrea deputa.doa, que se declaram emao.
cipadorea, que dizem deaejar, como nós, a 
extincção da. •scravidio, reprovam a em.~1nai-. 
~açãt> do~ captivoa do Amazonae, como uma. 
illegalidade, urna violencia, ums. extoroão .•• 

o ·sa. ANDIU..D:B FIGU.EllU :- Sem_ d11vida. 
O SR. All.istrnzs SP;NoLA:-- Como -po~, 

portàn~o. crer na sineetídade dos que &!lllim 
procedt>m f · 

O SR. Ó.&.11.Los AF~ONSO :-0 minist'lrio. pe.a• 
-~do demittiu o pre~idente do Amazonas, pelo 
seu procedimenLo nesta. questão. 

,) S:a.. A11.:eT<DBS S!';NotA :-tgnoro o motivo 
pelo qual ft>i iemittido o Sr. Theodureto Souto. 

O Sa. ~fao-DowJ:LL :-V. Ex. não ª"be, nem. 
p6de saber si 011 e~cravos do Amazona• eetão 
libert.os, nem o modo por qne o füru.m; são 
atlirm~çõ'~ s gratuitas. 

O Sa. Aarirrr1>11:9 SP'NOLA :-São as ootieiaa 
que ten_ho da província, ·reprodu1.id:a1 pdoajur
naea d·:iiWl ci-1&d11. 

Senhor!'ls. oa fo1rislador»11 de 1871 q11i11ram 
que srande i:arte da tarefa da emancipação t<r 
Cilo$1-~ ás provinoia~. E in •UM pl"evi~Õ<;11 entra• 
ramas quotas doa orç..mentaa provincia"e. E' 
pen' que eate penu.menio fecundo não tive•ae 
111aia lar)la aµµli.~qã:o, e que llÓ,·nentA duaa pro
vincia11_ tivess'!m, nci eoro·entP. anno, oorres:;on• 
dido aos intuitos hWDanit<.rios la lei d : 28 de 
:3etembro. · 

Um do~ td"e~to~ mais luoidos que ad"ogaram 
o. causa da dámooracfa bra~ilo i 1'll, cedo roubado 

·pela. 'l>Ol't• ao a rviç<> da p .tria, Tavar011Baa~o111 
austenton nm plat•o de em .. ncipação por pro• 
v-ínciaa 111o com99ar p ·fas da~ íronteiraa. A mesm~ 
doutrfoa foi aolvog '•la no senado por um. eapi• 
rito · eini11.eate111.ente consttrvador' _, · <le.D.Jido 
~· -' · ' .. 
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õ .A.mazouaa seguiu ·eqes conl!elluis, aegniu 
a do1Jtrina dit foi de 1871, conseguiu tivra.r~se 
da maldi~ inatitq ção co~ oa ci11.ldos doe seus 
or~iuento~. 8 Ol! nobMi; d~PU\<\4;\ou, ce11.sur~m 
ª'provi ncia ! ( ,I[ ui ta bem r ) 

Eu tenho aqui a lei J~ 24 de Abril de 1884 
que creou c. fun lo de Etmanc~p:içã,o amazonen~e, 
!l que não infringe a daturina CQn•tHu,ciona.l. 

O SR. M.i.o-Dow11Lt: .... Nãa apGiado. 
O SR. Aa1sTlDE.3 SPrNoLA: - Eis o que diz 

a lni, (lê): . · 

Ar~. V' Com q fim de au'.'lilar a inicia.tiva 
da liberalidade individu;J e ~llectiva. os sen
ti111ento~ huriu1.nitarfo~ .a, Pºfllthi.ção do ;\m~
zonas e de tealiZ,\'!' sem abalo a solução do 
problema. do ~rabal!to, fica creado o funda 
de«Abolição Amazonense" do valor de 300:000$ 

. dea~inado á . em":ncip~\·ã.o do elewenlQ servil 
11m toda província, sendo a.tá ?QO:QOO$ para o 
munieil)io da ca.pit.al liear livrE1 no dia 5 úe Se
tembl'Q des\e anno, 

.11,rt. 2. 0 No orça.mento para o anno. 1illan,, 
ceiro de !884- 1885 seriio consignadqa os 
elem11nios de recei\a constitutivos do fando de 
dbolição l\mazon.eiwr> ou pelo~ 11aldos d;\ re. 
ceita. geral, ou PQl' t~ag para isso especit!,. 
c;i.das. 
Mt~ 3. • Pelo fundo de cAbolição Amazo

nense> só poderãQ !!&r lil!ertos oa. e~ciravo~ actu .. 
illmente existen~es 11e. pra.vincia. e ~atricula.., 
doa. e 11:v~rQ.a· loa. na.s repartíçõ~s fi!!~~B respe-
~tivas ate a data da pre11 !Q.te lei. . 

Art, 4,o O presidéa~s qa. provinciano re ... 
guiamento qne e~psdir para. execu~ão desta 
l~i determina.rã o proc(l;sQ <'.!e eizi;inoipaçio 
ll'eio fllnda de cAbalição Ama~o~en!!e> ~1:1ndo elQ 
it,ttenção as segn intes l;ia.r,es; 

§ t . 0 O valor de cada escravo para a liberta~ 
çw · serâ aq uelle em que accordare~ a commis .. 
são municipal nomeada. pelo preaíde11te com o 
r&a·•ectivci propri&b.rio, 

§ 2.o A commiasão 11e comporá de tNa. ou 
mais cidadão~. fazendo sempre parte de\la o 
presidente da. Camara. Municipal. 

§ 3.o Fixado o preço, ser4 el\e pago logo 
qne aeja homologatl!> pelQ pre~idente d11, pro
vincia e depoia de paesada a. C'-rta <te li J~ràada . 
pelo/roprietario. · 
~ • o Para classiiicação e detel'minaç.i1> ele 

preferenciaa servirão de modelo ~a deci11õe11 
geraes, q11e fo!'ém adapta veis á. diatribwção do 
fund l de' A'bolição A~aZC!tle~e~. 

§ 5.o .As malriculas a ne~·baçõ3s feit3S a.té 
a data. ela. lei aerviriio de baae para, o cai!lulo 
statistico da popllla.ção e:ecra.va. da. woviocia·. 
Ar~. 5.Q Todo o escra.vo q11e mudar de re .. 

sidenoia de um para outro mullicipio deªta 
pl'Qvi.11cia, .P?r vir.tude ~e qu~lqqer. ºº. ntrar.\o 
ou a.cto jul'ldtCQ tranalat1vo \la. prQpr1edaqe ou a alie equivalente, fica sujeito á var~açíj:Q na. 
estação !ls~l do llltt.D,i!lip~Q p11.fa. 1;rn~e ~e der 
a inudau.ça. . 

§ :l,• A ta~~ da averbação ~11r.á de. f09$ por 
cada escravo, pilgos pelo pr()pl(ietimçi 011 p~la 
pessoa. a. cujo cargo estitier. 

·~· 2.o o prazo dQ pagame11tq J!9rá "ele ao flj11s 
contada\\ da. dl)~ da e11~rad11. ou ~·1~a.nça ªli! 
rQ~denet"° ço!II a ~aç~o ptW 4~ m'1,\W, 

de ~ por ~da. lapaQ c\e 30 d~~~ ~~eden~ea 
qeste Pfllio. 

A,rt. 6.~ Por clP,C)a. escra.vQ 11ajeito a. h~poalo. 
geral Q~r~ paga a sobre~taxe, lle 50 "/o sobre 
o valor de!itrl Q par cad"- escravo ~ão sujei~Q 
a. esse impoata ser!\ 1•aga. a. tun de i00$ JOO. 

Paragr ... pho unico, O prodQCto dll. çoore~taxa. 
e ta:x;a. c1spacial reverterá ao fundo de cAbol\
ção Amazooe~;e" pa.ra eaa. in,!ew11iia.ção. 

Art. 7.~ Toda. a pessoa. que ema.11cipaf ~·.11s 
de cinf'.o e sera vos e to la. a. as!J(lciação qnB ~i be~ 
tar maia.de io ~r~direito a qm dipiu!Ila de= 
Be11e111erito da \:'roviuci~ ·da Ama.zonas- e 3!J 
é.pQc,i. da abolição totaii;er~ verpetuada ~Ili mi! 
monument~ digno de~se s~onteoimeflto. 

Art. 8,0 O ll!lldo que resW.r ~o fnndo da <A~~ 
lição Amazonense•, ot~pois da liber-taç~o «OIU" 
plel11, fierá destino. !o a auxiliar ~ iurn;iigra9ãq 
estrangeira para a provincia, cons~\tuind~·se 
desde logo uma hospedaria para. a rP.cepção dos, 
immigraÍltes nesta capital e procedendo-a~ á 
mediçã.o e demarcação de lotes coloµiues .uas 
regiõ~s mais apropriaJ.as pela clima e ferti
lid11de. 

Art. 9. 0 Constitu.inda a. libe~tação de eaora.
vos, aenV;o relevante ao Estado e é humani• 
dade e inereoedor de recompensa$ que em taes 
casos aa leis ~aseguram na fórma do aviso 
circular do Minillterio do lmperio n. 318da 21 
de Jan~iro do c;orrente anoo, o preaideu~e da 
provipcia recomuiendarâ. nos ~erU10& getjqo~ 
t>1es s~rviços ao goven.o geni.I. 

Art. !O. Quando se veri1icar pela matricula 
que o eecr11.vo é africano introduzido depois da 
lei de 1 de Novembro d·~ f83t, o \)l'Omotor ~u
blico intentará a competente acção de liberila
de nos ter111oa da legisla,ção em vigor. . 

Art. 11. No esta.beleoimeuto de ooloniae. 
agricolaa na provinci~ o gov&rna collncari, 
do modo o 111ais conveniente os escravos liber.
tos em virtnde da pre11ent& lei, auitn como o~ . 
ingenuoiuegu11do a lei de 28 da Sete11:1bro de. 
1871. 

Art. i2. Revogam-se a.a exeepções estab~ ... 
Jpc"das nos arts, i• e 20 da lei n. 580 de 
25 1e Ma1o de i8~ eD'.l :relação 4 ieençio QQ 
impQl!to de averbação de eaçra,vos 11-ptra~{)~ 
na provincia, · 

Att. !~, RevC>§'~m .. n a11 ~ispo~~gõe1 01ª co:11~ 
t~ari(l, 

O e:x-prssidente do Ama.zona1, . & S~. Theo-. 
dure to .Sou !O, que sanccio ao11 e3aa lei, preatou 
nm relevante serviço li causa da liberdade. 

9 ~!\• A11RlAND PIMENTJl:l'.,: - .Apoiailo. 
O· SR· Mt{srrn!lls SPlNOl:.4 : - A provi-. .. 

eia, qqe digl\e.tr}ente aillili-nislPoq, appl11iude..o, 
Esses app!P.llsos çgmperu1a.m bem !ª ce.n~ll!lli• 
qu~ os \nter~-1s~doe ~ !'aeravi~ Jeqi dmgiQ.p 
a,o l)eªellm•itQ e-x-prea1denta. 

O Sa. AnRIA?fO PrMlllNT.l!lL:-A..emancipa~ 
d~ es3ra,v(I~ do .i\;q1E1iconas f~"'!~ ~'1!.I! !cl:'Qalqs, 
nem pertW-baçõee. 

Q Sl!,, ARlsl"mB!l Sr1NoL•; . ..... Q q'tl!l <le.
sej 1 é . qge Q B3jt.iq1plQ dq C:t.!1!.N\ e . d!) AlllllllO.
nas seja imitado por ontras provincias, PIH'lo 
qq~ çail!I \}iA fi,.q1!(1. !11~\.!.1 ll.P,e~~JQ o IJ!!lq1;Uti9 a 
q~~ ~Üi'!Qgil~~ll.~' Ul!!UM~Q ~Qg~~ , 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 15:47 +Página 22 de 34 

Senhores,.o projecto eontemporisa até quanto de reconhecer o; bene1icios que .ella trouxe :is 
é possivel com o facto. A libertação .dos es- saciedad~s coloniaes. · 
era.vos sexageuarios é uma. exigencia. do· Esta.- Em 1851 reconhecia-se no parlamento fran
do muito razoa.vel, que não devia levantar cez (Bengnot-relator da lei sobre o. assucarJ. 
taatos clamores. Os trabalb,adores servia, que · que-'-ca tranquillida:de pulllica. .na.da. deixava a 
melhores ·.serviços. prestam, continuam ein desejar na.a colonias, estando, porém, mcd,da.s 
sua triste con.d ção .. Os proprie~rios de eacra- a.a condições · da producção. > vos, .em beneficio da séus ptoprios interclises, Os rela.torios inglczea attesta.m igualmente 
não devem ser cégos e intransigentes.. que as coloniàs .melb.orarrun depois da. liber-

Tem-se fallado muito na desorganizai;ão das tação. . . · -
nossas fina.nças. Essas . prophecias :sinistras O Brazil, com a sua população livre muito 
foram feit\s do mesmo mode> em 1631, em 185'J superior a escrava., eaparsa. por um territorio 
e em i87i. Não obstante ellas, o paiz conti,.. yastissimo, possuindo elementos de progresso 
nuou a progredi!" lentam~nte, porque a iilsti· que não tinham as pequenas sociedades colo
tuição servil impedia, entre outras causas, que niaes exploradas pelas metro;ioles, está em 
o seu prog1·eseo fosse mais rapid.o. Não posso, condições de fazer a libertação sem os males 
portanto, .:lar credito ás propllecias dos terro- prophetisados pelo~ interessa.Jos na e111cra-
ristas de i884.. vidão . 
· ·o Sa. MAc-DowELL :-v. Ex. julga de um O~serva um doa mais notaveiseacriptores,que 

facto economico por uma. conjectura. desta tem-se occupa.do do estudo dessas qnegtÕes, que 
ordem. a. luta entre a. canoa de assacar e a. beterraba 

Onde està .a base~ Q11a.l 0 progresso que a contém uma delllOnstra~ão q uasi acíentifica. da 
escravidão impediu? superioridade do trabalho livre sobre o es

cravo. 
O Sa. ARISTIDES SPJNoLA.:- Esses terrol'es As coloni.as possuiam terras novas e farteis, 

têm sido ma.nifes a.dos todas a.a vezes que se tem apropriadas á cu! tu:ra. da canna de -as sue a:r. O 
tocado :nesse problema no Braiil, como em clima. e as est.a.ções favoreciam o desenvolvi
outros paizes, e a. experiencia tem provado que manto de<1sa gra.mi.nes.. Os planta.dores tinham 
os interessados os inventam e engeram. á na di spJsição trabalhadores baratos, sub-

o 'honrado d~patafo, qrie hontem occapou a mqttidos ao regimen rigoroso da. escravidão. 
tribuna, nio foi. exacto na referencia feita. à& Elles gozavam de. muitos privilegias em b~ne
colonias inglezas e francezas. · ftcio de suas .culturas. 'A canna de. assacar ~ 

o SR. RATISBONA.:- Consulte o que ee tem mais. facilm~nte cultivada e prodaz dúa.s ve-
. vea aia.is aa~ucar ao que a. betarraba. O :fisco 

escripto ma.15 modernamente •nbre este a.s. veiu em auxilio dos cultivadores colonia.es. 
· .ãu.mpto. Não obstante a protecção e as combi114ções fi. 

O SR. ARIBTIDllS SPINOLA.:- O ·e~tado daii nanceira1t, o aesuc~r de ca.nna nãó pôie lu~ 
coloniaa rião era. pro~pero antes da emanei· ta.r com o da b ·terraba. Os proprie tarios c:o
pação, principalmente o das colonias fra.nceza.e lonis.es não applicavam os processos scienti
da Amarica. Os adver1arios da. liberta.çilo lan- ficos pi.ra o m ·lhoramento de s~a.s industrias, 
çam â conta deaLa. pheoomenoa que tiiin outraa gciavam-se JJela rotina. 
cauaas·; coino as perturbações provocadas pelas Entre elles levantaram-se a.s mesmas que~xas, 
eleições de 1848 em algumas colonias fran· como entre nós, pe~iudo..:se bra.~os e dinheiro 
cezas. a longo pra:i:o e juro modico. O escriptor, a 

O que as esta.tiatica.a demonstram é que quem me tenho referi.Lo, conclue : <1. O que 
não houva suppresdo de trabalho, como pro• faltou Aa colonias 1 . 
phatisavam os escra.viatua cola11.ia.es, ma& sim· Não foi o tempo, porque dura.ntP. dous. se.
plemiente deslocaçao. Elll pouco teD1po a culos tiveram o monopolio. Nito foi a protecçào, 
pró.iucc;lo excede11 a dog annos aateriors11 á porqne, ·antes da priineira rev11lução, ~s colon.ias. 
emancipa~il'.o.Sotfrera.m alguns proprieta.rios ro- só pagavam 5 fr.an~os por :1.00 kilogramma.sde 
ti11eu•os,acoltum11dos á ociosidade e que ~U!lten· aHucar ; depois da revolução nada pagavam; 
tavam-se com o traha'ho escravo ; alguma~ pro· depoia da restauração tiveram :l;> a11nos de mo· 
prie'de.des dimi11uira.in de vai.Dr. E era natnral. nopolio e 13 de protecçã:o .. Não faltau~lhes a 
Em compensação, augmentou-se o numei:o dos mão d'obra, p o:rq••e tiv~rarn o trafico. até 1830 
pequenos proprietarioa, const:tuiram-se novas e a escravidão atê i848. Não faltou-lhes a . :ri-· 
faadit1.11; a.briram-ee novas fontes d~ praducçio; c;ueza, porque, durante muito temp':l, v~nd~r:i.m 
o eommercio ínt~rno desenvolveu-se ; melho- assacar por pre1:0~ ele~os, não sõ a . f. 100 
raram as coniiçõee da bem estar e de m~ra.~ francos por iOO .k1!ogra.mmas d irante o blocus, 
li.la.de ; e o proprio movilllento de importa'ção e com a 88 francos, 9i franco&, 99 fri<ncos até 
exportação, que a principio diminuiu, e~cedeu 116 franc~s por iO() kilogrammas durante a 
poateriormente ao dos anno1t de escravidão. restauraçao. 

· · . · · O a.ssuca.r da beta!."rab;l, lutando com gran-
o Sa. R:Arte~ONA:-Em que .pe:rrodo se deu de~ difficuldades, poule supplantar o seu ~o.n-

essa. restaura.yao.1 · currente colonial, gra~as aos processos 'soi~n-
0 SR. •. Aa.1STtllEs SPINoLA.:~Podemos fazer , ti:ficos que aó vingam em uma. industria que não 

u~ e.stu(!o especial sobre· cada. uma·. das colo-! emprega escravos: ., 
mas; · . . .. . · · · ·. Depois da emancipação,. quando não havia: 
~ p_ropricie gó'l~l'ne;do. ~es qu.a, an.tes d~ liber..,_ .mais tnbalhadores sem _sãlari?-9, .com~çou. .ª 

taçao, se ·Jlloatraram ~º- 11oppreheul~os, trveram _ melhorar .ª cultura das terras ; mtro:iu~rra.m-se 
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machiiias, apr~feiçoa.ram-se OI$ methodos d,e 
plantação e novas culturas foram :1.c).mittidas. 
Ahi estão ascolonias de Guarlelonpe, Boarbon, 
Martinica., Reunião (ap'.liados e apcirtes), com 
suas machinas, seus engenhos centraes, seus 
novos methodos agronomicos, sna.s instituições 
de credito. Falta o escravo, que deBhonrava o 
trabalho; e o negro cnn tinuo1.n' existir ao lado 
do branco e a progredir. 

E entre nós, que somos uma nação que de
seja manter .os foros de civilisada, levan•ta tanta 
opposição um projecto·de emancipação qne pre
tendo restituir á,.lib::lrdade alguns velhos, que.si 
todos impoJ.'.tados cl'iminosamente depois da lei 
de 1831. Sinto que alguns membros do partido 
liberal, que agitou a questão da ltb~rtação em 
1867 e 1868, que a incluiu em seu pro!l"ra.mma, 
se de!!:taqnem dfl. m:;.ioria para se un1reJI1 ar1s 
vencidos de 1871. A. maioria liberal da: camara. 
ap pla ade, felizmente, o procedimento do n:iinis
terio. Não se ha de intii gir 110 partido liberal, 
representado nesta. c~mara, a vergonha .de ne
ga.r a liberdade aos pobres africanos que o tra
fic.o nqs trouxe depois de 1831 (Apoiaàos). Quer 
se negar o nosso direito e o nosso dever de 
pra~iCa.r esse acto é!-~ jústissirna l"eparação . 
(Apoiados) 

Não bastam 50 anuo~, e mais, de trabalho vio
le:iú'o, · rem remuneração, para satisfazer as 
e.xigencias dos proprietarios desses velhos ~ 

O Sa. M.1.c-DowELL dá. um aparte. 
O Sa. ArusTIDEe SPIN0L1u ...,... Não basta a 

eondemnação ao captiveiro, .~os desceudentes 
desses infelizes~ Algon~ delles foram oornpra
dos por quantias ridiculM, a 80.$ e 100$, e até 
hoje elles e ~eus filllos têm sido condemnados 
ao trabalho forçado ! 

Reclama-se ainda, j11nlo ao tumulo d~sae~ 
desgraçados, Ulllll indemnização em dinheiro, 
como se eKigia, em 187l, uma quanti:i. pelo foto 
da mulher eacra.va. Não bnata a exploração ate 
hoje 1 E' uma prop:rie,lade que nito so amortiza 
mais l São bem modestl!.B as proporções do 
art. 1 • do projecto .•. 

O SR. F11ucro nos SANTOS: - Em quantos 
a.nnos o proj.ecto do governo emanciparó. a es
cra.vi:lão 1 

o .SR. ARISTIDES SPINOLA : - Nlo poslo di
zei-o, porque não 11~i a importancia. doa novos 
impostos,. destinados ao nngmento do fünJo à~ 
emancipação, e até onde ira a depreciaçito da 
propriedade egcralla:. Aeeito ~e me lidas princi
paes do projecto, embora. de:ejasse outras. Já 
disse iasa com toda fra uq u eza. 

O proj ecto é e roa.nci pador, corno a lei de 
i871, e não contém 11 ultima. pabvra da. ab·1-
lição. Não ha de aer a ultima Thule, como nil:o 
foi 0 acto de 28 de Setembro. 

o Sa. FELTCIO "ººª SANTOS: -Entllo qual é~ 
utilidade do projscto ~ · 

O SR.. ARISTIDES SPJNOI:.A. : ..,.. Adiantar a sp., 
luç&o ".lp prQblerna.. · · ·· 

o SR. FELIC[O DOS SANTOS: - Niro. s,)iant!j. 
ab11olutamente cousa nenhuma. 

O Sa. Al<ISTrn11a SPINOLA.:- V. Ex. eequece 
o a,ugmento do fundo de emancipaçã;o e out~aa 
medidas, que tendem a accelerar à libu~~~. 

A. 49 

O SR. FELIClO oos S,&NTos dá. um aparte, 
O Sn.. AntsT!D:e:s SPXNOL.1.:- Si assim é, nio 

deve o projeete> favantar tanoos clamores nu 
fileiras cscla.va.gistaa. 

O projecto do governo moderou a propa
ganda •.• 

o Sa. FEUCJO nos S~!'t70s:.-V. E:ic. deve 
votar contra o p;i:ojecto. porque não deve qll-.e~ 
rer moderar a propagap.da., 

O SR. AtusT DllS SPINOLA:- ••• porque pres
tou-lhe . attenção. Sr. presidente, o e:i::emplo 
do~ Estados-UniJos trazia este respeito, liçije. 
fecundas. 

o Sn . FELICIO DOS SANTOS:- Não traz µ~ 
nenh1ni:ia. 

o Sn.. LOD"Rll:liÇ.Q J)E ALBUQUERQUE:-. Apoi,. 
e.do. 

0 SJi. ARISTIDES SPINOLA. :- Os escravieta11 
intransigentes da 11-ctual.idade. . . · · 

O Sa,.. F1mc10 DOS SAI:ITos : .- Aqui .nlfo 
os ha. 

o Sn.. ARISTIDES SPINOLA. : - ••• quel"(jD.do 
impedir a propaganda e organisar um systema. 
de perseguição contra. OB abolicionieta.e p&r& 
sue.tentar_& escravidão, podiam trazer-nos gravei 
pertur-bações. A cegueira e a intranBigencia 
doR proprietarioa de escra.vos dos Estados da 
Sul foram uma. da.s causas da guerra,· qne 01 
arruinou. 

0 Sa, FEL!CIO DOS SANTOS :-Qual 1 A ~8· 
toria é ·inteiramente outra; foi ama queatlo .dt 
tal"ifas, ' 

o Sa.. LOOl\BNÇO 1>B 1\.LBUQUDQll"B : - Fj>j 
uma. qn0stão política; o. escrsvidio ~i apelUlll 
um pretexto. (Outr-os apartes) 

O Sa. AmsTrDES SPJNOLA.:-Oa qus queriam 
que o governo servisse da estorvo á propagan®1 
q11e a persegui1~e. que lhe applicaaae a~ penas 
do cod1go crimio~; aquelles que e.coniielllavam 
â. bvoura que murasse as fazendas, que não 
c"deue uma. Linha., que 1e arma111 para defen. .. 
der a e1cravidilo; engii~vam-ae em seu• caJ.. 
culos, comn ae onganarnm 011 fJzend1~iros ~Oij 
Estados Snli8taa. 0.'l obataculoa augment1uiam 
a energia da propa.gan Ja, qna trabalha pela 
causa do direito. Aa reaiatencias uriam ven
dda.e. Noa Estadoa Unidos desenvolveu-se 
forte perseguição contra os propugnadores da 
liberdrd~; decretaram-se medidas rigoro11u 
contra as ma.nifest·1ções hostis á escra.vic!D:o. 

O Sa, F~r.rcró Dos SANTos:-Maa que Ia~ 
foram estas 1 

·o sa. AIUsTJDEa SPINOLA.:-Hei de dizer. 
Attenda·me o nobre deputado. 

O SR. Fq.1crq nos S"'NTo;;:- E' porqql! ~9 
as conheço. · · 

O Sn,. ARrBTrnICs SPllfDLA: .... Não me·r.e1!ro 
as p1:imeii·2.11 IÍianifestaçõe11, quando a Pl'l!P~;. 
gtl.!!d<) C.OillBÇOIJ. a qas~nvolver .. se. Refiro~111e ~ 
uma 9ppca muito posterior, nas proximidade11 
da guerra, quando não era mais posBivel de~or 
o movim!!lnto ..,.,os fazendeiros, que eraI!l ma.il 
rico~ e poª-eroiO!! do qu<:i Q!I uo~sos, lig'""°'"" 
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contra os pl"Op't.gimdistas. Elles encontraram 
au%ilio para. seus plD.llos em varias legislatu
ras : doa estados negros. Os fünccionarios pu.
blieo!, Btlspeitos de abolicionismo, Gram demit'
tidoe, eram violentamente e:i:palsos dss escolas 
os professores que fallas11em em 11-bolição; 
creou-ee um serviço pestal inquisitol'ial, des
tinado a. violar as cartas, a confiscar as bro
churas .abolicionistas, · que eram quein:u1das: 
pelos magistrados na praçs. publica. 

As ligas agraria.s desenvolveram um syste
ma de .p~rseguição rigorosa, para impe,dir q He 
a& doutnn3s do norte allalasa\?m os eetabeleci
me~tos agricolas! que tanto c<incorriam p. ra 
a rique~a do pa1z, com. a produC\'ãO do al
godão. . 

. Os proprietarios entendiam que a ruiu. da 
fortona publica e privada seria inevita.vel no 
dia .em que não possuissem ni11ig o eaptivo para. 
as plantações da :ricamalvacei. 

. A liberdade individual, de rean;ã:o, de im
p rensa, soffreram as mais rudes offensas. 

Easas informaç0es aão fornecida~ por um au
tor insuspeito ao esclavagiamO! Carlier. 

e Os americallos do sul, diz elle, . conside
ram o. escravo uma. propriedade tã:o sagrada, 
como a casa ou o sõlo, e to:ia. doutriua qlie , de 
P.er~o ou de lo:ig~. puzess~ em duvida a legi
timidade do d1re1to do plantador e re:mtada 
uma ofi'ensa a fortuna publica e u'ma ameaça á 
tranquillidade geral. A. sociedade consi !era-se 
em estado de defeza para com todos aqaelles 
que. sob o fundamento de exercr·r se as direi 
tqs constitucionaes, levassem a Jllão & esta. pe
dra. do edüioio ••• ~ 

O ·movimento emancipador, que vinha do 
llorle, rompeu todaá 111 bal'l'eir8s. 0& escr. vos, 
q~e não ignoravam a. exist~ncia. da propa
ganda, abandonara.m as fazendas e se refügi11.
va.In no Cirnada. 

A siLuação era. gra.vissima; mas os proprie· 
tario11, mal aconselhados, não q 11eriam fa..ter 
nenhuma conce.uão ••• 

. 9 S11.. So.uma:- Entre nó~, ni'fo ba per:.e
g111çlo nenhuma contra 01 abolicioni1tu, 

O Sa. AIU11111>1111 Sm10LA:-- Aconselharam 
aos fazendeiros que a fize11em. 

O honrado _pre•ide.nt& do conselho, int•rpre
tando a.a nsp1raç!:l01 nacionaes, comprehendeu 
que era occuião de e11fre11tar a que1tão, de 
chamar para ella a attenç4o <lo parlamento, -
Está traçado o nosso caminho. 

Qne pretendem º' noSlloa adverearioe 7 Es
quivam-se a luta. no terreno em qae o governo 
a quer 1 Onde está a bandeira. doa conBf!rva
dores 1 
· Qaem ~arda M tradições de partido: <H ven
cedore3 ou os vencidos dti 1871 ~ 

Si .o ~i~ieterio íór ap~A.do do poder, por 
haver:. llUJeito ao estudo da camara o projecto 
sobre . a. emancipação dos e11cra.vo11 , terão os 
advtirsarioa. a coragem de mãnter o stiitu !l"º '? 
Vençam. os immobili11tas; e 11la11wm nas ameia.a 
do -poder o pavilhão negT~. que cobriu o h'a
'fico. e a. cuja. aomhra lutaram c'lntn a proposta 
:de f87t. · · · . · 
·"~E' d~ ~Etimar -que hGje, em face dessa quee

. 'tão, ~•leJam montando gurda en.tre os terro-

rista.s algnns Mna&l'VMOres que pertenceram a 
phalanga glt>ciosa de Rio Branco. . . 

O Sn. F.e:Lrcro Dos SANTos:- Alguns delle11 
eram mais rtidicaea do que o Sr. Rio Branco. 

O SR. htST!DEs SPINOLA.:- No dia. em que 
03 conservadores tiverem a responsabilid&tle 
do poder, ~i elles encontrarem esta. questão, 
ficarão scindidos profundamente , como em 
1871. . . 

Os elfeítos dessa seisão ainda não de11appa
receram. 

Nós nãO receia.moa a adversida•le. Si a si
tuação tivesge mudado, qu:)ndo se .retiJ·aram do 
poder a.lguna doa ministerios anteriores, que 
não tinha!ll· programma emancipador, claro e 
definido... · 

O Sa. Lauru:NÇO DE ALBUQUERQUE:- E aos 
quaes V. Ex. sempre apoiou. 
_O Sa. AurliTlDES SPINOLA.:- V. Ex: ha de 

ouyir a. resp0sta. a.o seu aparte .• , Si cahissemos 
depois de uma. da.s eolligações que darrotar11m 
l)S m inist~rios pass~ dos, a no~ sa posiçiio na. 
adver~idade seria difficil: que iriámos dizer 1 
Ag"ora.. podemos cahir em nome Ja uma. ca.asa, 
que sym'ooliss. a da. civilis~~ão do paiz. Em 
logar da~ guerrilha.a nos de·:;filadeiros, tra.ve-se 
e. luta.. francamente, em torno da questão unica, 
que motivou o appareoimento da. pequ~ne. dis
Bidencia liberal. Si triumpharem os ir:umobi
liatas ... 

O Sa. M.i.c-Dowl!ILL:- Qaaes eão os ·immo· 
bilistas 1 Não os conheço. V. Ex. está. usando 
de um te1·mo novo, que va.i ser introdu~ido nos 
Annaes, e é p1·eciso que o defina. 

O Sa. Aa:STIDES SPi?'ioI.A: - O nobre depu
ta.do por A.lagõ_1a disse que eu não devia t~r 
apoiado OI rninialerioa e.nteriores, que não ti
veram um programma emancipado1•1 como o de 
6 de Junho. . 

O Sa. LoUnll:NQo n~ ALBUQUEll.QUF.:-V. Ex. 
fallo11 enúi'iniaterioa sem idéas. 

O Sa. Anrsr1us S1>1NoL.1. : - Referi-me só. 
monte & que•tllo do elemento •~rvil. 

O mllu voto contra elles adiantava a villtoria 
do abolicioni~mo i Q;,e significação tinha Y 
Tr11<vou-ae algum_dia, perante aquellea ministo
rios, buta.Jha em que e;;tivesse em[)enhada a 
ca.uaa. da abolição dos escravos 1 Quem com• 
Jllandou M g"uerrilha.s contra esse• mirii11terioa 7 
O Sr. Pa.uliuo de Souza, chefü ..ta dissidenci& 
dA 1871, ~ustentadordo esclavagfamo. 

Pondo-me às sua.s ordens pa.rs derribat mi
nisterios li bera e a, sel'via â causa. abolicio
nista. 
-· A' frente da fracção liberal,que guerreou este 
anno o ministerio Lafuyett~. achava.·se o nobre 
deput.ado por Alagõae, defensor intransigente 
dos interesses da eacra.vidão. Julgou-se que 
esse m.inisterio não devia. applaudir, como fez, 
a. libert•,ção do Ce'..rà, e devia. .ohst~1"as mani
festações feitis n~la cidade pelos abolicio
nistas. 

Devia. filiat>-me a essa liga 1 Com qu.e :fim ? 
O S:a. LOT.TRE:l'Ço DE ALBUQU.mB.QT.TE :- Dava 

urna satisfáção à stu consciencia. E' quanto 
basta. · 
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O Sa. ARISTIDES SPlNOL.A. ;- A minha con- Contra. o honrado minis1ro l'eproduzem-se as 

sciencia não me impunha isso.-Pe.receu-me accusações q-ne foram dirigidas ao Visconde do 
que a conspiração, qae der.rubou o ministerio Rio Branco. Levanta-a~ um. orador da 0ppo
Lafayette, em nada queria. attender a causa. da sição e diz:-· A nação não quer a. l ibertação 
abolição, e , ao cont1•ario, pretendia.-se chegar I dos captivos; o presidente do conselho recebe11 
a um rosultafo int~irarnente_ opposto. uma. iléa. do alto, que não tom a.colhimento· no 

· · • 1 pa.iz ; S. ~:r.. está sa.crifioa.ndo a. fortuna. ptt-
. O Sa. R.1.TrsnoN.1. :- Quem communtcou · blica e l1rivada, os interesses do Esta.do, o ore· 
ie to a. V· Ex ~ . . dito do Brazil a. uma. vã ambição de gloria.. · · 

O Sn. An:snDES SPINOLA. ; - E' uma sup- E' . uma repetição do que se disse em 1871. 
posição·. Todo o político deve sentir-se satisfeito em · 

O Sa. R;T!BBONA :- Uma supposição n1'o é ligar seu nome a uma reforma, como esta.. 
( Ap~ia1los .) Si o conselheiro Dantas tivesse um a.l'gumento. 
essa ambição, s ·,ria muito legitima . Para. um 

O Sa. A:aisT;r)!!:s SrINOLA. ;-Não affirmo que homem politico ha uma cousa peior do que am
asaim fosse. · O ~studo dos Aeontecimentos, a.11 bic:onar glorias. é não ambiciona.l•ae. 
revelações feil.a> na. tribuna, as acusaçõea da Elias nãO são um escopo, maa ums. recom.: 
irnpreniw., levaram-me a nutrir essa descon- pensa e-.1m quo são galardoadoa o3 servidores 
fiança". da \latria. · · 

O Sa . . RATISBONA: - Não houve pa l11.vJ"a S1 não triumph armos . hoje, triumpbaremos 
nesse sentido. amanhã. As nossas legiões creecem, e os ad-

o Sa . ARr STtD:ZS SP.NOLA. :-O Sr . Marti- versario3 diminuem. . 
nho Campos teve palavraa asp. i-lras "em rela- Como disse Tavares Bastos: <cumpre romper 

a. todo o custo cate circulo que no> affront.a: o 
ção aos abolicionistas. Si a questiio emanei- euifoca.> (Apoiados; muito bem! 11-Iuitt> bem) 
padora viesse a lume, OS CllllSJrvadore$ pro- 0 oraàar e felicitado.) 
e.arariam au xilial-o, tanto quanto permitisae a 
coherencia politica.. Elle cah.iu por outras 
c11.usas, e eu não tinha. nenhum motivo jus
lo para. acompanhar Oll escravoc~a.tas que os 
guerrearam, ent1·e os quaas esta.vamo nobr,~ 
deputado por Alagõas e o nobre deputado po~ 
S. Paulo. 

Eu vfa, com tristeza, ess~1s mudanças minis
teria.es, sem que houvesse uma causa, como a 
que ora.se debate, em litigio. Nesta que~tilo 
eu daria o meu voto a um ministerio conser
vador, que tomasse a. tarefa d l realizar a re
forma. 

Vide pog. 324 JoVol. III 

O Sr. Paula Sou.ze. : - A ca-
mara. me desculpara si ouso om llDra Uo 
adiant1ul~ abus11:r. da sua pa~ien,·ia; porém a 
questilo o tllo sorta, envolve interlllBO~ tio im• 
portant•i• que entendi nlo poder dcix~r de pro
n unciar-me ao:,re slla, arr111cando-mo li. fatigar 

Sr ; presidente, não desejo abus:i.r por maia meua collegaa, que aliai tàm em auns mãos 
tempo da. att~nc;ão da. c 1S& , A t ribuna. vai ser remeclio foci l, qual o de &.U8&ntnr1•n1-a' o doi
occupsd11. por um dos ms.is die\\uclos adver•a- xurem-me com oa Srs. t.achygrapho•. 
rio1 do gabinetn, o nobre d~put.ado por S. Pau- Sou obrig11do a. in•·orrer na Cl'nsu r.l ha poq
lo, q110 entende que o proje .. to sobre o ee- co~ Jias formule.da polo nobre .:te1111llldo por 
tado servil vai ~arre\iu• rnuit.u ca.la.midadoa Pernamlmco a alguns dOI nOllO~ colle;,>u, que 

· eohre o ~Riz~ 0 eu d•Ja~jo ouvir aa jltopbecia~ • propoMho da di8Cu81io dos e.dditivos têm en
d.'l S. Ex., 1:ara cot~j11l-as com u da diaei camiahndo QI sua.e .rella~1 par11 1n11teria di• 
dencia. collllervadora de 1871. v~raa, 
Senhor~•. podemos a.tt0nuar a culpa do1 11oa- A cen9url\ vou pal'lilhal-a, porq •1e tratarei do 

aos antepassado& em adoptarem ll institui~lo outra maleria que n4o aquella. 0:11 diacunfo. 
servil. Não tinham compreh~nsio clara e ver- maa materia tllo imi;iortanto, que ont~ndo que 
dadeira. das leia eeonomicae; vivero.m em am11. aobresahe a do1 ndd1tivos, embor1> i:rmbem im· 
época em que não predominavam as idéaa que portante~. · 
hojé s.braçai:noa. Organisaram o trab11.lho com Os acnigoa do governo é que se têm encarre-
·o escravo. Hoje, não podemos mais ··supportar . gado de levar a questão para este terra.no. . . 
·essa in~tituição, ao lado das mara.vilhaa da in- Acabacnos d.e ouvir o Iiobre deputado pel:i. 
dustria e da. scieucia. E' um resto de barbaria, BJh~a. occupar-se durante o se11 disaurso 11ó e . 
que nos humilha. E, entretanto, senhores, a só eom este asstlmpto. · · · · 
ceguei?'& do interesse, apeza.r de todo11 os pro- O Sa. As1sT1DJ:S SPINOU:-Para responder 
testos q;;e di81'iamente ouvimos, tem apresen- ao orador que me precede11 e que só tratou desta 
ta.do, ew prol da e:icravidão, como ~nsta do3 ma teria. . · . 
dí&t'ios desta. cõrte, doa.!;rinas que deviam e~tar O Sa. P.i.tJLA Soou:- .•. não muito é qué 
aoterradas,ao la.do d9.s oasad:is dos m~gatherios. I eu que t.enho opiniãL'absolotamente .contraria 

Continue o h onrado primeiro m inhtro em ã. de S. Ex. trate tambem da questào. . · 
sua ta~efa. C11mpre golpear ai1:1de. a escravidão, Accrea<:e · que · f~~ forçado ·a. a.part.ar-!Ile :dos · 
golpear muito e fu:n<!o- . ?a vemos, para ser- meus amigos . pohtícos por causa. <h . d1,~~~ 
vir-me de um& phraae alheia, de -cortar a arte· q_ue o gover~o e~lá ·~ndo ao assumpto _; e. e~ta 
ria, que a faz pe.l.pita:r . cxrcumatan.cu1. JUatüi~ o meu. .Procedimento, 
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extéríiârido·me Sóbre ma.teria dive~8ã aaquella. ( O · Sil. 'Uins:ts Vx.\:mfi..:.;.;oEstá em aé11 pe
em disctissão, pois precisô é%pUcar ns eailêas riodo de ebboraçao·. 
dá inii>.ha eepfração. . . . . . . . . . • . . . ó s~. PA.ULA &.u:ú.:-0 pi'oj~ctci foi trazi
.. Senhores, 11\ as ~º11;.SSS opiniões .tno-se_m por do aqui_, assoberbando os eapir1tos, fündando 
;r:z:o.fel sómente a. .. ~~e,_ a. atfe1çã-0 8 as r_~l_a- uiii. eystemã non de que rifo uem cogitava.. 
ç~s. peseoaes, eu estaria. ao lad~ do nobre. pre- . g . . . 
iidente do conllelbo e dos aeua d1gn0s amigos. . . Se consulta.r~os todos. oa· meios, todo!! 011 
SS. EE:s:. têm s~bre mim .todos os ~reitos que canaea por onde se enuncia a von_tade nacional, 
conferem a a.1fe1ç.Zo; a estima e o respeito; veremos que de toda a pa.rt~ surgem protestos 

·Qs amigos "do governo é prii:icipa.lmente dos contra. O i;Jystema a.doptl<dO pelo governo para a. 
qúli mais de pe,:to parecêai intereàsa~-iié pela abolição· . . 
a~opção ~o pro~ecto, .ex:ercem sob~e _o mea. es- 1\ camara. d?s deputad~s, e oppt>sta. ao syate
p1nto tal 1mper10, qne ·eu cl:iegue1 a hesitar si ma. tent~do; n.sena.do lhe e opposto t&wbem ..• 
~e~lior 11.ão seria eu &si!ociar á. in~nlia_ responsa· O S:1.. A11.tsr1D11:s SPIN'lt.A:-0 p10jecto a.inda. 
b1Made á daq uellee hon_rados membros, do que està pen :lente d~ deliberação. 

·delles afastar-me e proc'lra.r soc~orró e apo:o 0 S p S . o "~ Ih d E d 
· ~as fileiras oppostaa, soec·orro o a.poi? qua rião . R. AULA OUZA·-: vvnse o e sta o~ 
são da.dos senão a favor da. prospi•ndade pu- . ?11an1memente se manifestou contra o pro 
blica, da riqoe~a n~cional, profun:taniente aba- J 0~to; a~ corporações gue r_Gpresenta.m. ~s 
~á e aterroi-isáda com 0 projeéto que 0 go- grandea llll•ress~~ da na~o, os interesses agrL
verno apadrinhà; (Não apoiattos.} colas e comm.ere1Bes: sa? oppo;:to~ ao ~yst~-

Em uma. questão em que a tiiinb~ poiiiÇão 'éra ~· Com_o .I'O'ª surg~?- e$la ~~esta.o no me11. 
ião claramente definiila; em que o d ever t&o lu- ,to parlamento 66lll. 'l'll" "Pª i·1nh~da por ne
líiinoSa.mente ine eeclarecia a estrada ue eti 11h.uma- dessas prof?ndas !1ecess1dades que, 
deriaseguir, ·éheguei li.hésítar; e, si n~ofo~- nal!;"_n.do fóra . da'lui, vem im~º':"'ªe ªº.11?~11~ 
sem as considerações a. que acabo de -&lludii-,dê: espmto de legisladores pela pro.sao da op1niao. 
interesses superiores do paiz, riqu~za nacional, . . O Sa. ARr_snogs SPINOLA-8'que nõs não 
prosperidade. pnbliea. e tranqoillidade da fami- precisamoa d& licença do Oonsalbo de Esta.do 
lia, aelll. · dnvida. eu estaria. ainda.· ao lado do üôin d98sas corporaÇões para apa.drinha.r o 
gove:rno e de meus amigos e não ao lado de prój ~çto 
meus à.dversar~os de_hQje e de se!flpre. . o Sa; PAULA SouZA:- E; en.cto; a eamara 

Nesta. questão, ainda um un1co s~rv1ç~ eu pôde ado\)tnr o ayetema a~ aboliçiJo lembra.do 
J?OBSO prestar ao governo. e &<!ª seus am1goa, pelo governo; maa a cama1·a ain !a. nio o adpoto11 

· e- p6l"-me a· au~ frente. e 1mped1r qoo elles con" nem ó adoptar.i.; 0 isto 0 governo ô so.ba. A 
stl.~em a. rw~a publica; faço o pa.pel de bom cainar.1 é compoita. de homens quê tómam in
am1~, que.aVt~. . formações na opinião nacional. A éama.ra. vein 

.. Eis. a pr1me1n daa ra.zlí~s; pela qual me da opinião e aqui a coliéretisa: p elo que não 
afastei do honra.~o Sr. pre;tdente do ~nselho. póds aceitar o aystcma. do go'7éra·o, porque, 

. Sanhor~a, a m~_esão do• g_overnos e conden- essa sy8 tema. não se fu.nla. em nenhuma. ne
sar em lei a.1 a1p1raçties nac1on11eg ; estas sur- cessidade de ordàin publica.. 
gem· em qualquer parte; cre•cem, desenvol- 0 S Fz · · S · · N · · · 
vem-se, inftltra.m-se pelos porO!I sociaas, a.Tas- a. LICio DOS ANTOS : -1 em e sye-
11alam e dominam os espíritos e afinal · conver- tem&. 
tem-se em lei. O Sa. PAULA. Soou. :-0 qae se tem allega-

Asaim se esolica a oxietencia dessas grandes do am favor do projecto, o qnB se tem dito para 
leia organicu ·que regem a no~sa 1ociedade; mora.lisal-o p erante O!> no•s<.1s e~pirítos se rii.di~ 
e a91'1iDI ~oe vingou a loi de 28 de Setembro, ca Q Um!I. e~pccio do philo1oph!11. 1e11timontal 
que e1tata1u sobre materiA idenlica. tl do pro- que Dão tem abaoluta111eute n enhuma razão de 
jecto que o goverDo recornmenda, aer, pois que não FOmos en thusia!ltas do facto 

A lei de ~8 de Setembro foi nnnuneio.da em da escravidão ! Esta pbiloaophia sentimental 
dau faJlu do tbrono 1accosaivas ; o paiz wvo niio póde tar acção nenhuma aolire nos96,, eapi
iodo o tempo de eatudJ.r a mataria ; yeiu afinal r itos, nem se traia disso. A causa. da escravi
trazia. ao seio do pal'lamento ; foi largamente dilo é. ulÍla_ causa p~rdida perante ·º espirita do 
di!Jeutida e a1inal converteu-116 ua lei qa.e todos mundo actual; ninguem recommeitda já a es
conheeemos.. era vidão coi:no . uma iÍlstitúição, iódos a deplo-

Â lei de 9 de Janeiro; que regalem o di- raoo, todos a. lamentam :_ por~m inspirados no 
rllito eleitoral, foi object.ó da medita.çlo e do bem publico querem curar esta_ chaga por ou
éatudo de todoa os estadistas de um e outro tro .modo q~e B.!lja. util _e patrioticó e não por 
ladO da camara ; liberaes e_ conservadores pu- aqo8lle aconselha4o pelo governo. E o gover
gnaVá,m fortemente pela reforma. do ·eysi.ema no, confnndi_ndo propositalmente a qúest.ão da. 
eléiforal, que não sàtiáfazia já as ni>cesaidadea emancipação com a questão do trabalho, quer 
do pai% ; _ve~a. ao parbm.ento aqnella. à.spiraÇlfo arrancar do nosso senLimentalianio um voto 
il.-&efoual; afinal eondímsciu-s'é uJi. lei de 9 de que não póde _aSBentar no sentimentalismo, 
Janeii-o, ná quii.l cóifaooraram os'dóuS partidos principalmente si o governo se leznorar de que 
constitncióiiáes; . · . . _ é um sentimentil.Iismo perverso> porque esses 
.. ~Ma.r_· .. _ i~ºunp9ro~ton_osqilo~e5· _coàc1t1ue~~êdn_:e ... ~ .. tra8. ~iudo8 homens qlie elle quer bGneticiai' nilo compre

po .. ~ dói e- ~.,,. ...,._ . 1 hendem a reSponaabiJidade da liberdade que ISO 
.· i ap.atinliado p~fo g<>vern:o, "eegoijj estâ.regi'&, lhes quer dar vão fi<:ar em situação muito·ÍO-
"ets\ii precéaeiim 1 EVidênteméú'te '414·. íerior á.quella que o governo espera e inculca. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 15:47 +Página 27 de 34 

""""" 889 
Pois, si eu, que encaro nesh questão dous S. E:!'.. disse: si o governo trou:i:esse não 

pontos; primeiro o trabalho, a prosperidade na- a. idéa eon~ignad11 no prajecto, mas outra. ainda. 
cional, e depois a ca11sa. .. da. escravidão : si eu mais adiantada, e solicitasse o a11Yilio e as 
·vejo a prosperidade nacional compromeltida luzes dos seu·s amigos G a collaboraçiio do outro 
com o projecto, como hei de pedh~ que elle vá lado da. ca.ma.1·a., dos conservadores, eu não me 
por dianté ~Por outro lado, a. causa do escravo ju.lgarh\ obrigado a resignar o cargo. Torna.r
que eu reconheço prejudicàda com o systema ~e-ia um"' questão .!:barta para todos, sobre a 
que se pretmde fazei' vingar pelo projecto do qu:i.l todo~ os lados d:\ camara se pronuncie.
governo, não está. att~nrlid11 devidamento, pois r-ia""'•ª elo embate da.s opiniões, como da.s emAn
o governo esquece-se, na ~olução deste pro!Jle-. das que pudesse suggadr a sabe:!oria desta 
:ma, justamente dos dous elemrntos a que devia camara, sa.hiria uma lei digna do poder legis!s.
soccol'l."er-se tratando desta. materia. A questão tiva. 
da· escravidão está intima.menta . ligada á nos<a O projecto. do governo serviria. de base á dis
vida ni_i.cional ; quando nôs tivermos de resol- cuss~o, mas o nobra presidente do conselho 
vel-a, ó preciso não no'! esquec~rriios de que de tro1u:e a questão fochada,fez g1·ande cabedal de 
um lado estli o pa'z e do outro lado está a causa c<H'tas p;>nto•, infeli~ment!l daqueltes sobre os 
do negro, a causa da humanidade. Nem aquel- quaes não podiamas t1·ansigir. 
las que se arreiam com o titufo de a.boliciondas De,de qM o goveruo apr~sentou a questão 
têm dire"to de cistimar, o.em estimam mais de> como um1t ch:i.p~ de forro que não tinhamos o 
qu_~ nós (1 negro, nós que o conhecemos, nós direito de :offe!~ocir, ticãmoi impossibilitado::; de 
que o eshmamos... acompauh~·l-o. 

O SR. SP!NOL.-1..:-Estimam o negro e:i:plo- O Sa. SrrNOLA. :- Não oh·,t:intc est11 fran-
rando-o. quez:i, dfoser:in1 quP, o governo nãó erJ. . sério, 

O Sa. PAULA SouZA. :-Estimam 0 negro Gx- que nada queria; qnanto mais si a questão 
ploraudo-o ! viesse como V. Ex. cle~íljwa. 

O .SR. SP,NOI,A :-Não me refiro ao nobra O SR.. PAULA SouzA :- Co1loc3.d~ aqnestão 
deputado. nesses estreito~ limite•, fican:o; até sem lib?r-

Nós que sRbemos 0 que se tem feito a pro· d:.de de p~usúr so'ire eila. O que re>t1va âquel
posito do abolicionismo, poct~mol! ouvir phrases les que não estavam de accôrclo co:n o sys~ 
como estas, dirigidas a proprietarios bona tema ~ 
fide ? Era procura.r o outro ladci, com é>perança, ou 

Como ftizia, a. cansa do p <iz e a causa. do qu~ o governo rllcú~1sse das idc\as apresentadas, 
ne.no devem entrai" conjunctamen!e como ou que colloca.~~G a que>tâô em condiçõe> do 
1 · l d receb~r o uo;;so fraco contingente para melhorar e ementos essenmaes para a so ução o pro-

blema. o proj ecto. 

O SR; SEVERINO RraErRo :-"Não deve dizer O Sa. RA.TrSBON~ :- Esse dogmatismo foi 
a. causa do negro, mas sim a. causa. do pais que cr~ou 0 ·emburJ.ço. 
com a escravidão, a causa do pliz com a O SR. P .AUL,\ SouzA :"""' O ~ystema de que 
liberdade. lançou mão o governo dizendo'-- cre ou morre 

O SR. PAULA. SouZA :-Si a caos~ do negro, -a.fo~tou~no~ do nobr~ pr~sidcnt9 do conscilho 
alias respeita.vel, po·que ó a causa. da humani- o de seus collcgas. 
da.de, é o que vos inspirR, abanilonai o pro- O Sa. SPrNoU.: - Que governo apresenta
jectci do governo, po1·que alie compromette a ria uma idea destas sem faze~ questão J.o certo~ 
ca.usa que defendeis. (ApQiadC1s.) pontos~ 

Liberta.r escravos invalidos; incapazes de c~r- O Sa. PAUL,\ Souz,L;-To:lo o governo pa-
ta ordem de serviços, sem forças, semr.ducaç~o. triotico que preferias~ as adhesões do parla
sem peculio, desa.rmodo~ e não preparados mento, e cQntiasse mais oa Sll.beJoria d:i. n.D.ção 
par,\ a. luta pel11 vida, aoltal"oa no meio da s'o. do que na propria. 
ciedade, sém _consciencia. dos dirr.itos qua vão A questão uiio é e:i:clusi;·an;Lente do partido 
auferir, não IÍ au:s.ili3r a emancipação (apoia- liber.i.l. ('lpoiados.) 
dos); teremos a. sociedade p~rturbada, Mre- O partido conservador, tão brilhantemente 
mos a diminuição da riqu~za publica, e é por representàdo nPsta casa, é tão inte1·essado na 
este moJo que o governo· e seus ~migos que- ·salu~i>.o do problem:i. como o partido libera.l,_e 
rem r3solver o problema, qoando p_or este como este, e tanto qu:i.nto o governo,_tem_ o d1-
inodo compromettem a causa do negro e a reito da concorrer para a confecção da. 101. prp
causa do paiz, sem nada resolver. (Apoiados jêctada. 

e o.partes.) O SR. SPrnOLA :- Vamos ver as emendas 
A' Vista. disto, não posgo acompanhar o go- que an .. re~enta. a oppósição, ella. está. ooriga.da a 

verno no systema que adaptou. 
Ainda urna outra razão. isso. 
Quando o nobre e:x:-prnsidante desta camara. O SR. P.i."OLA Souu:-0 governo a.p1•esentou 

julgou dever resignar o alto cargo que occupou um plano tal que nem aos seus proprios amigos 
e honrou, -veia para estas baóca las dar as ra- deu a liberla~e de ter opinião. • . .. 
zües do seu drocedimento. A razão que s. Ex. Est~ tememlado do nobre pre~1deute do con
deu, foi que não compartilhava com o govern1 selho,1sola.ndo-se d~s dous part1do11 i;epresenta
a opinião consignnda. no projecto que foi j dos. nesta. ca..~a.~ nat> querendo o:.iv1~ a.oe seus 
apreaentado â eamau. amigos, quer d1zer que S. Ex; nao contava. 
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comnosoo, contava com uma força que nã'o e1t& Í Oa libertos tnb&lham quando são alforria.dos 
nesta camara, que está- nas. rua.~ talvez ; mas I pela' ea.rida.de, como se fai em S. Paulo, mas 
nós, que &imos adver.<arios da ídé'.l. dÕ p;.ojecto, -talvez procedam divereamente, quando O-' Es-' 
desde que não temos a l il>erd&de d·• modifical-o, tado -intervir entl"o o senhol" e o escravo • 

. não tinha.mos que escolher posi1:ão, esta esta,va Neste caso o escravo sahe de casa aborrecido e 
deaigna.da pelos factos. E para niio restar du- ·revoltado, porque auppõe que o seuhor se oppoz 
vida ·. a este respeito, o nobre deputado por A sua emancipação at.é que interviesse o go
Minas, o Sr. Aft"onso Celso Junior, alludindo' ó. verno e impozesse a alforria.. 
vota.ção quo se deu nesta casa. no diil. 15, con- · Isto é o q11c não é util; o que convóm é. que 
gratula!ldo-se com o nobre presidente do coo.- o negro alforriado saiba que o senhor é inte•. 
selbo · e augurando-lhe novas victorias, de- ressado na sn!i. emancipação e, e:rn. vez de op
clarou que o voto dado em favor · do go:vorno ,por-se a ella, a facilita. 
naquelle _incidente, traduzia inteira adhesão o SP.. A R lST:Dl!:S SPINOL! dá um aparte. 
ao projecto. · . · 0 S · p S · p d b 

Eu desejava . vota.r com o governo em alguns Jl. • AULA ou;A: - . er oe-me ·O ~o r_e 
pontos ; mas dizendo o nobre deputado que o deputado • V. Ex. nao me ~mprahendeu ' o h-.· 
voto importllva inteira. adhesão, eu, <Jªº não berto pelo fundo de eman.c_1paçlio pó~e não ser 

· sou adheso ao projecto inteiro, não podia desdo um bom. trabalh.aJor e ~1m. como póde ser,por
então aoompanhsl-o~. . . que. as categoria~ da !?1 podem faz':.1' com 'lªª 

Foi o governo que arredou-se dos seus :uni- ª h~rdada :i:eca1a sol:íre quem a n~o merece. 
gos e esse afastamento nos collocóu do ou- E!ste e o de~e1to do _fundo. de emancipação. C! 
tro iado. · hber~o, porem,pela hlierahdllde do seu seoho~ e 

· Q .Sa. SPi.~ou:-0 governo apresenlou a 
idêa, mas não dispensou o -.eoncarso de V. E.x. 

O Sa. P AULA. Souu. :-Para. que o nosso con-

quas1 sempre ou sempre um homem que fez JtlS 
a.essa liberalidade pelo seu bom procedimento 
e .aptidão p:i.ra o trabalho. . · . 

.(Trocam-se muitos apartes.) 

Peço licençl ao nobre deputado para não me 
· O .Sa. RATISBONA :-Não ha vantagens senão enveredar por esaas questões de sentimenta-

em abrir larga. discussão; porque dahi é que liemo, de direito r ou não direito completo de 
póde resultar a verJade. · propriedade; isso para roim pouco infü1e ; para. 

curso, si não podemos erneildar ~. - · 

O SB..SP!NÓLA.:-A verdadc,.eom certe~a., não mim o que sobreleva tudo ê a questão do tra
está ·com aqu-.lles que se ·oppoem· ao projeéto.. balbo; que os senhores estão compromett.endo; 

o Sa. PAur...11. Soui:A:-A.lém. d~s.tas ra;r,õea, é o lado econoinico da questão, é a riqueza 
tenho outras para afastar:-me do gabinete .. Re· publica e a prosperidade nacionaL . . 
presento uma provinci2. agricola. ·. Mas deem-me licença para continuar a 

Ô áystema que O governo adoptou Dão e o · mostrar qual O DlCiO por que a província de 
que parece o melhorá provincia de S. Paulo . S . Patilo julga dever emancipar os· seus es-

.. O SR. RAT:.saoNA. :-E que estâ mais adian.:. era.vos. · 
ta.do do_ que .º governo. · ·. · · A. província de S. Paulo comprehendeu per-

o S:R. PAULA Sou:u: _Pertencendo a uma feitamente a à ifficuldade· do problema, a 8ua 
co.mple:ddade ; sabe que esta questão da escra

provinci:i. agricola., _ííu repres~to um districto vidiio está ligada. à 'lª"ªtio <lo trabslbo, e, nio 
onde a agricultura é ª principal riqueza. esquecendo a q ueatão do tra_b&lho, trata de li
·- -o~ interesses do IMU dÍ$tncl.o nie collocariam bertar-se da eBt•ravidão; de que modo 1 Fa.
muito i:iaturalmeJltt; na -posição ele .opposicio- zend..1 oatro.dllB de ferro e promovendo ouu-oa 
niata, porque, si me mandaram· para. aqui, é melhoramento•, facilitando a immigra94<>, etc. 
justamente porque ropresento e.e interasses dos Desde que a provincia de S. Paulo começou a 
meus eleitores, é por pensar como clles. fazer o&trat!M dt> fürro, era natural que novu 

O ayat'31ll& que a provincia ele S. Paulo torr&& fossem chamadas li producção, porque o 
adopto11 para a emancip1çào, nlo é pratica.• produeto ficava maia ao alcance tanto do mer4 

roente o mesmo que o gQverno aeguiu. eado con.s~mi..:Ior como do da exportaçiio; e, 
o systema que 11.doptatn<)B na provincia de desde que isso acontecia, està claro que era tn-

contesta.velrneute neces11ario maior numero· de 
S. Paulo é todo evolutivo, natural, "prudente e trabalhadores e, de~de que era preciso maior 
lento. E' empregar uma cari!lade com mãos numero de trabalhores, está claro que todos 
largas que. não cansam, e ao mesmo tempo ?oquelles . escra.vos alforriados pelo . Tundo de 
facilitar trabalho par'I. aque!Iesmesmos escravos emancipaçlio e aquelles vindos de fdl.'a ' tinham 
que a. caridade e a. lei emanciparam. 11.fa.;:, <:vmo a felicidade de encontrar sempre t!"abilhQ e 

· a questão ~e ti·abalho para ~ós · ê ª p.-incip9.l, trabalh~ remunerador, tel'J'as para. lavrar e a 
ao mesmo em~o que alforria.mos com. mãos ge- vantagem do locatario poder tirar lacro, · mesino 
.n~roaas.os nos.o~ escravos, como d<lq u1 ha pouco- · pagando altos sa.larios. . · 
prova~t, a.t tr~hunos para o nosso solo .. t.N:b~- Tudo isso fez com que não tivessemoa medo 
lhadores. Ass1.m. obtemos de nín bdo a felm- de alfurrjar escravoa, porqae um doe ·grandes 
da.de e tranqu1ll!dade do. escravo, que fica _tra- medos que temos da alforria dos eacra.voii é a 
oa.lhaudo no. me10 de :03, se_ndo · no~ amtgo, falta 4e educação_ delle_s, q que . nos póde trB:Zer 
sem r_osentunento al.,llIIl, contente ~o~nosco per.turbações·sociaes. Mas,desde que ha _n;iui.tos 
e conatderand.o nos . seus tutor~ na~aes'. meios de .trabalho, está clai'.o. <iue esse , pmgo . 

O Ss.. Alu&Tw~a SPmou dá um aparte. desappareee. Afóra esses me~os de facilitar 
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trabalho aos escra.voa, S. 
muitos ou1ros recorsos. 

Paulo lauçOu mã:o de-1 Pois bem , A população escrava da. Bahia, 
segundo o r elatorio do Sr. A vila; ex-miriiatro 

Votou a assembl<ia. provincial uma lei promo
vendo. a introducção dO!! irnm:grantes, pas-an
do-lhes a passagem e pondo-os ao alcance do 
proprieta.rio territorial sem onus,sem · difliculda
de de especie alguma. Aintrodncção de immi
grJX1tes morigeratlos eDl grande numero, e a 
proepêridade destes garante-nos a todos tran-
qniliid~de social . . · 

E11te syslema paulish, que é evoluth•o, .na
tural e prulente, é o que devia ser adopta.do 
pelo governo, mas nã:J. o systema eropyrico e 
agitador é que foi o preferido. Esse não nos con
vêin de modo algum. A precip itação 'em tão · 
melindroso assumpto é erro, que devemoB· 
evitar. · 

Eu disse ha. poaco, senhores, que ··a provin
cia de S. Paulo era, nl!llsa qúeetão de elemento 
servil, uma das que tinham feito maiores esfor
ços em f&vor da· eo1ancipação. Es•a provi ncia·· 
tem sido muito mal julgada por to:los aqo.ellcs 
que não a conbecam ,e que anearam e~ta que<
tào de modo dwerso daque!le por que nôs·a 
enc&ramoe, assim corno a província do Rio de 
Janeiro tem sido inj ustamente appellidada de 
refractaria ~o movimento emnneipador; quando 
justELmente as provincias de S. Paulo G do Rio 
de Janeiro são ae que mais esforços têm feito a 
favor desta idéa. 

En vou demonstrar esta minha. the•e, e, 
para. termo dG comparação, tomarei justllmente 
a província da Bahia. 'Nós, paulistas e os ílumi
nenees, teiue>s füito pela emancipação muito · 
mais do que a província da Bahia. Vou com
parar os esforQO!! que as tre~ provincias têm 
feito, e demonstrar que os emprega·Jos pelas 
duas do stJI são maiores do que os feitos pefo. 
provineia da Bahia. · ' 

Nas cifra_~ qua voo. citar a Bahia fica. i nferior 
ás v.rovincias do sul, e des ie já. peço 11os meus 
aangos dessa provincia que não !ovem a mal o 
f&cto de eu toma.r a. Bahia coui.o termo de com
paração. 

da agr icultura, é a seguinte : . . . 
< População escrava da Bah:a........ iôS.403 

> > de S. Paulo.. . .. 174.622 
> » do Rio de Janeiro 301. 352 

Destes a. Bahia libertoa gra.ciosamente, se• 
gundo o mesmo relatorio. 2929-S. Paulo li· 
bertou 53\JO-Rio libertou 995S--A côrte astá 
exceptua.da do movimento. 

S.i S. Paulo e Rio guardassem a p1•oporção 
da Bani~ , l ibertal'iam : S. Paulo 3088, e liber
tou 5·:90-Rio 5343, (>ntretanto, libertou 9956. 

Por ot1tra face : 'Si· Bahia guardasse a pro
porção de S. Paulo, liberfa ria. 5.180, e a.penas 
libertou 2 929. 

Bem se vê que as provincias accusadas, snp
porta.m o confronto • . 

Prosiga.mos : 

Com a quota distribuida de 892:090$ e ma.is 
o p eculio de 107:f>52$ formando o total dé 
999:642.$. a Bahia libertou 1.584 escravos. 
P reço de cada um 632;\;000. 

Com a quota de 1.89-Z:524S; e mais oa pe
calios formando o ~)till <le 1. 914:0:38$. o Rio li
bertou 1. 984 escºravos. Preço de cada escravo 
964$000. . . 

Com a quota d~ 910::102.$ e mais os pec•Jlio.s 
fo rmando o total de 95'!.:527$, S. ·paulo l iber tou 
970 escravos. PreÇõ de e.a :a um 980$01.lO. 

A differença. UOi preços mostra a.i;enas, ou a 
necessidade ue trabalba.dores qne sen tiam as 
duas p1·ovincias, ou maior remun~raçíio do em
prego desses tra]:>alhalores, proporciona.da· pela.a 
suas condiçihs as peci:i.e11, e ·qualichdes de ge
neros cultivados. 

Multiplicando-se o preço de cada-escravo pelo 
num~ro ,los lib2rtadoa graciosamente, achamo• 
que o Ri<' ga_<;ton na emaucipaçã'.o-9.597:534.t 
- S. Pllulo gasto11 5 ,282:000$ e Bahia. 
1.5~1;1.28$000. 

Bem ae vê que a~ provincias do sul fizeram 
m:i.i.11 pela emancipação do que as do norte. ,. 

O Sn. R.1.TI1BONA:-Não vem ahi o c.i.lculo 
de Mi11a11. 

Si tomo-a eorpo termo de comparaçJo, e ella 
neua compal'açãoficarâinferior âs duas pro- O Sa . P~:t1L1t. Souu:-Tomei só a Bahia, 
vincias, a qae acabo de all11;dir, é por motivo porque é elfa que eatá promovendo osta proje-
qne a honra. · cto.. . . 

A Bahis é singularmente feliz na feeon- . D1r-se-~ : A Bahia tem feito pou~o e porque 
didade. cfe produzir bons ·r ida.Jios. ; a Ba.hia 1 c. ID:enoa n~a do qu1! S. Pau~o,..,. .Nso,_ porque, 
t em tido a for tan; de ter sido sempre repre· si r~qneza e população, a B .. !lu1. e xn&ill popu
sentada nesta casa por eidad!'.os· 'digno> do los1> do que S. Paulo ... 
respeito e da. benemerencia. elo' paiz (o.paiado~) , O Sa. RATtseONA:-Dua~ vezes. 
quer de um, quer de outro lado politico; a· f!a- o S EI. . P.i..uLa.·Souz.i..: . . . si riqueza é esera-
hia, portanto, não póle neste caso ser suspeita vittura 0 numero de escravos de ambas &11 

de ret_rograda ou refracta.cia ao sentimento provin~ias é quasi igllal; riqueza é a quota com 
emancipador· • q l:e cada umo. dellas e:ritra. p!!.ra. os . e11fres J>ll
. Ora, desde que ella não póde ser suspeita de bhcos, eu acho o seguinte : segundo o ultuno 
obscuranfümo neata que>t llo e tem ai.lo repre- balancete publicado, a :p~ovi.ncia- da Bahia en:
aeut&d&porhomens b$nemerentes, -quer de um, . trou para os coíre;; pui>hcos com iLOOO:OOO$ 6' 

quor do outro lado, os qnal'.!11 'têm represan tado $. Pa.ulo com 8.000;000$000. . 
um papol proeminanto em todas as p,haaes da : Logo, qualquer qge seja o c riterio pelo gual 
nout. 'fidr. pol ltioa, •til cluro que, 'inando· a ae n ali e .ªriqueza de S. Panlo compuat1va'°lll0 p!ll'tl oomPl'ravlc.it é r.ara elevar a millha men1e com a aa Bahia, S. Pau.lo está. sempre 
provlnGla e 11lo Pll'l,-dtprlmir a Bahia, . 4quem da Bahia ; en1re&allto, em sous eenti4 
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e o Rio·de hne1ro atp.da m.a1to mau1.· . . o eystema dos senhores. . · . . · . · · 
?Jlen't~a emaneipado~fºi· lll~~ al~illd;i. lla)lia, 1· O Sa . . Z.411(~:'"".'" ~a~ Pr~cisq q~I! 4\s'11:· q1nl 

. Portanto não ~e póde, ~ooijllst>l r_a~P,;p, con~ ·. ása. PAULA Souz*:~·Nãa. íive-a. fort::iBa-de 
s1~et'llr. refra:ctarwt estas d.tl~ · p,rQv1nc1~a, qqe ~g.i ôuvido . pelõ ·nilhrl! dejmll!-ào, · porqu9, · ~i~ 
ah':,:' te~ feito mim do 9.ªe aquell~ que qn7r este J>ontó, . ~ ~;plic~ç~() do syst~ll'la foi ~~ · ~ 
pôr se á fr~~~i: ~'-1 .rP-<lV1mento, ?ªº eman~i~ base do meu dtscurilQ. · · .. · 
rdor, m,,as abohc101u$ta. e destruidor. (M mto · ) á que'. !'l~tqi:i co~ · ;., palavra, Sr; pr!lsid!lnt~, 
e~ e _apartes'.). _ seja-me permittido reapond1r a_q d~cur~o· c'om 
Q Sa. PRE~IDE'l!TE:...,. .A._t~eµçaq , que o no~i:e qep~tadq_pela._B;i.h1a; o Sr~ Zaip~, 

·o sa .. PAULA. SouzA. ; ...,. Prosi~a.mos. Si fez, ha dias: a ap~log1a. do governo, aceu'1!111.~P. 
Bahia. despendesse. 0 que. despendau. s. Paulo: aos seu9 am1go_s de S. P!"ulo. · . ·. 
emanciparia 8.-357 escravo~,. entrat.anto · só S. Ex. que e meu _amigo .• c~mo dis$e n~ .ir1-
emaucipo112.929. . · . · - · bun~, e eu confi.rmo e retr1buQ..,lJ!.~ com 1gu-J 

R~partilirlo as despezas que a Ba.hi9.- fe:i: com a.ife1çà'.o. •• . . .. 
a. emauci~ção :pelo nuniero de eisctaY'os que ··. O S:a. Z..1.111A.::....Mu.ito sincero. 
pOSSOe, verifi.e&-Se que d~spend&U 9~6(}() · p~t Ç) ~~· p ~ITT.~ s?u'/lA .• ;. ~oi ii)juS~O q.u!-~~q 
esc!'11-vo. S. P.~u.lo ~0$ e ~iq 40 Janem:1 ~~is acoimou o meu nolilre a.migo ex• pres1dente 
de 31$000. . d d -~~ d '"M d • • • • • • 

E t
. •- to·s p 1 ·· Ri d T • . - • esta casa, e provo"""'or e ques"""' e con~ 

n re .... n . au o e . o e "anell'O SJl.O C!)D- fian"a · · · · · · ·· 
siderados negreiro.s,. refractarióS, .. e .. a. Bahia. é ~ ' . 
considerada atê· grande emancipa.do~ e até Q. ~~· ~~~~~1!1 ~ 9u,-mos BllN!iO~~- : ~ 
allolicionist.a ! ' · .A p,01!ld(). 

o Sa, R.\n~B_ONA: 7." .Qa.e bella·. resposta ao ... ·as~. PAULA SotrZA.;=- .A cam.a-ra ~be 90P.lQ 
.orado! q~e preceqeq a V. E:x. l · . · · os- füctas se passara~. . • 
. · · · · . · . ' · . · - • . O nobre ex-presidente da ca.mara oundQ 
· O SR. PAULA. S.oo~ · ~- !l:lla d~spe~de ~.~, pelo Sr. presidente do con~elb.o ;i. respeito 4~ 

@I?,q_ua.nto ei:te~ fl q1111°'etJ.~&~, negreiros • .refra~ seu projecto, desde o primeiro dia. d~claroq-:-~~ 
ctar1oa! pa.v1lhoes negros, gastaa:i 3i$ para. a: contra., 11 ai conservou-se naquella po!}içã.o foi 
emªp~1pa~ão d~ B!!J:1S j)sci:avol!. ~ .s .. Paulo, ·ti. pedido do Sr. president!l do cons13lb11 e 4?!H 
negreiro, refract!l,~lQ, oqsc~ª'!lt~sta, g!!~to~ DiO-dCl\'Ía. ·demer, antes de cqnhi:icer a~ _di~posi! 
30$00() · · · • ·Ções do pPojecto. M~·a v~io este , e o llQbre ex~ 

O .SR .. ZAMA : - Qu?tn fü quef:\: P.aulo é p~e~idenJe . d~ ca~a~a julgo11 d~ver reaig~l!-.f o 
o~sc~rantista ~ .s. Pau~o e, ao ~ontrar10, ~ pro- car~o que occl,lpava., dando° na. tribuna as ra.zo:>es 
Vlllc1a. que ma.is se ~dtanta em mefüora.rnentos de · seu· procedimento, apres:~ntando como era. . 
mora.e~ e materiaes. (Outros apai~cs.) . .do eéu de'rer os motivo~ 'por q~e não po:lia. con-

. • O SR. PA.u~~ Sor.rzA :-o" sy~terq:i adop~do t;illuar na.que!!~ logar: . . . - . ·· .. 
p11la provincia de ~· Paulo, 11ystema do ·qual Este p.r~ceJ~_men~ d? uobre e:t-'Presi.dente da 
&caoo de dar um specillio,n coai" ~ estatiatica c~ll!a.ra. na~ f~~- J!(}l' ~n~?uel!l e1Jlft.11h!!-d?· 
que 1:presentei; é · o m9lhor pára re>nlver a O SR. Col)o"TAGEN B puTROS sn&. I!'EPQU.., 
qu~stão •. Po~é!li nói;, p&11~ista.s, não pensa.moa DJS:-Apoiadoi · · ·· · ' · · · . ·· · ···· 
q_ue a ultima.. pala,v r .. esteJi>. dada a:>bre a -ma~e- 0 S p So . ~ E , .~ 
na. com a let de 1871 nó- queremos alguma. · · -1!-· AUL.A. .. UZ4 ' - . em BBP.E!~~º · 
coosa mais ..• · ' ., · S11su1ram-s11 o~ ~ct~. ~ - ~ c~ar~ l~m~r,~· 

• O SR. Ru-r.!BON.\ :-Apoiado. 
9 Sa. P.t.ULA Souu: · ~ • • ·e te.moe. provado 

por aetos que na.ta.e eons'lll ma.is se pó lein fà.:
zer sem ab·do, sem. perturbação ; já temos feito. 
Pôr exemplo : a locali~açio do escravo bojQ 
cantida. no projeeto do. governo é inspiração 
11ossa, da P!'llvincia de S. P;i~l0 •. . . 

O SR. SPU!ôLA :~E' muito antiga. · 
O SR. PAU~A Souu :-l'!'ão digo o contrarjo; 

o que quero dizei· é que a. .1~ provio.ciâ que"'a 
poz em pratica foi a. no&Sa. · · · · · · 

o Sa. RursBO~A.. :-E -de modo absolu:to, ia~ 
xativo. · ' · · 

(Cp4:..-a~-s~ 0~tp~s \lP~'.19S gue .irH~rrom-
1:1~ o or ..... or.) . 

0 Sa. PIUlltDEN'l:E:-.Atten~ . Peça aoe ~~ 
bres "deputa.dos qne não interrompam o orndor, 

O Sa.. PAULA Souu : .;... Em.fim, eenboraa, 
o 1ystema das provinciu de S. Paulo e Rio de 
Janeiro ~o que· ·deve !ler adoptado e melhorado, 
e .n~ o aystema. agitador, continua~·· d$s818 
7'Wmes$á e proclssãO·ae janpcha~ ' · · · 

s.e q 111odo cQzno ~Hiil! ·!ie p~'8ar~; 11ntr13tan~, 
a M~re depq~p PP.~ª ~~~~ disse q~!l o nq~r!'l 
ex-preaid"nte da ca.mara. provocou uma qµes~g 
4e çoµllança. . · · 

Corno pr~vocar semelhante q11estã:o de con
~~~çe:, 11 prática· 40· 1.1in a."ot~ honesto e since~o1 e qu·ando esse &cto é coherente e log~co ~ · · 

O Sn. ZAll!A : - Não contesto isto; mas oJ 
term~s de,q~e . a.s~u f~fg, ié! 'por sua."iia.iiir~~ l 
ea~!!-"!:ielec.eram a. ques~ d.e con~nç~. · 

O Sti: PAULA Solfi·A .: '."- °f!:!l.~ã.Q a que~t~ 4ft 
co11fi11.nç~ foi cor9lll!~~() 4o act() ~ µ,ob~ ~~~ 
ptesi~eu~ · destii easa~ i1ctq por ~()qo~ es?.~;: _ 
radõ e até · annunciado .pell!-B ga,~e~~. ;11&• 
Dão foi S. Ex. 9.uem a provocou, pelp ·qqe, 

. não póie com just1ç& eet"Jrguido. ( Apa~t~I~) 
O nobre 4eP.ut1Mlo pela. Br.bia., eom ma11 ma.-

licia do ·que justi~... · · · ... · · · 
O Sn. ZA>u.: ~ lsll nlo. Attrihµa-mG iodai 

.a qualid&de~. l4~noa etta. Eu aoa de 1111:1& Í!l~ 
geuuid&.de inf&util. 

O Sn.. PAULA SoozA ... veio dizer·noa que 
nós n.a~ · q_llêriamoa sobre o aasWllptQ, ~ui 
era.mos· abafadores. : · · 
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.. M~lil S. E:i: .. féz-n"os inJririA ; nós quel'emos 

algoma. coue~, não. o que qner S.· Ex.; que
remo$, porém, tude qua.1110 for compa.tivel com 
a tranq uillidadA pu blicà., com a :pl'osp~·ridade 
nacional, com o socego das familias e de nós 
tOdos. (Ap'oiado-s e diversos· apart~s~) . 

S. Ex .. nease dia só· .. i;~ OCCl!pou com os de
pllta.dosde S. Paulo, é justo que ó.deputn.do de 
S. Paulo.que neste momer.to falia, tambem se 
occupe com S. E:i: • 

. As.Um, fez S. Ex. grande cab~dal procurando 
intrigar-me com. o Sr, presidente do con
selho •. ,. 

O Sa. ZAMA: -Não creia nisto. (Riso.). 
O S11.. P AUU Souz.A. :.~.Nã:o creio que a .in-

_triga colhesse .• Jna.B a tentativa. se fez. 
. S, Ex. proc.nrou intrigar-me com o .Sr. pre-. 

ai.dente do conselho, porque e11 dei um ap;ute 
em que Se fallava em j11izo. Decla"ro~ S. Ex. 
que o .nobi:e pres'dente do conselho tiaha muito 
jnizQ e que eu. não tinha._ ra.ziio de a.chal-o sem 
jliiz.(f, . , . . . 

Vou r·epetir o a.parte como o dei, e a casa verá 
que eu _ tinhs; o direito. de da.l-o. · · 
. Di_ssl) eu : esta questão devo ser resolVida 

com mui.w ja.izo.. ·. 
O nobre depu~do porém entendeu q11e cha

mei o nobre presidente do conselho de de.aa.jui· 
zado. . . . . . 

O liobre depuf.ado não tem razão. 
O Sa. ZA.M.t. :- O que V; Ex. ·disse foi o se

guinte : neata .questã9 quem tem juizo .é o Sr. 
Mattfu)l.o Campos. . · . 

O. SR. PAULA SouzA. :-. Não íoi assim. 
O Sa. ZA.MA. :- Ahi e~liO as· notas tachygra.-. 

phicas... . . ·. · 
O. SB.; .p .à.ULA. Souz.ü- o que eu disse foi: 

eate proj eeto não passa.rã po_rq e.e espero~ que 
tenhamos todos j11iz~. . 

O Sil. M,uiomr. PoB.TJ:LL,I. : - Sem duvida.. 
O Sa~ P..i.ut.a. Sou:a:-E' um. voto que faço, 

e não uma. . invectiva ao nobre presideJJ.te do 
conselho. · . · · . 

Sr. presidente, .nlo t0I1ho animo de prose
guir, embora o !lllsumpto • 1e preste a largas 
considerações. 

Julgue.li de mea dever trazer minha decla.
: ra.çãçi . perante a cama.ra, com o .fim de. fazer 
·-conhecido· e a meu eleitorado o m~u modo do 

pensar n!lsta . materia. . 
Estamos. na epoca ·.eleitoral, e .preciso quo 

nes.te as1iumpto não haja absolutamente equi
voco ·ae eapecie alguma. entre. o deputa.do que. 
vai . perante o corpo eleitoral pedir os .. seus 
suifragios, e o. mesmo ~arpo eleitoral que t_e~ 
de da.1-os a quem mereças. su.a confiança. 
·E' p.r~ciao que nossas. opiniões fiquem bem 

claras·(apoiaàos); é preciso ·que. ·cada., um .de 
nó11 mostre como pensa l!Obre esta. materia, 
porque das·noseas opiniões é que depende a so
lução desta qusslão. (Apoífidos .) 

O corpo· eleitoral é.que .tem. de resolvel-11., e 
porhnto é . indiapensavel que cada um de.nós 
vá pera.nt&. elle dizer-lhe. como p!lnsa a. res
peito, __ po~ue "não quero illudir . o cor;po alei~ 
tora.l que pt.ra eata. Cll&a me :mandou. 

A. 50 

. Si po!'"l'enttll'a opino ma.l, isto e, 1i o me11 
eleitorado· entende que esta. . q11estão deve ser' 

:resolvida jli. ejâ,.seg'undo o precdto indicado 
pelo nobre presidente do conselho, eu não re
presento o meu eleitorado. · · · · · · 
. Si, porém, o eleitora.do entende ·que esta 

·questão deve ser resolvida. pelo modo evolutivo, 
pelo modo··nMural, s.om. ambições de glol"iolas, 
d.e fama., respeitando-se a. riqueza. e tran.q uil~ 
hdade publica, eu esto11 com elle porque . •Oll 
do 11ystema, do qual a provincia. de S. Paulo, 
_tem, dado· as mais brilhantes manifesta.ções. 

E' preciso que todos nós opin;~mos sobre o 
assumpto,· pars. que n.s. futu:ra. legisla.tur:i.o~ .de
putádo~ que aqui vierelll tre.gam a opinião de 
seus eleitorados, que são o paiz. Então se tri
duzirã aqui a opinião nacional e não uma opi
nião artificial,_que se creou e que se quer 
manter IÍ. cc.sts. da disciplina. . pa.rtidaria •. 

Assim, na futura eleição o eleitorado de
monstrará si prefi::re . o nosso syste ma. ·. ou o 
systema abolicioniSta do presidente do con• 
selho, e dos que o acompanham. · · . . 

Uso do termo-·a.oolicionieta - pol"qlle com 
·elle já se arreiam . os amigos do governo. Nós . 
não somos abolicionistas. (Âpoiarlos .) 

Era. preciso que eu disseaae 110 meu elei
tora.lo e ao meu paiz, como penso nesta. i:na
teria porque quero, no caso de vir no a.nno ee
guinfo. par1>.esta casa.,dizer qne, opinando com 
o eleitol'ado, quero a tranqnillidade, a pa~ e a: 
riq neza nacional e não essas perturbações, 
kermesses e jangadas, que hoje o governo quer 
a.compo.nha.r; compromette11.do a. ca~sa. po.
blica, (Muito bem, muito bem.) 

~ 

ErlãO em fil deJalhO de l~ 
Vido pag 246 d_o Vol. li( 

O ·Sr~ Ooelho e Oampos :....;. 
Sr, pre•idente, ai não' · Iôra a necessidade de 
recl11111&t' . proinptaa pl"Ovidenciaa ao governo 
sobre factos de gravidada oceor!."idos em um 
dos termos de minha provincie., Dão toma.ria a 
pe.le.vra. hoje, a.guardando~me para a discussão 
de forças de. m.Bl', ~- que me acho inscripto. · 

.A cama.ra 011virà a· exposição, que passo a 
fazer e por ' ella ajuizàrá si tenho, mi n.ão, 
raz4o íallando neste momento. · · 

. Sr• presidente, ao tempo da crise de ··que 
s_urgiu o. actual gabinete, soube por ca:rtas e 
jorna.es recebidos ds. provinefo o seguinte:·· : 

Que ó juiz municipal effec~ivo do termo da 
Ilha do Omo; em minha provincia, foi obstado 
de. fazer uma 'de · auas audiencias pelo dele
gado· de policia, cidadão Messias de tal, acom• 
·pa.nhado de força publica & sua. disposição ; 

Q11e o motivo determill.ante desse procedi
mento çriminoso do delegado era. a anp·posiç!o 
de que naqnella. alldiencia seria pablicada: uma 
•entença. em prestação· de ~onta.s toma.las ao. 
administra.dor da capella -do Porta ds. Folha, 
naqnelle mu-nicipio, contas· em que foi -veri
ficado _ um desfalque. adm:inistraior pa.rente · 

.amigo e co-religionario do chefo liberal 'da· 
localidade de quem () delega.do é um ~!ter ego 
ou segunda pessoa ; · 
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.. Qne, por.4119& met11110tel!lpo, 'forjieoa-te um · Se11-do o telegrr.mma de 27 .. da J!Jnho é real. 
processo de rúponsabilidaàe, por suppoata. fat\& . mente. emanh.a.vel que, decorri!Joa qnaai , me1 e 
de exacção de deveres, sendo denunciante um meio, não só não houve1&S o presiden,~1 da pro
sobrinho do chefe .local e jaiz de direito 114-hoc, vincia tomàdo providencia alguma: positiva, mu 
por suspeiQio dol! maia, o 3o 111pplente do juiz a.té Dlo . aa.iba &$ quer iuformar dit r~~I 
municipal, genro do me11mo chefa local,. pro- do !&e~. . . . . . 
cesso feito de tropel. 11ó con.tante da denuncia, . E, o qne ê m&ia, S. Ex., apanhado descalço, 
da re1j)01ta. do denanciado e ptonuncia imme- aorprendido pelo p~ido de informa~88 do hon· 
da.ta para o fim _de svspender do exercício ·das rado mini8tro, quer atteuuar a eaa. falta e sua. 
funcçlles aquelle juiz e não prosagnir elle.no ineuria injustifiea.vol como ~ne duvidando· do 
feito da preataçio. de cont.e.e; . . . facto pelr. consideração de lb. o não haver com-

Que, .no mesmo dia. da obstação da atidiencia, municado o juiz de direito, de q_uem állits di1 
foi ó refürido juiz, que 110 achava em caia do ter recebido constantes o:llicios. - . 
pmeesor publico da 1ocalidade, Sr .•. Francisco E' de -notar-se que o logar das occurrenciu 
a&I Chagas Travaeaos, aaeim como eite profes- dista da capital cerca de tre11 d~ de ~agem, e 
10r, deaacatado; ameaçado pelo delegado e sen que ha ·para aquella direcção quatro correios 
11tquito, armados todos. _ . . _ terreatrea· por mez e quatro maritimoa. · 

A eimplEll ennneiaçio dos factos mostra a. Si o preaiiente diz ter logo ofllciado ao ju~z 
JlGceaaidade indeclinavel de providencias prom- de direitn e ao chsfe de ~olicia, eomo é <1,ae; · re
ptt.a, efficazea, i:nfeli.zaiente ai.lida ·não toma.. ceõendo conaté.ntes ofilc1os daquelle juiz, D!o 
'ilaa 8 pelas quaes reclamo, illllto, por maia de teve communicaqão do facto, nlo teve reapo!St& 

· · b d rd · _,__ 11e quer ! Como é que do meiado de Mli.o a ~ 
um motivo, em em a o em e gan.ntiaa .,.,., de Junho nada. lhe r"""ondeu o chefe de polici.& 
meu.s conciJadioa. -r -
. Soube.alnda, que ojliiz muilicipalle~ou logo :r::::;e:!.racto sobre o qual pediu,-lhe logo 
todo o occorrido a& conhecimento do prasidente Si 0 . objecto da 9ueiu do juiz municil)al · nlo 

· da. provincia. e 11ne, po·r um sen amigo, faz telo- fosse real, n1'o tena 0 presidente em t.o®· ~ 
:graphar ·ao mimstto da justiça, pel& es\a.çlo do tenipo sido informado por aquell811 . funcoio- · 
l'enedo. · . :na.rios' . . 

l'i'A:o sei ai teve qualquer eo.111municação o ex· Em todo caso, da quem a. culpa.1 . 
minia!R'o da justiça. . . . . Antes de t-qdo eu a attribtto 10 presidente da 
· Qu&nto ao preaidenta _da. provincia., aoube elle província, .porque ter. denuncia-· de . facto tão 

.doa facto1 pela repras11111taçio OQ. queixa do juiz grave pelo juiz municipal e pela impre111t., e, 
municipal e pela iln.preusa, · pa.ssados mez e meio, na.da providenciar, .nada 

Dia.s depoi11 da · apre1enta~ do - novo míni11- . saber delle, é rui.o Iigar,.lhe import11tncia. 
terio, entendi-me com o aetual Sr. ministro da tJM SR. Dmruuno:...- Pelo menos é 0 que 

· Justiça, expuz-lhe aa occu.rrenciaa de que era. ""'tece. . - · · 
.i.o.formado,:fiz-lhe 1im memorial, e S. ~x. ga- r-
ra.ntiu-m!l de providenciar, como cumpria. . O SR. Co11:tHo 11 CA.Mros:-Com effeito,Sr. prt
. A.8sim proe4di em vez de fazer logo um re- aidente, o facto nlo coD1tava·llÕmenteda queiu 
qnerimento de informa.ção à C&l1i&ra pela quasi do júiz ol!'endi.do ; relata.~·no ,diiferell\81 jo?
eertesa de aer o requerimento adiado porque naes-era geralmente lt.bldo; 1gnora'l"8-o a_pe
IObN elle aa pediria a palavra, e porqne podia D.H quem ·m.&is devei' tinha. de conheeel-o. Dir.rei 
aer toma.da como expedi.ente de ·oppoai91D e Q a prova deata minha &a1ef9io. · . . 
me11 Am-era, anteii de tudo e com a pouiTel L~-no Trabalho, jornal- que .. publica 
breviclad9 pbr cobro IL taes de11D&n.doa. na cidade de Pilo de Aaaucar, termo ·frOllteiro 

E4'ectiftlllente,decorridos alruns dir.1, recebi ao em. que ae deram aa occurr&nei&1, o 11e-
por l'!lrtl do honrado mini.atro 11m telegramma gninte : . ._ . . . 
11pedido pelo presidente de Sergipe em. re9-
poeta ao ª~"pedido de infurmaçõea. . e Gararú.-E01 data. de i3 do corrente, es-

. De11Se telegr&IDIQ& consta. a. queixa do juiz crevem-noa o ieguillte : ·. 
municipal ao presidente pelo .desacato sojfrido, . e Tendo o Dr. juiz municipal e de -.aap1lla1 -
a noticla da pronmlcia do mesmo juiz, o qúe l:lollanda Cll.nha de dar audiencia, foi obstado 
prova em substancia a eilitencia dos Iactot, pelo delegado de policia Manoel Meuia.11 do 
qne me fon.rn informados e que ~cabo de e:xpor :N'asoimento, aoompanhado .da forÇa publi~a 
á cama.ra, . . . collocado._de permeio â. caaa da Calllai'a Mum• 
-· Vê-se, porém, do -mesmo telegramma que o . . ,9ipai . · 
}ll'~li.dente· ·da provia.eia. não. se houve com ·a _ e E' que n~sea audiencia. devia· ser publicada. -
aolic1ta~e 9,11• era p&ra deseJt.r-se em tio grr.-ve a ae?-t~nça proferida. na prestaçlo de cont&1 do 
emtri~neia.. · _ ' a.dm1mstrt.do da ca:pella. do Porto da Folha· que 
; ~- Ex., ~z ter, lo~o que i:eçebeu a ~ueua do havia.delaprid&do os sena reditos em qW:Utiil. 
JU1n11unmpa.11 ofileiir.do a~ ,.u de dU'ei\o da. mperior a ~00$000. . :- · 
comaroa • ao chefe de polioia. . .- . . . . . . . . .- · -.. 

Ora. oa f&etol H puaara.m a i2 d• Ma.io. ~ "E811~ ad~n1strador . de_ nome Gonçalo ae 
A Gcueta de AncajW, )\IBriodico hebdom&da.l'io, Br1~ F~USllo e o &et11a_l agente fiscal dai rendas 
que .. publica na· capital, OI relatt por u- pronncaea ! . _ . . 
ia~ no lell 1111111.ez:o ~· 17 ~l!ell• mn. O .. e Hontem ~eamo, logo de~a ~enú. aeonte-< 
preaidente d&._ plovmou. llOube.- de \lido por Olmentoa, m1 o ·Dt. Cunha. inblll&do de .IÜlla 
meiado de Mt.io ou. -PQ)o umu11 a -i7.. .. sentença.de pronuncia eui Crime dt ~poJlllfoa 
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bilidade proferida pelo aqente do correio,-3• 
1t1pplente-do juUe-mumcipal ·e jnis de direite 
aà hoc ()andido Lima · l 

e O proce..o é wo monatro. 
e Diapeneou-11e inquirição de testemunhas, 

ooc_ultou-H o eaerivio para Dão receber 1. res-
posta do Dr. Cunha. etc. · 
· « E' aó compo15to dr. denuncia e sentença 1 

e Onde iremos parar 1 · 
e O _que é feito do governo doate pab; 1 .,. · 
Na Ua~eta de Propriã. que se publica . na. 

mesma zona se lê : · · 
e Garau. - Triate ·e lamentavel ó o estado 

em que se acha eset. deaventu:rada com&l'ca. 
e A· snarchia tem chegado a.o ponto · de se 

desaea.tar até as autoridades conatituidu no 
cumprimento de seus .deveres e em exercicio 
de aeu cargo. . 
. e Em Ulll. d08 dias da semana pasaada. o 
Dr. ~oão de Hollanda Cunha, juiz mnnici
pal do lermo, chegan4lo á villa ·do Porto da 
Folha, onde · foi dar audiencia e publicar a 
nntença do crime prwcado por Gonçalo de 
Brito Fiuu, o.delegado de policia e o 3• eap· 
plente . do juiz municipal e- jaiz de direito 
Cl4 hoc, que ·lambem accumul&e exerce o car-
go de agente do correio, combinados e_J>repa
radoa para. nil:J consentirem que o Dr . . Hollan
da Cunha publicasse a sentença, forgicaram 
logo um processo de responsabilidade, dennn
ciando e pronunciando·o Dr. Cunha como incur
so nos arls. i54 e il>9 do codigo criminal • • , 

e O delegado de pê>licia; homem talhado para 
todas a. emprezas, :receioao de que o Dr. Hol· 
land& CWlha proaegui!se a dar andiencia e pu·· 
blicar a sentenÇ6 ..• capitaneando os eabirros 
policia•• e uma pandilha de capangas arma. 
doa, collocando-118 â luz do dia e em plena 
publicidade ' porta da º"" immediata â do 
~AO profeaor pnblico Franci9Co Ju Chagaa 
Travasses, onde ae a.cha.Ya o Dr. Holl~nda, 
~ a ,ua pasa.gem para a caaa. da CQ..o 

man. munioipii.l , ameaçr.ndo-o de prendei-o 
e m.ruw.l.o ••• 

e O Dr. Bolland&, T~0-18 impoqibilitado 
de toncoionar e publielr a .ente11ça, immedia
tamente ltTOll o . OC(Ol'fido ao eonhecimento do 
Ezm. Sr. presidente da provincia, de quem 
espel'8DIOI providencias. • • . · 

e O facto qoe ora damoe ' poblicidade, nlo 
é uma fabal&; poi1 as pe11oaa graduadaa e d
dedi~s da loCalidade aio teatemunha1 pre
l!tnciaea. > 

Aqui tenho mais a Ga!leta de A racajú, de t7 
de :Maio, que nll.a.t& o facto pelo meemo .modo, e q11e não lei.o pa.r& não tomar o tempo a oamara, 

Tenho mai.11 ama carta, de pessoa muito qu&-
.. Ji.dca.da, u qual 'rem o seguinte topioo: . 

· e ••• A conveniencia do processo e sua cele
ridade é a seguinte: O Gonçalo-de Brito FiUS&, 
que é o açtna.l agente fuic.al, foi, ha dias, inti
mado pele> juiz municipal e de capel.la8 . para 
prestar contas, como admini1trado.r da capella 
do Por&o .d<' Folha, e compareceu. Na~ contas 
foh1nco11trldo um abnce duei4 centos e ian&oe 
mil réia, poil, tendo elle dado eepulfur.a. a. 61 
cada veres na capelh, · pelos ·quaes tinha reee

. bido" i0$ e 15$ por e~ .sepultura; aó dea eon
tas de .eia aepultuns •. O vigilri~ deu certidão 

de 61. No di& ~de.ete, tinha o:jaiz·municipal 
. de publicar, em audieneia, a sentellça das ·con
ta:s, quando o de:eg~o, com a força .publica, o 
obstou de comparecer. O juiz municipal eatava 
hospedado na ~sa do professo:r Travaaaos, pelo 
~ue pretendet"a.m, o delegado e capangas, pren
del-os aUi, armadcs, em plena. roa, nlto.o tendo 
feito pela interp0sição de outras pessoa~ . · 

< O Porto da Folha está barbari1111dt1 ! > 
I11to posto, pergunto, Sr. presidente: qae 

motivo podia. ter o presidente da provineia. para. 
duvidar ~ queixa do jufa mnnicipal quando, 
por depia.11, era · corroborada. pela. imprensa, e 
nada providenciar, nem mesmo intereuar-ae 
pelo conhecimnto do facto, que era o seu 
objeclo ~ · · 

Vai abi simples incuri&, ou pelo contrário o 
d088jo de poupar o delegado como amigo, que 
é, e pesaoa. do chefe liberal da focalidade 7 

Na.la quero diur por mim, não emÜto jnizo 
proprio ; deixo á.. apreciação da. camara, expon
do-lhe uma serie de desacerLos praticados Feio 
preeidente da p:rovincia em attenção :!.quella in-
iluencia. local. · · -

· E' um deoees factos a demissão do agente 
fiscal da Ilha do Ouro, fllnccionario dialincto 
no meado per nosso illustre collegaoSr. Ribeiro· 
de Meaeze. quando prasidente daquella pro~ 
Vincia, par_a dar-se o l~gar ·!'- outro;· • · · 

Tinha aquelle funcetonar10 toda n a.oe1taçlo, 
os elogios constantes doa seus superiores. Nlo 
have!1do motivo. para a sua. demisaão, foi· pre· 
cieo mvant:i.r.se Ilia aem custo, que em cetta. 
de.~a con1entira elle na exf>Ortação de 11.nimaee 
sem o pa.gamento de direil08. 

E1ta exportaçlo eomistia. na pasugem que 
u111 m8'mo propri11t&rio fez de .alguns . aniinaes 
de ama fa.zenda. sua d. margem direita do Rio 
S . Fra.nciseo para outra, á margem esquerda 
para serviços-ter111inado~ OI quaes, volw-am OI 
ani m.aes . · · · · 

Pelo pensamento dr. lei dâ·ae a exportação 
quando se paSAm OI anima01 para negocio ou 
para ilxal·oa . · · 

Oavido o agente fbcal , respondeu illto meemo. 
Por i1>0 mesmo foi dercHtioo 1 

Si é i1to uma falta, por que nlo foram de
miUidOll o• mau agentes, q ue sem ueet>91o 
a91im entendem e executam a lei 1 Si falta alo 
foi, como nlo é, como demittio o tanccionario 
excellente T Vê·se o propo3ito ; si querii. a de~ . 
miuão a. todo tra.n.ee para ser nomeado, como· 
foi, eHe mesmo a1miniatrador da c~pella., cujaa 
oonta.s occaeionaram o desa.cato· do delegado 
contra ojufamunicipa.1-(1 Sr. Gonçalo -r,íuaa, 

· parente, amigo, co-religionario do ch~f!t !OcaL· · 
· ·outro facto: a cama.ra daquelle momc1p10 d a• 

mittiu o eeu procarador por trea motivos, qual 
maie grave : aer qu&Si ~nalphabet~ e ~o . ter 
eecriptaração alguma, dispor -Oe J1nbe1ro d~ 
camara aem aulOrizaçlo e por .ter injariado •a 
alituns vereadores. 

Houve recul'llO de111& demissão para o . pre• 
1identoda' provincia. Si é admissível; ou .n1o, 
esse reeurao. é mwria controvertida; divergem 
aa J>ropcias consultas d o conlielho de · Eltado. 

Mu ot1 tril111naea e escrip&ores dilltinctos:úal 
decidido e opinado pela negaliva.. . · : · 
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. 7:!'""'-- ' 
Paree&-mé e1ü. a melhor doutrina. da. lei, ou úlhos. Sendo deficiente o parecer·do procliri:dor 

· ae aUend1no-aeu.elelDelito hilltorico ou á ·suá mcal d~ ~esoararia de Fa.zen~·a· presidencia 
· ·. propria -~etra.-; • . . '.. . . . . . da t1r0Yinc1a· fez voltar os auti>ts· a esae f<J°nc

' O Sa. M.tc-DonLL: .-Apoiado; não ha du· cionatio, que ainda. não ·os sul>metteu de 'nt1vo 
~dl' mesmo, em face da le~rá. daJei. . á referida presidencia.: A data d& pr.inieira. en-. 
. o:sR~ Co:nuo J: CAJ1Pos:-.. ;óu ao.a.eu es"i- ·trad& doa ·autos na. secretaria.· é <le 30 de No-

rdo. . · . . _-. . . . _ r . vembró de {882.-> . ,· . 
. .Vejo _ahi _si111plesme:ate tn:aa evasiva, ã ·guisa 

O Sa~ l'1iA.c-Dow.Er..t. dá. um aparte: do q11e p~at1car:n c~~to!l j~ueil qu.e· fazem b_ahar 
O Ss. Co.ELHo J: CA.MPos:"--Justalllente. Só-ha ao car~r10 pa.ra dfügenc1as eacusadae 'os autos 

rec.tll'so.-d&s· deliberaçoe~ sobre .po•tur&a ou me.~ afir:n de se: lhes contar o pra:ai d& abertura d~ 
teriaa .so.bre que .póde a cainara poaturar, com• nova concluato. · · ' 
prehendidas ·no ·tit. 30 da· Jej: · de 10 de Outabro,. ·Posso IMISSgurar á. ca.roal'.a que eu conheço o 
entre as quaas 118 li.ão compreheni em a.s no· parecer do procur&dor iiscàl; não é detlcfen.le 
Illoa.çõé.a e detnissões doe emprega.dos. D1ll8 ·Gi:tenso e luminoeo, convincente meiiino: 

Considere-se que o art. 73; que dá. recurso Si.·ª questão & liquida, ai ·o ·parecer ·n~o & · 
das delibe-rac;ões, e o al't. 86, que nos seua p~ ds~c1ento, por ·que nltd foi proferida a. decisão 
ragraphoa est11-tne os objectoa sobre que as cs.- apos ~um~ eoncluaão · por já·um an no e · oitó ou 
mar~ t<miarao àelifJeraçõe$, si compreheo.- nova mezes 1 Por q·ue não a reaol-ven o Sr; Dr. 
dem sob a .epigraphe do t t. 3•, 9.0 puao que .Ayres do Nascimento, nem ta111beiD o Sr. Dr. 
dos empregados trata 8 lei 120 tit. 5,o Cunha Barreto ~ · · · . • ._ · 

E' principio de bermeneatic& ~ unius in- . Se~tl. pel~ coincidencia d.e ser a legitimante a 
chuio alteriu s. e.ulurio- . illuatre mã1 daquelle ehefe local? · . · · 

Nii(>'V~nho disc~tir o assumpto; lll&s aqnelles E' tamb~lll sabido que a:quel~e c}?.efe aponta 11. 
me.mos ci.ue . admtftem taes recnl'l!OS fazem 0 a~gun.a ami~~s seus m:na nova terra de protilís
aeu · p?O'l'\mell.to depe.ndente da . evidencia da sao pel& legiti~&çlo· como prop~ de posses de 
injustiça. da denllss-ao. . . . que são locatar1os . . . · ' · 

O pr&ai~ente da província, após. largo prazo, · Deiridir a questão contra a legitimante · seria · 
deu provimento. ao recurso,· ob.ngr.ndo a ca- deaautorar o chefe local. fazer-lhe perder a 
mara. a ter -um empregado, que injuriou a ·força., -que tem. . . . · · · ·' 
algu.us seus. membros e sem a. m·enor eon- · A favor, n enhlllll e11p.i,rlto eacruplllo110; ne· 

· fiança. . . .. . .. . . · nhum homem de boa fé se prestará. · ·· : 
(~ recorrente era simplesi:nente.ámigo e pro- Da.hi a.s dilaçõe5 indefinida.e. 

t~gid?. do ~bela. local, é este fazia ques tio. ~aib_a~se finalmente que esse mimoseado 
o .v1gano daque~a Jreguezil! ·requ~tou ªº· chefe e aquellede quem, lia diali, fàllou;.se aqui 

}!re11d~nte ~a proVU1c1a e es_ie· :mandou pllr ;. como . sendo -reconhéci;io diiputa_do Jll'Ovinc1al 
aa.a .. ~1ção na· ~olleçloria do Jogar . um!L sem ·d1ploma,eem v?taçãosufticioate,contra &lei 
qua.ntit., proà~cto de uma lot.eria destinada i s . expressa e a propria votação d& aaemblea,íre.11-
ótras da matra. Qaa'ndo o ll&rocho metteú. mãos de ~ta. a -par de º~~ para cuja auatentaçlo ·o 
ú obras de saa. igrej&, ó sorprendido por ll!Ili · pres1de.nie d11 pronnea poz em seu palacio força 
contra-ordem.do meenio presidente. ·de promptldãQ. · · · · 

E' qae. o · chefe local queria. mudar a séde · .~lo posto, rep~to, nl'da dil:ei por mim, 
da _freg11ezia da mugem do rio · para um po- a3u1~e ~ camara s1 a omisrão do preaidente d.& 
voa.do eentra.I, e devia ser feita a sua. vontade. prov1nc1a. em reb.çã:o s.o pl'ocedunetito do de

Deade Novembro de 1882, subiràm à. con- !eg-ad~ _contra o juiz m~nicipal foi apenas uma 
. eludo da pi:e.sidencia daquella província una inctma, 011 ante• o dese30 o p4no aasentado de 
~u\oa do l<lg1timaÇiio de posse para. que fossem ~oupar a.quelle fllJ:lccionario, como peàaoa, que 
Julgados. · . .. . o do ehefe local. .-
. E '. ~ttri~!la . &ili&- I&gitlrnaçio : é. om-abaanlo S~uliores._ é infallivel o co.n~io do es:emp.!o. 
audao101c> ; quer~e nada menos que legi limar 81 o _presidente da. provmCla te_ve fOrçá·de 

• uma Po.sae precaria. qae a.leg itimante tem como pl'Oltlptidão, por oceuilo d_a t;erilicação de po-
loeatar1&·qne é; sego.ndo ti tulo e::tiatente. dere! da · assO!Dbléa pro:vincial, para; "seado 
Abe~rdo .P;e~11te o· bom senso, perante a preciso, garantir ·a.a fl'll.11dea dos seus am_j.goe, 

Qi'd •. l~v, ~ t1~. 54, pera,nte [>arecerea diversos O delegado do que trato, ODtendeU:.;!O pela 
. - de_ ~~m:~tissimos_ profiseioues e.o.proprio pa...; mesma z:azã:o_, cc~ a fa~~jade ~e., eom·a. força, 

re«;el' do procura:i?r · fücal,_ que 0 _dea. extenso, o1!_star a audis~cU\·_do Jui z mun1CJ.pal, para -que 
. deaen.vc:Mido, ~11m1noso, · opULando contra. apre- na.o fosso publicada .uma 11enten9"- ·contra \im 
tendida. legitim!LÇâ'o. ·· ·· · · a migo seu ! · · · · · · · 

. ._ Tendo eu em ·requerimento. feito n~ sessão . E.por que não i . 
do a.=o,p~, inquerido sobro o julgamento · o. que saecedeu aopresídentil ? Nada . o que 
dea!!a le~wn~, ha P?ncos ·dias foi. pr81!tada· podia · aucceder tambem ao deleg&d.9 f Tambem 
pelo '!f-1.'f:1st_er10 . d& Ag_ ri_çnltu_ ra. __ _ esta. informa- nada . . . . . . • ç1o 

1
.,,., , E assim se ~v~rzia. a Illinha provincia ·1 · .· 

6
· · · · · · · · Farei, por altimo,u.m·contraste d~'dousfactos 

.<t. • • • • ~ Nenhuma deciaão foi ainda pro- em duaa .. datrui :n.es11a mesma looii.li.dada . de mi-
fm-:la. .pe~ pr9Side.ncia no11 autoe de liwittma ft&-ft nha · · · · · 1 ·· ·fi · a~ . poue T8fiU&r1d& por: D' ' Maria· Alves"d;'. tivo·. -(lrovinc1&, ê :que ~8 . . parec~ 8 griI e.a-

.. t:'ªmf~'? _. )'.;ima, ·_e nos qua.es. ,é 1e~o.rrente . Em 1~,.- sendo promotol' da. comnrca: o chéfe 
··. _:zi.oe .· ~- ,dlt. Silva -Ta.v~a, · por •.11 ·6 aeua _liberal · a q11.é ~nh·o :alludido, representou elle .. ' ~.. .- ,,.,. . . . . . . . . . . ~: - ~ 
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cOD.tra. ·o Sl'!U juiz. de direito, mas esta deu tal 

. respOlt&, . qu~· o presidente de éntão ·demittiu Sessão ein 28 de Júlho te 188l 
logo .~ promotor, a. bem do serviço~ . 

Em 1884, o delegado do mesmo lagar fez o 
que tenho referido, co11tra o. j.Jiz :inunicipal; 
nã<> só não foi demittido, maa ainda mez e meio 
depois nada. S?-bia informar o presidente.da pro
vineiã, apezar da quem do offendido e das de-
nunciu da. imprensa~ · 

- _:1881, era aliao de eleição e presidente . do 
_coI21elho o honrado . Sr. conselhBiro Saraiva. 

1884, é tambem :i.nno. de eleição e presidente 
do conselho. o illaa tre Sr. eonaelbeiro Da.ntae. 

.. Acaso. será licito hoje o que .não o en. então ~ 

Não quero duvidar da imparcialidade aqui 
tantas vezes assegurada pelo nobre prasiden te 
do conselho, mas sómente advertir á S. E:1. 
que o seu programma. será letra mortii, si não 
contar nas províncias e. localidades fieis exe
cutores. 

be car~as e jornae11 de minha 11rovincia. vejo 
que·foifalsili.Clldo t1.lll otlicio do president~ da 
província em que ma.reava o dia. .18 da Ma.io 
para a. elei9io de dous vereadores do munici· 
pio ·ae Curral de Pedras :iiaquella mesma c<r 
ma.rca. em que se deu o d9!1aca.to ao juiz m~i
cipal, falsidade consis\ente na. alter&çio da 

· data. de :18 para 20, havendo por iBBO duas elei· 
ções: a liberal ª .. :18 e a consel'vadora. a. '.W. 

Nã:o ser~ com a in.1ift'eren9a para com 
taes violencias e fraudes, q a.e o governo verá 

· realizado o seu programma de neutralidade; si 
não pn7!er cobro a. ta.es indecencia.a, nã:o terá 
justificação perante o pais. (Apoiados.) 

_Acabo de ler tambem em jornaea· hontem re
cebidos, que 11e instaura um processo contra. o 
Revd. parocho de Curral de Pedras na 1uel
la mesma. comaraa. Nlo sei a. · ma.teria do pro
ceseo; posso, porêm,,esegurar des~ejà que vai 
ahi algum>t perseguição tão frequente naquella 
comarca contra. . os infelizes aon_servadot·es. 

Neste an:iar nio aei onde iremos ter. 

O honrado .. Sr. presidente do conselho por 
sua alta· posição com certen. já nfo tem Tar
p~as a ·recebi;"; mas os selis sonho~ de gloria. 
si ei;vaecerão· . ante a triato realidnde si os seus 
agentes não ~.e conv')nCP.rem·que por s~ns actos 
:Poderão .ató ser demittidos por telegra.mma, 
co~o dizia. o e.eu illuetre comprovinciano em 

' 1881. 

·Sem es.sa.attitude euerg~ca,S~.E-s.;apezs.r se)i, 
COl"re o risco de ver o seu governo foraui.ndo o 
escuro do qttad"º• em cnjo centro refulgirá o 
vulto.'do emerit!> cidadão, cujas glorias tem-lhe 
fe~to ta,lvez perder tantas noites ·o aomno . .. : 

· .. Ga.rantiM.para aquelle~ meus conterr~neos, 
proTide·ncias contra tantos abusos,"eis o que re
clamo do gover~o. (Muite1 bem.) · · · 

Vldo png; 35\l-d<> Vol. III · 

O Sr. Or'!.I.Z .: - Sr. presidente, 1011 
entrar na. série do considerações annunciadaa 
no pedido de urgenci& que fiz à auguala. ca
mara e que Ião benevolamente m& foi conce

-dida. 
. O. desenvolv,\me~to . economieo das daa.s pr~

vincwi da Amazom.a e devido em grande· parte 
aos . auxílios prestados a nav11gaçlu fluvial a 
vapor, ~uillios que ·têw !ido amplamente re
produchvos, como provam o a.ugmanto de ao.as 
rendas publicas e o aeu progresso. 
· Actaalmente .as regiões servidas pela. nave;. 

gaçio a vapor sustentam notavel concurrenci& 
entre a navegação subvenciona.da e a nave

. gação livre, sendo que nas estatisticas das 
cargas esta já não occupa o ultimo logar. · 

Conseguintemente, o interesse publico acon
selha. a exploraçã:o. e a na.vagação das pa.rtes 
mais centraes de seus caudalosos r ioa, que jus• 
tamente banham as stta.s regiões mais fer~eie a 
ma.is' r icas. 

Infelizmente esta navegação, depsndeate de 
estra:las de ferro auxiliares em snbstitoiçio, ás 
sua11 secções illlpedidas : 6. franca nayegação 
pelas cach<leh-as, :rapidas: e corredeiras; está 
vota.da ao adiamento pelas lamenta.veis circums-
taneiaa do Thesoa~<>.,,. .. .. .. · · 

O,Sn. SoA.REB -~--Apoiado. 

O Sn~ ~auz :~Outro tanto nio poss11 dizer 
dos au:xilioa pres~do3 á navegação a vapor_do 
Tocantins e Araguaya, porque considero-os 
como depeza feit& em pura peJ:'da, & envolven-
do nrdadeiro 01candalo. . . 

: O SR. So.m!!S :-Apoiado . 
O ~\. ANDIU.DE • Ftoo111raA. :-Apoia.díssimo. 

.: O Sa. CB.uz :-Esse.serviço foi a principio 
oontra~tado englobad; mente com nmr. e111preza 
mediante a subvenção annual de i20: 000$000. 

Mais ta.rde, creio que em i878, e!llle con
tracto foi dividido em dona, nos quaea se reali
zou e. verdadeira partilha do leão ••• · · · 

O Sn. SoA.RBs :-Apoiado. 
O Sn. Ce.uz:-.·. ·. dandÔ-seána.veração ma.is 

difficil e menos laérativa. um t 0 rço da aubvén* 
ção, a á naveg-a.yão mais l1tcrativa e .m,ail! íacil 
dous tel'Ços della . · · 

O S:a.. SoAB.ES\.- Apoiado. 
O Sn. Cauz:-0 . primeiro contracto, dotado 

com 40:000$; refere-se a reboque~ por ianchas 
a ·va.po1• das emb:ircações que navega.m· IJelo 
rio Aragaaya até ás cacboeU'as. 

Da. ex.ecução· deste conlra.cto o goTerno não 
tem a. menor informação, nada. a.bsolat&mente 
sabe, como . se verifica. compúlsa.ndo oa rela:O· 
rios dó Ministerio da Agr1cullur&; o q!lt1·1,ll• 
ciUz>'a acreditar que esll8. s erviço ·não tem a 
menor fiscalízaÇio. · . · 

Eu mesmo procurei- tomar .informa91lee, ,·na 
. provin~ia, dos encarregado1J dllS embarcagõee · 
que chegam ao _porto de.Belém, ;transpon~ ~ 
cachoeiras .de rio 'I'oc:mtina, •nenhum• 110\101a. 
conaegW. desses reboques, · 
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' QàaDt!) 1 linha do Toeantin.il, compr&hên-

. denélo wu viagem' menliaJ. do port.o de 'Belém 
àO :togar denomllwlo Patoa, no rio Tocanti.Dll e 
abaixo da .JlOToàção de · Santa Helena. de Alco
baça, dotada com a subvenção âllllual de 
80:000$. foi sempre feita. ~m. a niaior regu
l&rid~e .e proveiio, em principio pela empreza. de nav.egaçlo a npor de M&rajó, e depois.pela. 
empreza de navegação a. vapor de Ma.rajo e --ro
eantins, põl' compra que e1ta fez do material e contnct<M 4qnella. . . . . . . 
. o que. porém, Dão é segreto é qll.e eaaas em-

prezaa ti.2e~m e a ultima está f.azendo o ser
viço med.ian\41 o ~ento. anDa&1 de •••• ••••• 
15:000$000 ! 

Creio, Sr • . presidente, que esus emprezas 
não recebem 888& pagamento do Tli8110uro, 111aa 
sim da. em.preza. que o contractou com o go-
9enio pela quantia de 80:000$ annU&es. 

Chamo a attençio do governo para esta im1111r
tania. questão. A verificação da · euctidlo do 
<jue levo dito e facillima e O 8'0V61.D.0 póde ob
tel·a, poi" i.n.term.edio do seu delerado na pro
TI.nc\a. do Pa.rá. 

O gover.no preetaria. llUl bom serviço, rescin
dindo o contrr.cto da linha. de reboqúo.s no Ara· 
guaya, e redllZindo a.. aubv.~çio da. linha. do 
Tocanti.n.B â quut~.qne,.realmente estâ ae.ndo 
recebi.da pe~ empfllza;~~~lijó a Toeaiitil:is 

. Por eaa9 aen1ço. • .~.;,:. ; . , . 

Sr. -pr&Bidente, na. seuã'.Õ'Jde· 20 de Sete11>bro 
de i882, de1envolvendo uma. intei:,pell~o ao 
governo, eu disse deata. ·tribll.Qa. (&~: · · 

. e Senhores, a estrada de ferro .do Maieil'a.ao 
Me.moré foi e1t11dad& ; oa eatudoa f'ol-a.m. recti
!cadol, 11niram de bue a um empreatimo em 
Londra1, • dou.a COlltl'acWe pars. 111& COJIÂ.'UC
ç«o e & conce.do.de· gan.ntí& de juro1 pelo go-
verno brazileiro. · · 

e Eu enteado que o goHl'llO nlo deve em
prehendl9r uma. ollr& 1em que tenha 10bre ella 
utudol feito•, 1obrec11dó em relaçlo à qu.antia 
que tem de de1pender ; m&I, eatadar o que està 
conhecido.o g'tle eaU. estuda®, a6 aerve para 
pat&r dl.Dheiro e protellar oa melhoramento•. 

• • . . 
e Ainda .Obre eatea eatudoe dne haver um 

elemento preciosilsimo ~rente do qa.e se da 
em outt:u obras projeetadas : é que o preço da. 
unidade kilo111emoa não depende de calculo 
que poaa ser mllivel; o governo póde e deve 
calcular esse preço pela conta da. deapeza fmt&; 
porque . a.ili manteve ~ diatineto iacal que 
deve con.b,ecer qu.a.nkl e1111tou o J11&tierial e · a. 
miD de .~a p&ra, a oonatrac~ de um. ~ · 
metro. >- . .. · . · , . 

O honrá.do comelheiro. que dirigia. entio·a 
puta·• agricaltora., declarO• que .Dio tiuhaO!I 
e.&udo• e qnl! Dito &lllpi'ehe~eria. ema. gr&llde 
.obra, aem.úwidal• ~·}lor uma eommisdo 
u . aua con11.uça. E11'edi v:am.ente, .obtendo uma 
verba" de i50i000$, que. ,.· elevoo a·300:000$ 
pelo · orçantentO biennal, nomeou. uma eom
mil!lo ~ A& eonfiança e nu i.natr11eções que 
baiuram determinou.-lhe que aproveita,ese ao1.1 
~ ~. Eeae utigo.du i.Jlltr~jaa
~~ .._ parle. .a Jlliraha. illmten.cia e para 
aian\e. 11$ '9erà que eu lialaa rulo.-. 

• A commiieão nomeada, chegando A. Santo· 
Antonio, começoo. a aua·miasão verllicando OI 
trabalhos feitos pela. emprei& Norte Ameriet.ua. 
Collin'S. na extensão de i07 kilometi-oe,. o• 
qliaee foram julgadoé perfeitamente· en.ctoe e 
o terreno inteiramente uliiforme. · 

Depois & comm.isaão, llão encontrando . no 
porto de Santo Antonio as «indiçõea jndiapen
S&veis pará a navega.çã11 a vapor em· todas a11 
e$ts.ções do anno necessariaa ais conotantes bal
dea.c;õ'es, es11idou o prolongamento pars. ·baixo 
até Ponto Alto na. er.ten.ü.o de 6.400 me~cia,onde 
éneootÍ'o.U 1111 precisa& éondiyÕOS de tt&Tegabi
lidade; eonll8tvanaó-se a mesma unifórmid&de 
110 terreno eu.mim.do. · · 

Como a commusão ha.ria ~r essé tempo con
eeguido do snbdelegado. de policia de Santó An..; 
tonio una rolos ile papeis eã.lvs.doa 4os deatroçoa 
da emprea Collin ·.,, e do exame dease11 . papeis 
~eault1ase eneontrar-ee aa plantai originaea da. 
projectada eBLra.d.a em toda a sua utensão, le
vaniadu pela eo.mpa.nhia PubU~ W or1u Oo1's
truerion de Londres, para. a verifica,çio da. 
a:J.tenaão rea.l, e ql'.!e aervira de documento J!e
rante os tribuna.e& ingl=es -pars. a ~àcisão do 
comracco entre as compauhiaa Publiti W oi*s, 
de Londres e M adtira aita· ~ amOt"é .Raütcay, 
dos Eelado. Unidos, fal~ndo apenas u~ do 
treeho entre OaZdeir«o do Inferno e Girão, na 
edenaão de 17,700 metros; tratOu ~ ligàr 011 
P911toe, extremo dos . tràbiilhos ameneanos. . e 
inicial da planta ingleza; e deti por f!.ndos ~ 
t.rabalhos de cs.mpo, recolhendo-me ao êBCl'l· 
ptorio. · 

Eu vou ler a parte: do relatorio do cliltin
cto· engenheiro chefe · da commiaalo, datado de 
7 de Fevereiro do corrente anuo, explie&Jl.. 
do o nu procedimento (l8) : . 

e Quando.o to engenheiro, meu aubttitute 
interino, em Agosto 11e retiroa de Santo Aoto
uio com a commiAão para Manaus~ · o Sr. 1ollo 
Bapti.sta Alvuea, hoje digno e pre.etimoao sub
delegado em Santo Antonio; pe111ando que uns 
rolos de papeis que po•~llia pot iel-01 arrecada• 
do do1 delltroçi>s da. mallo.grada . empreza ame
ricana , como declarou em um documento que 
a.· eommiUlo poeaUll, puáeuem ter ilguma aer
ventia, entregou-os a eue e11.gnheiro. 

e EUJDinando eu ellll8I rolos de papaia re• 
conheci. com açs.davel sorpre.a, que eram . ;,.a 
p~tall origin&ea rei~ pela empreza. PubliC 
Works. que .· essa. ellipreia. · aiiresentara nos 
tribun&es em . Londr88, estando as plantas ru· 
bricadal de tal · forma, que são perfeita.mente 
authentica8 . . · ' 

e A commiissão estava, pois, de posáe de um 
estudcr qlie, .com o que já pO!lsilia, era Slilll
ciente pa.ra buear um ca.lcnlo approximado do 
n!or da empreza. · . 

<.Entre esses iolos de . papei• faltsva a 
planta do trecho da. linha entre Caldeirão a 
G_!ráo, que, ·~. podU. se!-" iµapenaado por 
haver ~?M~ no mail 8.1! plauw moetram um.a 
linha 8egmda até Gnaj&l'á-uúry. · · . . 
. e Todo esae trecho en&re Caldeir!o e Gua

jarll-miry não .foi nivelado, ma1 eim os . pontos 
con11ideriLdo11.mais dül:leeie, perfazendo a Jl&rte 
Divelada cerca da qaarla par&e· da cli11'8ncia 
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entre e•es do1111 pontos, e, como a maior parte 
da linha é plana, a falta que ha de perfil pouca. 
dül'erença faz pa.ra.mn ceJ.culo appr0Xúnado de 
cubàç!o, que, meâriio sem ouh'o11 Calculoa, mas 
unicamente pela. simples inspeei;ão das plantas 
e perfil, jâ ae póde aftiançar que não excederá a 
cineo metros cubicos por metro corrente e sem 
obras de arte de grande importancla.. 

e E' preciso notar que trato de obt.er o·s da,doe 
para. basear um ea.lculo appro::tlma.do do valor da 
empreza, como marca. a olausula 2• das in
atrncções. 

e Sa.tisfeíto oom todos os resultados obtidos, e 
para que o traçado por nó11 verificado e o traga
do da Puo1ic W orlls :ficassem p&rfeita.mente 
ligados, resolvi mandar correr a pat'te da linha 
que falta.va entre C alrleir<to e Girão. 

e Penso ter feito tudo para poupal' ao Eet&do 
tempo e dinheiro, e julgo que não ha necesai
de de lll&iorea eacreficios em eatl.ldos, eam que a 
construcção da eatr&da seja definitivamente re
solvida, devendo nease caso Elerem :finus e para 
conatrneçlio im.media.ta. Para estudos prelimi • 
nares sou d& opinião que os que possuunos silo 
eufficientea e, é -qsando da faculdade conferida 
pelas i1111trucçi5e11, que adopto-o• estudo• feitos. > 

Não obstante esta declar~çlo do engenheiro 
ohafe, o governo Hem maia estudos, l!llm a opi
lliio de proJissionaM, reoompondo a commisaão 
e dando-lhe nevo ohefe, m&ndou continuar ps 
t:rabalhoa am toda a exte11.1lo corre•pondente d. 
_plana ingleza, cerca de dou1 terg0a da. es
trada, & sua p&rte _maia diftleil, por B&r maia. 
central. 

n.. maneir• que vejo, de um lado, o enge
nheiro chefe da commiaão que aBSever& tal' 
e11111prido a 1na mi11lo conf1rrme a.a instrnaçllea 
do· governo e 01 trab&lhot grap:bicos que apre
HDt& ; do outro lado, 11tà o governo negando 
o que aueverou o 1&11 delegado em uma .Peça 
olllci&l, a limitando-11 a ~uow.r a co11U11.1t1slo 
aob a clirec9lo de outro, por ter o primeiro sido 
exonerado a 1011 pedido. 
- E' pracilo, !)r. preaidtnte. 11ber quem tem 
ruWo. 

Si é o engenheiro ohete, o g'overno tem 
a re1po~abilldad1 de utar fazendo um verda
deiti» e1hanjamanto 4101 dinheiro• doa oontri• 
b11h1te1. 

Si é o governo,· é u:gente demonetral-o 4 
lu do 1ol; porque- um chefe de commi1eão 
scientiilca, que nJo cumpre 1.1·instr11.cçõas do 
governo que o nomeou, in.oorre em grave res. 
ponsa.bilidade, não· póde m.&ill · merecer e. con
fillnça. que os. seus precedentes· tiveram con· 
quiatado. 

Não é possível, 11enhores, combina.r as decla· 
rações do Sr. engenheiro Moraing em seu 
relatorio de 7 de Fevereiro n& qualidade de 
chefe da. commissiio do• estados preliminares da 
ferro-via. do Ma.deira ao Mamoro, cóm o proce
dimento· po1tet'ior do Miniaterio da Agricul· 
tura. . · . · . 
· Li nos jornaBll que o honrado actual minis· 

tro doa negoeioa da agricultura nomeou . uma 
eommisaão de . protlaaionaes para. dfaer a reEl
peito destas estudos; ai podem ser aceito& como 
preliminares noe termos das inatru.c~ea, 011 ai 
Jllo·pode"Gl &er aceitoa. Eu, porém, lembrarei_ 

"º nobre DlÍJliBU'o a necaaaidada da m.uima 
urgencia ns. a:ilnçlfo desse negocio ; porque os 
e~~dOa continuam. 9 já centen.as de conlo' de 
reis ~ram ~a1to1, que serio em pnra perd&, ai 
se endeneiar que os e&tndGIJ determina•os 
eatlo feitos. · · . 

Sr. presidente, a ierro-via projectadà na. 
DISU'gem esquerda do rio Tocantins, para salvar 
a sua secção encachoeirada, nilo é um& estrada. 
de11Conhecida., e d& qual não se Iliba qaal a. 
extensão kilometrica, como ae disse na outra. 
ca."~ do parlamento , com g~nde aorpl'fia. 
mmba. 

Eata estrada. não é um11. idéa . non ; ella. veiu 
da metropole. Jil. o Marqne:r: de Pombal dizia 
qt1e o rio Tocantins era o nosso caminho pslo 
quintal. · · 

O governo nomeou em í871 Ulll& commilldo 
para explorar e e11tudar aa aec~ea enca.choeira• 
das do Tocantins e .Aragaaya, e abrir um eami• 
nho entre a. povoacilo de Aleob.e.ça, na provin
eia do Pa.rd.1 e a cidade ila Baa Vista, em Goya.i;. 

Esta commiasão t?abe.lho11 naquellas regiões 
desde 187i a.té :l.875, despendendo a <iUantie. de 
209: 000$ e a.p1·eaenta.ndo l1Dl bem elaborado re
b.torio, q ile est! impresso em. folheto, bem como 
nwneroso11 e bem organizados trabalhO!I gra.
phicos, constantes de uma rela.!}lo enviada a 
esta. aug11Sta camara pela Secretaria. de Estado 
doe Negocios da Agricttltura., e que eu pasl!O a 
ler, (iO) : 

..:Relação doa trabalhos graphicos a.presentados 
pela commi88ão exploradOra dos rioll Toca.ntins 
e M~na.ya, Ãceioca da. seoçlo eneachoeirada. do 
primeiro destes rios e pal'& abertura.- da e1trada 
da .Alaobaça.. 

cPlinta da aecç!o encachoeirada dos rioa To;.. 
ean tina e .Ar~a:ya, comprahendida entre o 
Secco de S. M1@'uel e Santa Helen& de Aloo
baça, do kilemetro O .ao kilometro 380, bem 
como da eat.rad& con1trüid1 na m.argem esquerda. 
daq aellea rioa. · 

t.Perfls lougitudinae1 1om&do• no Saaoo de 
S. Miguel, noe Martyrioa, na.is C&ehoeiras, 
Grande, de S. Bento, do Carmo, uo Rapido do 
Bacurizinho, no Banco de Mii Maria, na en• 
trada. do Te.11hlry, no Rapido Praia Alta, do 
Piohana-Quara até ao Arr.na.-Qnar!, no Bapido 
do Valentim, !lo Canal da Itaboca, no Pura
due•QwirA, no Tueume.nduba e no Lago Grande. 

cPer.Jis tranaveraaee do n. :i ao n. 30 e plano 
de uma estrada para tra111por a secção enea
choeirada do Tocantins e Aragmi.ya. 

cDi?ectoria Central da Secretaria deE.tado dos 
Negocios da Agricnltnra, Commercio e ·-Obras 
-Publicas em de Agruito de i883.- ú diJ'$. 
ctor, FYancisco Leopoldino de Gusml!o Lobo.> 

A e:s:tenalo to·tal dessa ferro-via, segundo· os 
trabalhos feitos, e 1ajeit.a. a grandes ·redueçlSes 
pelOI estudos defi~tivos, é -de W klomatl'01; 
e o trecho entre Santa Helena de Aloob119a e 
Santo Anasta.cio, acima das temivei' caohoeiru 
de .Itaboca, é da i03k,597,._. . .. 

Jii vê, portanto, V. E:.:. que esta eetra.da nlo 
é uma. 00111111o desconhecida, sen,do, ao contrario, 
uma du estradas-de ferro brazileiru que po1-
aue111 · eatudos preliminares ma.is · completo•, 
'8 C?mo eu tenho receio de ·q11e Ili.a.ia tude acon-
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teça o ' que "éllt4 ~coilteeendo á projectada es- : tam.bem· . a ' marg~m direita. do TOcànti~B, . ro 
trada do Madeira e Marooré, ·que já foi estli- . doando po:r uma linha. quebrada, formada · pelo 
dada, des~jo que··isto ·tique archivado; isto é, 1 M~noel ~ve•, as comarc~ .. da Im~era.triz •. Ca
que a. pro;ect:ida estrada. de Alcobaça teni-·es< • rollll&, Rlllcbio, Paal-011 Bo~ e Picos da pro
tudos·feitoa e aeabadoe. · 1 vincia do Maraohão; até e:s;tremai:-se com: a 

sr; presidente, reco.o.hecendo o .lamentavel proviBcia do Piaaby, pela cordilheira d.li. Mli.n-
. eat~do: de ·n osu1f :finanças,- devido, principal- gabeiri. ou Serra Geral. . · . · 
. mente, ó. ú:aprudencia. do governo, nlo ~ómente EatB: comarca tem as seguintes dimensões ·: 
ganntirido juros a ·grandes capitaea de est.ra.- comprimento, 2f5 leguas, desde a. foz do Ara.
das de ·ferro completa.men.te ini.producti-vas, no- g-aaya até. o Jalaplio, nas cabeceiras dei rio do 
meadll.mente .a. Estrada de Ferro D: Pedro 1, Somno, na. serra da Chapada, que a separa dO 
que ha de pesar sobre o noseo orçamento, du- Piauhy, e ·q~e . é ta.mbem a extre~a de Goya.z 
rante 30 annos, com a dei;peza. de 3.000:000$. com a ·Bahia ; · largura, de 70 a 80 leguas, 
ann11aes, como tambem prolongando e iniciando termo róédio. . . 

. novas estradas .de ferro -por conta do Es~o.. A-comarca da~ ~ista. se:extrema : ao Sul, 
aobrecarregando o orçamento com a quantia ~a · ·com terras da pr~vtncta d~ Goyaz, ': qn.e per
-i0 . 000:000$ a i2.000:00CJ$ ·ann.uaes, en nao teo.ca, por uma linha quas1 recta. &68llll tra~da 
insistirei, nesta occ&siã.o, pelos auxílios a que de E. ·a O.: pelo rio do Somo.o, desde suss ver'." 
essa.· estrada tem incontestavel direito. tentes até sua fóz, na :margem direita do To·· 

A l?rovincia do Pará, conhecalido as suas cantins, se~oindo na margem esqnerda. pelo 
magnificas condições economicas, e co!lllide- rio Tr~nquei.rae, desde sua conftuencia até an~s 
rando .essa estrada a solução ·completa do ·pro· cabeee1ras, que se ammaranham. com a.s do rio 
bleJ:ll!' da. alimentação publica. que todos 011 Bananal, q_ue vai desaguar no Ar&guaya, eeis 
annos ae aggra.va. logo que a.Ili. se restabeleça leg uas abaixo da povoaçio Santa Ma.ria.. . · 
o regimen.legal, nio recoará ante a responaa- De Santa Maria á 1lotQ&eenw povoa.e;~· d~ 
bilida.de da conatrucçio gradual dessa estrada; S; Vie6nte, deacend~ o .Araguaya, ha 135 l e: 

· e · eu sou o pri meiro a aconselhai-a que use de guas, e 22 da S. Vicente ti. colonia de S. João, 
seus recursos e de seu credito para realizar esse na i'oz ·do Ara.goaya. . . . 
grande melhoramento com a · neceBSaria. pra- Lo~o abaixo de S'inta Maria, na margem eB
dencia,.esperando que o gover.ao, não ªlodendo quel'da.do A.raguaya, territorio do Pará, \l(lmeça. 
auxiliar actaa.lmente, Ilia a embaraçar . o castanhal, em uns logai'e~ ma.ig deu.O, em 

o SR. MA.c--DowELL dá um aparte. · outroe menos ceri:a to; 11empr~ augmeot~do,até 
. · . _ . qu" 50 leguas ac1 ma. de S.· V1ee1?-te, e::u11te. em 

. O S!I. . ·C:am: .- .Na sessao dD ~n? pasaado, grande abunda.nela. Dos Martyrioa para. .ba1xo, 
tive a honra de aubmetter à cons1dera.ção :la. margern esqa.erJa e territ.Orio dó P;.râ ·aio 
augasl& cama.ra dados estatísticos e desci·ipti- vastoa · 09 ca.stanhMIS. · ' 
voa do valle do Tocantins. Tellho novos, que · Nas margeu do rio Tô'lCautills o Caàta.nhal 
co~~ndo aquellea os ampliloi ma.s que nã9 começa ahe.ixo da.-Imperatris e vai a.vultando á 
lerei para n~ angmentu. a ane1edade da ca- medida que ae desce o rio, de aorte· qú&,da r&n
:mara, pela moçlo annune1ada pelo nobr~ d&0 ·nião dos aoua rios a.tê ltaboca,a malta c:omplie-aa 
ptltado ·por S • Paulo, e. ape~aa p eço perm1eslo · e!Il amba1 aa m11.rg en1 de extensos easta11-haes, 
para tra.n1cravel-os em 11ega.unento. semeado• da palmeil'a11, copa.hiba, e madeir&de 

Limito-me a. eata• · eonsidoraçõe1, · porque lei, ha.Tendo ta.uta castanha. quanta se quizér 
vejo que a ca.mara eatá desejosa de paaaar li colhel', eapeoialinente no conftaents ltaciayn.
diactWlo doa &dditivosá receita geral. (Muito naa, onite tambem e:tia.te borrach a na.11 margens 
bem; muito bsm.) de.se· rio, e dilt&nte do Tocantins. · · 

Wormaoõea & que o orador ae referiu: Os illdigene.s informam qull, :finda a l!lªlta, 
. ·. . p -• · o ltacayuna11 rega c :impoa de carni.úba(l1,1nau-

c. ~otel do Commerc10. a.-., i2 de Março dli.dos no inverno, como acontece aoa carnau-
de 1~. b&e8 do baixo Mearim. · · . 

Illm. e E%m. Sr. Dr; Gailherme Pranci11CO O c11marú, do ·Ita.c•ynnas para ·cima., existe 
Crnz .-Tenho presente a. carta · que V. Ex. ae om. grande quantidàda e é tio abundiante nas 
dignou dirigir-me em dita do 1 do co?'re.ntll, e margens do Araguaya, como nas do Tocantins. · 
a que, por causa de ·moleatia, só hoje posso l'es- Do mesll].o.modo abu nda a copabiba. 
ponder. · . N:1. comarca: de Porto Imperial, qa qual a. da 

Preciso. ~er extenso em minha narração Boa. Vista é sepM"ada pelos rios dô Somn:o, Tian
para. mais ·claras tornar as informações, q11e q11eiras e Bananal. existêm minas· de onro, ja 
passo· a dar qaanto •O alto Tocantins. · bal!t;i.nte esg ota.das (donde YeiU ªº' aeue, habi-

. A cachoeira . lt!i.boca fórau.- · Ullll\ dMsã:o im- . tantes o'quS:lµicativo de mineiros oom <iue .aqui 
pc:irtante .nesse rio, ecomprehende-se por .alto · ~ão conhecidos) e exis.tem por explorar oútru 
Tocantins todo ó territorio della para eiaia. E de cobre e forro; ·e tâIÍlbem existem algamaa de 
é çande ·a di&tancia ·d6lla (em aecençio) · â fó;i; ferro na. da. Boa Vista~ me\aes pesados e de .pe.: · 
do Âl'!Iguaya. · · . . queuo v~lor, que . a. tàlt• de tl'anspo~e rapido · 

A comarca da. Bõa-Vista. occupa a ~nin· pàra grandes ·quàntiiàdes, unica que deixaria 
aula for.mada . pela. . confiuencia doa doas gran- res11ltado. a ninguem anima. exploro.l-~a . 
dea rioe, ·ToC&n~ins e Araguaya. desde onde Porto lmpl!!ria.1. Natividade, Conceiçilo, Pal- · 
ell& 1e opéra até. il. con.11oeneia do rio Manoel ma; Al111~•, Piabe.nhns. Pedro ·Ad'on10, Car·mo, 
Alyes·Gra.nde, acima. da. cidade da. ·caroliua, Descoberlo, Amaro. Leite, Pilar; :Arraias e 
ãe onde·p&l'8 .CÍil1&.até o rio do Soamo occopir Sa:nta. Ma.ri~ de·Tagnntinga snpprem-se dege-
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neros coDU11erciaes levados do Pará por botes, 
que gastam 11m anno em viagem, Esses botes 
levam. do Pará sal, vinho, ferrHgens, fazen
daJJ e mais generos estrangeiros e trazem a. 
esse mercado 50 a 60 mil couros, que expol'
tam, e unio11. ca.rga que os botes podem trazer, 
por ser de pouoo pezo e de pouco volume. Cus
tarem em Porto Imperial e na Palma mil réia, 
& dinheiro, e vGnderem-se nesta. capital de 5$ 
a. 5$300; comprar-se com uma sacca de sal, qu.a 
a.qu.i custa. 1$800 a. 2$, · 10, i2 e 14 conros, pa· 
rece estupendo. 

Noe annos _em que a varíola grassa nesta 
cidade,paralysando a descida e subi5la dos botes, 
o preço.do sal na Palma chega a elevar-se a 
um co11ro por pra.to de sal, e V. Ex. S!tbe que 
cada sacca. de sal contem 20 pratos. 

Os preços dos demais generos •ão cotados na 
ra.i;ão do peso e do volume. 

A' primeira. vista, t11.es preços parecem e:s:a
gera!'foa e J?ºr demais li;icrativos aoa negocúui-
tes; e, porem, o co11trar10. , 

Um bati~ grande é tripolado por 22 remeiros 
e um piloto, e carrega 400 saccas de sal, gas
tando um anno na viagem. Ve V. Ex. que, em· 
bora a sacca aqui custasse f$, a1dicionando-lhe 
a somma da despez11, o trabalho e o tempo em
patado, chega por 20$. E bom é quando o feliz 
negocianta, atravéz de soffrime ntos índeseripti
v eis, trabalhos e fadig11s indi.ziveis, passa. a 
salvo a pavoroaa. lta.boca e o formidavel T11uiry 
pare. chegar á. sua. casa, após um Ailll.O da au
sencia. 

N&11 caeàoeir"81 os bote• descarregam, quer 
descendo, quer subindo, e nostn slo p111111do1, â 
cord11, gnatandó 11 tripolPçlo em 11lsuma.~ dellas 
um mo.z par11 tran1portar a c11rg11 da coatas. 

A eatati1tioa de 1873 nlo foi raa.1 por esu1 
pa1•agena ; o povo entendeu .er umll l'el~çllo 
o1igida p~lo govorno para deterrnia.ar um re
orutamanto proparaional, a ho11vo pouco zelo 
nos reoo1111et1doro~, do mo.neira q110 meta.de 
d1o papul119la nlO foi recon•oada. 

A immigraçlo d!L1 pl.'Ovinola• do Mo.ranh~, 
Pia.11hy, Ba.hia e Co11rA po.r11. o. eomarca do. Bõ11 
Viata., attrahida. pala bondade do1 campos de 
criação, f'ettilid&do do solo e abunda.nai11. do 
caça o peixe, é incas.ante, não havondo duvida. 
quo os municípios de Bóa Vi1t11, Impera.triz, 
Ca.rolina, Palma, cidades e villaa situadu nos 
barrancos do rio ; Riachil:o, Na li vidade, Co:n
cei9ito, Cavalcante, Sa~ta Maria de Taguatin
ga, Arraias, Pilar, villas affastadas do barranco, 
ma.a que se fornecem do Pa.rQ, contêm uma 
população muito superior a i50. 000 almas. 

A esta população deve juntar-se a de S. José 
do Toca:ntills, que se suppre de sal e ferragens 
no Porto, e a de Para.naguà (Piauhy) que faz 
suas transs.cçõcs no Porto e em Pedro Alfonso, 
bem como a população do sertão do rio Preto 
(Bahia.), na pai·te ma.is affastada do curso nave~ 
gavel do rio S. Francisco, que hoje commercia 
n<t Porto e Natividade, como outr'ora. se for
neciam em Gaxias (Maranhão), donde lhes vem 
o quallii<iativo de b1J.hiaoos. E, si maior não é o 
commereio com o sertão do Piauhy e da 
Bahia, a causa. são as diffi.culdades do ti-ansporte, 
ela que filiei. _ 

A. 51 

Os municípios do Porto, Palma, CGneei~, 
Natividade, Pila.r, Arra.iae, Cavaleante, S. Jose 
do Tocantins e Sant& Maria de Taguatinga têlll. 
por principal oceupação a. cl'eação dó gado 
V9.Ccum, cavallar e muar, e o fazem por deleita 
e pela. vaidade de serem ricos, porque o gado 
é a sua. riqueza, qua não podem exportar. 

Até Boa Vista os campos sl[o baixos e cor4 
tados por innumeros riachos; poróm, -de Boa 
Vista para baixo, é matta continua, e, como me 
acab~ de acontecer, frequentes vezes 01 empre
hendedore~ perdem em . caminho boiadas in
teiras. 

São igualmente creadoraa as comarcas do 
Maranhão, ribeirinhas do Toeantins e limitro
phes com Boa Vista,· Imperatriz, Carolina. e 
Riachão, que são obriga.dBS a. mudar seu gado 
atraves da matta e pa.úes do :Me~rim ã. ·feira 
das Pombinhas, onde os compradores de S. Luiz 
o compram para exportarem para Ca.yenna, por 
não haver proc11ra. em Boa Vista • 

.A. população de Boa-Vista. compõe· se de Cl'ia~ 
dores e de lavradores. 

A lavoura. floresce e é o"celleiro do Tocantins, 
abastecendo de farinha. os botes e igua.ri tés do 
port.o, Palma., Peixe, Pedro Afl'oneo,Piabanha.s, 
Carolina, Porto Franco, Impera triz e S . Jolto 
de Araguaya., Colonia. Milita.r e abasteceria. de 
farinha., arro:1, feijão, toucinho e milho o mor· 
cado desta. capital, ai houvesse transporte facil. 

E' certo 'l.ue, si exisHsse tisse transporte, as 
outras comarCllS parallelaa 1e estimulariam se
guindo-lhe o exemplo na lsvoura ; mas é que 
nllo ha. export~c;i!o, e os preços locaeir nã:o e1li• 
múlam. 

Cada qt!a.rta de farinha, 40 lHMs, eusl:i. de 
i$280 a 2$ ; a. de arroz com caeca., do ~ a 
i$280 ; a. ite milho o me1mo 11roço ; a de fei.J!o, 
:l$; uma arroba. da to11cinho, 6$; a. quarta. de 
11.rrOZ pila.do, 3$200. 

O ga.ào c111ta : 
No Porto Impol'ial, Palma, Pila.r, etc. 10$ a 

12$000. 
Na. Boa Vista, 4ie i6$ a. 20$000. 
Na. Imperatrfa, Carolina e Ris.chão, de 16$ a 

22$000. 
Destes tre1 munioiJ:IÍOs 

i881 : 
Tenente Fra.nci1co .Alves dos 

Santos ................. . 
Tenente-coronel Silvano. RiM 

beiro & Filhos .......... . 
Tenente José CavaJ11ante Ma-

ranhão •.••.•. :' -. : •...•.•• 
Tonente~oronel João Rodri- -

gues da Silveira •.•• , •••• 

IB e:s:portou em 

i.250 boia. 

i.560 > 

1.300 > 

1.000 > 

5.UO > 

Isto além de uma multidilo de conductorQ.s de 
gado para B feira das Pombinhas e que con• 
d111zem de :1.00 a 500 Càd!I. um. 

E' claro, portanto, que os outros municipioa 
citados podem exportar mais do qne o triplo do 
que exportam os tres, e que o alto Tocantin11 
ma.is de 20 mil bois annuãlmenle e cinco a 1el1 
mil muaes e cavalloa. 
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Em toda â comarca àa Boa-Vista.produz mui 

'bem o algodão, que seria uni dos seus :r::nais 
avultados artigos de <!itportação, si.houvesse 
transp!lrte. A cârga de algOdão de uzn . bo~ não 
chegaria para paga.r a t~lpolação. . . • 

Ra. com aba.n®.nCla a. ipecacua.nha e a quina. 
. Desta a.caba o major Rainiro Francisco de Ne· 

greirõs de tr&zer 1. 350 kilos. 
Existe na altura das cachoeiras uma mina de 

ca.rv~o de ped~ ainda não exa.min·ada. 
São estás aa infürma.c;ões . que posso dar a 

v; Ex. e das quaes. póde usar com.olhe con
vier. 

Sou com alta. consideração.- João Par·· 
&ondas de Oar,,alJio.> · 

~ 

s~sno em 22 de Jnlho ae 188~ 
Vido pag, 267 do Vol. lU 

O Sr. Va:ir: de Melloa- Começarei 
ag n.decendo á camara a benevolencia. com que 
acolheu o i'equedroento de D.l'.gencia. q us hontem · 
lhe dtrigi, proporcionando-me assim ooCMião 
de oéco.par esta ~ribana para. tratar da assumpto 
que reputo de toda magnitude e de snmma im-
portaucia; · 

Como 1lz ver naque!le requerimento, pre
tendo occupar-me de negocios que dizem re
speito ti. adminis\raçio dii. juatiça na mi.Ilha pro· 
vincia. · · . . 

Ant~e, porém, de entrar no assumpto· de 
que vou occupar-mo, eu peço a V. E::r. e á 
camu.ra. permissão pl\1'81 aproveit&ndo-tne do en
sejo que ae me o1ferece, externar em poucas e 
breves p~lavras oe mntivoa qae determinaram o 
me a l\f11&tll.me11to do gabinete 6 de lanho e a 
poaição que anumi perante elle . 

Ailida 1,Desmo. Sr. president.e. quan:do no.tria . 
a: convicção de que tio.hamçs de cah1r, de «JUe 
tinhllmos de eer vencidos, jámais abandonei os 
meos amigos, testem~lihando-~hes sempre~ de 
modo inequivoeo s; su.nha dedic&.ção• a mi.nha 
lealdade~ . 
· Assisti e acompanhei a mais de um ~u.ner&l, 
não r~gat9ll11do -nu.11ca. aos ~ortoa o tnbuto do 
llli:IU pezar · e da minha adm1ração. Como bom 
amigo, eu já mais ·deixe~ de tomar uma das alçai;i, 
do caixão e levar á. ultuna morada aquelles ao 
lado doa quaes ha.via combatido. Nestas condi
ções, Sr. presidente, e tendo sido este sempre 
o meu procedimento nesta. casa, do, que! como 
disse, V. Ex. pódé da.r testemunbo, e faml com
prehender que fóra mister que apparecel!6e 
um motivo muito imperiofo, uma causa muito 
imjiortante para. determinar o meu aiasta.
meuto do gabinete actual, no seio do qual conto 
a.migos muito dedioad~s, . amigos !l quem me 
ligam relaç~es estreitas de amizade. e aos 
quaes por mais de uma. ra.zão e11 desejaria pre
star todo o meu apoio, toda a minha adhesão, 

::ir. presidente, qaa.ndo o nobre presidente 
do conselho apresentou-se neata casa e desen
rolou perante a camara e o paiz o eeu diseurso
programma, cuja idéa capital dizie. respeito 11. 

ema.ncipaçio do elemento servil, eu tomei-:i:o.e 
de séria.a l\pprehe11sões, e do.~de logo, Sr. pre
sidente, vendo que não podia prestar o meu 
fraco e.poio a. um g-,\btnets que ee apresentava 
de~fralda.ndo a tod.os os ventos a bandeira. abo
licionista., procurei entender-me com o men ·u
lustre amigo o Sr. ministro da. guerra, e, com 
a lealdade e sinceridad9 qoe me r:araeterisam, 
úz ver a S. Ex. que nil'.o podia o. gnbiaet9 con
tar r.om o meu apoio n 9m com o meu ,voto na
quella questão, em vista das idéae manife$ta• 
da.e pelo nobre pre.>idente do con~alho. S. Ex·." 
diae-me que aguardasse a apresentaçll'.o do 
projecto paro. pronunciar· me, pois que, pela 
f'órma. por que elle fosse Gla.borado, talvez eu 
pudet1Se a.ceital-o. · . . 

Ba.via feilo o Jll!l.i s ftrme p~oposito de jiunaie 
recuaat' o apoio da rninl\11. palavra e do moa voto 
a quu.lqaer mini•teriodo mou pnl'tido, proposito 
este qne uilo estel'llni p11blicam11nta, porque era 
um com~romi190· rino tomo.va coULmigo mesmo e 
do qual Julgava. di1neceasario dar conhecimento 
i cam&r• e ao paiz. 

V. Es.., Sr: presidente, que te!l1 constante• 
1:1Gnte dirif!'ido os trabalhos dssta. caa:i. com 
tanta intelhgenci~ qaanto criterio e imparcia · 
lida.de, póde dar testemunho de corno eu pro
ourei sempre desempenhar-me dease. compro
mi1110, que, como disse; to~ei l}.Q~igo mesm.o. 
Jalllais neguei o meu apoio e o m~o. voto a 
.nenhum dos ga.binetes liberaes que estiveram á. 
testa dos negocios do paiZ, durante ·a. actual 
legislatura·; eu acompanhei-os sempre, quel' 
noa diaa felizes, quer nos momentos cala.mi.~ 

Aguardei, com etreito, a &'(lreaentll.Ção do 
vrojeeto para. dcteratinar defi.nihvamente a. po-
11içlo que devia as~nmil' perante o 'ministeriode 
6de Junho; desde que, porém, aquelle projecto 
foi apresentado e lido nesta camara, eu entendi 
que n11o podin. mais, de forma. alguma, conti
nuar a acompa.nhar o gabinete, pois que esse· 
projecto encorrava medidas que eu julgava rui
nosas e prejudiciaes aos grandes e mom~n tosos 
interesses do paiz. ( Apoiad.os.j . 

_ .- ~.me:u :v.e.r~110.m.elhante projacto constituia um 
verdadeiro. a.ttentado contra. principios sirgra
dos, gobre os qua.ea · não pód.e deil.:i.r de as-
sentar-se toda a ·sociedade b~m constituida. 
( Apoiarlos. ) · .. 

Eu .não podia, de modo algum, admittir IJ. 
éoiitisco, a espoliaçãô, que outra cooaa. n!o é a. 
lioorta~ .dos escravos de 60 annos, sem ili
<ie~nização, ferindo-se a.ssim o_ grande princi
pio do respeito â· propriedaàe, conaagra:do na 
constituição do lmperio. 

tosas. . 
. Não pert?nço. felizmente, a.o linmeJ.'.O daq-ael
les que saudamo s~l quando ·ee levanta ra
dfunte:, para. _depois apedrejai-o quando tomba 
no ocaso. · 

Como bom · ~ · leal partidario que me prézo 
de ser (apoiaâoa), e solàado fiel li minha 
bandeira, era 11ampre encontrado n&. primeil'& 
1111\ dnquelles que recebiam o !ogo, quando en• 
íren.ta.yamos com o inimi&'O. 

Accrescia ainda, Sr. presidente, uma· circum-
1t&ncia, para mim de muita importancie. ·; e ora 
que ai; como represeut&nte da na.çlo, a1'reoian
do tambem u condio~• muito 11peciae1 om 
cinG •e acha o paiz, a braçoa com umt. c?lae w-
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merosissi.ma. eu considerava o projecto como 
um verdadeiro presenta de g .... egos, havia igoe.1-
m ente um motivo, nma razão especial que 
inhibie.-me inteiramente <ie tlar-lhe o meu voto, 
qual a de ser representante de um · districto 
agricols.,e que coo.ta talvez não menos de 30 a 
40.000 escravos, dando-se mais a. eircumstan
cia de que_ quando apresentei-me perante os 
meus concidadãos solicitando ·sena su:ffragios 
em füvor do meu obscuro nome, assumi o· com
promisso de não vota.r por medida alguma. di
recta. com referencia ao elem1mto senil, o fal
taria. á lealdade e á palavra solem·nemente ·em
penhada. si viess9 hoje aceitar o projecto 
apresentado pelo governõ e votasse JilOI' elle. 

Não tenho, Sr.presidente, e é preciso qo.e o 
diga alto e bom som perante esta camara e o 
paiz , -tanto amor e apego a esta cadeira., 
que queira conserval-a com o sacrificio da mi
nha dignidade, cóm sacrifieio dos ·meus brios 
e da minha palavra·. (ilf'!.jito b~m.I · 

Dada esta explicação, quejulgnei necés~aria 
pqra. pôr patente e claro o meu procedimento 
nesta. casa. e a ra.zão·que o determinon,·passa.rei 
a tratar dl;l ass1ll'.llpto para que pedi urgencia. 

· O Sa. :CARLOS AFFONSO :.- Não precisava. 
explicar-se ; a provincia. o conhece e sabe fazer 
j~etic;a a. V. E::i:. (Apoiados.) · 

O SR. SrLVIA!i() BR.ANnlo :- Apoia.do nesta. 
pa.rte. 
· O Sa. VAZ DE MELLO ! - Sr. presidente, 

nã:o posso · deixa.1· de reclamar a. mais séria. e 
acura.da a.ttençio da. parte do governo imperial, 
l!ilpellialmente do nobre ministro da. justiça, 
para. o estado vel'da.deiramente anomalo em que 
se acha a comarca de Ubi!.. estado este devido 
pl'iucipalmente ao procedimento inquafüica{el 
que alli \em tido o reepeotivo juiz de direito, o 
bachar,.l Antonio Casario de Faria. Alvim. Eate 
juiz, Sr. presidente, colloeou-se em uma. poai
çilo tal, que não pó.le da moào algum susteu• 
tar-se e continuar uq11ella comarca sem grave 
prejuízo e d· ·trimento dos interes~tis da ja.~tiça. 
. Juiz violento, põ>~egui lo!', parcial e at1•abi

lario, alie ti'm posto em alarma. a população 
daquella infeliz e deaiitoaa comarcn. 

V. Ex., Sr. pr~~idnn~e. talvez est~ja lem
brado e base noq Jornaes que se p11blicaram no 
mez de Janeiro do corrente anno, que um facto 
i111porta.ntissimo, que ucna grave perto.·rbação 
ds. ordem publica. a.ili teve logar por occàsião 
de·ser deferido o juramento e JJOSse aos sup
plelites do juiz municipal, que deviam servir 
no quatriennio a.ctual. · · 

Havia. sido nomeado, por indicação minha., 
i 0 snp~lente do juiz · munfoipal do termo de 
Ub&; sede· da. comarca, o capitão Joáqnim Maria 
Torreira de Sá., qne, pouco tempo - antes exer-· 
cera, a contento de todos, o cargó de - dele
gado de policia. e supplante de subdelegado, 
merecendo ate elogios da camara. municipal, 
CJ.U6 nesta:occaaiã(> ara. r:ODlpOsta, em. SUS maio-
ria, de conaervadore~. · 

Apanu divo.lgon-stJ naquellll. cidade a noticia. 
de tal nomeação, o j11iz ela direito, que tinha 
um outro can11idato· e o via a11im preterido, -de· 
claro11 logo que não daria po1'8 ao nomeado G 
que ia repreao11tar ao pre•lclante da pro\incia. 

cont!-a isemelhanta nomeação, aecrescen~ndo 
que para. ·obstar a posse empregaria, se fossé
preciso, o cacete e o revolver! Assim 110 ex.;.:· 
pressava a primeira s.utol'idade· da oomarca e· 
por essa fóI"ma, faltando ao .c~primen~ a~ · 
seus deveres, concitava os ammos a um proce..; 
dimen to reprovado e altaménte criminoso; ' 

Poucos dias depois, indo aqó.ella cidadão mu-' 
nido do seu titulo á casa do juiz deºclíreito, para; 
que lhe fosse :deferido o juramento e posse; ne
gou-se a iaso o âitojuiz, declara.ndo que havia· 
consulta.do ao presidente da -provincia e qoe nada 
faria sem obter solnção ás duvidas que prQpu
zera. A este facto seguiu-se dias depois uma; 

· scena ma.is propria. dos nossos sertões do que 
eia uma cidade que tem fó1·os de civilise.àa, qué · 
se acha a um di:.i. de viagem da córte e é servida 
por uma. estrada de ferro. · 

O juiz de direito, que já tinha tudo de ante
mão preparado para obstar a posse do :1. 0 _sup• 
plente d.o juiz municipal, collocou-se em· uma. 
casa no largo da. cidi.d~ e a:hi recebia. diversos 
individuas, incits.ndo·os· a que sediciosamente· 
auxiliisaem oa seus intentos : elle da.va. ·OS 

planos, aconselhava.. e· dirigia ·todo o movi':' 
mento. 

O resu1tado de tal procedimento foi que o ci
dadão Torreira. de Sá vio•se constrangido u. en
tregar o seu titulo, o qual, segundo me consta, 
fóra 1·asgado na praça publica. sob uma 11a1·ai
vii.da de assabios, ·apupadaa e insultos: tudo 
com manüesta. connivencia do jlliz de direitõ 

·da. comarca. ! 
· Este facto é gro.viasimo e sõ por ai deixaria 
fora de todllo a duvida. a. inconvenienda. da con
servação da.q uelle magi1trado na comarca da 
uw. -

Como não desejo, Sr. presidente. produzir pe
rante a. ca.m~l'& allegaçã'J algama, principal· 
mente tratando-se da factos tllo graves, aet111er 
apoiado em provas. passarei a l:er as respo~ta1 
que obtive de alguma. carta.e que dirigi a pes
BO:ts daquolla. localiJ11de, pe8soas tod11s concei
tu"i.las e 11lguma.11dall qaaes occupam alli poai-
çila oininente. . · ' 

Lerei primeiramente a resposta da eD.rla que 
dirigi llO Dr. Remigio no dia 4 de Maio deite 
anno. rLB.) - · . · 

E' a é:iposiç!o minuciosa de to~a as occur_
rencitl!! e a confirmação do que ac&bo.de·ref~~ir 
por alto. · . . .. 

Como e;ite documento tenho eeia outros, pelos 
quaes se evidencia que o juiz d·e direito da. co-. 
marca. é o pr4icipal senão o Ullieo responsavel 
por todoe os acontecimentos lllmentaveis que ee
deram na cidll.de de UM no dia :17 dá JaneiJ"o · 
do corrente anno. 

Logo após taes sconas, achando-se os ·ànimos 
ainda algum tanto exs.lf;adol!, dous individ,m:ia 
tiveram uma altereação que dei ·em resjtlt_a.do 
861' um de lias assassinado, . sendo o a.S!làssino. o 
ex-cabo de policia. de .npma · Raymundo e o· aa:. 
sassinado ó port11goez, p&dreiro, de nome An· 
drade; . , - . .· · . , . 

O digno delegado de 119lieia, o Dr. M1rrtinh~· 
Duarte Pia.to Monteiro, nctual júiz · inuuicipal 
do termo de Pomba, tendo conhecimento dÔ fa.... 
e~. dirigí11•u ao logar em que ae dera o cl'Ílll.e, 
wendo-111 acompanhar de omc~e1 de J~tlç& 11 
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creio que do reispecUvo escrivão, a:fim de pro
ceddr, como lhe clllllpria., ao auto de corpo de 
df!llcto • .Alli chegando o Dr. Martinho, o grupo 
q11.e j!L havia· desfeiteado o capitão Torreira 
c\e Sá e co:aiiorrido pa.ra a.s scellaa 1amentaveis 
que 1e haviam dado pouco antes, obstou a que 
aquella autoridade cumprisse o •eu dever, pro
cedenõo ao auto de corpo de delieto na pessoa 
!lo morto, e, não ·contente com isso, ainda o 
acompanhou ate à 1111a residancia, dirigindo
lbe ameaças e dando-lhG fóras e morras. 

Alguns individuos daq11elle grupo pretende
ram forçar a porta da ca.sa do digno delegado de 
l!Qli eia, dhigindo-lhe ainda por easa occasião os 
maiores insultos e provocaçõea, âii quaea nil.o 
lll>(lll.POU tii.mbem o seu venel'ando e .respeitava! 
pa.i, o meu aDligo o Sr. major José Marfa.nno 
Pinto Monteiro, digno chefe do partido liberal 
1111,qqel~a cidade e .pesao11o, por mais de um ti
tulo.merecedora de todo o aca.tamento e estima. 

O SR. AFF0N110 CJi:Lso Jur."IOR :-Apoia.do; 
muito digno e respeitaveL 

O SR.. V J.:r. o:n: MELto :- A virtuosa eapoaa do 
S:f..ma.jor José Ma.rianno, sanhor11 l'espei~bilis
aima, :foi ta.mbem. victizna de injurias e grossei
ros insultos, a.tirados pol' essa horda de van· 
da.IO.lj', 

.A• consas chega.ra,m a tal ponto, Sr- pre
aideute, Cj.1le o Dr. :Martinho viu-se obri· 
gl!4o a rel1rar-se da cidade no dia immediato e 
a, procurar depois esta côrLe, p_ois que, a conti· 
nuar &Ili, poderia ser victima de novos inaultos 
~ (lrovoc;a_çõea e talvez mesino de algum a.tten· 
tad,o ma.is grave. 

O jui:I. de direi to teve conhecimento de iodas 
estllJ!l ?ccurrencia11, lllall não deu uma. sô pl'(l
videnoia, um só passo, nem para impedir tae; 
e1oandal?e, nem posteriormente pa.l.'a qne fos-
1&m punido• os seus autores. 

?rias, como não ser aellim, si elle era o re
spon1avel e a causa de tudo 7! 

Ca.hi,ndo depois em ai e vendo quão grande 
era. a. ana rEl!lponsabUida.de, o juiz de direito 
que temi11-11e maia de.s penas comminadaa n~ 
Jio'8o codigo do que da opinião e conceito que 
delle pudesaem fu:er os seus concidadãoa · foi 
no dia aegainte a tarde procurar o Dr. Mar
tinho D11B.l'te Pinto Monteiro e pedir·lbe que 
pas1111~e a. juri1dfoç1(0 de delegado de policia ao 
seu _ in:unediato, para assim acalmarem-se os 
11.~in\oe, ía~eudo7lhe vGr q,110 sem !sso a sua 
-vida correna perigo e podens. haver amda m.aia 
eéria a.lteraç/tl) da. ordem publica. 

9. d~legado de policia não oppo:z a menor 
obJ6CÇ&O e, pegando da penna, fez um officio 
passo.ndo a j urisdicção. 
- Dabi a poucos momento~, porém, voltou de: 
nQVO o jui?; de dlreitó a entender-ee com elle, 
dize,~~-o-·lh~ que era .preciso que antedat.asse a. 
Q.f!l~:Q, pQ11,,dQ, 'em vez de f7, is <te Janeiro. 
, :N~ q,u{ma que iic~Sl!e provado que llo dia 
anterior o Dr. Martinho Duarte Pi.D.to Monteil'o 

· ti1,1,QJI. iM ~m11:r conhMimento do fa_çto no ca-
i:a,_c;~~! d~ diilega.do ~õ poliçia. · 
. .6~, .Jp~tan_to, o·jujz de direito da. comarca. 
.'i~ tqi~~ de ~l'.!l _ seq sqbo~dina.do llJll acto 
-4.-~ea~, ~de .. eJqa,l,m..se- ~a .ps~a 

que merecia. por ter-se eollocado â frente de 
um movimento faccioso. 

Este facto consta. não só da carta. do Dr. 
Pinto Moateiro como tam bem desbL que · paaso 
a lêr. (Lê) 

Assim pois, aom estás documentos, :firmados 
por pessoas maiores de toda a e:s:cepção, se 
prova que o juiz de direito d11 comarca é o 
pl'incip.a!. tesponaavel pelos facto3 que ~e de
ram na cidlilde de Ubà no dia. i7 de Janeiro do 
corrente anno. 

Chegando tae2 acontMimentos ao _meu co
nhecimento e recebendo reclamações -dos meua 
amigos, que pediam-me providencias, dil'igi
me logo ao digM preaidente da provincia, o 
Exm. Sr. Dr. Antonio Gonçalv~s Che.ves, pe
dindo ao l!lesmo <J_ae fizesse seguir para alli o 
fü. chefe de pohcis., afim de tomar conheci
mento dos factos e verificar o que havia de ver
dade naquillo que se diziii. a.fim de que não 
:tl.ca11sem impunes os autores de taes atten
tados. 

Pressuroso, o digno presidente da. minha 
provi.nc~a aco~eu o pedido que lb.a dirigi e fez 
s•gu1r 1ncont1nente para. Uõã o Dl'. cbefe de 
polic_ia, o q~al abriu inquerito sobie as oecur-
rencias havidas. . · 

Ignoro inteira.mente qual o resultado deaae 
inquerito, pois quo não foi publicado ; posso, 
porém, asilegurar ã camara. que nelle deixarti.m 
de depôr as pessoa.a que tinham m~is razão de 
conhecer dos factos ; não tendo sido t.ambem 
interrogados nem o Dr. Martinho Duarte Pinto 
Monteiro e nem o capitão Torreira, o que nilo 
me pareceu regular, pois que, sendo elles as 
victimag do taes desacatos, podiam minisb'al' 
preciosas informações. Devia-se-lhe~ ter feite> 
a.nto de perguntas. 

As teelemunhas inquiridas, e:i:cepçlo feita 
de uma ou duaiJ, ou não 1e achavam na. cidade no 
dia. dos acontecimentos ou estavam a tal di.S
tancia que nito podiam te.r perfeito conheeí
mento dos factos e reíeril-oa com preoisito. 

Não sei, rapüo, qual o resultado desae in
qnerito ; o 11ua, porém, poemo garanti!.' a v. Ex. 
e á caau. é qu~ deu-se llaquella cidade uma. 
grave perturbaçlío ·da ordem publica, que um 
crime muito importante a.Ui se praticou e qua 
os autora• desse crime oampeiam. impunes. 

Nito ~isto só, Sr. presidente. Aquelle juiz, 
como disse, tem-se tornado perseguidor violen. 
to o vh~gativo, sendo alvo de euaa vinganças 
de ~aas peraeg~i~iles, l!rincipalmente os m.eu~ 
&mllfOB, que Vl vem iill1 füra. da. lei, 11em ga-
rantta alguma. º 

E' assim que o capitão Sebastião da Silva. 
Liabe1a, _digno escrivão_ de orphãos d_aquella. ci
dade, nao .podendo mais aupporta.r as persegui
ç?es, a.s v1_nganças peque!J-inas da.quelle juiz, 
viu-se obrigado, com detrimento de sens inte-
1eaaee, eorn p_i·~juizo de sua. familia, que é nu
mer~sa,_ a aohc1t.ar do Exm. Sr, presidente da 
11:ov1~cia ~m.a lice~ça.. por sete mezes, P'"'ª ver 
si a~ll!m o J u1z de d1re1to se esquecia delle, 
. E~ seu loga;r e para 11ubstitull-o,foi nomea<io 
interinamente o seu esereventé juramentado o 
Sr. Lima, . · ' 
. A_quella escrivão, Q Sr. capitão I,Jaboa., 
~~ ll CO\'&ge~ "de 1~ c1mv~~l \'l!F-OTa: ~pro-
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eedimento do juiz de direit.o ·com relação aos 
factos de 17 de Jaueiro e posteriormente recu~ 
sou a sua assignatara. a !uma felicitação, que 
lhe tinha sido apreaentada. e que tinha por fun 
adulterar a verdade de taes factos, 

Dabi as iras do juiz de dÜ'eito da. comarca. 
contra o mesmo. · 

Não podendo desde logo o juiz de direito ee
var o seu adio e vingar-se daquelle honesto e 
zeloso empregado, por ter este entrado no gozo 
de licença, ass~ntou de voltar os raios da sua 
colara contra o escrevente juramentado e escri
vão interino, a quem suspendeu por- 60 dias, 
sem causa algu,ma e sómente por mero capricho, 
por espil'ito de :perseguição. 

Vou ler a po~taria. que elle dirigiu ao juiz 
municipal <lo.ter.aio, o Sr. Dr. França. Vianna, 
para que a camara ajuize do procedimento de 
la.l magi11Q'11do , 

P6º0 toda a attenção dos meus nobres amigos 
e ce>llegas, que estão a meu lado : peço-lhes 
que me ouçam. 

O Sa. R.1:nsBONA:-Com tode> o prazer. 
O Sn. VAZ D!!: MELLO (L6.) :-0 escrivão, a 

que se refere a portaria, o Sr. capitão Bretas, 
nio 11referiu, viu-se obrigado a tomar serven
tuar10 por nil:o poder ma.is supportar a. atroz 
perseglliÇ"ilo que lhe movia. esse juiz de direito 
e morreu cortado de dores : essa é que é a 
verdade. (Oontinü" a ler.) 

Assim pois, o escrevente juramentado e es
crivão interino foi punido pelas falha com
mettidD.B, ai é 9ue fultas houve, :pelos seus 
antecessora• : fo11u11pe11ao de> emprego porque 
o escrivão de orphlos nlo ha.vil\ da.do cumpri
mento a uma portaria do juiz de direito, man
dando chamar a contas OB tutores, 

Aqnelle e.scrivão, depois que recebeu a por
taria. suspendendo-o do emprego, dMgiu ao 
juiz e. seguinte petiç!o, que passo a ler. (U.) 

Nada mais justl) do que easa. supplica do ea
. erivão ao juiz de direito da. comarca, pedindc. 
~us o alliviaase daquel1a pena, pois que não 
tinha. absolutamente culpa alguma. e nem podia 
respondel' por faclos praticados pelos 1eus a.nte
eeasoras, sende principio de eterna justiça que 
o. pena. níl:o deve passa.r da pe1&oa do delin
quente. 

O escrivão, cansado de eaperar pelo deapacho 
foi p1•ocare.l-o á casa do juiz, o o. reaposta qu~ 
teve foi este voltar-se ,t?ara o escrivão do jury 
que estava presente e dizer-lhe :-Pegue neste 
homem, e metta-o na cadea ! . 

O SR. ANDll.A.DE FIGUElRA: - E elle obe
deceu 1 

O SR. V Az n:i;: M:u:LLo : - Foi para a cadêa 
e là estàe cinco d.ias. 

O&\, A:r."DIUDE FrGUll:.IRA: :._Pois fez mal. 
Estava no seu perfeito direito de resistir. 

O SR. V.A.Z DE Ml!:LLO: -Eis aqui a prova. 
(U.) São certidões pa!J.S~das pelo escrivã'o do 
JUry, 

Aquelle empregado esta.va suspenso, não era 
então escrivão; entret'l.nto, foi punido, pe>rque 
tavo a. a.udacia. de ir pro~urar o d:esp~cho da sua 
_peüç'° ! . · 

Sof&eu, alem da suspensão por 60 dias, sem 
ter commettido o m!lnor crime, ainda. cinco 
dias de prisão no xadrez. E note-se que trata-se 
de um mo90 distinct.o, pessoa muito estimava!; 
tem, porém, um grande defeito, como o ca.pitão 
Lisboa. : é meu a.migo, e. isso bastava. para 
fa~el-o incorrer no desagrado do juiz. 

O. Sa:. PRESIDENTE : - Declaro ao :nobre 
d11putado que jà passa11 a meia. hora que lhe foi 
concedida. . · 

O Sa. ANDRADE F1GuEmA : - Agora., o me
lhor é deixar compietar a ta. pa:rte da ordem do 
dia.. (Apoiados;) · 

O SR. Vl..z nE Ml:LLo:-Sr. presidente, nã'o 
foram sómente as violencias e perseguições 
desse juiz que· fizeram com que os meus ami
gos erigissem que eu chamasse a a.Hençílo do· 
governo para a sorte daq11ella i,nfaliz comarca. 

Aquelle juiz procede tam bem nos· actos de .seu 
officio com a. maior parcialidade, pois que, 
quando tem de dar qualquer despacho em autos 
ou petições, yrocura sempre informar-;11e si o 
:interessa.de> e ou não do 11eu partido, per
tence ou não .ao seu grupo. Nesta ultima 
hypothese, quando de todo não póde nega? 
justiça, vinga-se protelando os despachos, 
como tem feito com muitos. 

Não menos de 40 a 50 a ti.tos ae acham em sua. 
conclusão para serem despachados e a.Ili dor
mem h&. 4, 5 lf 6 mezee e ma.is, ao passo que 
outros despacha com extrao.:dinaria rapidez. 

Passo a ler á. ca.man alguns dooume11to1 a 
este respeito. (U.J 

Estes autos, que são de um.a. divilão de 'er
ras, eetivcratn na conclusão do juiz de direito 
uns oito ou nove mezes, e depois baixaram 
com o despacho mandando que fosae ouvido o 
curador geral in füem aobre os termo1 da 
divisl!o ;-entretanto, por ontras certidZiea que 
aqui tenho, a que ~o lerei para. 1110.eanear a 
camara, se prova q•1e e11sejuh: taiujulga.do den· 
tro de 24 horu nada menoa de cinco ou 1ei1 
autoa de divisão de terras. e autos volumolis• 
siw.oa de 300 e 400 pagina.s, e 1em que 1obre 
elles fosse ouvido o curador geral iA li~ 
tem. 

Porque um procedimento til:o diverso ne.te 
caso 1 E' qlle neata. divielo da terras era 
interas9ado o Dr. Arnaldo de Oliveira, meu 
cunhado e irmlo do nobre ministro da guerra. 
E' e111a. a razão por q 11e o juiz propo&itãlmente 
suscita embaraços llO despacho deeea causa. 

Não ê, portanlo, praxe naquello fdro mM
dar-se d11r vista aos autos de divisão. de terras 
ao curador gGral pal'a. .dizer a. respeito. Si, 
porém, o juiz de direito.enleudeu que era. ne
cessaria. esta vista, devia .ter logo despacha.do 
nessa sentido e não reter, como fez, par tftJlto 
tempo os autos em seu podel' para. depoi1 dar 
tal despa.cho. · 

Eu vou adianta para. mostrar' a parciàlidade 
e pouco escrupulo desse juiz d~ di;eito ecn. re
ferencia. mesmo àquella ca.uea. Eis aqui uma 
cli.r'ta do escrivão do feito, dirigida ao Sr, F~n
cisco Teixeira das Chaga$ ~a,rro80, intE!rElll~fo~o 
naqueru. divislo. (Lê.) _ 

De maneira que o· ,lufa i:nandava. chl\llll' a 
pa?'te ps.n ente:adtr-ts· eom ella. pesaoa~nte 
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e entregar-lhe os autos. Teado ido o Sl'. Fran- ' Mas, Sr. presidente, ainda não ci tndo. Esse 
cisco Teixeira á casa do juiz em. vi~ta daqu&lla juiz "de direito é ta.mbem de uma ·igoorancia 
carta do escrivão pe.ra procu~ar os autos,· o supina e crasila ; é assini. qne elle tem coo.
Sr. Dr. Antonio Arualtlo de Oliveira, queren:!o demn;ido a não menos de tres ou quatro indí
saber o que se tinha passado em tal coníe- viduos absolvidos pelojury e osquaes tê111 cum· 
rencia, dirigin-lhe depois· a s~gointe caria• á prido sentença. 
qua.~ de!l .ª seguillt!' resposta.. (L6.) E' assim qoe elle, por e:s:emplo, condem.nou a 

E o JUlZ que pergunta e consulta á pa.rte si Manoel Valentim de Carvs.lho e a outro por al·· 
convem oo não aos seus intere!!!les quo.a. divisão cunha o Caboclo, um e; um anno de prisão, e 
seja julgada nulla. e que dá-lhe conselhOll como outl'O a um mez, tendo sido entretanto ambos 
esses que refere o Sr. B:\rroso ! absolvidos pelo j ury. 

Esse juiz, Sr. pl"esià,ente, é de t1Ll ordetD. que Um desses individuos fora. procesS1J.do por 
despacha em ca.rta.s de empenho como vou crime de ferimenoos e taJnbe:m como complice 
mostrar a caina.ra. com o documento que passo do crime de tentativa de morte. · 
a ler. (Lê.) O juiz formulou os quesitos do modo se~ 

O SR. ANDRADE Frau:e::rnA.:- Mandou isso guinte. (LêJ - · 
pa.ra. o cart~rio ~ Como se vê, o jary negou o :i 0 qnesi to rela• 

O SR .• VAZ IIE MELLo:- A carta ficou com tivo aos ferimentos, .dei:ra.ndo da reaponder o escrivão. Era então jnfa mnnioipal de Ubá ao 2° (8obre a gravidade das ofi"ensas), por ter 
o Sr. Dr. Perge.n!ino da Costa Lobo, hoje ao- :ficado preja€!icado com a reaposte. dada ii.quel]e. 
cio do escriptorio do Sr. Ratisbona: pes~oa que Ailirmou o 3° quesito, mas negou o 4•, que sa 
pelo sep .caracter eircn_msp·•cto 0 siaudo, pela. referia ã tentativa. 
e~a. µrob1~ad~,. pela sua illustração 0 con.he- A eonseqaencia era,portanto,a absolvição do 
cunentos Jund1cos, merece todo 0 respeito e réo; o ~uiz, porem, o condeinnou a um anno de 
.consideração. (Apoiâdos.) prisã,, · ReQonhecendo depois o seu erro, i;irati-

. O escrivão levou essa carta 30 juiz muni- cou o que se vê do documento que tenho tam
e1pal par!!' consultai-~ s.obrG 0 que devia fazer, bem aqui e que fa.rei publicar com os der:nai1. 
e elite d1s!!& qae 0 JUIZ de direito não pro- Um outro foi condemnado a galéa perpetuas. 
cederi. bem e que alé 0 exaatorara com tal E11 não posso ler todo o documento, maa dou 
despacho, poie que era elle o juiz preparador: uma i:léa. delle · 
m1ts que em todo 0 caso cumpria11~ 0 dea- Tratava.-se da complicidade de um eriuie de 
pacho e g1211rdaese a carta. para sua salva.- morte, e o jufa de direito formulou os quesitos· 
guarda. · da. maneira seg11int1J. (Lê.) 

O Sa. PueTDENTlll:- Lembro ao nobre de- O j ury respondeu ao primeiro queaito:-nlo 
ta.d -por seis votos contra aeia. Ao seg1111do, o 

pu 0 que eatã esgotada. a. horn. da i' parte Jºurv respondeu a1flrmative.mtmt.e ·., isto é, roco-
da ordem do dia. • .nheeeu que o réo tinha \'4 cP-bido o c~iminoao 

O Sa. V11z n:m MEt.to:- Ea ni!o tenno re· em eua casa. depois do a.s11a1111inato. 
::~~- seni!o contiuaar por mais algulls mi- Em vista. desa:i. re•poata do j 1iry, o j11i:t; de 

E direito condemno11 o réo a. galé& perpetius ! 
sae Juiz ó ainda tão pouco eacru puloso 

que deu allestarlo pn:ra J1ll.Mar-50 provisão O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : -Esse homem 
de .odv~gado a Joaé Gabriel da Silva, que cumpriu a pena 1 
bvu s~do y~ocesaa4a por crim~ diJ &lsidade. O Sn. VA.21 DE MELLO: -Nlo cumpriu, por• 

E~ae iu.J1v11luo t'o1 aubmettido a julgamento 9u1• o 11dvogado ~u·eferiu protesta.r por novo 
~·. iBD.do a.bgo1vido pelo jury, interpm: o mP1mo J url. a iippell.llr p~ra a rela.çlo, 
~lllZ a.ppel!a.çlo · ertJ-offi,cio de.Bl!a ab1olvi9ilo. · ~e11horea, eão in11umeroa oa e1enudalo11 edis· 
nti;e~nto, pendente ainda a a.ppellaçko, do parates praticados por esse juiz de direito e 

trep1do11 em a11r a.tte8tado afhn~ndo a sua con- que o inhubilitam cotnpla~mente para conti
clucta ! nuar naq11oll" eo.rgo, e muito principalmente 

o s~. ANDR!Dl!: FtGUEIRA :- Ease juiz ã fo.- na CO.ID.4rca. de Ub,, onda o SllU procedimento 
zendeiro 1 t.am-lbe acarretado nu1itoa ódios a desaíl'ei(}(:ies; 

o. SR. ~Az DE M.i::Lto :- E' fazendeiro. Eis n&o podendo por iuo mesmo admiiiutrar j11Stiça. 
aqui a pubboa, fórma de uma eertidão que prova com imparcialidade. · -
o facto a. 9.ºº n~bo de referir-me. (.U.) E um juiz pofüico e sem a-menor eacrupulo: 
. At.o boJe es~es autos não foram a l'ela.ção do tem qua.lüi.ca.do eleitorês com titnlos parti

dllltr1cto · Ass1m, pois, o juiz de direito appellon c.ula.res de compra de ben.e de raiz sem o paga.
por entender que a decisão dojlll'y contrariava mentll do imposto d& transmissão de proprie
a prova dos autos e a evidencia resultan~e dos dade; ea?a·la. escandal.o;amente em eleições ; 
debatB11,~ e,entretmto é o mesmo ju.ii de direito eoneede dispensa do serviço do jury e allivia de 
que1.11 depois da o seguinte att11stado. (L~.) multas media.~te promessa de votos como tudo 
·· <? . Sa; , ÂNne.Ang FIGUEIRA : _ Qual era ·

0 
é publico e notorio naquella coma.rei;. 

processo~ Em enmma, aii:o. innuuieroa os erros tro ... 
º· Sli.. VAZ . DE M.ELLO : - 'Era. um crhne de µ~li~st -;iolencia s ~ esca.ndalos praticá d~s pol" 

falsidade; ·eao;e índi. viduo alterou un~· taJilõ• • tal JUl'Z, e eu· acredito qa& um governo serio e 
0111 d Q~ ~~~ • moriUieado n•o póde, por f6rma alguma tolerar 

dovez e ""'. poz :18$ : e por isso foi proces- que dle continue na comal'Ca. ' · 
~.e jlllgado pelo jW'y J?')lo crime de f.a.bi· V. EI., Sr. proaid~nte, 1abe pe1'feitament• 

quanto é düBeil_ obteMt docameJltos e proT&• 
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·contra. um jniz ; mas bastam as que e.cabo de 1 negou-lhes a. referida. posse, isto sem motivoo 
exbibir perante a ca.miu·a para se avaliar.de . justificaveis. . 
quilnto é capaz s.quelle a que &e refiro. Propala.ndo~se nesta. cida.de que o r 9ferido 

Nlo .. menos de tres ou q'uatro serventaarios ja !z repre~eutara ao Exm. preaidente contra. 
de justiça têm sido victimas iio seu odio e ran-'- aquella nomeação, e, chegando esta noticia ao 
cor, vendo-s3.eJguns delles obrigados a. renun- conhecimento do cidadão nomeado, este tratou 
ciar seus cargos, e tendo outi'os babado ao de fazer 'Qma. justificação perante o D1·. juis 
tamufo rala.dos de pezar e de dôrea : X!!Unicipal do termo, afim de· nulliftcar aquell.a 

O'digno 'ex-juiz municipal de Ubã, o Dr. Per- representa9ão, que consta era em desabono dó 
gentino, viu-se obrigado a. deixar o logar por cidadão nomeado, No dia em que devia ·ter 
Jlão poder mais aguentar a.quelle j.iiz. O act11al logar essa referida. justificação. varias pessou, 
jaiz municipal, Dr. Franco Vianna, tambem, isto por iniciativa. do juiz de direito, fora.m com o 
seg undo me consta, pretende fazer o mesmo. 1l.m de tomar e rasgar o titulo do cidadão ni>-' 

(}juiz de direito da comarca de Ubi, Sr. pre- meado, sendo qne o proprio juiz de direito 
sidente, é um verdadeiro :tlagello, uma calami- mandoa convidar a diversos para. a meama. re
dada, e V. Ex. sa.be qae tudo se póde suppor-- união, que se effectuou no dia 17 de Janeiro 
tar, menos um· mau jajz. do con ente anno. Em vista do exaltamento dos 

Assim pois, eu espero que, apezar da. ix>si- aoimoa·e da altitude assumida pelo jaiz de di• 
çlo em que me acho di":lollte do gabinete 6 reito, que representava o principal papel do 

· de Jnnho, elle não dei:z:·arâ de tomar na mais movimento seJieioso, resolveu o cidadão no
seria CO!ll!Íderaç.io 08 :Si.cios que a.cabo. de r&- meado' entregar O titulo, ameaça.do, como eatava, 
latar; não deuará de attender aos justos recla- em8tla propria vida. Após á entrega do titulo; 
moa doa meus amigos daquella localidade, que foram dados vivas na. praça publica pelo grupo 
foram postos fóra da lei, vivem persegu~dos e que pretendia desautorar o cidlldãc> nomeado e 
sem garantia alguma.. . queima.dos varios foguetes. A' tarde, do11s indi-

Não é po11&ivel que ieto continue as1im. Pa- · viduos que auiliavam o grupo tiveram uma 
rece-me que é um a.ssumpto que interessa em altercação da qual reslllto11 a morte de um . 
ai to grau a. toda a sociedllde o modo da admi- delles . Indo o Dr. delega.do de policia do termo, 
niatração da j nstiça., e nãó sê julga, por certo, do Martiaho Duarte Pinto Mont11iro, proceder a 
progresso e da civilisáção de um paiz, apenas auto de corpo de delito no cada.ver, foi impe
pelo seu desenvolvimento material, pela sua. dido e desattendido por divel'llaa pesaoa1, muitat 
riqueza ; . !MS princip,Llmente pela maneira por das quae~dazi&.m parte do já. refürido ll'rupo, e 
que nelle é administrada. a. .instiça, pela ma• mais tarde aq uellaa mesmas 1;>easoa1 S9 dll'iiliram 
neira. por que procedem mi juízes, p!llo. modo á.1111a. reaidencia e ahi o cobriram de improporios 
:por que silo garantidos oe direitos e a liberd11de e a sua illnatra fa.rnilb.,deram~lb.e foraa e tenta.-
individual. ram arrombar a porta da. casa de 1aa. re1iden• 

Tenho concluido. eia, fato :eor tora nome1194o dê 1ub~tituto do 
(Muito bem, muito bem, 0 07"ador é com- jui11 munic1piil sido por elle delegado 1olicitado, 

Pr~mentado .) Vendo o juiz de direito"' consa911encia1 de 
seu reprovado procedim~nto e o po que toma
va.m a.q cousa.e, foi entender-se com o delegado 
de policia pa.ra paa1ar a juriedicçlo com anco 
clata ao 1ea immeà.iato, a1im de nlo haver pro
eedimento official, promettendo elle Juia de 
direito ao m111mo delegado aoalmar os animoa, 
que continaanm. 11.git!ldo1, cuo elle aocedeue 
ao seu pedido. -

· lllm. oollega e amigo Sr. Dr. Remigio.
lJbâ, 14 da .Maio de 1884.-Eapero merecer de 
V. S. o favor de declarar a.o pé deita, conce
dendo-me quo da sua reaposta faça o·uao que me 
convier, o que sabe relã.~ivamente aos factos 
oceorridos n111ta cidade ao dia 17 do Jaaeiro> do 
corro11ts anno, e a pill'te qllo nelle1 tomoti o 
Dr. juiz de diroito de11ta comarca.. · 

Sou de V. S. collep, amigo e obrigado 
cria.do.-Oarlos Va.= de Malto. 

Illm. e Exm, Sr. Dr. Ca.rlos Vaz de Mello . 
Em -i-.lispo11ta. a prezada ~al'ta de V. Ex. e ·em 
homenagem. á verdade cabe-me dizer·lhe o se
guinte: · 

Qae, tendo sido nomeado!• s11b11tituto do juiz 
.intu*ipaf deste termo o capitão Joaquim Mariz 

. Torreira. de Sa, antes de ser expedido o seu ti-. 
tulo pela p residencia da. provincia, o Dr. juiz 
de direito desta comarca., Antonio Ceza.rio de 
Faria Alvim, propalou que, em hypothese al
guma, lhe conferiria. posse. De facto, ehegaó.
do o titlllo e dirigindo-se o cidadão nomeado, 
em oompanhi& do i • tabellião, á Clllla onde se 
achava o Dr. juiz de direito, este formalmente 

Em re1umo, o juiz de direito foi o principal 
cabeça do movimento 1odicio10 do dia 17 de Ja
noiro do corrente &na.o, pois iu•ullava r.o grupo 
porque pratícoa 08 faetoa acima narrr.do1 o pro
moHia-lbea a impunidade. E1tou prof'1111damen
te convencido de 9ue si nlío f'on. a interven
ção ostensi V.!l. do Juiz de direito. nada se teria 
dado. 

Aecresce que um doa individuos que f&zia 
parte do grupo tem, segundo dizem pessõr.s· 
maiore11 de toda. excepção uma carta. :firmada· 
pelo juiz de direi to, ga.rantindo-lhe a impuni
dade pelos factos a.cima. referidos, e que são a 
e:r.presalo fiel da verdade. . 

Os promenores que sai rehtivamente aquel-· 
lee acontecimelttos e . que altamente comp?o
mettem ao juiz de dil'$ito desta i mliz comarca 
não po11Sô referil-os ~m uma carta pois que nio 
os comporta. " " . 

Póde V. E:z:.· íazer o uso qne lhe convier 
. d&1ta. carta. 
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Com a devida conaideraçl[o. Sou de V. E.x. 

collega. a.migo obrigado venerador, conselheuo 
Remigio Siltierio de F,;ria Olfoeiro. · 

DDCUJIBNiO N. 2 

lllm. Sr. tenente Joio Lopes do E1pirit0San• 
tn.- Uh&, i4 de :Maio de 1884.- Espero mere· 
cel' de V. S. o ft. vor de deela.ra.r-me a.o pó 
desta · àtttoriza.ndo-me a. faze~ de 111a ~·esposta 
o uso' qae tne convier, o que V. S. preeenCiiou. 
por Mca&ião om que, eeg-ando cousmL o Dr. 
juü dê direito desta comarc& se empenba.va 
tllni. o Dr. l'l&rtinbo·Pinto Monteiro, para que 
ea~é pa.aaaue a jttrisdic~ão da delegaao de po· 
lici!1o·ilo termo ao 10 aupple.ote, quando ae de· 
ram ne1ta. cid&ile os acontecimentoe 9ue moti-

. -va.ram à vinda do Dr. chefe dB policia, bem 
como qual o papel que representou o dito Dr. 
ju..iz de direito naq uelles aoonte!limentos. 

Sou com toda.a .estim~··e eoll.Bideraçã:o.-- De 
V. S. a.migo, criado e obrigado.- Oarfos 
Vai ài: Mello. 

IUm. e Exm. Sr. br. Carlos Vaz de Mello.
Responaendo a carta supra de V. Ex., cabe
me declarar que, o que presenciei rela.tiva• 
mente ao assumpto da. mesma, consla. do de
poimento prestado perante o Dr. chefe de po· 
Jícia., no inci. uerito policial a que procedeu, e 
é, mais ou munoe, o seguinte ; No dia 18 de 
Janeiro deste anno, estando em cua do major 
José Maria.no Pinto Monteiro, nesta cidade, 
·preaenciei o Dr. A!l toni.o ·Casario de Faria 
Alvim, juiz de direito desta coma.roa , diri
gir-ao ao Dr. Martinho Duarte Pinto Monteiro, 
delegado de policia. em· exercieio e dizend<rlhe 
que pal'& acalmar os animos excitados com 011 
acontecimento!! da vespera, er& preciso que ella 
passasse ao immediato t. jurisdicção de dele· 
gado de policia, a iaeo annuiu o Dr. :Mar-

. tinho, que neste aentido ofticiou, entregando o 
ollicio ao Dr. Antonio Cesario. Este em segui· 
da ao recaber o otBcio,dWe ao Dr.Martinho qne 

nos acontecimentos do di.a :17 .de- Janeiro, à 
vis ta do que presenc.iei, e das occ.urrenciàs hà
vidaa é lllinlia. conv1cçãa, que, s1 não !õra. ne• 
ga.r.eÍlejura.~ento ao~uiz m.o.nicipal s0:pplante 
ca.p1tão Joaquim Torren•a, taes aconteo1mentos 
não se teriam dado, pois já anteriormvnte 
pessooa de grande in~mid!'-~e do Dr. Anto.n_!o 
Cesario e elle propno diziam. que -o capltao 
Torreira niio tomaria posse, sendo notorio que 
estiveratn sempre â frente dos movimentos pes· 
soas da maior intimidade do · Dr. juiz de direito. 
Tambem é esta a. convicção de grande numero 
dG pesaoa.s· não sõ desta cidade, como do muni
cipia e do term.o do R.io Branco. 

Póde V. Ex. fazer desta o neo que lhe con
vier. Sou com estimo. e consideração de V. Es:. 
-Joao Lo~s do Espírito· Sa11to .- Cidade de 
Ubá., t8 d9 Maio de i8B4-. 

l>OOVUNTO N. g 
lllm. Sr . ca.pitão Âllt.onio Albino José de. 

Souza.. Ubâ, i<i de Maio de 1884.- Rogo a 
V. S. queira declarar-má ao pé desta, autori
zando-me a fazer de aua resposta. o uso q,11~ me 
convier, qual a parte que tomou o Dr. JUIZ de 
direito desb comarca nos acontecimentos que 
se der~m nesta. cidade em dias de Janeiro Ul· 
timo e ai por ocaaslão de depor V. S. no i~
quorito policial perante o Dr. chefe de polic!A 
se e11Creven \udo quanto depoz em refer encia. 
aos mesmos acontecimentos. Sou coçi t oda a. 
consideração e estima de V. S. aJDigo·, criado e 
ol>riga.do.- Carfos Vaz da Meno. 

o otlloio devia ser datado de i 7 ,ao que reto1-quiu 
o mesmo Dr. Martinho dizendo que não PQdia 
fazer isso, visto como, sendo juriecouulto, não 
lb.e fican bem e1ee procedimento, pois não 
teria explicação o facto d~ ter ido ao logar em 
que estava o cadaver do assassinado Andrade, 
tendo pr4viament4 pal'a. alli mandado um official 
de j u1ti9a e prac;u, pois 110 aeto e1ts.va co!ll a 
var& da delega.eia. Retirando· se o Dr. Antonio 
Cêaario, ae~undc disss-m& o Dt. Martinho, 
voltou depo1• a ter com o mesmo Dr. Martinho, 
insistindo pela entrega do jã referido otficio, 
com antedata+ e, in~istindo o Dr. Martinho 
na. recusa., appareoeu llGll pai muito aterrori
sado, dizendo que si •eu li.lho. não aasignasse o 
oftlciô como querie. o Dt. Antonio Ceurio, é 
pol'que queria quê elle morresse. A' vista. disso 
e elas insta:ncias . do Dr. .Antonio Cesario,. o 
Dr. 'Martinho, conforme disse•me, a11&ignou o 
officio com data de i7, sendo, porêm, elle lls.a
sad11 a iS de Janeiro. Todós estes · factos foram 
por mim expoetoa e pelo Dr. Martinho confir· 
mados na eidade do Rio Branco em presença 
do Dr. Remigio Silverio, tenente-coronel For
t.uuato José Per&Ü'a. e 0t1tras pessoas . Qua.11.\o 
ao papel que o Dr. juiz de direito represeut.<>u 

lllm. e Exm. Sr. Dr. Carlos Va.z de Mello. 
- Em. resposta á carta de V. Bx. devo declara.r 
que, tendo vindo a esta cidade, no i:lia. 17 de Ja- · 
neiro 11ltimo,de paaseio, encontrei na casa com~ 
mercial do alferes Honorio Janua.rio Carneiro, 
onde costumo po.rar, um numeroso grupo, com
posto nlio só de pessoas gradas desta cidade 
como de capangas armados d.e facas, pun:b.ae111 e 
cacetes, estando nesta casa o Dr. AntoDlo ·ca
sario de Faria Alvim, juiz de direito desta 
comarca., sobreaahlndo entre os do grupo al
guns que ião e vinham ter com o dito juiz de 
direito. Cuidando eu de saber a razão daquelle 
ajuntamento, o Dr • .Alvim, dizendo-me qa.e eu 
de\'ia tomar pD!ee do cargo de supplente do 
juiz municipal .naquelle dic, disse a inda que o 
capitão Torrei.re. de Sé., nomeado f 0 supplente, 
por fórma. alguma tomaria posse, freando eu llS· 
aim em primeiro lagar. Nessa mesma occasião 
o meamo doutor.me disse que estava. a.Ui p11.ra. 
manter a. ordem, no que eu nio acreditei, não só 
por ca.usa das frequentes consultas que lh.e fa
zia.mos chefes do grupo armado, como porque o 
que alli havia era: muita desordem ; s.ccreseendo 
que o mesmo Dr. Alvim me disse que o que que
mm era· toma.r o titulo da mesma nomeação da 
Torreira,o que repetiamá suaface,sem contesta-
ção,oe chefes do grupo. Ta.mbem onvi Franci.seci 
Goulart Horta, curador genl dos orphãos,dizer 
diante do Dr. juiz de direito, sem contestiiçãõ 
deste, que tinha de tomar· o titulo do referido 
capitão Torreira,meamo que foas& a cacete nel· 
le e nos amigos que o defendessem;vendo eu as 
diseosições verd~eirainente más e o proposiro 
deli~re.-lo de '" fater mal ao capitão Torreira, 
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c&So elle insistisse em nlo entregar o füolo, 
füi procurai-o e disse que, si elle nlo entrega•· 
se, decididameo.te· ap11.nharia, nonst.a.11do -me 
que depois rea.lme11te o capitão Torreira. fez an• 
t.rega do titulo. Em. minha opmiilo o Dr. Al
vim·foi quem: deu causa. aos acontecirnentoa do 
di11. i 7 de Janeiro por ter· 11egado.a. po~ men
cionada, não se lhe podendo tambem nega.r a 
direcção do movimento, pois, alêm de estar in· 
timamente ligado com alguns d11iiuelles que di· 
rigiam o movimento, estes con.tinuawEmte com 
elle se entendiam.não tendo eu presenciado que 
o .mesmo doutor proenrasse dissolver o mesmo 
grnpo, e ante.' d!lova-lhe força. mQl'al com sua 
presença alli e continuas entrevistas com seus 
chefes. Os factos po3teriores confirmam a mi
nha opinião, perquanto atá hoje a!!. pesaoas que 
compuzera.in o gTupo confirmam que seu inten· 
to era qt1e o capitão Torreira nfo fosse impos
sado,e os anteriores deixam i11So euspeitar, poia 
ainda não tinha. chegado o titulo de Torreira e 
j á o mesmo juiz decla.rava quê lb.e não dar ia 
posse, a que secn duvida. animou 11 reuniio pAril. 
o fim declarado .. Cabe-me ainda declarar que o 
Sr. Dr. chefe d e policia não fez es~rever tudo 
quanto lhe referi a proposito do que fica expen· 
dido. Póde V. E:x. fazer del<_ta. minha. r i~poata. 
o uáo que lhe convier. Sou com ·alta estima e 
considel'llç.ãO de V. Ex. a.migo, obrigir.do e cri.
do._. Antonio Albino J ose àe Souza. Ub! , 
i4 de Maio de i884. · 

DOClJM:ENTO N , 4 

Ulm. Sr. Dr. Martinho Duarte . Pinto Mon
teiro • .:.._ Ubá, 14 de Maio de í884.- Rogo a 
V. S. o favor de declarar-me ao pó desta. e au
torizando-me a :fa.zer de sua reepost!lo o uso que 
me convier, o gue se passou ent.re V. S. ·e o 
Dr. juiz de direito desta comarca, relativamente 
ao pedido que consta haver eate lhe dirigido 
para tran.sm!ttir a. jurisdicçilo de delegado de 

·policia. deste termo ao 1° eupple1üe, por occasi~ 
dos acontecimentos que tiveram logar n esta· 
cidade, em dias de Janeiro do corrente a.nno, 
bem como qual a attitude aseamida por aquelle 
magistrado, dia.nte dos factos que se deram.
Sou com partioular estima de V. S. collega, obri
gado e criado, Carlos Va.:3' de MeUo. 

· lllm. eExm.Sr.Dr.Carlos Vazd&Mello.-Res
pondendo á carta supra, relevará V. E.it. que e11 
resll)lla o mais po!lllivel a. minha. deposição, to?l
nando salientes apenaa·os íactoa mais importan.• 
tes doe que 11e deram • . nos diaa de Janeiro ui. 
timo. Como sabe V. Ex:., um grupo de peasou 
desaffeetas a. V. Ex. por motivo~ politicos, a.ni
:m.ado pel1l. iniciativa do Dr, ~11l% de direito 
desta coma.roa, Antonio Cesar10 de Faria. Al
vim, que preannunciara que· não deferiria _ju
ramento de i o supplente d e juiz manioipal_ ao 
capitão Torreira de Sá, que para ~•ee cargo 
fõra. nomeado, conseguiu que o meamo Torrilira 
de0 Sá. entregasse o respectivo titulo, llOb a 
pressão ê ameaçH de morte. Ora, qn& es
teve li. frente de todo o movimento, animan~ 

. do-o e dirigindo-o, o Dr . jniz· de direito, é 
cousa que não se póde seriainente contestar ; 
e ·si eu a principio tive duvida.a em crir q11t 
aquelle j11iz foi ·o verdadeiro cabeça elo mo-

A. 52 

vimento, hoje nenhuma duvida 11ob re este 
ponto resta em meu espírito.. A esse primeiro · 
desacato ao principio da autoridada, seguiu 
como eonsequencia, o &aS:lSsinaio do. portuguez 
Andraúe e tambem as injurias e ameaças a mim 
dirigidas em minha propria c~sa. e que estão no 
dominio publico, O· que tudQ teve l<>gar n.o dia 17 
do referido.mez de J'aneiro. · · 

Estando os animos muito agitados, procurou
me em minh& casa. no dfa 1.8 o Dr. Antonfo 
Cesario· de Faria Alvim e fa.iendo-me ver este 
eabdo de cousas, cujás cores soube car regar, 
disse-me que ·o meio de acal mar os espiritos era 
fazer eu publiço que n a vespera..nã:o .estava com 
& j urisdicção de delegado de policia, pelo qúe . 
pedia-me o mesmo -Dr. Alvim,que lhe désse um 
ofiicio nesse sentido. Eu que na veapera tinha 
ido ao logar em. que se dera o assassina.to de 
Andrade, n a qua.Jidade de delegado e para alli 
mandára um oOloial de justiça e praça.s, 11fim de 
proceder a corpo de delicto e prender o crimi
no~o; no que fui impedido, por um grupo de 
muitas d111 pessoas que :fizeraill parte, do que 
esteve reunido de manhã, recusei-me n. aa.tis· 
rnzer o pedido do Dr. Alvim, e dei-lhe um. 
offlcio no sentido pedido, com da.ta. de 18. De['OiB 
novamente proco.roa-me o Dr. Antonio Casario 
de Faria. Alvim e pintando com crescente agi· 
ta.Qlo doa a.ni111oe, pediu novamente e com in-
1tanch um oftlcio com data Je i7, ao que annui 
concordando com o mesmo Dr. Alvim, que se 
considerasse a jurisdic~o tra.nsmittida em o dia 
i 7 é. noHe depois dos acontecimentos ; mór
mante porque era certo que d11rante aqualle dia 
este"e fóra. dest& cidade o 1° aupplente d~ dele
g ado devende>-se ainda. notar que com:> não · 
podia d eix!Lr de ser, .. !' officio . só-· foi por 
mim entreg ue ao Dr. juiz de d ir ei to ·no dia.18. 
Eis resumidamente o qne se pasaou, relativa
mente ao que pede .V. Ex. , ·cabendo-me a.inda 
põr em relero, que não póde have~ questão que 
a mola r eal ·do, movimento sedieiose>do dia i 7 · 
:foi o Dr. jaiz' de direito da comarca, que tendo 
antecipa<h\mente .roto que recUAaria a pO!lB9 ao. 
juiz nomeado Torreir-.i., animou a reunião de 
gente pa.Pa o fim predito, obrigando mesmo al
g111nas pessoas a convi l!U' outras em ~en nome 
e por ordem sua, como é publico nest:i. cidade. 
póie V. Ex. fazer desta o uso q.ue lhe ap rou
ver, esta.ndo eu prompto a. faier esbs ~eclara· 
çõé1 ante qualquer tribunal. Com. a dovida 
con11ideraçio subscrevo-me de V. Ex. cullega 
e amigo obrigado e ·cria.do. - Martinho D. 
P i nto M ontefro.- Cidade de Ubá, 19 de :hla.io 
de i884. 

DOCOM11NTO N . 5 
Juízo da dii:eitc> da conia.rea de. Ubá, seis de: 

Maio de mil oitocentos e oi tente e quatro. Em 
da.ta de deZéSete de Abril de mil-oitocentos e oi
tenta, baixei, além ~ outra., uma portaria 
challl&ndo o en~o escrivão de orphãos. o :fina.do 
Ferreira Bret.as, ao cumprimento. d s suas maia 
sagradas obriga.çõe11, :fazendo-lhe 11entir que· era ,. 
d~ eetra.nbar-ae e,digno da mais: severa censur& '. 
o penaa?'-tle sómente que neste termo não se to
man. contas ilOll tuk>r6il -e·que não havia snDi
do ainda.' concluslo deat& j uizo uin w a.uto, que 
moatrasrie o selo do es~rivio pelos d e11protegi-
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dos orphãos. Aqnelle velho e honrado escrivlo, 
15em duvida cançado pelO!l annos e ac~brunhado 
por incommodos notoriamente conhec1do1, pre
feriu tomar serventu.ario & cumprir as reitera
das ordens deste juüo, sobre tão indispensanl 
como urgente serviço. São decorridos qa~tro 
annos e devo repetir as mesmas aseerc;líee, uto 
é, neste termo, embora r~iteradas sejam 88 or
dens do jnizo, não se tomãm conta aos tutores. 
O aetual escrivão de orphios, moço, no .pleno 
gozo de vigorosa. saude, como é notorio e expe· 
dito, quando lhe apraz, no cumprimento de 
suas o brigaçõos, preferiu, obtendo licença por 
sete mezes, tomar um sticcessor interino ao tr~ 
bl\lhO que lhe foi por este juizo instantem~nte 
recollllllendado; sendo nomeado o seu escrivão 
ajudante, que CO.lll$igo mora na. mestllll casá e 
cartorio.Entreta.uto,continüa. a mesma. inaÇçã:o, 
e ate á prooente data nenhum a11to de prestação 
de contas de tutella. foi por este juizo julgado. 
Parece haver d.'\ parte dos serventuario11 · rcc~io 
de arcarem-se c<im o, cartament9, immenso 
trabalho para pôr em dia tão importante s9rvi• 
ço. Não deve e nem. póde bto ser tolerado por 
mais tempo. Si necessario é o emprego de me· 
didas WAis energicas as tomo, suspendendo, 

·como 1Ja11pendo, do eiercicio, por sessenta dias, 
o escrivão interino Joaquim Francisco de Lima, 
e mando se passe o respectivo eartorio a.o ser 
ventuario do primeiro offi.oio, a quem íica de· 
terminado o pra.zo de vinte dias pár:i. chamar, 
sob as penas da lei, todos as tutores a contas, 
que devem ser pre11tadas. Do zelo e dedie11çio 
do ·serviço publico, de que Vm. tem dado 

· exhuben.ntea provaa, muito espero e confio, e 
Deus · go.~rd.e a Vm. O joiz · de direito, An· 
to11io Cezario de Fa:ria Al11im . .,.... Sr. Dr. 
j liiz de orphios do termo. 

DOCUMENTO N. 6 

Ill.m. Sr. Dr. juiz de direito.-Diz Joaquim 
F rancisco L ima, que a.o chegar a esta . cidade, 
hontem ás 7 hora.e da. tatde, da. íe.zend~ do fi
nado teu.ente-eorouel Ma.noel Francisco Eatel'io 
à inventario dos bens· de quem se está proce
dendo, foi intüne.do pelo Sr~ escrivão do i o ofii:· 
cjo, da. s11Spensio por V. S. contra. ei íulmiúada, 
do cargo de e.crivão interino de orpbãos, por 
60 dias e da. ordem de se lhe pasaar o· respe~ 
ctivo cartorio. Nio tel\do o supplicante i:on
sciencie. de haver commettido íalta.,q11e lhe acar
t'etaase pena tão gra.ve, tratou de saber o motivo 
por que era. assim punido, e recorrendo á . lei
tura dl) acto em que foi decretada a suspensão, 
e ficou sabendo.,, que em data de i7 de Abril de 
:1.880, V. S. , baixou uma portaria, em q11e 
de~erminou ao finado escrivão o .honrado ca
pi~ Bret&a, que cura11Se de promover a ~ 

. ma.da de contas do$ tutores do.11 orphios deste 
município, que elle, Pol' idoso e outrosJncom
modos , preferiu tomar servcntns.l'io a cumprir. 
aa.ordllns d e V.S.; que o actua.l escrivão moço 

. em pleno gozo de vigorosa saúde, expedito 
quando lhe apraz, no . cumprimento de suas 
obrigações, preferiu obter l icença, por 7 
mez01. a tomar um encceHor inte.rino, so 
trab~ho que lhe.foi recommendado por V. S.; 
Mudo nomeade> o supplicante, continaando a 
meama inacção até· o preiente, pois nenhum 

aato de prevtaçio de .contâs d~ .tutella ºfoi "jul-" 
gado por V. S. · Destas preDlLSSlll as quaes · é · 
alheio o snpplica.nte inferiu · V. S. que parece 

·haver d& parte dos serventuarios receio de ·ar
carem-se com o, certamente, immenso trabalho, 
para põr • om dia, tào importantlt serviço ;: 
qu~ não deve e nem pó.de iato ser_ 'tolerado, por 
maia tempo, e que se e necessar10. o emprego: 
de medidas mais energfoas, as toma V. S. sue- ' 
pendendo o supplican te do exercício do .. seu. 
emprego por 60 dias. > O supplcante não é dos 
mais vereados nos princípios de logica., não é 
tambem dos m&is conhecedores da.quillo que o 
mero direito nalnra.l ensina, e é que a con• 
cluslo deve· estar comprehendida nas premissas, · 
qus ca.da um responde por seus actos e nio 
pelo de outros, por ÍSl!O, .ao· ler a.e p-remisaas e11-
tabelecidas, · so.ppoz que a conclue!o 11eria. 
marcar V. S. ao snpplica.nte esse prazo, que ao. 
escrivão aomeado marcou, para. o 11erviço or
den2do e é o de 20 dias, para. o chamamento aa. 
con tas de tod06 oa tutores do municipio. 

Assim porém não snccedeu. 
Em rigor, a.o·actual escrivão a. quem, talvez 

'Pºr enga.no, V. S. && dirigia, pensando que 
sna pessoa. se confundia com a. do eapplicante, 
serit. applicadai. a. eoncfasão tirada. da.quellai · 
premissas; por isso, além de correr o cartorio, 
e com minuciosidade, e-itamiD.ar em que autos, 
em que porta.rias, em que ao.tos de qualquer 
outra natureza, V. S. ordenou a. tomada de· 
contas a tu tores, .sem 9.ue cousa. algU!lla t enha 
encontrado nesse sentido, dirigiu-se o suppli
ca.nte ao actual escrivão e. inquiriu delle q uaes. . 
a.a ordeo.s reiteradas de V. S. no pred'ito· sen
tido, tendo em resposta que unicamente mua . 
vez em dias deste anno V. S. lhe fez ver que 
era pr éciso curar da tomada de contas a tuto-
res. Na.da mais. · 

Não pôde então o so.pplicante deixar de enp
por, que leVlld.o de excessivo zelo pelos .inte- . 
reeses dOll e desprótegidos orphãos >, V . S . fez 
não acertado emprego da ter.rível arma., que. em 
soas mãos poz a Ord. Liv. 1• Tit. 79 § 46, e 
mais robusteceu-se a soa C9nvicção com o se
guinte solliloquio que comec;ott a fazer: o sup
plicante é escrivão, apenas durante 59 dias, du
rante esse lapso de tempo sotfreu a interrupção 
de.e::i:ercfoio que causou a duvide. suscitada pot" 
V. S. a proposíto dalegalida.de de seu exer· 
cicio, tem .esta.1o a.tisente, fóra. desta cidade em. 
serviço com o meritiaaimo Dr. juiz de 01·• 
phãos durante algll11s dias·; é novel no exer
ciCio do emprego, mas conhece o cartorio ; nan
e& V . S. cba.mou 11ua atten ção para o serviço 
de qne . se eogita., não é o supplicante o unico
a qóem corre o dever da chamada de tuto-
res a ·conw; .esàa. obrigação é cumulativa do · . 
curador geral e do jlliz, um cios quaes nunca. 
ordenou e outro não requereu semelhante ser
viço (docum~nto) ; n!lo se vê não se descobre· 
porqae motivo diviam os ser~entuarfos t emei-o; 
n.ã'o lobri~ as razões porque o fallecido e h.on~· 
rado c!lp1tão Bre taa tomou 11e1."ventuario, nlo 
sabe o sapplicante porque o aetual escrivã<> 
proprietario pediu licença por aete mezes . 

, Uni~a.mente sabe que exerce o· emprego de 
que fo1 aaspenao hão apenas 59 dias, que d11-
rante esse pra.zo tem ·estado ausente e fóra. da. 
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. -cidade muitos dias, que nos reata.nles, tem pro· 
movido as contas de tutella. constantes do do~ 

. -comento jo.nto~ que se não estão ultimadas não 

. é deTido á. falta .do supplicante,-que 11endo prin
·Cipio de eterna justiça consagrada ainda no 
art. 179, § 20 da Constit11ição do lm\>erio que 

rimento. E . R. M . - Ubá, 30 de .Abril de 
1884.-A. Arnaldo de Oliveira.. 

Dê-se a certidão pedida..~ .Rio Branco, 1 de· 
Maio de 1884.-Cunha. · 

-4.D,enhuma pena passará da pessoa delinquente> 
não é possível q11e com. justiça continue o sup
plicante, que não póde responder por delieLos 
alheios, pois, nada. · de commum tem com o fal-
1ecido escrivão Bretas e nem com o &ctaal es· 

Feliciasimo Alves da. Costa, escrivão do 2<> 
officio, servindo interinamente o do juiz do 
termo do Rio Branco, na fórma da. lei, etc. : 

crivlio proprietario. · 
Natu.s non eram, pode o eupplicante excla

mar e V. S. sabe quanto tem de crriel o apo-
logo do L'!Ap'l's ot agnu11 • · 

Por i~eo con:fl.a.do no espírito de jnsti<;a em 
que devem inspirà.r-se aquelles a quem a socie
dade commetteu o poder pa,ra.· se exercer de 
·aecórdo com a lei espera o supplicante que in
.straido do que fica expendido e do que mostra o 
documento junto V. S. lle servirá revogar ã 
·suspensão decretads. e de ordenar que o suppli
ca.nte seja reintegrado no exercício de s11as 
funcções, certo de que cumprirá o que V. S. 
relativamente a ellas ordenar. 

DOOtrmi:NTO N. 7 

Requisito do Sr. escrivão do jury certidão 
.ierbo ad 11eTbum do teor do despacho do Dr. 
juiz de direito em que · eo determinou a pr isão 
-Oe Joaquim Francisco Lima, eftectnada hoje, 
e do ao.to respectivo ou o que constar. Ubá, 30 
de Maio da 1884.-A. Arnaiclo de OH,,eira. 
Certifico em vista da requisição supra que me 
achando hoje em casa da residencia do Exm. 
Sr. Dr. juiz de direit() da. com~rca, onde tam-

. bem esta.va o escrivão interino de orphãos 
· Joaquim Francisco de Lima, depois de me ser 
ord~nada a autoação de . uma petição e docll~ 
manto do dito Lima, e sua. conclusão ao mesmo 

.. juiz foi-me tambein ordena.do v1>calmente a sua 
prisão e eondlleção a. cadeia. .desta" cidade, e que 
.a. tal re11peito por emquanto nada. existe em 

. contrario; pefo qu~ do occorrido deprehendo 
ser eBBa. prisão correccional. O referido é ver
dade .do que dou fé. Ubã., 30 de Maio de 1884. 
- O . escrivã<> do jo.ry, .A'!Agusto Cezar dos 
.Santot. Requisito do Sr. escrivão do jury 
certidão veTllo ad ue1·bum do teor do despacho 
.ou portaria do Dr. juiz de direito em que foi 
-ordenada a pri.s§o de Joaquim Francisco de 
Li.ma. Cinco horaa da tarde do dia 30 de Maio 
de 1884.-Antonio Arnaldo de Oliveira. Cer-
1i1ieo que por emq11anto no oartorio na.da con~t& 
'eobre a. req 11isição supra. ; confirmando assim. 
o que já ccrtiíl.q uei na primeira requisição que 
·no mP.emo sentido rne foi foits. . Ubà, 30 de Maio 
de 1884.- O escrivão do jury, Augusto Ce::ar 
·dos Santct. 

DOCUMENTO· :'1. 8 

lllm. Sr. juiz municipal. -Anton'io Arnaldo 
de Oliveira, a bem de seu direito, necessita. que 

· V. S. lhe· mande dar por certidão a data em 
que ·ao Dr. juiz de direito foram oonclusos os 
autos .de divisão da fa.zenda do Ribeirão Ve~ 
.melho, e qual a em que baixaram a cartorio o 
teor do deapacho do mesmo jury. Pede defe-

Certifico que, revendo os autos de que faz 
menção a petição, delles consta que, em 30 de 
Abril de 1883,. fora.m os referidos ant()s á. con., 
clusão do meretissimo Dr. juiz de direito da 
coma.rca, que, no dia. 30 de Abril de iSlti, bai
xaram a cartol"io, os qua.es me foram entregues 
pelo cidadão· Francisco Teixeira das Chagàs 
Barroso. 

Certifico, finalmente, o teor do despacho do 
meretia&i.mo j11iz de direito, nos. ·mesmos a.utoe . 
proferido, o seguinte:- Nlo foi ouvido o cu
rador e nada. disse sobre a divisão. a bem dos 
orphãos. Consta, á tL 310, o pedido e no
meação de um curador, qne apenas prestou ju
ramen~o. e . m~is nada. Desçam ~s auto8 ~a.ra 
essa. dihgenc1a. Ubá., 28 ele M:no de 1883.-
F. Al1'im. . . 

E' e que posso certificar na. fórma. ordenada e 
aos proprios auto11 me repor to, em meu poder e 
ca.rtorio. Rio Branco, 6 de Maio de i8B4.- O 
escrivão, FeLicissimo Alves da Costa • 

Dlm. Sr. Dr. juiz dos orphãos e municipal.
Antonio Arnaldo d~ Oliveira precisa. que V. S. 
mande os seus escrivãe.1 cerfüiearem ai é 
praxe · neste fôro depois de tl.nda qualquer di
visão dar-se vista· dos respectivos autos 11.s . 
partes e a.os ·curadores . á lide a.ntes do res
pectivo julgamento, e si o ·Dr •. juiz de direito 
tem feito baixa.r autos para. se dar tal v ista, 
isto ·de mo:lo que faça fé:-Pede deferiinento.
.E. R. M.-Ubá, 8 de Maio de 1884.- A. Ar
naldo de Oliuira. Sim. Ubà, to de Maio de 
i884.-Vianna. Certidã'.o.--Certifico em obser• 
vancia ao despacho supra que não e::dste neste 
fóro a.prax:e !leque trata a petição supra e que, · 
revendo os autos de divisão e demarcação de 
terras exislentes em men. cartorio delles nio 
consta que os juizes de direito os tenham man
da.do bab::ar a cartorio, para. do1 mesmos autos 
terem vista as partes e cura.dores, o referi.do é 
verdade e dou fé. Cidade de Ubá, 16 de fylaio.de 
1884.- O escrivão do primeiro o'fficio, Joae 
QuintiUano Barbosa da :Si11ia.-Amigo Chico. 
Honte!Jl fai a Ubi, o Dr. Antonio Cesario pe

. diu-me pa.ra lhe mandar di:ier que a. divisão 
está 'julgada, mas que só entrega a. Vm. O 
nOSS() Dr. Arnaldo pede para· que Vm. VGnha. 
quanto antes _buscar. a referi~ divisão. Peço 
resposta. Ten . a.migo, obrig:ldo e cria.do, Feli
cissimo Alt>es da Costa. Rio Branco, Z7 de 
Abril de i8B4. O p0rta:lor vai ganhando 3$000, 
si tiveres dinheiro ; pa.ga. · .. 

Ill~. Sr. Francisco Teixei.Í-a das Chagas.Ba.i-
roso. Ubá. 6 de Fevereiro de 1884. Amigo e 
Senhol'. Rogo-lhe · que com franqueza e por 
sua honra, me declare .ao pé desta, permit
tindo que faça de sua respo~ta o uso·- que 
me convier, o que lhe disse· o . Dr. · Anlonio 
Ce:6ario de Faria Alvim, qll&IldO ·ª ao de 
Abril do anno proximo pal!Sir.do, V. S. Ie-
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vou á sua fazenda, para julgamento doe autos 
do divisão da. fazenda do Ribeirão Vermelho, de 
propriedade de V. S. e a mim hypotb.ecada e o 
que V. S. respondeu-lhe, si o dito doutor sabia 
ou Lào 'tUe ta! fazenda me e3tá. bypothecada; 
quantlls vez.e$ até hoje V. S. tem procurado os 
referidos autos e ai já. lhe foram entregues. 

Sou de V. S. &migo e erisdo.-A. Arnalclo 
de Oti oeira. 

Illm. Sr. Dr. A • .A.rna.Uo de Oliveira.. 
Fazenda. da Boa Esperança, :t2 de Fevereiro 

do 1884. 
_Amigo e Senhor. -Na occasião que em 30 de 

Abril do anuo passa:lo, a i• de Maio, levei -0s 
ditos auto:;i de divisão ao Di-. Antonio Ceiario 
de Faria Alvim na. sua. fazenda para os julgar, 
o mesmo me disse que não os julgava porque 
era. ta.rde, que vollalsse outro db, o que fü. lado 
outr.i vez p1·ocurar os autos o mGsmo doutor 
-perguntou-me si o meu interesse era. que oa 
ditos autos fo~ezn julgados validos ou nullos, eu 
respondi que gastei e tive immensa desJ?eza, 
que por essa razão não me ere. convenienle que 
~ossem nulloa, elle pergun~ou-me pois ai forem 
Julgado> n~Jo3 era r:a_inha. s!'lv'.'~ão em razio que 
com. :i. nulhda.de pcd:a preJ0~1car a .neu amigo 
a quem eu devo não só dinheiro, elle pergun
to_n-me ma.i~-:mas sí a divisão íor julgada nulla. 
nao está nISto a soa sal~ação e o p1•ejuizo do 
Dr. Arnal Jo f eu re13pOnd1 que ·não era amante 
de da.r prejuizo a. pesao~ .. s.lguma. e que o Dr . 
A:naldo não teria pre.)urzo porque tinha lhe 
feito hypothecll. de todos os meus bens. O 
D.r. Ceia.rio Alvim disse q~e viesse em outro 
dia, estani'lo V. S. no Rto Grande do Sul 
procurei os autos diversas vezes e mo me furam 
entregues11alo Dr.s.té hoje; o mesmo doutor 
q11ando levei os autos, sabia. que m.i nhafazend~ 
estava hypothecadã ao amigo-que póde tàzer 
desta o ll!iO que lhe con-vier, por sô dizer a ver
àa~e .. Sou eeu allligo obrigado.- Francisco 
Te1tremc das C!hrzgas Barroso. Rêconheço ser 
verda. leira a. leUra. da. cart!. e -firro& 11upra de 
Fra.nci~co Teixeira das Chagat Barroso, pelo 
conhe~tmento que della.s tenho, dou (é. Cidade 
do Ube., 2-1 de ~·everei1·0 de i884. Eu, José Au· 
guato de F11ria, tabellião, a reconheci e assigno 
em publico e =·-Em testemunho da vor
da;le,.-/osd A~gusto de Faria. tlbll, 21 de Fe• 
vereiro de 1884.-Faria. 

DOCUM.ElNTO N. 9 
lllm. Sr. juiz municipnl em exercici~.-An

tonio ArMld~ de Oliveira., precisa q1:e V. S. 
ms.n·de o escnvão d.o segundo o'fficio certi'fiear 
àe mojo que faça. fü a data em que foram eon~ 
clusos rio Dr. juiz àe direito da comarca os 
au~os de acção de nullidade de teatamen10 da 
:ti.11ad~ D. Francisca mulher de Leonel Pacifico 
de A\fena. Dorne1la.s, em que aão }>artes Jo&p 
M~tins Pacheco e <111tros ~ ai 011 me11m_os já 
bauaram e <em .que data •. Pede <lAtrerimenbl.
E. ft. M.-Ubá, 8 de Maio de i884.-A. Ar
~frlo de Oliu~ira.. 

f'.a11se 11. c<ertidio pedida..-Ri-o Br~:nco, 9 de 
Mll.10 de 1884.-0unha. -Felicissimo -Alces 
tlaC?S"ta_, escrivão d-O segundo ot!icto do 'termo 
do : Rt0 Ilraneo. ni fórm~ <l::a. lei. 

Certifico e dou -fé que ~ .a.utoa do que faz 
menção a petição la.Pra, subiram a 0011cl11slo 
ao -Eun. Sr. Dr. Juiz de direito, em 6 -de 
Agosto de 18133, 011 qnaes ailid& não baixaram 
& cartorio. E <' que posso cerlüicar na fórm.a. 
ordenada. · 

Rio Branco, 26 de Maio de i884,. -O es
crivão, Felicissímo Alt1es da Costa; 

DOCU.MJINTO N. i0 
Illin, Sr. Dr. juiz de orphãos.- Antoni-0 Ar

naldo de Oliveira., a bem-de ·seu dfreito, neces
sita.que V . S. mande que o·sr. escrivão reveja 
os autofl de divisão da :fazenda pertencente aos 
herdei~os do finado Ja.cintho Pereira da Silva., 
sita no Sapé, e certi:fique de moio que · fa.~a. · 
fé, a data da conclusão ao Dr. jnfa de direito 
dos autos rea_pectivos, para a sentença de homP
logo.ção da divisão, a da sua. se11tença., a do 
termo de do.la, o numero de iolh11s doe autoa, o 
nome do advogado que requereu a. divii;ão. P. 
deferimento. E. l~. M:-Sim. Ubâ, 1º de 
.Maio de :1884.-Vianna. Joaqllim F r:i,ncisco de 
Lima, escrivão de orphãos int~rino nesta cida:l.e 
e termo de Ubá, ele. Cel'tifico que, revendo os 
autos de divisão da fazenda. de Santa Rita da. 
Boa Viata pertencente aos herdeiros do ftnado 
Ja.ci11tbo Pereira. da Silva., dos mesmos consta. o 
seg-1•inte : Os referidos autos subiram á con
clusão do meretil;simo Dr. jub; de direito da. co
muca em data de 4 de Setembro e foi julgada 
·por a-enten~ em 5 do m~m<1 mez do anno de 
i883. O numero de folhas dos mesmos a11toe é 
de 443. A petição re'J.ll''.l'endo a divisão foi a~ 
signada. pelos interessados . e foi advogado na 
me>ma. divisão o Dr. Carlos Pei:s:oto de Mello. 
O r eferido é verdade e dou fé. Vbà., fo de 
Maio de i8f34. E <eu, Joaquim Fra.ncisco de Lililllo, 
escrivão interino, :i. subBllre-vi e assigno.- Joa
quim Francisco de Lima.- lllm. Sr. Dr. juiz 
munfoipal.-Ant<111io Arnaldo de Oliveira., a bem 
de sen direito necess:t~ que V. S. mande o Sr. 
escrivão do i• otlicio rever OB autos de dil'is,;o da 
ú.:i:enda deuomint.da Mira.gaia, perteneent~& aos 
herdeiros do .finada José Alves Leit.lo e cerli
fics.r de modo que fa-:a fé o aeguinte : a data 
em que oe autos foram. a concl111ão do Dr. juiz 
de direito para sentença , a data da sentenç& que 
holilologoa a divL.<40, o namero de folh:t.s doa 
11t1toe a data do reoel>imento delles, o nome do 
advogado que requereu a divi!ilo. P. deferi· 
rnento.-E. R. M. 

Sim.-Ubâ, i 0 de Maio de 1884.-Vianna. 
~erúdão . -;E~ observaucia: ao despacho pro. 

cer1do na petlçao $Upra., certifico que, revando 
oa autos de que t rnta a. mesma petição, dellea 
fonata que a ~nc1nsã:oieita ao E:tm. Sr. Dr. 
Antonio Cesario de Faria Ãlvim, jaiz do direito 
da. comarca, foi feita em i9 de Dezembro de 
1883, que~. Mil sentença foi proferida no dia 
20 do ~esmo mez e au.no, sendo entregues em 
C,!lrtorio os autos na meslllll. data, cujos autos 
tem 2f!1 folhas, tendo sido requerid11. a divisão 
referida. p~lo dvog&do tenente-cor;i11el José 
Ven'a-ncio de Godoy. O referido é verdade e do11 
fé, e·a<>e meam~a autos me-reporto . Cidade de · 
Ubâ, 16 de Maio <le _i884.- O tâbellião escri.- : 
vão dt) ·i • ot!icio, J-0se Quintiliano .Barlumz -d.a -
Siflva. -
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lllm. Sr. Dr. jaiz manicipal.-Antonio Ar-1 a bem de seu direito, que V. S. lhe mande dar 
na.Ido de Oliveira, a bem de se,!1 direito, preei~a p_or eerti~t> o que constar ~os autos de inventa.
que y. S. mande o Sr. escrivão do -:1° o:fficio rio e partilhas dos bem deixados pelo fi11ado te-

- rever os autos de divisão <!a fazenda da Boa nente Anton.io Ferreira Maciel, com referencia. 
Eeperança quo foi do :fina.do AnlonioPedro Alves ao~ segu,ntes i~ª!l': pi-imei:o, a d~clara~ re
Leitão M&rcellino da Motta Couto e outi-os, latLva a uma divida. do maJor Jose Jus1uuano 
11ita. ~esta. fr,eguezia, e certificar de me>do Carneiro e outros ; segundo, a. da.ta am que teve 
que faça. fe, o seguinte: .a dnta ern que os autos lugar o inventario; terceiro, a data <la sen
foram a conclusão do juiz. de direito para. a teaça da partilha, e qual o juiz que a proferiu. 
sentença de homologa.ção, a. dessa. sentença, a O supplicante pede a V. S. se digne mandal" 
do tel"mo de data ou reoebimento, o numero de · passar a certidão_ requerida. E. R. M. - Cat·
folhas doa antos, o nome do advogado que re- tas Vaz dr: MqUo. - Como pede. - Diaman
queren a. divisão, si ell& foi emba.rgada. .. P. de- .te, 22 de Novembro de 1883. - Pereira. 
ferimento. E. R. M. Sim.-Ubã, 1:<> de Maio de Sebastião da Silva Lisboa, escrivão de orphãos 
1884.-Vianna. C-ertidão.-Emobservancia ao na cidade e termo de Ubã, por serventia. vitali
·deapacho proferido na petição supra, certifico eia, na fórma da lei etc. Certifico, que revendo 
que, revendo os autos de que· trata a mesma pe~ os autos de inventario e partilhas dos bens qne 
tição, delles consta. que os referidos autQs foram ficaram do finado tenent~ Antonio Ferreira .. Ma
á conclusão tio E:s:m. Sr. IJr. Antonio Cesario ciel, dos mesmos conata o seguinte : Ao pri
de Faria Alviin, jniz de direito da comarca, no meiro, dos autos de deicripção e avaliação de 
dia 19 de Dezembro de :1883, ·que a sentença bens se vê o seguinte : « Assim mais o major 
homologando a divi~ão foi profeL"ida. a. 20 do José Ju$tin.iano CaL"Miro; doutores José Cezario 
mesmo mez e anno e en·regues os autos em de Faria Alvim e Antonio Casario de Faria. Al~ 
cartorio na mesma data. Certifico mais que os vim da quantia de 25:000:000$ por cradilo 
referidos aut.os tém 233 folhas, que a. divisão de i9 de Abril de ·!8i5,. em dez pagamentos 
referida foi eoibargada e que foi requerida pelo annua.es de 2:5110$000 cada um e mais os ju~ 
advogado Dr. Martinho Duarte Pinto Montei- ros de 6 °/o ao anno,ca.pitalizando em falta 
TO. O referido o verdade e dou fé e aos ditos havendo si~o foito• os pagamentos integraes dos 
autos me reporto. Cidade de Ubá, 14 de Maio primeiros seis annos. > Ao segundo, o inventa.· 
de :1884. -O tabellião escrivão do fo officio Jose rio teve logar em 4 de Julho de" 1881. Ao ter
QuintiZiano Barbosa da Sil'Ca. lllm. Sr. Dr. ceiro, a pa.rfüba foi homologada por sentença 
juiz m unfoipa.1.-Antonio Arnaldo de Oliveira, do Dr. jufa de direito Antonio Casario de Faria 
a bem de seu direito, necessita que V. S. man- Alvim em da.ta. de 3 de Fevereiro de !882. 
de o Sr. escrivão do 2° officio revêr oa autos de Dou fé •. Ubã, 19 de Dezembro de i883. - Se
divisão eh fazenda da Aldea do Morro e certifi- bastil!o da Silva Lisboa. 
oar, de modo que !°ª9ª fé,~ s~guinte: o. data. da Illm. Sr. 1° supplente do juiz de orphâos. 
conclus!o ao Dr. JUlZ de direito para sentença . 
homologatoria da divisão, n data. desse. senten· O bacharel _Ca:Ios Vaz de Mello precisa, a 
ça a do termo da data. ou recebimento 0 nu- bem de seu direi.to, que V. S. lhe mande dal" por
m~ro de folhas doa autos, qual 0 advoga- cert.id~ o que constar dos autoe de inventar~o 
do que ultimou a divisão assistindo os ter- e pa.r~lha dos ~ell:~ do cas~l da finada D. Maria 
mos da avaliação, separação dCl quinhões até Antonui. de Ohveir~ e Joao L~11ren90 de Aze
:linal, si a. scintençe. foi embargada. Pede velo, com r ferenma a.os seguintes itens: 
def'erimento.-E. R. M. i 0 , si Manoel Lourenço de Azevedo reqile-

Sim-Ubi, ide Ma.ia de i8B4.-Vianna. reu pagamento de quantias, de que era credor 
do monte in.venfuriado,. especifiean.do o escrivão 

Certifico que re~endo oa autos de qoe trata a a. natureza dos· documentos relativos às 
petir;io aupra, delles consta que foram. elles a mesmas: 
concl\lsão do Dr. juiz de direito para bomolo- 20, si 0 cura.dor gers.l dos orph!fos annniu 
gar;ão da. mo lição e demarcação em 20 dias de ou oppoz-ae ao pagamento, especi:fieando·lhes 
Setembro de :1883, qlle a sentença de homolo· a razilo que deu. 
gagão é de 25 do mesmo mez e anuo: qoe tem 30, si houve separação de bens na pnrtilha 
esta mesma data o termo de recebimento ou de para aquella pagamento_ , 
dat3: que os autos tem 364 :tls. eeg11ndo a nume- 40, 0 teor do despacho proferido pelo Dr. juiz 
ração lançada na ultima pagina que o a ·lvogado de dirtlito da comarca, sómente na parte rela
que aasistiu os nltimos termos da. divisão como tiva a esse incidente, bem como a da.ta do mes
sejam os dos dias :12, :14 e :19 tudo de Setembro, mo despacho. 
aendo este ultimo o do encerramen~o da. divi- 5•, si houve ref<?rma da partilh:i. em virtude 
zão e no q11al se fez a avalfo.çio foi o Dr. d u d acb 1 da.t d t 
Martinho Duarte Pinto Monteiro : :finalmente aque e esp 0 • qua a. a. ª sen ença que o julgou. 
que foi embargada a mesma divisão ou ena sen- Outrosim, qner tambem certidão do que 
tença. constar dos antos de inven.tario e partilha dos 

O i-eferido é verdade de que dou fé, e aos bens do casal do fina.do Manoel Joaquim da 
propt'ios autos me reporto em conlrario _ Rocha, com relação a011 mesmos pontos de q:i.e 

Cidade do Ubá, :17 de Maio de :1884.-0 es- tratam os cinco itens supra e bem assim se 
erivão do 1° offieio. - Augusto· Cesar dos deu-se a. ciroumstancia. de. ter sido a par~ilhH. 
Santos· julgada duae vezes sem que houvesse embargos 

1llm. Sr" priineiro supplente do juiz de or- ou appellaçio a primeira. sentença, e quaes as 
pbãos.- O bacharel·carlos Vu de Mello precisa datas da.s. mesmas sentenças: outrosim si foi 
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. partilha.do algum e8Cl'avo pertencente ao monte l di.?eito da comarca, sem. enatir nos _a.utos a. 

. sem que dos &utos ooostas11e a matricttl~ do . matricula ~e a~guna doa _escra.vos par~h.ado~ ; 
meamo . O snpplicante pede e. V. S. se digne segundo, s1 fo1 pago. o unposto J?r"?Vinc1~l c:le 
mandar passar-lhe a certidão requeri.d&. E. R. taxa ~e heran~. a que ~sta.va. e11J~ita. a vinv!'• 
M. Carlos Va3' de M elio. Sebasfil.o da Silva herdell'a 4& terça ; tercell'O, qual a. 1mport~nci.a 
Liebo~ escrivão de orphãoe na cidade de Ubá, do dito imposto, conforme o calculo conata~te 
por serventia vitalícia, etc. Certifico que~ dos aulos, bem como qa~ o deapacho i:el!"llVO 

·meu poder e cartorio se acham os autos de m- ª?ID;eSIDocalculo, proferido ~elo douto7 .JtUZ de 
ventaria dos bens q11e :ficaram do casal da fin&da dire~to d& comarca. O s11pplicante !':. a V. S. 
D. Maria Antonia. de Oliveira. e Jaão Lourenço s~ digne manda.r passar-lhe a. cert1dao requ~ 
de Azevedo, e revendo osme,amos a.atos, 'dellea rida . E •. R. M .. -C'!rlos Vaz deJlello. Cer-u-

. consta o aegainte : · :6.fiue. Dtamante, vinte e doua. de Novembro de 
· · · · ,,_ lLo d •- c1 ·mil oitocentoii e oitenta e tres.-Pereir~ S • 

. Ao prime1ro.-,u:"noe .lll'enço 8 ~eve 0 Sebastião da Silva LisMa, eacri vic dos orphiOs 
req aereu aaquell~ mve11.tar10 11agameuta, _como · na cidade e termo de Ubã, por 11erven tia. Tita

. credor, d~ quantia 4e 2:5~2º• sendo· em licia, na fórma. da lei, etc. Cerfüko que, re• 
dous creditos ~ quantia de 425$826 e por conta. vendo os autos do inventario e pa1·tilha . .d.os 
do rol a quantia de 22: 163$100. be!lll qae ficaram do casal do fina.do M=oel de 

Ao segundo.-0 clll'Sdor geral oppoz-se ao Souza Pacheco, dos mesmos consta o.13egainte: 
pagam~nto, allegan4o_exced~r de 2:00<?$.a mes- Ao primeiro. A partilha foi homologa<!& por 

. m11 divida_, q a~ entendia devia. ser decicl1da por sentença. pelo mel'etiseimo doutor j 11iz de direito 
acção ord1.J:!~ma . _ da comarca. Nos a.utoa deixaram de jun· 
A~ terceiro.-Ho11ve separação de bens na tar-se a matricula dós escravos Aaguato, 

partilha par& aquelle ~ento. . • . Olynipio, Vicente, Joaquim e Narcisa que 
f>.o quarto.-0 mere~a1mo Dr. JUlZ de d1- foram partilhados. Segundo. Não foi pago · 

reito da comarca, por despacho datado de _9 de impo1to provincial de taxa. de herança. dr. 
Setembro de 1879, mandou reformar a partilha, terça, deixada. pelo testador em á.sufrncto, 
~n~o a. parte refe!ente do mesmo d~pacho ~o da viuvà inventariante, havendo, porém, sido 
1.nc1dente do seguinte teor :-e A d1scorda.~c1a pagos os . sellos proporcionn.ee aos quinhões 
do curador ª'era!, como de q~alquer he~e.iro, dos herdeiros. Ao terceiro. A importancia. do 
para.. aepa~áO ~e bens e pagam~nto de dividas impost:o, conforme o calcrilo, foi de 3: 580$483 
pa.1s1vll;8, e mo.t1vo, pill'a .se ~nv1ar os eredores ns. razão de fO ºÍ•· o deapa.cho proferido.pelo 
oa ~~1os. ordinanos, pl'lncipalmente quando meretissimo Dr. · juiz ele direiro da comarca, 6 
são 1ll!q1J:1dos e não firm!Mloa em documentos do seguinte . teor : Reforme-se 0 calcalo co
se111 d1r~1tos. > • • • bt'e.ndo-11& sómente 3 •/. sobre o valor dqli objeo-

Ao qumto.-Fotreformad& à partilht. em vir- tos. Ar~. 40 do Ragúlamento n. 84 de 28 de 
tude do despacho, e homologa.ila por 1ent~nçt.. D~embro de t875. 2• parte. Ubi, 4de Nérrembro 
datada. de 18 de Dezembro de 1879: Cert~co, de i882.,....... F. AJ,,im. Dou fé. UU, 22 de No
out1'?11m, que, revendo os autos de inventa.rio e vembro de f883.-Sebaslit%o da Sil-oa Lisboa. 
partilha doe ben1 qWI ficaram do easa.l do fi
nado Manoel Joaquim da Rocha e D. Ritli. 

. Olinda da Olivêira, delle1 consta o segni.Iite! 
Candido da Rocha Senra requereu no inven- Requesito do Sr. escrivão do j11ry certidão 
ta.rio, como credor, o paglLmento da q11a11tia. de 1'erbo ad 11erbt1m do teor dos g11esitoa pro-· 
2:40~08, por conta do rol. O cur11dor geral postos ao jury pelo Dr. juiz de direito no jul
oppoz-se a.o pagamento, a1leg1111do ser o cpre- gamento'de Manoel Valentim de Carvalho, pelo 
1umido credor filho-fanülir.e como tal nenh11m crime de que foi aceasado, e julgado no allilo 
direito ter de hAvar do 111011te o prod11eto da· de mil oilaçentoa e oitenta, au respostas do 
quillo qlllll não podia po11air es"8ndo debaixo jury, da sentenga do juiz de direito, do auto 
dopa.trio poder, E&lvo pelo.1 meios e nas condi- de 1bgrante ·aelicto, isto é. prialo am :da.gra.nte 
91Se11 t111tabelecidAa na lei.> Houve aepara.ção de~icto, e do ultimo despacho proferido nos 
de bena na. partilha pua. o pagamento cfa di- autOB, iato revendo-os -o senhor escrivão e de 
vida e e1t1. partilha foi homologadA ~or een- modo que fs.,.a fé. Ubá, vi.n~ de Fevereiro de 
tença do mereti.ssimo Dr. juiz de direito da ·mil e oitocentos e oitenta. e quatro. Antonio 
comarca. em data. de 12 de AgoBto de 1879. Arnaldo de Oliveira. Peço mais certidlo do 
Não houve embargo nem aepellaçíió a sentença., mesmo modo pa.su.do nos mesmos autos dos. 
e ainda foi a partilha.julgade. segunda yez em !8 .. quesitos rela.tivoa aos julgamentos dos rêa.a 
de Dezembro de 1879. Foi partilhado o escrs.vo Joaquim Rosa de Miranda e outros e da de
Balbino, não co1111ta.ndo doa a11tos a aua m.a.- claraç!o -d08 peritos a folhas 26 • ....., A. Arnal
tric11la. Do!l fé. Ubã, 19 da Dezembro de 1883. do de Oliveira. - Josê Angasto de Faria, 
- Sebastiifo <la Sihns Lisboà. segundo tabellião do p11blico judicial e no-

lll~atrissimo ··senhor Primeiro·Supplente do tas, etc. · 
juiz de orphãoa. O bacharel Cii.rlos Vaz de Certifico que em meu' poder e ct.rtorio do 
M~llo l!recisa, a bem de seu direito, que Vass&- jnry emta os autos de aummarj.o de culpa em 
Senhoria. lhe mande dar por certidão o q11e con- que é autora a. justiça e réos Joaqnim Rosa. e 

··atar dos autos de inventario e partilha. dos ben11 outros e qu:e revendo oa mesmos autos, delles a 
do casal do finado Manoel de ·Souza Pacheco, folhas: •• consta 01 qaesito.s do teor segainte : 
c?m refe:encia. _aos seguintes itens : primeiro, · . Qnesito t.o-o r&o Manoel Và.lentim de C&r-
81 a pa.rtilba foi homologa.de.pelo doat:orjuiz de . 'Va.lho, ll.O ma. 2'3 de. 'Fevereiro, do auno passado, 
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nesta cidade, deu bordoadas em .A11tonie Pa
r.guay, éa.usando-lhe offensa~ phyaica11 ~ • 

2 . o Eeaas . o.fl'ensas proda.z1ram no p11.ciente 
grave encommodo de 83.Ude ~-

3.0· o réo no' mesmo dia; anno e ·Iugar con· 
correu com ·su·a. presença e força. moral e pl'~ 
ticou' actos necessarios· para ·que fone d~pa
rado no pa.ciente, .dito Antonio Paragoay, um 
tiro de .arma de fogo que lhe produziu a.s offen
sas · constantes da . decla.raçio dos medices á. 
folhas 26 ' . · 

(.o O roo commetteu o facto criminoso com 
a circumstancia. de haver tentado contra. 
o . pa.-ciente para mata:i..o, isto manifestan
do poL' sc:tos e:s:terióres e principio de e:s:e
imção que não teve e:ffeito por circUJllstanc:ias 
independentes d& vontade do mesmo réo 'I Qcün
to. O réo procarou noite para commettel' o 
crime 7 Sexto. O réo commeueu o crime com 
superioridade em força e armas, ae.modo que o 
o:ffendido uãó podia defender-se com probabi-

. lidade . de repellir a oft'ensa ! Setimo. Ho11ve 
ajuste entre o réo e ontro3 para a. execu9ão do 
facto criminoso 1 Oitavo. Existem circumstan· 
ciu : attenuantea a fa.vor do réo: ques ! Sala. 
das aesaões do jury, ~ de Deiembro de . :1.880 . 
-Antonio úese1r io de Faria Afoim. Respos· 
tas. O jury, depois de hsver nomeado d'entre 
si por escrutinio secreto e por maioria absoluta._ 
de votos, o seu presidente e aecreLario da lei
tura recommendada pela lei e mm formalidades 
desta., respondea aos que1itos pela m~neira se
guinte: Ao primeiro. Não; por oi&o votos. O 
réo Manoel V11.lentim de C&rvalho no dia 23 de 
Fevereiro do auno . paesado, nesta. cidade, Dio 
deu bordoadas em Antonio Paraguayo, caw111.11• 
do-lhe. olfeneas physicas. Ao seg1lll.do. . O j?l'Y 
deixou de respondar com a re11~ta do prunc1r.;i. 
Ao terceiro. Sim, pór unaniailihde de volol. O 
réo no mesmo dia, anno e logar, concorreu com 
sua presença. e força moral e ,praticou actos ne
cessarios para qa.a fosse dilpara1o no paciente, 
dito Antonio Paraguayo, um tiro de arma dt1 
f.ogo que lhe produziu -as off'enau constante. da 
declaração dos medicos a í111. 26. Ao q1tarto . 
Nlo , por .11et" votos. O réo não eom~e~teu 
o facto criminolO com a1 oircum1tancia1 de 
ha.ver tentado con~ o paci11n\o para. ma
&al-o, bto manifeeta-ndo por actol t:ltel'iorea e 
princi[lio da o-xoc11çlo que uJo teve ell'eito por 
circumnstancia independente da TOn&ade ·do 
meemo reu. 

Ao 5 .o Sim, por unanimid111G· de votos. O 
réo procurou a noute par1. comme\ter o crime . 

.Ao 6.º Sim, por U votos. O réo commetteu 
o e1rime com superioridade em. for~a ·e armas, 
de modo que o offendido 'nã:o .podia defender-se 
com probabilidades de repelir a otf'ensa. 

Ao 7. 0 Sim, por :li votos. Houve ajuste en• 
tre o réo e 011tros para. a. execução do facto cri· 
minoeo. . . . 

Ao 8.0 Não por unanimidade de. Totos. Não 
existem attenuailtes & favor do réo. · 

. Sal~ secreta. das se11sõ:ls do jury, 29 de De-· 
%embro de :1.880.-João Culos de Araujo Mo"'. 
reira., . preaiden~·-:-' Caet~o . José Cardoso 
Dtia.rte, aeereta.r10.- Francteco Barreto de Fa
ria & Mello.-JOllé de Paula Pereira.-· Antonio 
Jacintho Martins de Castro.- Jose· Antonio da 

Silveira • ..-Ma.noel José de Carvalho.-Domingos 
Martins Pacheco.-Joee Teixeira de ·Oliveira . . 
-João Jôsé Soares. ThOlllé J11a.quiin Ferreira de 
Sá..-Americo Peixoto de Mello. . 

Em conformidide das decisões do jury,. jul
gando o réo ill.curBG no · grau. maximo do 
art. ~Oi do codigo criminal o· con.demno a 

' soffrer a pena de um a.D.DO de prulo e multa. 
· correspondente a. meta.de do tempo e llall cust&s. 

Sala. de.a sessões .do jary. Ubã, . 29 de.· De
zembro de :1.880.-Antonio Cezar io . de Faria 
~im • . 

Outrosim certifico maia que revendo os mes- · 
mos autos, delles consta os quesitos; respostas 
aos meamos,a sentelilça do juiz de direi to quanto 
ao j ulgamento dos · réos Joaquim Rosa de Mi-. 
ro.nda. e Manoel Domingos dos Santos cujos são 
do teor seguinte: Quesitos: 

f.o Os réos Joaquim Rosa. de Mira.nda. e Me.
noel Domingues dOll Santos, no dia 23 de Feve· 
reiro deste anno e nesta cidade, concorreram 
com aoa presgnça e força moral para que fosse 
eapancado e o1fenclido com um tiro de arma de 
fogo Antonio Paragua.yo, conforme o termo de 
declaração a fls . 26, praticando os mesmos 
roos actos necesaarioa para. a. perpetração das 
offensas referi laa T · 

2.0 Aa offensae produzil'alll no paciente grave 
incommodo de saúde ! 

3.~ As ofi'enau prodaiil'alll no paciente inha,.. 
bilitaçlo de serviço por maia de 30 dia~ ~ 

· 4.0 Os réoe concorreram para a execução. do. 
fücto crimino110 com a. circulllltancia de tenta
tiva contr&·o· paciente :paramatal-o, e ilso ma
nifestt.do por a.ct.oe estenore1 e principio de exe
cuolto que n~o teve elfeito por circumstanciii. 
independente da vontade dO# réos 7 

5. • O paciente morreu por aer mortal o mal 
cauaàdo T 

6.• O paciente .llorPeu, nilo porque o mal 
causado fosse mortal, mas ~ol'que nlo applicaue· 
toda. neceaaaria. diligenciw. r 

7.• Oa réoa commetteram o facto oriminoaode 
noite 1 

S.o Bonva da parte dos ré09 aupel'ioridade em 
fol'9111 e armas, de maneira que o _p&eiente nio 
plldeRl6 ae defeuder com probabilidade da re
~r a otrenu. T 

9.o Precedeu ajulte Blltl'& oe réos para. C)m• 
meuorem o crime 7 

to.• Exiatem oirownatanoiae attenuantea a. 
favol' doa ráoa r Quaee f 

U.• O jury reconhece que o J'éo loagtiim Do
mingues dos Santos é maior de i4 annoe e 
ménor de i7 annó11. T . 

Sala das sess598 do jOl'y, de Maio de 1879.-. 
Ant1mfo Cosa.rio de.Faria .Al11im. 

O jary, depois de haver nomes.do de eµ.tre ai -
por eacrutinio secreto e por maioria abaoluta de 
votos o sen presidente e 11ecretario e.da leitura 
recommendada pela. lei e maie ~rmalicb.des .. 
desta., respondeu pela m.ueira &eguin.te : 

Quanto ao i 0 quãsito. Nio, por H votus. Ois. 
réoa Joaquim Rõ.118 de Miranila e Manoel Do
mingues doe SantO.,no dia 23 de Fevereiro deste 
anuo e neata cidada. não concorreram com sua 
prtiseuça. 8 fqrça moral ~ que fo111& espan
cado e oft'endido com um tiro _de arma de fogo 
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Antonio Paragaayo,cou.for:me o termo:de decla~ 
ração a ila. 26, pratieando os mesmos réos actos 
necessarios pua a perpetração das otfenaa.e e 
feridas. 

Quanto aos quesitos 2•, 3', 4°, 5o; 6•, 70, 8•, 
9<> e iO•, fiee.m prejudicados com a reepoilta do 
primeil'O. 

Quanto ao Uo. Sim por · una.nimidade de 
votos, o rcfo Manoel Domingues dos Santos é 
m&ior de 14 a.nnos e meo.or de :17 a'!lnos. 

Sala secreta das sessões do- jury, iO de Maio 
de 1879.-Antonio Januario Carneiro Sobrinho, 
presidente.-Gasparino Ca.tào .Alves Pereii>a, 
eecretario.-Antonio Ribeiro dos Santos.
João José Teixeira. e Silva.-Antonio Jo~é da 
Silva. Pinto.-Manoel da Sacha Reis.-Ame
rico Rodrigues Vicen.te.-Fr1mcisco Fer.reira 
de Aranjo.-Anlonio da Rocha Bastoa.-Joa
guim Antonio de Moura e Silva..-Ra.ymundo 
Vieira de Andrs.de. 

Em confürmid3.de das decisões dojury, absol
vo os accusados Joaquim Rosa de Miranda e 
Ma.noel Domingues doe Santos da ·accnsação que 
foi intenta.da e mando que se risquem seus 
nome3 do rol doa culpadGS e se expeça man
dado de soltul'a a favor dos mesmos, si J?Or al 
não estiverem· presos, pagas as custas pelii. 
ma11ieipalidade. Sala. da> sessões do jury, 10 
de :Maio de {879. - Antonio úe.ra!"io de 
Faria Al1'im. 

Certifico ma.is que o ultimo despacho, con-
1tante do mesmos autos, é dG Hgu1nte teor:
Não tendo os au&oa vindo á minha. conclusão 
em te:npo de se liquidar a. multa ante. de cum
pridA a pena de pr:aão, pa~se o escrivão alvará. 
afim de ser o reio Manoel Valentim de Carvalho 
posto em liberdade e extraia com urgencia 
cópia a.ulliontica. da. sentença, para, pelo ca.r
torio das exeeu9l5ee, proaeguir-se llOI termo11 da 
liquidação da multa.-Ubã, 4 de Março de f882. · 
--costa Lobo. 

Certifico ma1* em tempo qae dQs autos a que 
me refiro e reporto, na:o cooat.a. do auto de "Pri-
1111'.o em tlag1•e.nte de Manoel Valentim de Ca.r
valbo, não con~tanlo tambem a. data de sua 
pri1lo. ~ referido ó verdade, do que doi:i fG e 
ao11 prop,r1oa 1.11&-01 me reporto, om meu poder 
e cartor10. 

E, ft11almente, eerlitlco maia que dos me!moa 
11uto~. é. fis, 26, existe o termo de doclaraçlto dos 
pel'i to•. do teor segain&e: 

Termo de declaro.çlo dos peritos.- Aos 26 
dias do 111ez de Abril de 1879, ·nesta cidade de 
Ubá., em caga do Dr. Benedicto Onofre de Al
buquerque Heurique11, juiz mu.nicipal, presante 
o mesmojniz .manicip&l e os Drs. Cbristiano 
Roças e Fernando .Alberto Vieira de Lemos 
por estes, debai~o de jutamento prest·•do: 
fora~ ·feitas a.s dec~rações. seguintes·: Que, 
e::ii:anunando o offend1do Antonio Paraguayo, 
encontraram . na regiito d~8 hlsas costellas 
do lado esquerdo ou. na . região e:i:plenfoa. pe
quenas soluçõee de· continuidade dos tecidos 
proximas umas daa outras, apresentando ~ 
fórma arredondada e um centimetro de dia
metro pouco maiii oa menos. Qi.la.nte> &. profan
didade :não sa'bem exactamente a extensão, mas 
aabe1J1 qne pelo eu.me prooedido . no paciente 
que as · Ies-0011 . nlo foram reoollheci.da.s pe118"-

trantes. O offendido Iiio apreeenta.va symptoma. 
nenhum grave. Em vista disto elles peritos 
cla111ifi.ca.ra.m. os ferimentos leves em reapostas 
aos quesitos formula..ios, Declararam mais que 
o instrumento qu&. occasionou esses ferimentos 
foi uma arma. de fogo. Deel11:raram mais que,. 
além, dos ferimentos descriptos, não se recordam 
de que o offendido tivesse outra qualquer lesão. 
E' o que em sua. consciencia e debaixo do jurs.
meuto prestado tem a. declarar que ma.ndou 
o juiz lavrar este termo em que assigna. o juiz 
e oe referidos me:licos. Eu,Joaq11im Pereira de 
Mello, escrivão, o escrevi. - Aibuqiierqu;e 
Henriques.- Dr. Christiatia Roças.- Dr. 
Fernando Albiwto Vieira de Lem..,s.- Joa
quim Pereira de Meno. E' o que se continha. 
noe ditos autos, a& q ua.e s me reporto e do11 fé. 
Cidade de Ub!i, 2i de Fevereiro de i884 -O 
escrivão interino do jury, Jose Augusto de 
Faria. ·_ ·, , 

Declaro eu ab!lixo Maignado qae, tendo sido 
em virtude das decisões do j a ry desta. ciu11de ab· 
solvido do crime de morte que me foi imputa.do, 
foi, não obatants aq uellas decisõP s absoluto
rias condemnado pelo juiz de direito Dr .Antonio 
Cezario de Faria Alviw, co.o.demnado a so:lfrer a 
pena de um anuo de prisão e multa. correspon
dente á. metade do tempo. Tendo meu advo· 
go.do appellado de tão injusta 11entença, o dito 
Dr. juiz de direito Ceaa.rio Alvim foi as gra• 
des da e11.deis. procura.r-me e disse-me que eu 

· llãO proseguisse n<i a.ppellação, pois füra con
demnado por engano e que elle Dr. Cesario 
Alvim me pagaria os <lias de prisão qae eu s<Jf
frease á. razb do 2$ pol." cada. dia e mais a. 
·multa. Cumpri a injusta. sentença e apezar de 
ter por muita.s veze3 pedido ao Dr. Cesarl.o 
a rea.liza.ção de sua promessa, até a.o presente 
elle me nílo deu quantia alguma me!mo pe.ra 
paga.menta de. multa. Ubá, 17 de .A.bril de 1884. 
-Manoel Valentim de Oar1'aiho. Como tes• 
temunha que viu assi'gna.1".-Dominyos Ai· 
1les d.a sm,a Leit4'o. -Idem l ói1.a CarLos ela 
Ooneeiiu!o. Reconheço serem ve?"dadeiraa e do 
proprio 'Punho de Domingos Alves da. Silva 
Leit!o e João Carlos da Conceição &B assigna
turas retro e supra, e doa fé. Cid"de de Ubá, i7 
de Abril de i884. Eu, José Augusto de Faria, 
tabellíão a escrevi e assigno em pablico e ruo. 
Em teetemunho d11. vel'dado.-Josê A~911sto ele 
Faria. 

DOCt1MJCN70 N, i2 
lllm. Sr. juiz municipal snpplente em e:rer-

cicio, .Antonio Arnaldo de Oliveira i:rrecisa. que 
V •. S. mande o escrivão do jury certi1lcar o se
gumte: Revendo os respectiv·,~ autos em que& 
autora. ajustiça e reu João Caboclo, o teor da. 
sentença imposta a es~ e ren e o teor dos quesi
tos p·ropodos ao jury, si o mesmo cumpriu a· 
pena e pagou & multa a. si imposta, si consta do 
auto que o mesmo fo >se preso em fi ~ gra.Dte de· 
licto. Pede deferimento.- E. R. M.- Ubâ i 
de Ma!o de i884. Como pede. Rio Branco: i 
de Maio de 1884.-Cunha. 

Felicissimo Alvea da Costa, eacri vão do 'se-
gnndo officio, servindo illterinamente o de jury 
do tarm.o do Rio Branco na fürma da lei, etc. 
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Certifi(.() _qaa.._r1;~n® . . os. a.u~ de q~m llagi:an~. ~~qu~ : pouo ~~ na -~rma 
m.eDQ~O a. petição suprA. e ~elles. a..:fls. 36, se vê. odeoada. e aos J!l'Opf"ÍO& a.uts.Ja me l'G>JIO_MI) . em. 
a sentença. do teor aegafote.: Em. co.n~ol."lilidâde . meu-. poder e ca.rtorio. 
com as decisõeado jnry. julgawl.~o. réo incnrm .· Ri.O Branco •.. 2·· de. Maia: de i884 .. - O. ee-

. no g;rau minizno do arL 2,61 do . . c<>digo. , crimi- criYiot Fel'icin,imo .A.l.11e.t da. _Co.sta. 
nal,_o.c,onde~o a. soffrer.a,pena..de- um m.ei de 
prisão. e multa correSQOJld:ente ã:me~ ~tem
po e nas custas. Sala.~.sel!BiSes;~OJ.UL"J,Ubé.,. 
21 dtl Setembro de 1882.-Antonio Cesario de: 
Paria .Al~im. · 
Certitlco que nos mesmoe a.utos se vêm os que.-

sito.s.for.mulados.da Ill3n.eira &eg.ain.te: 
. L 0 O réo n&- ·tllrde de 21 d& Maio. do eorrent& 

annon-afa:renait/ de:D. Anns Innoceneia; fez em 
Joaquim Luil Oll·ferimenlOll eonsta.11tàs àe> a.ut.o. 
do corpo:de. delicio ~ - · · . 

2. 0 Os ferimentos proiuziram no paciente 
grave incommodo de. sa.ude i 

3..o <> rêo-commetteu o facto: criminoso· com. 
surpreza:~ 

4:.0 E-rist'm. circumstaacfas attmo.an.tes a 
favo.r do réo ! 

Sala das sess~es do Jary. UM, 2i de Se1em
. bro-de 1882. - O juiz de direito,, Antonio- C'il· 

sario- de Faria Alvim 

mm. Sro j11iz municipsI.-Josê-'AntonioFer
reira preei-sa, a bem d~ sa·CI direito-., qne- V. S. 

·m~nds Ili:Et dar po~ certidão 11erbO- ad ~erl1um, 
: o teor dos qneaitas formulados pelo Dr •. Antonío
Ceza:rio de' Faria Alvim, no· julga.men!.G do sup
plicante, as respostas· do Jury e a sentença' do· 
mesmo jur.a: E pede a V. S. se digne··mand&r 
certificar·no11 ter.mos requeridoa.-E. R~ .M.~ 
Sim·.-Pomba, · 2S de junho· de- {884·. - Pire-s 
dos .Reis. . 

Pedro José Dias; esCt'ivão- intel'ino do- jury 
d11. cBade do Pomba, ete. - Certifico- que i:e- . 
vendo os autos· criIDfll! de que-· fez menção a 

. petição sapra, ~lles ceima: os- quesitos WJ.".IllU
lados pelo E::i:m. Dr. Antonio Cezarío de Fária 

.Alvim, . no julgamento- do réa Jogê Antonio

. Fe~eira, as respostas õo jucy e· a sentença da 
mesmo jufz,e sã:o os· q12~ se· seguem. · 

Reaposta do jary:-· de< sentença. O jury, de
pois de li&.v.er- entre ai nomeado. poc eecrutinio Pl"imeiro.-0 réa, no. dia. 3 de. Dezembro do 
secretG e. p:.>r maiori&.. absoluta. de yo.tos o. s.eu · an~_passad.o, no dia.trict.o. desta. cidad~ em sua. 
presidente e seeTetari~ da leitura rooommeu.- ;fazenda.denominada. -Magalhã.ea....:., p~â.. iue. 
dada pela. l-ei 11 mais forma.lldades.deata:,. pasaa fosse a.sa11uiuado Francisco lgnacio de Sllu:i.&,, 
a. responder os. quesitos pela maneir&. se- a este provocou com palaVl'as pg.ra facilitar a,o-. 
guinte : · assasaino ou asaasaino1I a· ueca.çio do crime. 1 

Ao io q o.esito. Sim., por unanimidade de vo- Seg.undo.-0 céu recebeu.em. sua.casa, "ilA!poh. 
tos. do. crime.. O &asassillO· OU llSIWISÍDOB. do referido 

o rio na tarde· de zi. de Maio do correllls Francisco lgnacio de Sooi:it., para facilitar-lhes· 
afuga9 · · · · 

anno; ni: fazenda. de D. A.nna Innoeencia, faz · · · 
em.· Joaquim Luiz. os ferim&ntos constante& do . Ter<;ei.ro._;_o_ réu. commstteu. o crime~ es.!le-
anto de c~po. de delicto. • ra.nc!o. o paciente. em log&I.' det&rminado ~ · · · 

Qaanto. ao segwido. Não. por uu&nimida.de de Qnlll' lo,,....O céu. commetteu. o crim9. com. 1ur-
voto.~. _ preza 1 · 

Os. ferimemos Iilo pr0duliram 110 paciente Quinto.-0 jury. reconhece qne precedeu.ao. 
· gran incommodo de sande. . . crime ajuste. entr& o- réu e. maia individuos 

nft · N • pai'& o fim de oommetter-se o crime 1 
.._anto ao. terceiro. ilo~ por oit.o voto., Sexto.-0 réu c.ommett911; O> cri.ma com aupe~ 
O _réo Dlo· commette1.1 o te.etc criminolO por riotida.de em. Íõr"ª'" d-e mauei?a. Ili 0 · ta. 

1orpreaa. . ... ~ • qiu • pacien ... 
Q1ianto ao qna.rto Sim po.r lllÚI voto& nlo p~dera defender-se com proàab1lidade de 

• • · re11elhr a offel:lea.1 
Exiatam ei~m1taneiu atteuaanlH a f&vor . Slii~ . - O l!éu COJQQlt~u o fado crimi

do ré<>, quae1 &I do.art. t8, § 4• elo eodigo cri-· ··noso com superioridade em arma.a. de. mansirt.. 
minal ; ~ - pol' seis votos, n!o e~tem cir- quo o .P,aciente. Dlo ~er.· def&Ili?tM& com 
cwnstaneuis at.ten.ua.nt&• a favor do reo. · probabilidades da- ret~lir- a oil'enu. i . 

Salasecreta. daa 1essõe1 00. jury, 2f de- Se- OitaYo."."'." .Erlste~ éircW1M1t&ilciá1 atten11a~
t9mbro de i882.-0 presidente, . 7oao Evange- ! tes a. favor. do· reu 7 _q,~es. 1. Nono-. O. r~ 
lista ·de- Cowto.-0 secretario, Josi Zaca- commel~e~ o fa.~to. ~oao ~m. defesa._ db 
rias de: .Sa1u'A.nRa..-LY1z: Ef.oy. ·da. SWt!t:1 ,: sua,famili&.t~cllllO. O reu a&al~ ;.irocedendo. 
_Pins:.-Luciano DiM Pat1$.-.lo4o,J.gnaci<>· . tev~ certeza. d~- mal '}_US.Se ptqP.OZ e.v-ita.r. ! U.11~ 
de· Mira.-G:rbrid · C"tª"ª u Satua..- _deCUllO. O r~ asalln procedendo teve falA. 
Ma.Mel da Rocha. Reü.-FrllflCiS'ttJ.JiJsmno abaolu~ de outr9-. ~~- menos· prej~icial.! 
de·Paul4 .-Jantr>l.U'i~tle Patik.Bru.m..-Jo# Duodl!c1mo. O rett uun. pro.cedeu aem.q_ue. 
Apolliruirio· da. SiL1m.-Antoitio· Rióeirtl d8 houvesse de _aua parte ou. da pa:rtede sua fa..~-
Cas.rro-• ..;...;peifi-~ tJeSowa: .Bat.zli= · · · milia. provocação ou.delicto que occasionaue o. 

e t '"'- . . d . · _conilict0<1Saladaa.-õeadoj11-ry. Pomba.26 · 
er wcv m~w que os &utos conata que o . de F1JV&reiro de iS!K.-0 'ili ·· <IB dirà~ .A,n... 

mesmo cllmpr1u a pen.a e pagou a mQha. que ·to · . ,, __ ,,-:,, · ~- .. · . JJt . o. · ••· .... _ fc' • ta RIO· "4» ... ,., ....,. rari4 A.1111111. nespo_.,..., 
1 llll~Oll • . . . · . . · jury_ o jury ~ia ele lla.vee Doíneado a-

. Cer~co, 1i~a!mente, que doa·· autos Jl1o . · tre 1i por escnitin10. aeere\I> por DÍ&ioria Bbao
con&ta que. o reo Joio CabOClD, ma.e preso em. -iuta de votoa 1e11 preaid&Dt~ e.lleCl"&tà.rio· clefttii•. 

A. 53 · " r-
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da leitura reeommendada pela lei e mais forma. 
lidades d'e1ta, passou a responder os quesitos 
formulados pelo Emt. Sr. Dr. juiz de direito 
pela maneira seguinte : Ao primeiro queaito
Sim, por .eeis 'Votos, o réu_no dia 3 d1:1 Dezem- -
bro do anno paesado no ditrtricto d'esta cidade 
e em sua. faz~:inda aenominada-Magalhães
para. que fosse asSM11inado Francisco Ignacfo de 
Souza· a este provocou com pala.:vraa para faci- -
litar ao assassmo 011 assassinos a e:ueuçil:o do 
crime i Não, por seis 'Votos, o réu no diã 3 de 
Dezembro do anno passado no districto d'esta. 
cidade e em sua. fazenda denominada-Maga
lhães.;...par& que fo.sse asearminad<i Francisco 
lgnacio de Souza a. este .não provocou com 
palavras para facilitar ~º: assasl!Íllo ou as-
sassinos a. execução do crune. . 

A!J 11~gundo quesito. Sim por oito voto~. 
O l'eO recebeu em sua casa o_ assass1J10 on 

assa8inos do referido -Francisco Ignacio de 
Souza para facilítar-lhes a foga. -

Quanto ao te:rceiro. Sim por eais votos. 
o riio commetteU. o criDÍe esperando o paci

. ente no logar determina.do. Não por seis votos. 
O réo não eommetteu o crime esperando o pa
ciente no legar determirut.do. 

Qnanto ao quarto. Sim por nove votos. 
O réo commette11 o crime com surpreza. 
Quanto ao quinto. Sim pOl' sete votos. -. 
O jury reconhece que preceden ajuste entre 

o réó e mais individuos para. os :fins de com
metter-Íle o crime; 

Quanto ao sexo. Sim por sete votoa. _ . 
Q {éo eommette11 o crime com superioridade 
em forças de maneira que o pa.ciente ulo pode-
ra defender-se com probabilidades de rep~ a 
o1fen11a. 

Qúa.nto ao setimo. Si.Jll por sete votos, 
O réo commetteu o facto criminoso com au• 

periorida.de em armu de maneir& que o .P,s.ci
ente não podera defender-ia com probabilidade 
da repellir a. olfensa.. -

Q11anto ao oitavo - nlo - por oito voto•. _ 
:Não existem · aircumatancnu aitenu.&l!-tea a 

fovor do réo. 
Qaant.o ao noDO. Nlo por aeta votol. 
O rêo n~ commetteu o facto oriminoao em 

aefeB& de 111& familia. 
Q11anto ao iQo, Sim pa:r aeta votoa. 
O relo aallim procedendo teve certeza do 

mal que sepropoz evitar. 
Qaanto aoUo. Niio-por oito votos. 
O rêo asim precedendo· nlo teve falta abso-

luta de ontroe ?11.eioa. menos prejudicial. - · 
Quanto ao 120, Sim p0r oito vo10s. · 
o réo aasim. procedea aem qlie _houve~se de 

aua pii.rte ou _ de sua. fa.milia. . provoca.çio ou 
delicio que occsaionasse o-confilcto. - - - -

Sala secreta daa sesaões do Jury, 26 de F'e
Tereiro de i884.-0 . presidentê, lo/lo LojJe1 
dos·_sr:ntoi.; o secreta.rio, Francisco Soares 
Ahii111 M aehado; FrtincEsco 4ntonfo dos 
Santos, Isaac Sim6o _d6 Sousa.; Peclro Venan
cio de Almeida, FratlCisco CõWto de Moràes 
Banriento, Antot1io AC!uzsitlho_ de. 8i4ueii-a, -
José .l)ah'a NiOd(Jio Netto, Marir:mto_Jesvino 
M- Pa.ala, Fr(uacilco Bento Pereiru. Sa1gadQ 
/1mio,., Pedro Frait11t, Jose M Sousa, Ajírr 
Uttario Jntoftfo B4zhiJo, -

Sentença..-Em conformidade das decisões do 
jnry, julgando o réo _inciµ-so no gráo ma.ximo 
do ari. i92 .do ~go criminal com referencia. 
ao combinado ciom o art. · 34 e 35 do m11emo co
digo o condemno a g8lés pérpetuas e na.a cui
tas, e na. fórina do art. 4-49 § 2° do regula
mento n. i20 de 31 de Janeiro _de - 1842.~A P"' 
pello pa.ra o Tribunal da. Relação. 

Sela das sessões do J~, Pomba, 26 de Ja
neiro de i884.-Antônio Cesario àe Faria 
Al~im. _ . . . 

E o que consta. dos propnos autos a prmc1-
pio declarados, aos qua.es_ me :repari.o e_. dou fé. 
-Eu, Pedro Josê Dias, escrivão interino _de> 
jmy, desta cidade, o escrevi e a.saigno. · 

Cidàde do Pomba, 28 de_ Junho de _1884. 

I>OCUMJINTO .~. i4 

Comi)âdre -e amigo. -Agosto 00 de i88i.
E' porta.dor sea afilhado Honorio, que vai a es-· 
ea cidade afim de obter al'vará :de .licença de
casameuto e fu&r do cofre dos orphão3 ll que.D.
tia que tem, e como o compadre promatteu
me arranjar ieso, conto com realidade feitO. 
Sua comadre, afilhada e toda a familia, res
peitosamente visitam a. Exm. • comadre, ao 
compadre e toda e. Exm.ª fe.milia. ~u faço ou
tro tanto e t1ubécrev<>-m0 com consideração, -
Séu oompa.d:re, o.migo, obriga.d.ô e cria,do·.
Aug«sto . .U11ar8S de OU~eira.~ Sr~ Lisboa. 
- PassG o a!v-ará como mandei e o Breta.s ·aei
·1011 de pa.saar. Será para outros eft'eitos, ja 
que o cas&m.ento está feito.-F. AJ11im. 

DOCUMENTO lf, f5 

Ilbna. Srs. capit«o Sebastião da Silva Li11b_6a 
e si.feres Joaqmm Fra.ncisco de Lima. Ubá 14: 
de Maio de iB84. Rogo:lhes que!ràm declarar
me junto desta, autorizando-me a. fazer_ !le 
aaas respo11tas" o uso que en,ende:r couv~nien-· 
te, o que em presença. do Dr.juiz de orphão11· 
deste termo llie.s disse o Dr. jdiz de direito 
desta comarca com_ rele.çio ao andanuni~ do-
i.D.v'eutal'io a que entlo se procedia dos bellS' 
da íinada. D. Maria, viava.· do fula.do tenente 
coronel Oliveira. Bra.ndlo e si por essa ocea-
1ilo o clito j afa questionava com 01 herdeil'OS' 
daqulles finados por ca.n1a de divi1111s de tertils. 
Sou de vv;sS.Amigo e Criado.-Carlos Vaz de· 
Mello. -

lllm. a .Bnn. Sr. Dr. Carlos Ve.z de Mello
D~clato-a·V, Ex .. em respoata a presente càite. 
qH, o q,ue me disse o Sr. · Dr, Ant.oiüo Cezai.io
de .. Fal'la :Alvim jnü de direito desta._ oomarea, 
em -Setembro do ann~ :6.ndo, por ocediio em. 
que eu como escrivão processa.V& com o Sr. Dr. 
Ltiiz de França Vianna, jitlz de orphãos, os ter-
-moe do iuvema?io .da. . finada. D.· Mari& Carlota.. 
Brandão, foi o seguinte:· Qite eu protella.ssé o 
inventario afim· de crescerem 'as ci:ietaa qüe os' 
herdeiros tinham de l'aga.r •. Palavrás. e1tas que
foram por aqueUe . JuiZ de' direito proferiilas 
diante do Dr. juiz de orphios e do m811- e11cre-
ve11.te Sr. Joaquim Francisco de Lima. · _ , 
. _Declaro ain~ que naciuella occaaiiio o mes~o 
JUIZ D:r. · A]vun- e 1e11 mnlo Dr. José Ce:iano 
eataTam Com queiUléa,por callllll de terras e·aa-
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abertura de um caminho que me ta.param, quea
USes . estas com os -herdeiros da1 finada . D. · 
Maria C. · Brandão. .Autor.izO a V. Ex. a 
fa.zer · dést& mlliha reaposta o úso que lhe con
vier· e proteiltaildo-lhe anbida.-eatimii. e eomide
ração subscrevo.me de V. · Ex. amigo attento 
e criado . obrigado; ·~ Sebastião da · Siwci 
Lisboa. 

lllm. e E:l:m. Sr. -Dr. C&rlos Vaz de Mello. 
Tenho a honra de, respondendo a presente carta. 
de V. Ex. informar que ó e:ucto t_qdo quanto 

. o Sr. capitão Sebaatião d& Silva Lisboa, expoz a 
_ V. Ex. e g_ue~ poderá fazer de minha resposta 

o uao qne lhe parecer. ._ . _ : -

.. Sou com alta estiI!la e OOl!lideraÇ!o de V. 
Ex. amiga alfeiçoado e obrigado, capitão 
.:r 1Xl9Uim Francisca clé Lima. 

Ubâ, 14 de Maio de !884. 

DOCUll:BNTO N. i6 

Illm. _ e E:un. Sr. conaelhclro prellide~te 
~relação.-0 Dr. Carlos Vaz de Mello, vem 
ante V. Ex. J!'.equerer se · sirva· mand&r dar-:lhe 
por certidão .o attestado dado pelo Dr. Antonio 
.Cesa.rio de Faria Alvim, juiz de direito da. co· 
marca de Ubá, ·a ~ Jose Ga.briel da. Silva e que 

· acha-se junto ao requerimento que ·o mesmo
-dirigiu a V. Ex. em Junho de 1883 solicitando 
pr<!visão de .splicitad~r. E_m V. E:s:., poil, man
dar dar a dlta cert1dão.- E. R. M.-.. Ouro 
Preto, H de Março de i8e4.- Procnrador, 
Caniliilo TMocl.oro de OZitieira <Passe a cer

_.tidão · requ~ri<Ia:. > Our,ó Preto, H de Março de 
i884.-~rlto ~i:ra. _ _ _. . . _ , 

O . bacharel Joàquini Augusto de Oliveirit. 
,:Santos, secretàriO do. tribunal da· relação·. de 
-Ouro Preto, certinco que,: revendo os doeu.-

. mentori que -intruiram a petição em que Joàé. 
-Oabnel da Silva, solicitador de causas nos_ au
dit()rios da c!l_ID&l'ca de Ubã pede i:enov!lçãO de 

,sua. pr0Ti11ito nelles encontrei o aUeatado. cnjo 
. ieor é ó seguinte : -Juízo de direito da comarca. 
..d.e Ubá., i4 de 1883-- e Atteito que o Sr. José 
Gabriel da Silva eolicitador de ce.usu noa a.u-
·4itol'ios desta comarca, &em cumprido eom acâ
viqade e zelo HUs deveres e obrigaçCJea, e 
-tratado com preateia e t'ó doe negocio• • li 
-coDAados, e por 1110 merece· lhe &eja oonceclicU. 
reforma de 'ª" prorlalo, como de!&ja. Por me 
.aer pedido_ dou_ o pre1ente que ~~o 10b o 
juramento áo mau cargo. - O juiz de direito, 
Antonio Cuof'io 4e Faria. .Altiim.> No alto 1e 
-11ch11.va o eeguillte ii. 2~ Em falta de eat&m
pillwl réis duzentos. Pagou dtizentoa .réii de 
.aello.- Duarte~ Ubà, i4 de Juuho de i883. 
Reconheço a lefüa e· fuma eupra como 'v erda

·-deiraa e propr!o \)unho do Dr. Antonio , Cesarlo 
de Faria. Alvim, Juiz de . direi~o desta . ~marca, 
doo fé, cidade de Ubà, i4 de J'uriho de 1883. 
Eu, José Augusto de Faria., t&bellião, o escrev1 
-• aasigno em publico e razo. Em testemunho 

_-da ve~ade (estava o aignal publico). - Josê 
.Aur.sto de Faria. Na.da maia ãe eon~i. em 
~ dito s.ttes~~o, aqui<fielme.nte ti:anaeiip~o e ao 
CJIJal me. reporto e dou. te .. Ouro Preto; doze de 
~rço de mil oitocentos e ~tent&- e qUa.\ió. E 
.eu,· o secretario Joaquim Augastci . ae Oliveira. 

Santos, · secret&rio do Tribunal d& Relação, o 
eecrevi e asaipo.-ha.q-uim Augii-slo 'd~ Qll
~eira Santos. Pablica fórma. de uma petição e 
certidão· que me-foi-apresentada: <.Illu.atrieiimo 
Senhor Doutor juiz municipal criminal . - .O 
tenente coronel Ma.nOfll Fraucisoo Eetevlo, a 
bém de-een direito, precisa .que v. S. mande ao . 
Sr. escrivão do. jury . deiita cidade, reveudO ·os 
livros dae ac tas do jury, lhe passe por certidlo 
em l'elatorio o seguinte: to;. em qae data foi 
jiilg ado Jor!é Gabriel da Silva, pelo. cr,m.i.e de 
falsidade ; 2", si fói absolvido, e si desa&· deci..;. 
ão houl'e appellaçlto do Exm. Sr. Dr. ·juiz de 
direito par& a Relação do dUstricto ; .3°, o ·ieor 
do acórdão da Relação . relativaménte a appel
laç!o. E. R. M. Estava uma esta.mpilh& de 
duzentoe réis, competentemente inutilizada, 
com a seguinte da.ta : . Ubá trinta e um de _ 
.Maroo de mil oitoc611.toa e - oitenta. e qiia.tro. 
Estava tambem o despacho fio teor·. segniote: 
e Sim. Ubã, um de Abril de mil oitocentos e oi
tenta · e quatl'? . -Vie1n11a.. ~Estava a c~rtidão 
do teor seguinte: JQ>Sé .Angnato de Fana, ea
crivlo do aegundoo11icio e do jury deste· termo 
de Ubà. Certüi~, .em obsenancia. ao despa
cho supra, que revendo o livro. de &ctas deaté 
cartorio. d.o mesmo, a. :fis. quatro e cinco, consta. 
que José Gabti~l da Silva .foi jalgado a doze de 
Março de mil ·oitocen~ e oitenta e nm. Qaan• 
to ao 2•, -que !>. réo foi ~solvido por i!nani
midade de votos e o preBldente do Tribunal 
do jllcy appe. llou para a_ relaçií:i do dist~oto . . 

Quanto ao 3• que em meu cartono 1 nt.da 
consta. . relativamente do acõrdio da relaçio 
como const& da presente peti~ilo. d.ou. fé. · 

Cidade de Ub&. i de Abril de i884.- O escri.-
vio,.los4 .A~gusto ele Faria.. - · 

' E' o qna continha em a dita-petição, despa
cho e certi~ ' qu~. foi-me apresentada., e de 
onde.ma11de1 extralJira presente e ao seu p_ro· 
prio ori~ me reporto neetà . cidade do Rio 
-Branco aoli 23 dia.e do mez de Maio de i884. 
E eu, José Augusto de Faria, e11crivão do to of
ficio o subscrevi e assigno.-Jose Augusto d~ 
Faria. 

DÓCOKENTO N, 17 
lllm. Sr. Juiz Municipal.-Antonio Arnaldo 

de Oliveira a bem de . seu.direito preeisa que 
V. S. ma.ude o Sr •. escrivão do primeiro officio 
rever 011 autos de . acçio slllllDl&ria entre pa.rtee 
Firmino Ribeiro Mendês e Francisco de Paula 
Sarmento- • dar por certidlo o seguinte: 
. i . 0 Qual a dala em que foram éonclqsos 'ao 

Dr. juiz de direito os autoareferidos. , : 
2.o o · teor da certidão de' fs •. 3& T • . do 

a.ppen10. - _ · 
3.• O teor .do despacho de 11&. &- dó mes-

mo appellllO. -· -
. .(, ci O teor . do despacho de lia. 6• do me1mo 

~Pr~i o appellaJit&- oppoz embargo & decido 
decretada pelo Dr. jÚU de direito. 

6. o O '80r do despacho relativo ao. tmbv-
goa do appellante. - . 

. 7 . o Si ª"pois de :ftll; 00 dos autos exille ai· 
gum.acto, qwil elle ~ 

s;o o despac_ho dojüiz muirlcipal do termo. 
iato é,o seu teor. - · · · · 
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g .·• Q111l o · wfaP ·da· ~usa. '~ .supplicante 
pede defer'fmen~. R. :M.- Rio Draueo, 25 
~ Maio 1ie i~&i. -A.· Aniaiilo-de -Oli11eira. · 
"D~se 8. certidia peélid&. -Rio 'Br&neo. .26 dê 

M&iO de 1~.-'l'-utlha~ . . . . . - .· . .. 
Jose .Angusto de Fa.N, .escri'l1ío -do pr.iméiro 

officio destA ciilade& Rio Branco: 

Reque-sito do Sr. escl'ivio interino de .orphios, 
-rertidão 1'erllo atl '1lt:rb11m .ao teor~ aentien
.ças ·que ja)garam as <:ontas de tutella presta.das 
por Laciano Diae. de .A3ldnule, .Antonio Thi)maz 
1lomes ·Barroso.e Victorio So!é. Peço mafa cer
tidío no mesmo. teor, do 'l'.alor dOll rendimentos 
trenuaes dos orphão11 .a. que referem-se .aquel

Cartilico que revendo os 11.Utos em que llão · las conta.a. A •. Arnaldo de Oliveira. Ubà, 6 de 
- ~artes Firmino Ribeiro ·~fondes como a11tor ,e - · 864 J - F - d L-
-~cisco de P11.u1& .Sarmento como r_eu, déllea . "Maio de i _...;. oaqutm · rancLSco e 1m.a, 
·~~ . escrivão .de orpbllos intarino nesta cidade e 

CO?Ulta o .aegamte:; - -termo de Ubâ. - Certifico que em meu podar e . 
Ao fó, q:o.e os :reí1lridos .aut.oa ioum a con· ' cartorio dos orpbiios exiat~m os autos de pre

closio do juiz de direito, Dr- ~onio' Ceirario sta.Ção de contas a que se refere a requisitorfa 
.de-Faria Alvim, ein· .12 de Maio de _.!883, .como retro, digo supra, e que re.vendo ·Oa wesmo1 
se vê .do·respeatil'o .ter.mo. . dell<ês eoi:tilta.1111 .sentenças-doa t·eores seguintes: 

A:JJ 2• r qlie a 1Certidãoo de '1!a. 3., .v. do ;ap- ·.-julgo prestada~ .a~ contas-e ma.ndo quil o tu-
]len&O 4oa ditos autos é deliie teor: tor entre oom o h.qu1d<_> ~ar.a o cof~. Chamo a 

• · . . • a.ttenCà() d-0 Sr. Dr. JUJZ de orpbãos para os 
·eert.1fico que os :i.Ulo!S 11 que se refe_re .ª petl:- motivos que priv.aram o .11:rrendamento do ter

_ção v~~· fo~m _concluaos ao meretissuno S~ · .reno 00 ·orphão o que foi-lhe muito prejudicial 
Dr .. JUIZ . de direito da com~rea, e~ 3 de 1iia1'0 . e 'a.>11Ílll para .que :não maia sirvam, · mande o 
ao corrente an~o pelo correio, mot1_vo porque .Sr. jui'z·ile-0rphifos aem peraa-d11 tempo -pôr -em 
não pC>sso :precisar a dat_a em _que f?1 appallada . 'praça o referido arrendmnento. Cust&.ll ex 
a sentenga. nelles -referida e -re'la.tivamente a : ".ca:usa. ·Ub&, 23 de ·setembro de iS82. - A:n
a;p_pellaçiio não _posso B-flir~a.r cousa algllm~, · fo~fo Cezario àé Faria Altiim.-Julgo boas 
~- t endo eIA .vist& os:rsfer1d()6 autos e tlot1; ~e. . as-co-nt&s prestadas -pelO tutor -a~ a epoc:i. de 
B:J:o "Branco, l2 de Novemb?o de 1gg:i. -FB'hc1s- ·1"679 (Fe...ereiro 15,J .. 6 ma.ndo qne ·liqaidaàos os 
suno Al'D<S !la Costa. . . jUJ'()S atê a :preeeate -data, seja a importancia. 
A~ 30, que .o &eor ,do -despacào de folhaa .sete total 'NCQlhid&, no prazo lega~, ao eo"fr1n1os 

é este: Nio ~endo o appall&nte procm:a~ pelos orphãos, mto é , '!- collectoria : pa·gas ~s 
autos e d&do ~da.men-to :ªsua !!ppellaçao_;ialgo. -castas . 11b&, ·2/ de JUnho·cl·e 1882.- Antomo 
.a ;meama. deser:la em vi~ta .da intimação _de · ·Oe:m-r:io de Faria .AJ1iim. Jn1go por sentença· 
folhas ie ·revelia .do appellante que :pagará .as : prestadas .as contas oo tut~l'la., ·que decor
~atu .ein que o eon.demoo. Ubã,ii ~e.Dez41ml>ro rem de folhas tl folhas e mando de con
de 1882;- Ântomo .Ceari.o rle Faria Afoi• .. . formidade com v .l'E!querido pelo Sr. -cura-

.Ao 4Q. g;ue o teor -dG dP.a[l&cbo de folhas seis dor ,geral, que se intima a -tutora D. Victo
vereo..-é este : Em appenoo Oll autos, venham · r.ia Soller 'Pªra apresentu oatro fiador~ !V'iato 
<i0nc1usos eatsa. Ubá, 3 ·de Dezel!lbro de 1883. cter fie a~usentado o fiador primitivo. Boa. Eape
-Faria :Al11im. . . .rança, .U de .Dezembro ·de 1883. -Â'ltt<>rtio 

Ao 5o que·o appellirnte oppoz ·embargo & sen- ·-Gome. Pere~a e Sil1Jo.. 
tença. de fül~u sete, -que 'fica. Tetro-escri~. · . Certmco .mais que a importaneia ·dos _ren_di-

Ao-6<>, que e ·eine·o~or do·despacbo re1ativo ··mentas -do -orphlo • q~ se refere a. prl.lllel.l'a 
a taes emba.rgoe : Vistos 09 auto9, ete. Re- · -senten9& ·foi -em i.res annoe, 1eia ·mézal!l e i5 . 
cebo os embi:rgoa e oa jlllg-0 provados para o · -i!ia11, ·de 490$, eendo 5'1$, de divida cobrada, que 
effeito de nllllüicar ·03 aetos de folhas. 90 em -a importa.nc1& -daa '1'6Ceitas dos orpbãos a q1urse 
mante, aftm. de que sejll.lll os ,autoa conclnsoa ao '. re!ílre a ·aegtrnila aentença, 41111 q ~~~~ an:nos, 
Dr. juiz municipiil, para r.eceber-a appellação · tre1 mezea e 18 diaa, ·foi de t~339S)87 perteu
e marca.r o prazo ao seu 1egulmenlo, seguindo- · eentes a -orphit Ma.ri~ ~ <le 763$803 ao orphlo 
aa oii alterior413 ~ermos. llbá, ide 'Maio de t884. Joio. · 
-Fa.ri.a .U,,im. 'Q11a-ntos ao1 ;pupillos de D. Victoria nenhum 

Ao 70, que depois de folha.1 ·go da1 autos prin- -rendimeu:o Cl?~11ta que tive11em. . . 
cipaes a que me :refori só ~iate o termo de O~fendo·i! V*lrdàde do q11e do_u "ií, ·e aos 
.conclualio em 2 de Maio do anno pa•sado e o . 'P1'0Pl'l?8 ~'UtOli me . reporto !leatJ. ~dade de,:UW 
despac:ho do juiz de direito dà.tado .de .9. do ·ao~ 8011! dlB! aomez d.e Ma10 de_i_88í: Eu.;Joa-

. .mesmo mez. . -.qmm, !ran:cisco: ·de . Li~a, eeertVlo .mter1no o 
. . . escrevi. -conferi ·e '&ss1gao.-.Toa2uim Fran· 

Ao 8•, que o l001' do desP.a.cbo do JD.U: .muni- · . c\$CQ tk 'Li"'ª· · , · 
·cipa}.oã-!fo1has .i9 hme: &cebo 'B app!!llação . . . . _ 
em sells jcridicos: eff'eitoa, ficando assígnado. o »OCDMENTG N .19 
7?~Z"G d!-·loi .tial'ª ,auhirem ,09 ai.i.tos J1. sn~llrior ! Ulm. Sr. ;Juh; Mttnicip~.-0 bri.chareHJar
mstanc1a, ~lladas ·as 'Panes.. .lJbi:5 de M:aia <.de ' l ns Vaz .a.e l!e-Uo precisa que V. '.S. ·mande qne 
~884. - 'V umna. . . •. . " "<!'Sr. escri!'o . do j~ '-rev_eja _-Os wt;is'Wl -<l.ªª 

Ao 9o. qae o valor . d:i <causa, ·pedido .i>!lo ' ·e :a1rtGl'$ a JUSfü;a e ·reo V1-cente Jose Ferreira 
autor-é di! 300$- ·Nada ae 'OOnta.m l'éll(tivamente , ·-da Cruz 'll--de-1he por -oertidio do:medo·quefaç&. 
ao ?1!.dido. e. aos proprios ªº~.!'ª :me reportG e · fé ·o "teor _d? despa.c;oo_'de pronuncia. ]ll'rifilt.ida 
-aou·fe. R t'EI Bra.ll'Co; '2&_ ae Maio ·.<!e 1-884.- O pelii fu. Jlm de d1re?to em ·gràu ·~ -recurso 
escfr;ão, l osi A.ugiuto de hia. .: :no mais-'t>e"de .•.Hferimento. E. · R. li. :Certi- . 
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:fiq11ei, Rio Branee 26 de Maio de :1884:. Ct.1Wia. 
Felicis'limo Alves da Costa escrivão do 20 officio 
servindo interinamente 'no cartoriô do jury do 
termo do Rio. Branco, na forma lei ete. Certi
fico que revendo os autos de que faz menção a 
petição sopra e .nelles a folhas 43 se vê o des
pacho de pronuncia do teor seguinte : Vistos 
os autos etc. Dou provimento ao recurso para. 
refor.mar como roformo o despacho racorrido 
julgando procedente. a denuncia em vista de 
auto de corpo de delicto, resposta do. offendida 
e inquerição 011 depoimento da.a testemunhas 
especialmente da primeira, pronuncio o denun
ciado Vicente José Ferreira. da Cruz, no art. 
220 do codigo criminal, combinado com o ·art. 
2i9 do mesmc> codigo e o condemno nas CU9ta.s. 
Ubá. :14 de Setembro de 1882: Antonio Cezario 
de Faria Alvim. Nada mais se continha em o 
dito despacbo de pronuncia aqui tran$cripio 
dos proprios autos em meu poder e eartorio e 
a.os quaes.me reporto. Rio Branco, 26 de Maio 
de :1884. -... O escrivão FeUcissimo Al1'es da 
Costa. 

-+-
Se&'ão em 25 de Julho de 188~ 

proclams.dos,· uma geração de natureza hete
l'Og-enea, · pO'!"que -provinha do faetor..fier&vo, in. 
fecundo, imperfeito, inexpontaneo e··machinal, 
e era chamada de repente-a. elevar-se do nível 
infimo de mere~doria á comprehensão da. digni· 
dade e da liberdade humanas. 

E12 me refiro á . geraçiiO ·dos denomínaàos 
.. ingenuos, que, ai por nm laoo. está destinaila, 
pela preparação inherenle á sua condição, a 
ser um dos primeiros elementos do nosso futuro 
eeonomico e industrial, póde, por outro fado, 
degenerar, si não fôr aproveitada., em um ele
mento delsterio, desde que se deixar-em expan
dir todos OB maus princípios que lhe tiver in
oculado o funesto regimsn do'captiveiro. 

De fa.cto, amamenta.da de leite eBCravo, des· 
folhando a iníancia, na. época ein que a& im· 
pressões se gravam ma.i11 indelevelmente no 
espirita, ante o he.tiondo es-pectaculo dá e'Xplo
ra.gão do homem pelo homem, :neBse·estado em 
qne são consideradas qaalidades as inais sen.iii
veis lacunas mora.es, porque, infelizmente, 
entre nós, o 0'BC?'avo é tanto melhor 9.uanto 
mais rebélde ás euggestões da consc1eilcfa, 
que.D.to mais hamiHe aos insultos,. tanto mais 
digno q o.anto indigno ; esta geração deixar·Se·â 
fatalmente imbuir-de inatinctos. maus, qne ex
plosirão no dia. em que, findo o prazo legal, ella 

'91dopag. 336 do Vol. lIL for chama.da a occupar na sociedade o loga.r 
que- co~pete a todos, na agitação civilisadora 

o Sr. A:fl"onso Celso Junior; do p11.iz. 
·-(Attenção) Pr<lcura.rei corresponder à. geu.- Que idéa poderá ter de patria, si lhe nega
tileza da. camara, que g-e:rierosamente conce- ra.m familia l Que intniçiio de deveres si, por 
deu·m~ esta urgoncia, usurpando-lhe o menos largo tempa, lhe recusaram· direitos 'l .•. 
tempo possível a preciosa attenção. Trazendo para o gremio socfal odios reeal-

Largo e profundo se nie antolha. o thema. an- ca1os, resentimeBtOI! alimentados pela tradição 
nuneiadD. Hoje; porém, limitar-me-ei a esbo- secular de umpassado·de tormentos, a se revol
çar-lhe.·oa lineamentos gera.es. vel"6m1u1 nonte da·ignorancia, só corta.do& pelas 

Ha dous annos, na seasão de i3 de Julho de labaredas. do instincto retidiador, naquelles ce
:1882, tive. a honr.a de sujeitar á apreciação d& rebros, em vez elos deveres do cidadão, só t'rão 
casa !lll1 requerimento formulado nos seg11intes ingresso desejos de vingança. ; aquelles bril.çoa, 
te~os:-;- < Req_ ueiro .se peçam in!ormações aos :iinda ·roxeados dlls algemas, não ·se prestarão 
munster1os do 1mper10 e da · e.gr1cultura se>bi'e ao ma.nejo dos nobr~ instrum9ll.tos- do traba.
uma proposta relativa. ã edacação de ingennos, lho; e ellee, livres de facto, ficarão a.inda mais 
apresentada por uma professora. do municipio da escravos da. inactividade e dos vicias heredi
côrte, proposta. que, com um. regulamento e tarios. 
um:i tabella annexos, ae deva achar nas respe- Não! pan obviar a esse inconveniente fatal, 
e tivas secretarias.:. urge olhar pii. ra os :ingenuos, e ui.dar. do seu 

Tendo pedido à. palavra. Bobre eate requeri- -fato.ro, preparal-os, tomando,.se sérias providen
mento wn disti.ricto deputa.do pelo Cearà, ficou 0 cias, que, de sob~jo, é · · tempo de tomar. 
debate addia.do, conaoante a regra regimental. (ApoiMos.) · · : · 

JnBtificando por esea occasião o me01 pedido, A-tutella do governo-& impreeeindivel,mór· 
Sr. pr.osiden te, addnzi algumas considerações mente para os que lhe forem connados medi· 
que sollicito licença para reeordal'. ante a a.police de 600$000. 

Eis, ma.is ou menos, como me e~primi: A lei de 28 de Setembro anteviu ene estado 
·de cousas e esboçou medidas para -o minorar;. 

E.ntre '3.B questões que se prendem ao mas, incompleta ·em l!ll3S disposições, nãe tem 
magno problema, ladeado, porém não solvido , ·tido exequibilidade nesse ponto; porqat.ntO, dê· 
pe.la alià1:1 gloriosa lei d11 28 de Set11mbro · poia· de i:l a.JIJioJJ, nada apresenta de definitivo. 
ae 1871, destaca-se nma que a todas sobreleva. De qae modo, porém, dentro dos limites dessa 
pela imperi~idade com que ae impõe a ur- lei, 11t podera. proverªº' males que apontei ~ · 
gente attenção dos poderea publiC011, e _pelo De am modo simplet e infallivel: dando-11e aos 
alcance. immen10.do1 1eu1 re1llltaifo11 ·politfooa, inganuoa n neeessaria inatrncQl[o. 
econom1eoa ·8 soc1ae1. De11e que, com a 1Cieneia, se illmninem. 

Sabe a eamara que daqaelle acontacimeuto, !"Ill&lla1 almas atroph.i11d11, deade que, oom a 
gue ma.rea ll[na data festiva no• ann1e1 legis~ hygiane da inatrncçlo, 18 lh<!1 curem aa enrer
l&tivos do paiz. emerogÍll Ul'.lla nom ordem de midades do espirito, oe preconceito. d011appare
com1as, que, mod.iftcando H relaçaes do tl'a• eet'il:O e a cl'ise q ae noa· a11oberbl pusa.ri suave 
balho, fez snrgir, à sombra doa principiountlo e na.tnralm.ente. · 
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Exemplos não faltam -nas ool'!nias ingl~!'ª e deste _assumpto,porque jd. ningi.iem pode 1lega:r, 

trtmcéza1, quando se lhee aboliu a_ esorav1dlo, nsm milsmo os - mais emperrados ospirita,s, 
nas primeiras em í833 e nas segmidas_ em1848. que lwfa .a suprema aspiraçllo_ dos homens ge.. 

Âl!Sim, nma cnlonia. de- negros fundada. ns. nerosos do todos os partidos, .o ncJamo ~ 
regiã:o que :fica á11margens do Mano,na_ Gny'ana, z~mo da opi1'i4o, _ a i1'tim.t ambiçtto _de to€los 
collocada em i847 sobre a tut.ella. do governo. e· nós, e trabaiharpara resoioer · o granãe·pro
con:fia.da â. direcção de lord Milli.nnon, deU1on- blema cu.ja soluç_?to definiti1'a ha de ser a 
strou plenamente que o trabalh.o do· africano gloria, a consokiçllo, o orgulho, o_ resga~e do 
livre ê ainda mJiis productivo ~:ae o do escravo, honra da patlja :-a 61/iancipaccto dog es-
q_-asndo empregado com a. indispensavel seien· craoos ! .. -
eia.. São decorridos doas a·nnos, Sr. preBidente, 

Na. ilha da Reunião, creadas para. os homens e eu-ainda espero . pela. discussão do requeri
da e6r BBllOlas de desenho, geometria, meoanica, menta adiado e pélas informações !. ; . . -
m'llllica. e linguse, ~ ex-esera.voa,_a.\á então re- Neaiie intervallo, . entretanto, a digna.· _llro-' 
misaos, ·furam-se: a pproximando, .sendo os .cur- fes110ra a q ne me referi, a Exma. Sra. D. The
eos frequentados por velhOs e -moços, dos qur.es _reza Pizarro FiTha, com um zelo e uma pars.
muitos -se vieram a matricular em esoolü sn- _ vera.nça credores. doa maiores encomios, nio 

· periôres' e de sciencia.s, ind11Str.ias e manafa... ~s?Wreeeu na. realização da. sua generosa_ 
ctt1.l'a.s com geral aproveitamento. - lde&. -

Uma. senhora fundou na bacia. do rio da.a Dirigiu-se ao miniaterio do Imperio, s11b-
Chuva11 llIDã e11COla.semelhante de-ensino th.eo- mettendo-lhe o 11eu plano. Consta-me que o 
rieo e pratico, }la.rameninasde.cb:r, eores11l- tninietl'Odogabineto de.então, o de 21 de Ja
tado foi o mais lisongeiro possivel. . neiro, convencido do serviço que o projecto 

Na. !andação de escolas estl!., portanto, . a im1>ortava, leval-o·ia a. elfcito si tão cedo não 
cha.ve do problellUl, o meio de conserva\' ag- tivease sido obriga.do a abandonar o poder. 
gregadoa ao ez-amo o ex-escravo, identüican- Invocou a proponente entio o patrocinio d& 
do-os para a prosperidade do pa.i:I;. _ Ulm.a. Camara. Municipal desta eôrte, onde, 

Pelã lei de 28 de Setembro de f87i, o go- embora em limitada escala., teve a fortuna d~ 
verno póde dar os ingenuos a associaç1Ses, pol' ver coroados de exito os se1111 intelligen.tes 
elle autoriza.das, · (piando forem cedidos 011 esforços. 
ab&Ildonadoa ou -tiradoa do poàer _ dos se- De facto; a 20 de M&rço do corrente -anno 
nhores, deven~o easaa asso~ gozar 011 a.doptou aqoe~la corporação o alvitre de conce
su blocar _os seus eerviçoa até que- eom~letem. der a suhvençãO annualde 6:000$, a D. Thereza 
21 annoa, tr.atal-os, creal-os, constitu1r-lhea ·.Pizarro Filha, pa.ra. um e:x\erim.to destinado i 
um peculio e procurar.:.lhes collocação . apro- educação de -60 ingennaa de 4 a. :15 annoa de 
priada, :fül.do o prazo; ' Fica tambem sa.lvo aó _ idade, externa.to que já ae acha fünccio11.&ndo 
governo o aireito de mandsr recolher os Dl~ nas mai11 prosperas condições. 
nore1 a.. asylos ou ealoabelecim.entOll poblfooa, E' sobre esse esta.belecimento que versa o 
tranefel'lD.<fu.ae, nesae caso, Fra. -o Estado, as projecto que 'Vou ter a honra de enviar ã 
obrl,.gaçõe11 Impostas ás &ll!JOeiações. mesa·. 

O Estado não ee compromelte, pois, a educa.r Desejo que seja ahrgada a idêa alli re&lisad11t 
os in!!'enuQS. ProV:idencias para isso deg.-aa a funda-ado-se um internato em ma.is vaata.s pro
lei n. 2792 de 20 de Outubro de f517, conaa". porções, s1.1.1Ceptivel de minist.ra.r _ensino ade
grado 25 ~lo do fando de emancipaçlo á edn- quad? até i~ m_eni1111os n&Scida.is de escra.vas, 
cação de ingouos. Nada, porém, se tem feito depoa da lei de i871. · 
infelizmente. · Q11ero igualmente qae; como jmtO. gal.a.rdão, 

Pois bem, ha. 1lmll. profeaeora habilitadissim1 u confie a direo~ do _ eatabelecímento li illtlll
neste municipio da côrt.e, que h obriga 11. orea.r trada senhora q o.e o imaginou· e que jl!. dirige o 
uma escola pa.ra ingennas, 1&g11.ndo um11. pro- 15ubvencionado pela. íllma. Gamara Mll1licipal. 
posta. existente n:u aecretaria.s da agricultura e . Proponlio por ultimo que se dest&11.11e do fundo 
do imperici, mediante -modi~ retribnigã:o. E' de emanaipaçio a quota. de 300:000$, -pa.ra OO• 
obvia a vantagem de semelhante proposta. Tra- córrar d.a despezas deste e de outros estabele. 
t-e do seio feminino, em. que os perigos do cimentos congeneres_ ou ae111.elh&nte-s que ae 
ab11.ndono_ e daignorancia. são maior11s. - venha.m a formar. Enviarei ta.moom & mesa. 

Da referida_propo11~a 001111ta· queº' ensiÍ!o, no uma 1&bella' de_ vencimentos, na. qual ver& & 
internato projectado, será. apropriado aos fins e ·camara que o dispendio com o internato que 
condiçõea das educandas, ·-e.dopta.ndo-se_ o gys· pToj&cto não ascenderá a. 40:000$ aunua.ea. -
tema :rnU:to de Jules Sandoz,_ o de half-time, ' B.' tão inttlitiva. a utilidade desta medida q11.e 
em gae se divide o temp·o entre -a escofa e a rMeio fa.ier injusti~a á. .illustração dos me~ 
offiClllll. · · · Yollegas, _ tents.ndo c!esenvo1ve1---a mais. Alli-

A.- despeza. para iaso neol!l:lsaria seri1 em vi.a-se a municip&lidada do enc&.l'go que eha. 
parte coberta pelo·.tr-abalho das alninnas, e o mau a si ; consulta-1& uma. urgente neceuidade 
governo e~tA a.utomado a. fazel-a pela citada public• ; \)repara-se uma ow1e de1protegida..e 
lei de 2;0 de Outubro dé 1877. Nada maie uill e d9laprove1tada para occorror d e1Caase~ que 1e 
melhor; . nota cada .vez mais nos cooperadores do .aniço 

- Depoi·1 de outras re11ezaê1, _ cow:lai com domea\ico, c11jaa condi~es' econom.icag vlo 
911tall palavras, para. u quae1 invoco a at&ençlo peiorando sensivelmente ; dà-1&, 1lnalmente, 
dos m~aa ill111tre11 collegas, por ht.vére111 1ido execa.çlo a 1llll principio eonndo no aySt&m& 
proferidas ha doas annos : e con-vêm tratal' da. l~i de 28 de Setembro, até hoje inobservada, 
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conio âeertadamente ainda ~-i>olíco :obaervott . &li que, com esta minha. altitude; ten.hO an-
o ·nObre depatado pOI' SaúG ·catháriiiha'. . gariado i.D.imigoe · poderoS011 ; tenho · tabu . · · o sa; E!ICRA.eNoÜ.X TAUN.A.T. Jj oumos . su. obatruido o caminho ela minha carreira publicai 

· · .3"'- .. ·apenas encetada·~. · · ' · · • · 
·DBPO'UDOB "'"" apartes: .. · · · .. · Sobre o meu . nome eetreiante hão chovido 

O Sa. AwoNso CBLBO Jtrnioa:-E' verdade apódos -de in~i-iente, de ~redectido, de 
que· ·OIS 25 °/o ma.ndados deataear do · fimdo de ignora~ta e, o que .. ml.ie é;: de ~bfo~oso ro~r 
emancipação, p&raa educaçlo de ingenuos,pé]A .d$ glor1olaa epiiemeras. ·• ···-. ... '_.: 
lei de 20. de Outubro de ' i877; foram-lhe. rein- Nio· importa!: •• Eues baldlSes, bem como a 
corporados em virLnde de disposição posterior.. lapide do meu · tnmulo politieo, caso çonsigam 
Respeito o motivo que determinou. essa. ·deli· mntar;.,.m.e, servido· de pedras, · iuaignüicantes 
beraçio, mas é obvio ci..ue o problem~ da eacn- embora,para os àlicerces de edificação da.Patria 
vidão não consiste ·meramente em acabar C01ll' N ooa ! .. • ( JC~ifo bem~ m"ito bom. O oradO'I' 
oa ertCr&voa~. Urge.tambem, e .mais talve,;, olhar ·i felicitado:) · · · · 
para. a ge:raçio hybrida 'que vai ser injectada 
no noeao organWno aociàl, segODdo a phraee 
.c:aracteristic& · do ·meu distincto oollega por 
Kinaa; que ·me honra ~ a s111 attenção. . · 

e · o castigo dos grande1 ·crimes, elÍcrev_eu 
Thiers, serianen'hum. si b'Mltui!e não peraiatir Vide pag. 338 do Vol. m. 
Jlelles, para evitar·lhes toda& as funestas con-· 
eequencia.s. > .' · · . ·. ·. · . O Sr. Fellcio dos Santos r-· 

NãÓ !_Fmalisada a eseravidio, teremo& Wtda. Sr~ preaidente, é meu costa.me :fallar · 8em · 
largo tempo que_ lutar com os seus terr_iveis preocup&;ções oratoriaa, · serTindc>-me sempre 
res:altados~ encarnados na geração della prove- de um estylo •im_.Ples;. hoje 19z:ei quaai fami· 
niente. . · · . · liar, porque deseJ~ apenaaconvariiar põr atg'oru! 

·convém porim ir desde. ja prepa.r&ndo essa momentos 11obre ·o grave·assumpto que. con-
geraÇlo, .eiincando-a cuididosamente. : centra toda a atiençio da camara e do pais • . 

. Tem em inira tue patriotico dsíideratum. o . Venho expôr minhas duVidaà e ,pedir. COD-
meu modestisaimo proJeeto. .. . . . . , . _ selho · sem preconoeit.oa, fazendo . llm · ligeiro . 

-Apresenta~~ mostro que· ·nós, os abolfoio- con!tonto das idéas do iron-rno, com aa que 
nistas; ~ queremos, como se assoalha; apenas UV9 a hoiira de llpreseDtál' daspreteneioe&-
clestruµ.. - -· · · mente ã. cam&fa. · · · > '· · . · 

. Os. su • . EecliGNon... . TAUNAY i; MAc- Já de eiimportantillSÜDo o usam.Pio da emali~ 
....... cip~ doa . ~voe, elle usuuuv. o primeiro 

· Do'w;Jai.I. dão apartes. · · · · · Iogai naa ·noesu oogitaçlles, dea!M ·que o go.:. 
O Sa. .AHoNSO -cE..eo Jomoa :-COneideta• veroo jlllgou Chegado o ·momenti> ápropriado de 

moe· o problema. em sua·diflicil .compleridade, puiar dO periodo elo e1~tti!o e da propaganda 
.externudo com franquez•,. no limite daa..forçaa para o da acção. . . · . · · · 
de cada wn, o .que ae nos dgura de vanagem. .: E : itaze:Ddo o miniaterio como miulo priJl.. 

li& tempos, o nobre . deputado pelo H o dis- cipal ·à pauilB8Dl dó projecto · jl. conhecido, 
meto do Rio de Janeiro cfeelarou :nane recinto · como a maia êonveniente 10luçló do problema, 
que B8 havia ma.Dife11tado ·eacraYooratlô .DO dia é natural qi;.e 16jam preteridos 01ÜrOI a.i•umptol 
em: que liberara o seu.derradeiro e&p&bo. ·· JJaa nossu diecaulSes, âté que a camara 1t 

Peçoveuia para fazerm. declaraçlO seme- pronilncie sobre ella~ ; . · . · 
lha:D.te, maa em aenddo inveno :-Nlo tenho, Senhort11t nlo preci10 dizer-yoa que cleteato a 
nunca tive, jamaia terei eséràv011. Entretanto, eicf&vid!Q, ·como & detelltam todoa os brazileiMI. 
pesBOIM!que se acham a mim intimamente liga- todol oi povoa ci:riliadoa. · (Apo<atlo••) · 
das, e cujo bem eatar eu ~prézo ma.ia do.que o Nlo tenhci um àd .:ravo; 01 pouco• que 
meu prollrio, pogsuem· o• seus parcos haverea possui& ultimal!Jente ·DWldei •D! _paz, C9JUO o 
neasa~ mI&eraiiduspecie. · · · · ~~;:~~ ,ant;igoJemb~ pelo Sr. _ Fef~eira · 

Pois bem! Aproveito O- enseje para ainda . Quálquer qile sej&o aspecto p<?rit~e.ae ·a en
uma vez. me .declarar francamente abolicio- care; .it· e"Scra~~;é . 1lma .'pe~.~ .. ~~ÍliPo; .. 
Diata.. .- E'. escusado lll.Vectnal-,. ~m o .senttau~nta•: : 
. Declaro-o do -al~ da tri~ parl~entar, listllo, 9.nalido ª· reeonlieQc> dillte&tavel me~o 

ciom vo.z bem clara, . ~ra que o .11&iba .toda : a. econoJ1Ucame11.te. ._ ; . : . . . . . , , 
mhiha es_tensa. pravincia, onde, ioaaru. eD&t.em· _. Si nosso ·paü tiv~ podid? co~~e aem .. 
ainda .cerca de 300 mil desses a.UestadOa .. de ella, seria. sem duvµla. ·lioJe ma:ui pNapero e . · 
vergonha-e de atruo que, como.oCesar romano, seus habitutei mais felizes. (Ãpoiaãos.) Dei• 
·e11quizera poder t!mniJlar. de um. :116 · gOlpe. :s.emoa,:'pois;de ;n1o tCciõ1 OI argãmentos íen• 
Declaro-o em umo-de eleiç&1, , como .. nobre- dentasa. oondemnaI;.a;'sejam~bona ou málUl1 e 
JDlllte lembrou o meu dillineto amigo deputado .aié ·aa ' que 'liaaia:Lalc&nçam a · raça · Wlrior; : . . 
pela. ~ia. DeolMMI ~~ente~ ,qÍle escr&vi .... !li> 'que a ills\ituiçló·masmr.; : - ·~. -
ilo aeilllldam oe:rude. ham.eude bemdosm- -":~ntré ~- e~~·o- 11.;e .~sf'o~('com . . gran~.'·: 
taesdo nor&e. d~ Miai!• que Para aqui m •.. ~f!a-~ ~~~~~~~;:\ifri::-,· }'!f~ .· 
:'t~:;e WfoZj~ºd~·;t%°T.~g.~,:ri:: a;:nº lierl.'i?tf.ao um:e·qu•· , • .. ª ···q~i ia~ia . 
qW!za e de lealdade. . .'. . · ·· · illuab'apor;aeu ~ento • . · · · 
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Y'<lll a.pon&ar ô argumento sómente para.. mos - Elll'Opa.. m.&a:·· JJO;eentro e no .nor~ ê neeessacio. 
trt.r quanto cuida® é lll!cessilrio ao· observa.dor, procurar par..;:.'.ô' ;eolo.no. eur.;peac ·as.· ?egilie!I 
para:tif'ar concl~ese:taetas daa factos.. ·. onde a altieude corrige a latitude. Ella.s estio : 

O nobre .deputado l'eproduziu um. quadro de situadas Ílo i11terior do paiz e só ·agora :começa 
Tooqueville~ .pinta.do. com mão de m•.~. no o desenvolvimeri.to da viação· e.. fa.zel-as acces·
SSll estudo sobre.a gra.nde rep11blfoa americana.; sivei•- :N oan ·principal rique:za f1111dou-se. pri-
0 rio Ohio divida.da&& regiões. hoje doua. e.a.,. ·meir.a.mente, e ainda hoje• é.m.11ito ma.is-(l9nai
tados, o Kentucky e o Ohio~ Naqnella o colono deravel0 na. parte-· baixa. e. ardente' da zona' 
estabeleceu-se com o negro escravo, .. neste o equatorial. Ahi a.cewnulou-se, naturalmente, o 
trabalho livre assentou. sua.· tenda. Em pouco tra.balhadol" aíriea.no, mais apl'Opriado · para . 
tempo •. o_ progresso maravilhoso· .. do Oliio. coa- resistir ao clima: e'dert"ib&r-a 'fioi-esta. virgem ~ 
trastan qua_si eom ·o.lento. deaen'l'olvimento 4<l a elle devemos os· meios de que 'vamos dispondo 
pai,i .situado na ontra.ina.rgooi do rio ••. , • ; Não pa.ra .deseD,wlvel" <> progt1lSSO · do _pau e• p:re-
pos;;o acompanhar o nobre deputado nos a.rrou- . paral-0 para ?eeeber-1!.S novaa levas d& colonos. 
bos de sua imaginação . Apenas nots.rei sua Outra cireumstancia. cfavoravef pan a prosp&
conclusão .. ;sVede, disse elle, a differença dos :ridade das colonial!!. é a facilidade da fosíio dos 
r~sultados dll escravidão G da Iiberdarle t > · a.dvetiticiQs com mr.efom.entoa de população eril!-o 

EUes são por oortl> muito diversoa a é inutil tente. N~a:. fixa. ma.ia a immignção do qne os 
dize'l' que são favoraveis á liberdade, mas o cruzamentos; por 'ie!ll) os· pDllOS da pemnsula; 
argumento perde seu valor atlendendo-se a. que iberica.fom!ll os .uiücos verdadeiram<inta eoLo
em uma das regiões trabalhava o branco euro- n~deres.nas.l'egiões eqnatori.a.es. 
peu e elll cu.lra o 11.egl'O africano ••• _ Dem.a.is,tal N À · li h 1 · h · 
é a in. telligencia da . direcção do a.nglo;.aa.xonio, a meriea espan o a., os mestiços são - 03e 

• . . em· ll.Wl'.lero muito maior ào que as raças puras, 
que, apezar. . da escra.VIdãa; . .a ·prosperidade do chag.a.ndo: a proporção, na .zcna.. illtertropical, 
Kentucky não é· in.aignüi.ca.n~. · quasi geralmente a quatro para um'. NoBr.azil, · 

Um exemplo · i:n&i.a. eloquente nos offewce. 0 aabais que o mesmo · acontece, e :no interior de 
aul"da Afriea.. O rio Orsn.ge separa a cofoniil. algW12as provincias J.a!. se observam. caracteres 
do ca.bo d.a. Boa Esp.er&n~.élo. '(18o1Z dos cafreii. ·"' :.. d fi • · 
&teli são livres~ independentes e ilStão no seu qua.s1 uxos ..., raças .nova.s e e nitivas. . 
paiz natal; .. os inglezes Vieram dé outxo clima. Na Afriea. Beptentriônal, os francezea e hes
colollÍ:la.r o sul. da .Africa .. Â.li.i. ha trabalho panhees seg11em a corrente da mé.tiçagem, ao 
livre nas duas regiões •• ; ••. Compa.rein-se ellas paaso. que 011l. toda a."i:on:a. equatorial oa ingle- . 
e ·vàr-se;.á que a ra~il.; ·a civiliução a muitas zes ftgurani r.pe11aa como dominadores e explo
outraa. eircum.'lta.nciaa devem. iullui'l' :na.a con- l'adores, sem 89 fixarem pela faeão com os indi
el.asõéâ a tira.r-·da !acto11.delllia. ordem. geuas.. E' que alles eonaider~m-ae muito·supe· 

'Nos motivo~ cOm. gue fundaméntei o p::rojecío riore~ a.oa outros povoa... · .. 
que ti'le a hGJll'a de ápresen.t.a~ á oaiilara, ·e.a- O SR• EacuGNOLLE T.A.Ul!ÚY :-Fazem mal. 
tndei as condiçlies da. asc~vidão no Br.azil. 

'No horror que ali~ no3 inspira, Dlo davama. o sa·~ P'KLICIO DOS 'SAN'IOS: - N!o- •preclo. 
esqllllcer iiue aem a Vinda . do aftieano.& ·popa- ap1!na.s corisigno·nm faiew. Na eoloninção de 
lllt;ão e a. riqueza do· Brazil eeriamhoje maito pai~ea intertropica.es o a11glo-aaxonio". não JJO
menorea. . . · dendo fota.r com vantagem, lla tsobrevivencia • 

Era uma raça aeclimada. 3 mna eq utorial e eo111 •• raça.11 indigenu, li.mita-iie a explora.l-a1 
a ml\i.s apropriada para deibrav.ar 98 mi.Uss commetcialmente.· NOl!I Esta.dos-Unidos, onde 
ardentes, onde.ª agriculti:tr!' maia. podia proa~ ellea nlo preciaanm de 11K>irrel' o processo de 
pei:ar. E~ foi o elemento ethnog~aphieo de &ccl\maçlo e por~nto 11ochavam•ae em· condiçlSe• 
m~r rra~· para ilDr pela · mesti!>l&gem 0 ig,~ •aoii indigenaa, o ayatema foi o exter• 
branco. · m1n10 ••• •· 

O Sa. ESCRA.GlfOLT.W T4t7XA.Y dá. nnt aparle. O Sn. EscBA.GNoL• ·TAUNA~! --Já abando-
naram o •yste111a. ·. . 

Ç. ~u.. F&ucro JlOi .SANT011 -Aprecio muito. 
as 'lde&~ do . n.obre. d~putadó. Son como s. 'E::t. O Sa. hLtCIO no11 SAmos .: ...:. Depo~ de 
apologuta da unnugre.~"3, quero-a., dea~jo-a. e completo. (Apoiati:os ,) Alli _o mdigena só existe 
pt'riro a d~amslhot"enaças e.m _absolu\o. Nlo 11.os seruses, onde nlo eb.ego11 a.bula o pio7iéer. 
posso, JIOrem, ~IDll&DbaT 0 nobre deputado Na America: hiepano-p()rtüguezà, o·ea.ngne· in
nos· se~ 1lntbO.SillBUIOS exa~eradC>ll pelos povos. digena. está mesclado na. poplllaçb. 
genna.n.icoa a·.11.ngl~a~onio; e uo seo aesd~m -Oom o n~gro acimiêce ci me1mo. Eeea :cor
~~l~:~~ latina._, qn_ando se trata d~ coloniaação renL~ afM.C11,na de tres seculos fof imbebida. leu• 

tame!Íte na população -de ll089t1· pai~ a 1ªtnelga..:. 
. A prim?ira. êo~~.: dll·~ ~êceÍlso Para: eiuis. -mada., •o paseo_ qne · nos ' Eiltadoa-UnidOIS ainda 

empi:eza. e a faeil ~ dos c.adventicios. hoje~<iei>o18 da; ema.ncipaçfo,o negro iriv& á_par. 
Po~,_ nã~ a~nder aoe prinéipioa sci&ntifi'!O. ~et.dl!S~r~o e a~l!A• tolerado. (Apoiad<nr.} O 
qu~,·~~gem, e35a mleria,, ten'b.O' eO:.dito .aqiii mdio, o c.h1m.e -0 uegro aro considera.dos alli 
mu1~s ve~_es. t.a~ . o. ·gov:e!no e.õlllo os .parti- eom&el.ementol prej~diciae1 de. popula.ç!io:. 
cnlare!I t~ .soflHdo º' .;DaJDMs W!astra ·:nos :Por _ ~º•·e po~q11e o negro era um ma~ _co. 
sens llOIDlXlBUi.mentQI geu.ero•ôS. . . . . . . ' lo_UI) . .DO• Estados Unidos, .li.O paiiso que squi. as 

: o_B~~'c>:tl'er~ee s~d11vida11o.loh oa.~vo.;i condiÇõ.e~. siQ. inteirr.!nen~ opp~ias, .Jlãonos 
r&11§~9· • .apropr}.ailaa .a. .c:a.aa iain. Jfo aàl 0$ póde·.<;O•mr o processo dé. liber~ &mericana. 
cfünaa do i8ot7ier:iiiii:os com..·uma:· parte da: (A.po1aáos.J · · ·· · ... ·· ···· .. · ·· 
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Lã o grito de guerra era~i~oremo-nos do 
negro, o. nosso deve lier-emancipemos o negro. 
· A1 oonseq11encias da abolição da. escravidão 

Jlara o negro eram inliiffe:.-entes aos americanos, 
muitos desjavam mesmo a extincção da raça.. 
Pat"a nó~ o negro é um elemento de poJ?ulaçi!o 
e da maior importancia. Elles tinham o immi
grante europe11 s2m di:fficuldades ..•. (HrL um 
aparte.) · 

Sr. presidente, confesso q\1e ásvez:es de~o· 
me levar por uma corrente de reflexões, que a 
camara considera· talvez: menos bem cabidas 

·(não apo.io.dos), mas en.tendJ dever contest~r 
opiniões que parecem inspil'ar .. erradamente 
alguns espiritos, e desejaria ver na. nossa po
litica e administração a observaneia das leis 
11cientificas. · 

As consequencias da immediata emancipação 
dos escravos seria. a rnfoa financeira. do Brazil, 
impprimindo->e de subito seus pri11cipaes in
strumentos de trabalho; seria um perigo para a 
ordem publica, pela injecção na sociedade de 
um milhão de selvagens; saria a expoliação e 
consequente liquidação da grande lavoura antes 
que si) tenha instünido a pequena, que a deve 
ir aos poucos substituindo ... 

Além disso, a ruina. qna~i total dos libertos, e 
portanto a. perda desse elemento de popula!}ão, 
se !a.ria sentfr logo. Na luta pela existencia. 
como entrariam essas hordas 'de selvagens 
criados na miseria. ela escravidão e com todos os 
vicios da raça 1 · · · 

E' escusado insistir nessas consid'era~es : 
basb. aseignala.r o perigo, para. que o governo 
reflict& na terrivel possibilidade de ser esae o 
resultado de se!l projecto de emancipação. 
(Apoiados.) . 

A e::tperiencia de todos os paizes prova. que 
não ha. contar com o trabalho dos ma:&nmiasos, 
ao menos no primeiro iwpeto da liberdade. Si, 
portanto, fõr subs titnida a gradual assimilação 
delles, 1it1 popula.~lio livre, pela libertação em 
massa, o que se deve espera.r e temer ê que 
elles se conve1•tam em mendigos vicioaôs,e sub
sequentemente transformem-saem salteadores, 

. urgidos pelas iinperiolllls necessidades da e::tis-
tencia. 

. Diz-se que os negros não se educam na es
cravidão. E' certo, mas o remedio será atiral-os 
repentinamente sobre a sociedade, condemnan
do-os a uma luta em que hão de perecer fat317 
~ente ~ Serâ essa à philantbropia do abol~eio-
msmo ~ . 

O governo affirma que vai resolver Õ pro· 
blema pela melhor fórma possivel, que vai 
tranquillisar a lavoura aterrada, que achou o 
mei() de co nci!iar t()dos os i~teresses. Elle o diz, 
mas, apezar do tom de convicção com que falia, 
é licito· duvidar, . 

Senhoras, os antigos _sacerdotes quando pre
tendiam impõr suas. idãas !-1-º pcivo, sentavam-se 
ns.s tripeças sagradas, absorvendo os effiuvios 
enebrianle11. de Delpho5 o.u da cavel"na.de Tro.:. 
pbonio, e vinham em delirio anouncia.r aos pro· 
!anos a. vontade dos deoses, a.s deliberações da 
sabedoria Íl1discutivel. 

Esse tempo passou ; hoje ning-uem acredita 
em inspirados, nem () seculo comporta oraculos. 

A. 54 

_ o Sr. pres~dente do ~onselho parece esquecer 
isso, quando nos vem impor... .. 

O Sa. SoAREs:- Imporá nação .•• 
O Sa. FEr..1cxo nos SANTOs •.• uma. solução a 

problema. de tanta gravidade. Sem ouvir a um 
só de seus amigos, eem ter' manifestado antes, 
por qualquer meio, ha_ver cogitalio no systema 
proposto,sem discussão prévia, S. Ei:. atira-nos 
como uma bomba. a. sna. idéa. e della. faz pro
gra.mnia e questã~ de ga.biiiete ! E, a.despeito da 
repulsa de todos os estadistas do nosso partido 
e do adverso, declara-nos que ·não admitte modi
ficaçãO ein um systema em que ninguem ainda. 
pensou no Brazil ! 

E' urn. uttimatum, portanto, o que otferece o·· 
governo aos legitimas e mais imm.ediatos repre
sentantes da soberania nacional •• Mas enta() 
para. que discutir~ ~ia discussão é inutil,como 
nos arguir de querer a bafal ·a. 1 . · 

Sr. presidente; já vou· conhecendo nosso 
meio politico : já sei como se pensa entre n.ós. 
Quando tratâ-st:. de resolver alguma. difficulda
de, em vez de procurar sensata.mente o que 
mais ri.os convém, () costume é indagar çomo 

procedeu algum outro povo, embora exn condi
ções muito diversas e, escolhido o modelo, im.i~ 
ta-se· aervilmente; - . · 

Po.r faso, logo que appareceu-noa este extra
·nbo projecto, tratei de saber de onda· o hs.vill.m 
copiado. · · 

Não foi diilicil a busca.. 
Lendo a. relagão de uma viagem do illnstra 

bt"azileiro conselheixo Lisboa, Visconde de Ja. 
pura, ás republicas e.qnatoriaes da. .Amarica, 
achei o plagio-

Foi na legislação de Venezúela que o governo 
bebeu a ini>piração. · 

Ln está a tabella de preço3 por que podiam os 
escravos comprar sua. liberdade, sendo 300 dol· 
lars ou 600$ para os de 15 a 45 a.nnos, valor 

' q_~e diminua ;-1•a'1ualmente até zero para os de 
60 annos. 

Mas que dift'erença. entre a nossa. situação e a 
dl3 Venezuela ! 

Ahi íõra decretad& a ema.ncipação do ventre 
em 1821,como em quasi todas as republicas ame· 
ricanu. Foi esse geralmente o pensamento do 
grande libertador Bolivar. 

Os ingauuos serviram atà os 25 annos comD 
indP.mniznçãó do tra.balho·de crial-os. · 

Em i845 os escravos eram·21.62S e os inge
nuos 23.514: a população da republica era de 
i.218. 7i6 habitantes. · 

Entretanto só a. 24 de Março de 1854 foi abo· 
lida a escravidão indemnizando~se os possui- -
dores. · 

Não me demorarei na comparação dos alga. 
rismos com os eorrespondêntes entre.nós .• Basta 
l.embral." que na Venezuêla havia um. escravo 
para 60 homens livre a e entre. nós ha um· para 
:i2 e que a nossa lei de .libertação do v·entre 
tem apenas i3annos de exiistencia.· :Demais, lá 
·o governo tratou de aapprir os trabalhadores 
promovendo e:flicazmente a immigr·a~.ão. de · oo- · 

•lon.os da::; Canariaa, da Allewanha.· e de. . fr •. 
landa. · · · · · • · · 

Não ha. parida.de entre as nossas condiçõe~ e· 
as de Venezuela. · · 
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. E quando houve_sse id_entidade·, · pensa o ~- Ora nbe-liG qne·a maior mortalidade verifica-se 

verno que póde sai1sfazer a propaganfa, a. ~UJci na é poca que decorre Jo nascimento_ até aos eete 
lado se colloca, concedendo-lhe sómente eeto annos. Outros. calculam a 1obrevivencia·dedu
projectó ~ Espera com seu systema terminar a- zindo-a d.a. observação nas ela11Ses operarias-_da. 
escravidão com· a pt'ndencia e a indemnizaçll:o Europa. E' certo. porém, que essas aão muito 
que li presidiu 6. t'eforma ~ .mais expostas as molestias do que· 03 nossos es-

Vejamos o que 6 o" projecto em ultima ana.- _era.vos, mai1 bem pensados e alimant!LdO,S em 
lysê. · . . . .· ·geral. Basta notar que uma das prrnc1 paes 

· Quando deve terminal' a escravidão legal- causas de molestias na cfas~e pobre da. Europa, 
mente ei forem adoptadas as idáas do governo~ o frio; não opera entre nós. . · 
Desejo que alguem re13p()nda . (Pausa.) . E' preciso ta.mbem altender á. vita.lid.ade da . 

. Nenhum dos amigos do governo ousa resp:>n- raça ne-:ra que eslá se desmonatrando no> 
der. E com ra;i;ãl), Ningnem sabe. Estados Unidos, a.pezar do clima não apropria-
. Ficam livres os escra110B .de 6() annos. E os do; á sua. resietencia ao impaludismo, etc. ' 

outros ? O fundo de em9.ncipac;ão com os im- Libertos os se:i:agenarios, a. mot'talidti.de nas 
postos actuaes... clMses rest!lnLe~ é de menos de 1 •/o, aceitando 

o Sa. · ANDRl>DE FiGuE:iu.. :-Com 08 que 0 mesmo as estiil.isticas da Europa·. 

ProJ'ecto crea no valor de iO a i2 I11il conto:;. Já se vê que pouco ha. a espera.r da morte. 
Fica assim demonstrado que o plano do go

o· Sa. F.BL:c10 oos SANi'JS :-0 aparie do verno só produzirá eifeito completo em adian
nobre.depulado~faz-me lembrar um:i. das razõeg ta.dos anno5 do secalo seguinte • . 
por que nio posso aceitar o projecto. · · Qual é en!.ão a razão por que os abolicionis-

Sr. presidente, riãO c:imp!'ehe:ad6 como ousa- tas preferem-o ao meu que definitivamente e 
se pedir~noa milhares de contos de impo3tos sem impostos oneroso3 faz a. emancipaç.ão total 
para forrar escravos nas angustias nnancGirae ant•s do seculo 20> 1 Eis o que não p<>sso eom~ 
actuaes . •• . Não sei como pódit:-emos· acud.ir prehender .. (Apartes.J . 
aonõeso credito abalado, porque difiicilmente Tenho mostrado quê o projecto do governo 
conseguiremos cobrar os impostos neces3arios cooeultou an tes o enthusiasmo da propaganda. 
para issc\ e é nesta. situação· que . o governo quer do que o calculo re-Jlectido e necessari o p:i.ra re-
faµçar contribuições para augm~ntar o fundo solver 0 problema. . 
de emancipação que nãC> re>olve nem resolverá Com etfeito, Além do que tenho ·aprecia.dC>, o 
jilmais a problema.! (.A.partes diversos.) . que resta 1 A libertação dos velhas escravos que 
. O calco.lo esta fei~o, não por mim, porque serão atirados & caridade publica. •.. 

não espenvo. f1'11ar hoJe, mas por um dos muitos 0 SR~ CANDIDO DE OLrvJIJ:aA (ministro da 
amigos indiscretos do governo, que escrevem 

·nos jol'naes. . guerra):-Não é iasa que estú. no projecto. 
Da.do que se consiga obter os dez milcontos O Sa. Fauoro DOS SANTOS : -E' o que lia de 

· de impostos, aunualmeote, para. o fundo de acontecer fatalmente, 
81ll&IlCip1!;ão, elle não libert.s.rá a,té ao fim do Ess!l disposição ·fez-me lcmbra.r a ADecdota. 

. seclllo metade da população escrava. do imperador Bnsilio ll, respondendo aos pri-
0 fundo de emancipação foi uma. ilia.são do ilioneiras bulgaro3 que p2diam-lbe a liberdade 

legislador de· i87l. (Apartes.) Rifo não vale, de voltar para. sua. pa.tl"ia, ina.nJando fürar·lb.~s 
l!m re~ultado pratico, a parturbaçito ·que cansa os olhos antes do c0nceder-lh.es ·o que deao-
no _regimen do trab<?.lho serril. (Apoiados.) javam. . 
Emqua.nto & liberlllidade partic11lar a.lforriou S&nhores, este projecto par&cS-IIIQ concebido 
como 10, ella só libertou como 1; Eia a. e'!.J.le- por quem uão conhece a.a teodenciaa .doa nosaos 
riencja.. {Apartes ii.i.,,ersos.) · . escravas, por qu~m não con\'ive mesmo com o 
.· Alé.n ài1.so, elle liberta cegamenta,conferindo pevo. . • · 

à alforria ao· azar :do sorteio, em vez de d<!.l-a o ~ s 
. como premio aos bons. Quando se discu tiu 0 pro- "'ª·. OAR!l3 : -Apoiado · 
Jccto, essas objezções foram formuladas, e creia O Sa · FELrcm DOS S.iN:roa : - Pois ·o no~N 
que. só a difficuldade riratica de attender ás vn.n- ministro não sabe que ·o negr" velho liberto 
tllG"eDa de 0\1tros systemas o ma.ri teve na ·red~c- ·ha de abandonar immediatamente a casa: de seu 
ç!o da lei.. . · . . · e:t-sen\1or 1 · · 

Desde que se pensa. em 11,,hir do regimen da , O ·SR: Lac.mao.1. W.E:n.NJllCK :-Apoiado. 
· l~i de 28 ae Se lembro, não é ao fundo de eman- ·· 

cipaçlo que se ha.dti eedir a resolo.çiio mais ra.- -Q SR. FEL!C!O .oos SANTOS :.-0 estimulo dos 
pida.·do problema servil. VlCios, o natural impulso p·ira.goza.r da. lib~r· 

. dade inteira, para a vagabundagem, levam-o a 
(Ha um aparte.) . preferir a. mendicidade ao tr.ibalho . . 

. Yeja.mos si a morblidti.de adianta' algama Suppõe o governo - que o velh.o <:SCl'&V"O n-
COUI&. · · . . '< ·· . . ". d h o car.. egi cas~. o sM or tra.b~handa pira ter 

· Senli.ore.9, aindaahi está. enganado o ?over1io· a_poseJ!tb, ahmen~ e vesta.a.rio .•• mas ellej.il. 
no B811 calculo. Não se fie nas cststisl:icas de tmh1nsso quando e!ieravo. O que elle apre
seus · alliados. Elias sã"o falsas e facil -é verili- ciará éjustamente-essa. liberdade que se lliedà. 
~. A!guna deduzem o coefficiente da morta- . ·de abandouar o t rabalho e a.. oaaa.. ·· · 
li,dade de.ta~levantadaa ·na Europa . e qa.e se 

." r.~Cet~· a. pop11~ç,ã? em g~~ &:> J?&.ssO_ q.u&. 93 
llOlaOS· 83Cra.vos ma1a novos·tem t3.a.Íl:nos id~e. 

. Ora, não é qaasi ama Irrisão dar. a. liberda":Ie· 
q!Wldo ella só pódi! co11duzir a.o ;viciQ e:ao hos
pital~ quando as forças desappareceram para 
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o trabalho ? quando a tutella é uma necea3i
dadé 1 

Senhores, creio que estou roubando inutil
mente â carna.ra. o seu tempo discutin~o este 
projecto. (M tlitos na<> apoiados.) 

O Sa. SoAREs :.,.- Está discatindo muito bem, 
perfeitamente. · 

O Sa. M..l.NOEL Poau:Lt.Á : - E a prov11. ó a 
attenção com que está sendo ouvido. ·· 

O Sa. Fl31w::ro DO~ S.\NTOS :.,..-Ma.s ha uma 
coma que muito me preoccupa. E' o enthnsias
mo dos ª'°licionistas intramizentes pelo pro
jecto. Elledeve tr~zer no bojo a.l~um perigo 
que eó por isso ae revela.~. Fallemos com 
franqueza. Esses que tanto nppla.udem o go.
vero.o agora não estão festejando uma pruposta. 
que não resolve a questão, elles só veem nella 
o ataque á propriedade e contam· que uma vez 
dado o impulso ninguem mais poderá.cou~el-o ..• 

O Sa. RATISBONA. :-E' o que esperam. 

o SR. FELICIO. DOS SANTOS :-E o resultado 
será. continuar a propaganda que entorµece 
tod:i. a actividade nacion•l, incerta do dia de 
ama·nhã. Continuaremos neste atoleiro como eu 
jà. dis;e em aparte ao nobre depu~ado pol." Santa 
Catharína. 

E' isso o que.eu.não quero. 
Senhores, ninguem deve tratai• destaques

tão sem pretender r~solvel-a. (Apoiad,;s .) Per
turbar sem utilidade é um attentado. 

Quando o nobre presidente da oonselho disse
nos que o governo ia. cba.mar a'si a questão, eu 
applaudi, porque suppunha. que S. Ex. p;e
tendi~ tranq1lillisa.r 03 espiritos dando uma so
l11çito definitiva. · 

Mas isto quo o governo nos traz não ó uma. 
soluçlfO·é uma agitei!-'ªº! (Apoiados da oppo-
siçllo,) · 

Um governo não póde ser agitador,. mesmo 
nas epoca.B rdvolucionarios elle deve i;;~r outra 
cousa.,. 

O Sa. AFP'ONso Cr:r..so Jumo:a.:- Agitação 
salutar. · • 

O S:a.. FEL!cro nos SANTOS;- Não é essa a 
sua. missão. 

Serà o projecto o termo da. p1•opaganda 1 · 
o SR, AFFONso CEu~ Jcr:s:1oa:- Nao acho o 

projecto do. governo porfo:to, tenho-o dito mui., 
tas vezes. 

O Sa. FEttCIO DOS S~Nros:'- Não posso dei
xar de estranh'.lr o procedimento , do governo . 
exigindo de .nóe .nos ultimos dias da legisla-
tura. uma decisão. • . . · 

O_ Sa. EsPINDOLA:- Aguarde o. projecta e 
o discuta. : · · · . 

O Sa. · F11:L1C!o " DOS SANT,JS:.:._ Aguardar· o 
qM ~ Elle ahi está. imposto como uai artigo 
de fo· e ··porta.n to tornando inutil a ·. discos·· 
são. 

O SR. RA·ns110N..1.:- Crê ou _morre.· (Riso'.) 
O Si. F.11L1c10 oos -SANTos:- Só nos resta· 

pedir que-se o adie iiara a eessãO seguinte, de 
modo que o pa.iz se pronuncie. Por·minha parte 
não me con.1idero a11torizado.,, 

O Sa. PRESIDENTE:- Observo ao.nob~e de
putado que està finda o tempo da i"' parte d:l. 
ordem do dia. · · 

Voz11s:- Deve ha.ve1• alguma. tolerancia •. 

O Sn. F1:ucro nos SANTOs:-Vou abreviar; 
Não estudarei outros defeitos do pl'ojecto que 
Jemolllltram a pressa com que foi concebido e o 
condemnr.m portanto.à inviabilidade. 

Assim não indagarei como lia de o governo 
determinar o dia em que· as escravos attiugem 
aos 60 nnnos, visto como ra.rissimaa poderão 
ex:hibir certidão de idade. ( Apa1·tes ). As ma
triculas não dizem ·qual o dia do nascimento': 
em qua.si tolas declara-se apenas que o ·escravo 
tem tantos annos, mais 01.1 menf!s. (Apoiadas.) 
Ora, não é pequeno este embaraço e nem •ei 
como se ha c.le sup~rd~o. · 

Mas, senhores, ainda ba uma. incongraencia. 
curios_a: O_ projecto ~eatroe-sa, desfaz-se por 
um v1c10 interno. (Riso), Elle preceitua. no 
seu art. 1•, onde está a chave do sy11tem~, que 
os.: e sera vos se libertarão -pela idade, ficando 
livres desde logo os que tiverem. 60 anuos, e em 
seguida os que attingirem essa idade. Ora,: é 
o mesmo projecto que torna impossivel a qual
quer escravo chegar a.os 60 annos. (Apartes.) 

·Com effeito, determinando um .artigo delle 
qa.e . serão libertados de prefai-encia, pelo fundo 

·de_ emancipação, os que tiverem mcmos valor, 
evidentemente esses aerão os de 59, 58 e 
57 annos -e-. assim por dia.nte em progres11ão 
decreacente. · . 

O Sa •. RursnoNA:-São os que menos va-
lerão' · · 

O Sa. F.11:L1c10 Dos S.1."NTos:-Assim, pois-que• 
rendo o art. 1° libertar os escr:i.vos que clie~ 
garem aos 60 annos, outro artigo põe·ae de 
emboscada. com o fundo de ema.ncip1ção podando 
os velho,; para que não attinjam ê.s~a · idade. 
(Riso e apartes.) 

Apczar disso, como jã mo>lrei, a. qlleatão n!o 
pód ~ ser rGsolvida antes do soculo seguinte. 

bso mostrll a precipitaç!l'.o •.• 
O SR. C.1.NDIDO DE ÜLlVl!lIRA (niinish'o da 

_querra):-Nio ha. contradicção nem preoipi· 
tação. 

o Sa. FELICIO DOB SANTOS ••• o. rapidez d& 
concepção 0 a ineornpleta gestação do projecto. 

O SR. C A.NDIDO Dlll OLIVEIRA. (ministro da 
guerra) :-0 pportuuamentll discutiremos. 

• O ~a. FEttcxo nris-S.o1.NJ:os:-Ezn tampoapre
c1are1 ·as :resposta do governo á II1inha crhica.. 

Senhores, concordo inteiramente com os qua 
desejam Nsolver do melhor modo.poasivel e no 
prazo ma.is· curto esta questão. . · 

A lei de 28 de Setembro nã? satisfaz mais as 
jnstss ímpaciencias da· opillião. Ella ·não pro
videncioó. tão acertadamente como convinha 
sobre a. alforria d:i. geração actual (apoiados e 
não apoiados). · . 

. O fundo da emancipação nio basta, ainda. 
qui;ndo fossa possiVêl quadrnpl1c.d-o ou eleviJ.1-o 
ma1e. · 
· O !ln~co m2io de terminar bem· · o .regimen · 
servil e apresentar um~ lei franca· sem rebu
ÇO.llr.sem al"f~ierepensde; :en~rar e~ ,transaeçi<}~, 
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leal com os possuidores de es.cravos (apoiados), 
attendendo ás suas ex.igen'4.s razoaveis, sem 
tirar-lhes os meios de satisfazar .aos seus com
promissos,e de modo que tenham tempo e recur-· 
sos para a substituição dos instrumentas de 
trabalho. . · 

·A transa.cção não é muito .difficil, porque 
ninguem deseja ver acabada. a escravidão com 
a morte do ultimo escravo, como se tem dito, 
fazendo injuria aos sentimentos liberaes do 
Braúl. (.Apaiadns.) 

lndelllllização complela é impassivel (apoia
dos), em vi11ta do numero de escravos ex.isten-. 
tea : nem me demorarei e.m demo:istrar 
isso, 

A lei de 28 de Setembro prometteu a indem
niziupo, mas começou por violal-a com· a li
bertação do ventre,. e não podia proceder de 
outro modo. 

O exemplo ahi está. 
Foi reflectindo na difficuldade da m1 teria, 

nas necessidades do presente e nas exig-eneias 
da. opinião que formulei meu projecto. Tenho a 
convicçiioj intima que elle é muito melhp1· do 
que o do governo, apeza-r da inferioridade da 
minba. intelligencia. Creio que acertú parque 
só inspirei-me nas necessidades publicas, sem 
prevenções, nem enthusiasmos. . . 

Estudei o assu.mpto com. inteira. liberdade de 
apreciação, sem suggestões de sympathill ou de 
antipathia antecipada. por esta ou aquella so
lução. 

urn fa ndo de amortização para libertar os s ens 
pró pios. 

O Sa. A..~DR&.PE FIGUEIRA : - E' a liberta
ção pol' praw marcado. 

O Sn. FELrcro Dos SA~TOS : - Com as van
tagens enormes de ser o prazo uma consequ~n
cia do systema e não uma declaração previa ; 
do poder-se fazei· a libertação por partes, e 
mesmo tot•l, em qualquer t1>mpo, no primeiro 
ca.so pelo peculio dos escravos e no segundo 
pelo Estado, quando as circumstancias permit
tirem, e sempre por um valor certo e decres
cente. 

O Sa. A:trnllADE F1GUll:rR.A : - A commíseiío 
franeeza jã est11dou essa idéa e condemnou-a. 
Chamou-a 'confiscação deferida. 

O Sa. FELICio nos SAx-ros : -I~so pouco im
porta desde que é essa iiiéa a melhor nas nossas 
cireurostanciaa que não foram apreciadas pela 
commissão franceza. Pari1 a proprieda.de com
mum a confiscação sera condemna.vel, mas o que 
ó tambem a escravidão senão um confisco 1 Elia 
é um facto e nã:o um direito. 

O que propõe o nobre d~putado em logar do 
meu systema ? · 

O Sa. ANt1RAt1m F1Gt11lmA : -Dil·ei. 
O Sn.. FELrc10 oas ~ANTOS: - E' necessal'io 

que queiramos alguma e.ousa. 
O SR. MANOl!.L Po:aTELA: -· Por certo.· 

o Sn.. A~\tl[l ,\D:!i: FIGUEtnA: - Basta quGrer 
o que se vai fazendo. 

O SR. Fl!LICIO Dos SAl'i'.TOS : - :Mas V. Ex • 
está desCon ten t~,como eu,com o que se esti pra 

· ticand.o. 

Em vez das complicações e das exigencias de 
impostos esmagadores do projecto do governo, 
para conseguir um fim incerto quanto ao tempo, 
proponho um. sy.stema simples, franco e seguro, 
sem impostos ve'xatorios, para produzh• a eman
cipação accelerada, que será tot.al antes do fau 
do seculo. O Sn. h10RAt11!1 FtGtlBUU : - O quo eu quero 

E' a amortização do valol' do escravo pela é que o goYerno cumprA o seu dt1ver fa7.Gndo 
dedncção de uma porcentagem annJlal. A cama- respeitar a ordem e os dii-eitoa de co.da um. 
ratem conhecimento de meu projecto e o apre- O Sn.. FELto:o nos SA:'i'TOS: -Mas como do. 
ciara. (Apartes.) seja o nobre deputu.do 1·esolver n queBt.ilo 'I 

Para os que fazem grande cabedal do raspei· 0 Sn., AN:JclADE FtGllJ!:tn,\ : -Elia. i!atd. cn~ 
to á propriedade direi que, mesmo equiparando minhBndo dii:1riBmente. 
a ~osse do escravo a.o de outra qualquer pro-
priedade, não ee póde negar qll<l alll!iate ao lo- O Sn.. Fir.ucro nos SANTOS : - Vni soguin1o 
gislador o direito de taxai-a, q ualquot• qull ella. por maus co.minhos. E' nccossario c1111alisar a 
seja. propaganda . 

Pois. bem. ·A deducç.ãopropasta será um ver- O S11. ArrnR.iDE FrGumnA: -Está. canalisa-
dadeiro imposto si quizerem: sómente elle será da no vasto leito da. l:bero.lid:i.de brazileira. 
pago na. liquidliçilo final ouqua.ndo o escravo O Sa. FELrc:o nos SANTOS: - V.·Ex. sabe 
quizer ou puder libertar-se. Nesse c1U10, do seu.. que a iniciativa paNicula.r não é sufficíente e 
valor primitivo serão deduzidas as porcentagens nem isso s.a.tisfaz a propaganda., Ella só não ter:i. 
dos. aunos decorridos. · razão. de 11er quti.ndo o governo tiver determi-

Uma vez d~terminado o valor actual que :fica nado· um sysLema. de emancipação razoavel. 
inscripto na matricula (e isso é um ponto ca- Adaptado a qtte proponho ..• 
pital do meu projecto) o possuidor entra em O SR. ANDRAnm FIGUl!IRA : - A prppaganda. 
coMa corrente, para assim. dizer, com o es- pedirá um augmento da taxa para. diminuir o 
cravo e va.i amortizando o valor com a porcen- prazo, . 
ta~em, seja ella cons_idera~ imposto r~tido. o Sa. FELICIO oos,. SaNTOs ••• póde-se 
!lBJª tomada como sa~ar10. E um systema tg~al conter a prop~ga.nda no aeu impulso rrwoht
ao que. se tem pratíc~do. com os colono.a. S1 o cionario. Com. eft»ito, a avaliaç~ definitiva 
es~rav~. morrer esl.á hqmdada a con~a · 0 pro: 1 f~râ cessar a espec1~l11;ção dos falsos a.bolicio
pr1e~10 p~rde o valo~ e herda as pol'cent.a nistas que andam alhc1ando escravos para ex
gellS decorridas. ploral-os e 3S pert11rbo.1\Ões do trabalho qae co-

F.111 vez de 1>11-gar impostos para libertal' es• \ nhecemo1, resultantes dos pleitos de lib1trta9ão 
eraTOS lllb_eioe, ~ proprietal'ia. fS.6c.t~a d~ faz8?' $vezes indecentes. · . 
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O systema. lega.lizado da. diminuição de valOr 

se impl)rá como solução terminante e todos de
verão obedecer a lei. De mais, quem. nos accu
sa.rã razoavelmente si a !ei de termi!l.ar a eman
cipação total antes do :fim do seculo 1 

Qual o paiz que se terá. sabido melhor dessa. 
· difficuldade ~ (-4 .. partes .) O syatema que prop uz, 

presta-se á. correcção. Si a parla.rnento quize1· a. 
emancipa.ção menos accelera.da póde emendar a. 
porcentagem para 4 ou 3 °/o. Com 6 °/o ella sa 
fa.ri antes do :fim do aeculo, porque note-ee que 
não levei em conta a cifra. a mortalidade nem o 
fündo de emancipação-

E' necessario fazer alguma. cousa e si alguem 
tem melhor idéa e:x:hiba.-a : cumpI"irâ am dever, 

Uma differença capital ha na minha idé:i. e 
na. do governo. Este, contemporisando com a 
pi.-opagauda. sem resolver o problema, :i.nim~a e 
quando quizer contel-a será. tarde talvez : além 
disso elle diminua o valor da propriedade es. 
crava, mais pelo sob!'esalto dos proprietal'ios e 
em proporções indeterminaveis do que pela. sua 
ta.bella de preços de resgate Ell proponho .um 
desconto annual em proporções definidas. 

o SR. Â1'DMDE FIGUEIRA dii· um a1:1arte. 
o 8n. F.lllL!CIO DOS_SA~TOS:-0 nob~e deputado 

que me honra com sua attenção, mostra-s~ mais 
defensor dos interesses dos propriebrios da es
c1·avos, do queelles mesmos. Com effeito, leio 
em manifestações da.lavoura, em rapreeenta
ções dos clubs agricolas, ouço de amigos meus 
lavradores que, para satisfazer a. sem; compro
misso~, e cuidar nos meios de s11bstitaição dos 
braços trabalhadores, basta á grande lavoura a 
posse neto perturbada dos escravoe actua.es por 
iO annos. Men projecto garante até ao fim do 
seculo o trabalhador escravo ou seu valol". O 
qne mais quer o nobre deputado i 

O Sn. MA.NOEL Pon.TELLA :-A idéa. merece 
estudo. 

O Sa. FELic::ro nos SANTOS :-Basta que o eys
~ema. do meu projecto seja respdtado por tempo 
lg"aal ao decorrido da lei de 28 de Setembro de 
1Bii iité hoje •.•. 

O SR.. ANDRADE FmuEll\A :-Os ospiritos não 
esta.vam preparados em :187:!. Hoje a propa
ganda tem ma.rcha.do, não ha. negai-o ; .hoJe a 
aci;ão será· mais pl"ecipitada, · 

O SR. FEL!CIO DOS 8.ANTOS :-Por isso mesmo 
é necessario a.ttendel-11- no que for razo1.1vel. 
Confosso que não posso censurar os que desejam 
vel" .terminada. a. ese ra vidão no :fim do seculo. 

O ·sR. AF!10Nso CELSo JUNro:a : -Duvido que 
chegue até lã. · 

O SR. FEucro nos SA.NTOS :-Vê o nobre de
patado pelo Rio de Jauei1·0 ? Ahi está a o pi
nião do abolicioni~mo, ahi està o que querem 
alguns defensores do projec~o do governo. 

será o resultado, -ma.a qua.•do· termina.ri a. es
cravidão ~ 

O SR. A:rrnR.ADE FIGUEIRA :-Diminue-ee o 
valor e eleva-se o fundo de emancipação. 

O Sn. FELIC!O nos SANTOS :-Isso tudo é in-
sufliciente. · 

O SR .. AFFONSO CELSO JuNIOR : -E o factor da. 
Pt'Opaganda ~ · · 

O S:a. F.ELIC!O DOS SANT03 :-Ouça o nobre 
deputado pelo Rio <le Janeiro. Ahi esta pol"qne 
o abolicionismo prefe1•e o projecto do governo_. 
O meu faz desa parecer o factor revoluciona.rio, 
Os !i-bolicionistas querem hoje o p;-ajecto Dan
tas para p~direm amanhã outro mais radical. 

o SR.. AFFONSO CELSO JUNIOR :-Fazer o mea-
mo que no Ceará e Amazonas, prepa.ra"r para 
isao. 

O iila. ANoEADJ.: FrGOJl:IRA :-0 nobre depu
tado não ouve dizer já qu" querem fazer o 
mesmo que no .A.ma.zonas e Cea.râ? · 

O SR. FELICIO nos SANTOS: .,....Sr. presidente, 
creio que estou no bom caminho. De um la.do 
ouço a opinião doa que querem o statu quo, de 
outro· o dos que pretendem realizar a idéa. pelo 
pr-0cesso summaris<imo cear~nse e amazonense, 
Como não me parece qne as nossas provirwias 
este~am em condições igua.es :is do Ceará e 
Amazonas, não os posso acompanhar. Sfao nm 
meio termo razoa.vel que desejo ver adaptado 

.legalmente. Acho-me entre dous fogos (riso) o 
dos que nada querem, sem refiectir que assim 
impellirão os que querem alguma cousa. para 
o grupo ra~cs.l e o dos que, embora aceitando 
a tregoa do· goveI"no, nao poJem ocultar seu 
objectivo real-a 11boliç-ão immediato. sem in-
demnização. . 

. Só um systema definitivo, como o que propuz, 
póde conjurar o perigo e justificar a repreaslto 
dos revolucionarios. 

O apla11so que tenho ·achado dos mesmo!! in· 
teressados e de homens políticos de limbos oa 
partidos,e cuJo bom senso e intelligencia e~cln.~ 
recida respG1to profundamente,enahe-me desa• 
ti~fação e coneola.-me no dissabor de ver-mo 
apartado, só nessa qu<'atãtl aliás, ela amigos com 
quem tenho sempre militado. 

Cada dia convenço-me m11ois que o systema 
do meu projecto é o qae ha de triamphar afinal. 

Si isso acontecer ,não será maior o meu pra
zer do que a gloria do nobre presidente do 
conselho, poI'que só a sua coragem civica terà 
+ornado exequível meu systema e aberto o. ca
minho. 

O proc~dimento do governo por tal forma as
sustou a. grande lavoura que a. obrigará. ·a pro

~ curar depressa os meios de s11bstitui ção do tra
balho servil e a aceitar as fransacções razoa. 
veia. · 

O Sa. Amm.ADI!! FIGUEIRA :- SãD 5() ou 60 
mil liberdades annualm13nte. 

O projecto do governo, parece-me que eom 
razão, é con~id.~rado como um espantalho pal"a 
011 intransigentes. O nobre pI"esidente do con

as p~rtllrba.- selho nio logrará provavelmento fazel-o passar O Sa. F. B.sLtB.1.RIO :-Fóra 
ções. ' no parláinen&o •. 011tro ruà que, aproveitando-º Sa. FELlCio Dos SANtos :-Si o povo bra· se do eff'<Jito produzido; colherà o fructQ. S. E•i(. 
zileiro puder pagar os impostos pedido; e si o . aerà a Bentine.lla perdidR,- mas nio 1erá menor 
projecto puder 1er exeea&ado ltalme1ne es1e 1 o ·léu Dl.Gl'ecimento poi< i.aao~ · · · · : 
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. Si merecem elogios oa que buscam a glorh 

co:o a certeza do successo que nv&SSalla. toda.a 
as opiniões, ma.is dignos aiio de appiauaoe os 
que avan~.am obedecendo à profaoda convicção 
do dever sem esperança de exit) feliz . 

Tenho concluido. (M uit~ be11i, muitQ be~, 
o orcidor e felicitaclo.) 

- ~.?-

be:.me hoje o grato dever ·de felicito:r.a V. Ex• 
pelo · modo honroso com que se ·houve na.ge
rencia dos 11egocio1 publicas ·am soa adminis
tração, durante a qual prestou, coino era de 
esperar, os melhores au:i;:ilios ao governo geral; 
esp3cialmGnte na qaeatão dos impostos, cuja 
soluç!o abi foi a melhor possível. · 

O modo por que se manifestam hojG todos os 
nossos amigJs políticos a. respeito de sua admi
nistração; é . a prova mais evidente · de que 
V. Ex. soube. allia.r ao sen zelo e patriotismo 

Vide pag. 3:;1 do Vol. m toda a prudencia ~~ que era preciso revesfü-se 
o administrador, nas eircamst;i.ncias esP.!lciaes 

s~o em 28 de Jcli!o àe 185! 

O Sr- Rodrigues Junior:- . em que ainda se achava a provincia. · . 
Sr. presidente, pedi a ,,a.lavra para subniet- · Congratulando-me', pois, com V. Ex., pe -
ter á aprov~~.ão da cam~ra um requerimento . ço-lbe que continue a empregar o seu valioso 
a respeito de negocios da. província que .tenho · concurso, afim de que cada -vez roais se robus
a honra ·de representll.r. Sabe perfeilamenta a teça. e unifique o pattUo liberal do Ceará. · 
carilara que em consequ~noia. da posiç!to emqne . :-Sou com todo. apreço e estima, etc.- Leão 
nos oollooá.mo~ perante·ominieterio passa.do, VeUoso.>· 
eu e os meus dbtiactos comprovincianos e es- o SR. R ATISBONA :-Cuidava do bem publico 
peciaes amigos, deputados pelos 1°, 3° e 6° e não ·de aposentar a.migos. 
dislrictos, · foi demiltido do logar de vice-
presidente da provincia o distincto cidadão O Sa. Tao11uz PoxP:e:u :-Esse documento é 
commendador Antonio Theodorico da. Costa, escusado, porque. ninguem acrnsou o Sr. com-
nOS110 amig~, e nomeado para sub&tituil-o o. mandador Theodorico. . 
Dr. Antonio Pinto . Nogeira · Aecioli, nosso . O S:.L R?I>RlGUJIS Jumoa :-A· esse mesaio 
adversa,rio e mea dlis~fect?, ou antai, inimigo cidadã? o illustre .Sr. Visconde de Páranagnâ. 
pessoal. · dirigiu-se nos &eguintes termos (lê) : 

O Sa. ANTONIO P1!fl'o:- Mas elle ú li- . ~ Gabinete do pre~idente do cons·erho e~ 27 
beral. de Dezembro de i832. 

O Sn.. RoDlUGll':e:s JuNtoa:- Eates actos · <r. Exm . Sr. commendador Antonio Theodo
pra.ticados 'pelo ministario 24 de Maio, logo d~- rico da Co5ta.-Corre-me o dever de reconhecer 
pois que contra. elle no~ pronunciâmoe, não os bons serviços que V. E:t. presto11 <iurnuta o 
pod.iam ter outra explica9ão sento • •• represa.lia tempo _do seu ei:.ercicio na admioistração deaan 
e vingança. . provincia, louvando-o com e11pecialidade pelo 

O demitlido é ttm cidadlo.que aa reeom01en- que toca á revogação dos imposlOa incooatita
da pela intelligeneia, pradencia, toleraocia 6 cionaes de importac;ão.-Son, etc.-Visconck 
por serviços prestfidos á causa publ:ca, cspe· d~ Paranaguà. >_. 
cfalmente nos ultimoa tempos quando ·esteve· Chamo. agora a attençio da camara para esta 
na. admiuistraçi'ío da província.. ca1•1a do pr ·sidente do conselho do g11bine· 

Serviço• reconbocidos pelo mioisterio de :13 te que dernittiu o eoinmendador Antonio Theo
de Julho que O!\ distingaiu com o. commenda. da dor1co (lê) : 
ordem da. fu>zo. e que alio atteatado1, noa docu-
mento~ qae tenlio presentes, pelos illustres •Gabinete do presidente do conselho em 4 d~ 
Sr.s. Vjsconde de P aranaguâ 0 sena.dor Leão Setf!mbro de i883. 
Vclloso. Exm. Sr. commend:idor Antonio Theodorico 

Serviços rcconheeidoa pGlo proprio miniete· da Cosia · · 
rio de 2·l .de Maio, 0 mesmo que 0 demitiu, Re1ponde11.do à carta que V. Ex. dirigiu-me 
como se ve d3 outro documento firmado p~lo em 21 d~ Agosto proximo pls~do, n& qaal ma 
presidente do conselho delll!e gabinete 0 Sr. se- commnnico11 que p8.!111ara a administra9fo da 
n adar L~f,Lyettll , e até mesmo por advernirioa província. ao Dr. Satyro de Oliveira Dias, cor
n;i i~prensa aliás b2m pouco tolerante da. pro- re-me o dever de agradecer o zelo e leal.:lade 
Ylnc1a . · ·com que e:tercau o cargo de pre>id~nte inte-

Permit"ts. acamara, em apoio de minhas a;: ri namente, por mais de tres mezee, dando asaim 
serções, ·q.ue leia os documentos a qu·e me tenho uovas provas de seu patriotismo. 
I'efe1-ido, não eó . pira sua ~ciencia como para ~u ete. .. ~Lufayette Rod1·fr;ue3.'Pe'feira.> . 
que fiquem· registrados nos annaes do parla.- O Sa. M:etoN :-Isso prova a politica dó ga-
mento. . . · bineta passado. · 

O primeiro é·o ® illus~re e:s:-miniatro do im- o ·_Sa. 'lLMBri>A. 0Lrvniu :'-A da.' A 'I 
:perio o Sr. senador Leão Velloso (l Ei:. "" 

cGa.binete do ministerio em 19 de Dezembro O Sa. Ronara~s JtrNiOR : - Quatro de Se-
de :1882. · '· tembro. ·· 

Illm. e Ellll. Sr. coronel Antonio Theodorico O SR. Ru11180NÁ :-E o que á que .elle fez 
da Costa.- Tenho a aatiefü~ilo de comprimen.tar depois 1 
a V. Ex. . . , O Sa. · ALMEtti~ Or..1v:icau::-V. Ex. bam 
· · ~veudo já. ·· a.ii~umido e. adininiatra.ção d;· sabe ; não podia . continue.r depoie da recom
provmci&. o novo prêlliden\e, Sr. Dr. Raio!, ea- posiçii> do miiliiterio. 
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O Sa~ RonRIGTJES JuNIOB. : - Pois bem, 
Sr. presidente, não obstante os serViÇ9!! rele
vantes do honrado Sr. commendador Theodo
rico foi elle demittido e quando não esfava em 
e:r.ereicio !' 

O Sa. ALvAao CHI!NIIA. - Falta. de con~ 
fiança. 

o Sa. Ta:o~!AZ PoMPl!tr : - riepresentava a. 
polUica de V. Ex.: não podia continuar. 

O Sa. RônR.HitrlllS JtrNlOR : - E o nomeado 
para o substituir o Sr. Dr. Accioli não tinha 
m@lhores titulas de recornmendaçlto . .aenão adi
vergencia. em que está commigo e meus amigos, 
divergencia. de tal ordem que ainda. ha poucos 
mezes bostifüava a. minha reeleição, e, de 
modo a. {>edir que se votasse antes no adversa
rio politico, meu competidor. · 

De posse o Sl.'. Accioli da a.dministra~ã'.o fez 
o que· bem era de prevêr, começou immediata
mente a reacção ... 

O SR. THOMAZ Po~fP.EU :-Nãô houve reac
ção nenhuma. 

O Sa. RATrsBoNA. :-Reacção até contra os 
cofres publieos. 

O Sa. RonnrGUEs Ju~oR • , .demittindo a 
muitos funccionarios ••. 

Q·Sa. THOMAZ POMPEU :-A peJido. 
O Sa. RonntGUES JtiNIOR ••• c<l.ssando no

me ações de outros ••• 

o Sn. THOM'AZ POMPEU :-As taes demissõas 
ibram essas nomeações eassadas. 

O Sa. RoDnIGUEs JumoR ... fazendo remo
ções G aposentadorill.~ com ·manifesto e grave 
prej uiso doa pobre> cofres da proviocia.. 

Tonho presente, senhores, uma extensa lista 
do todo3 eases acLoa re11ccionarios e irr eílecti
do1 do 2° vice-preaidenh do Ceara ... 

O Sa. TaoMAZ POMPEU :-Falsa. qunsi toda.. 

O SI\. Ri1.T1eooN.1. :-V. Ex. nega. tudo. 

O Sa. RoD1Ucu1s JuNIOR ••• cuj11 leitura por. 
inteiro 1eria ftLtigante para :1 ca.mara mu que 
farei pu bliClll'Íntegralmente no D iciria O ffeçi.at, 
em ~eguida ao meu discurso. afim de que seja 
conhocida do paiz e conste em todo o tempo do 
nossos anne.es. 

Houve districlo eleit.oral na pl'ovincia, como 
fosse o de meu nohra a.migo o Sr. Ratisbona. •..• 

O SR.. RA. nssONA : :..... O distric to mais liberal 
da. província. 

O SR. RooRTGOH ,luNI011.: - Onde. a razzia 
das antoridades policiaea foi a. .mais compl,eta. 

O Sa. RODRIGUES JoNlOR·:-De ·todos .. esses 
actos, Sr .. ·president~. a. qúe me tenho, referido, 
a. começar pela demissão injusta do commenila.
dor ,Antonio Theodorico e nomeação acintosa. 
do Sr. Dr •. .Accioli, tem perfeito conheciinento 
o ministefio act11al, no emta.nto, a.pezar da.s 
aia.is instantes e reiteradas recla.maçõ~e minhas 
e de meus. amigos, ainda até hoje .espera.mos 
debalde por justas ·. l.'eparações ••• 

O SR. ALMEm.i. ÜLlYEtM :-Eis a. justifica~ 
ção do gabinete pa5sado: o governo actual 
mantem oacto. 

O SR. RooarGoES JuNrOR ••• reparações devi· 
das, e:dgidas pela jus~i~a, as quaes nós e nossos 
amigos da provincia. nos julgamos com. per.feito 
direito. 

O Sa. ALru:EIDA OLIVEIRA:- O governo 
actual mantera os actoa : eis ahi a ju.stifica
ção do gabinete passa.do. 

O SR. RoDRIGO'll:S Ju:x10R.:'- Este proce
dimento do actual gabinete, Sr. presidente. 
o de manter os actos do ministerio do Sr. La
f,.yette, . ainda mesmo em yi9ta do proceder 
do 20 vica-presidento a que me t~nho re

. ferido, convenceu-me de. que a. politiea de 
odios, vinga.nça. e reacção iniciada. em ininhl 
provincfa .... 

· O SR. TaoMAz Pol!IPEU:_;Não ha tal reacção; 
"·reacção ei:iste na ima.ginaçã> de V. Ex. 

O Sn. Ron:a.IGUJ!:S JuNroR:_:. V. Eit. •. não po
dera jamais c~nteetar e obscurecer factos da. 
maior notoriedade. · 

O SR. THOMA.Z PoMPEti:- Hei de trazel-os 
aqai, acamara. ha de aprecia.1-os. 

O Sa. RonRtGUES JuNroa:- V: E:c em ve:i; 
dé confra.ria.r~se deve estar intimai;nente satis
feito vendo-me separado do governo, e sabe do. 
razão:.. · 

O SB.. THO:\J'.AZ PoMPEU:-Não, senhor, V. Ex. 
faz-me injustiça. · 

O Sâ.. RonRIGUE~ JmnoR:- Ilfos como di:i:ia., 
Sr. presidente, o procedimento do in.inistario 
actual mantendo os a.e tos do governo passado, 
sem fazer reparação ·a. netos qD.e elle proprio é 
o primeiro a reconh.P.cer ii;ijustos e acintosos ... 

O Sa. RA.TrsBONA:- Nem se tomou em con
sideração os telegramwa.s aqui recebidos. (Ha 
outros o.partes.) · 

.O Sa. Pu:smENTE : - Attenção !.Peço aos 
nobres deputados que não interrompam o 
orador. , 

O Sa. THOMA.z Po!lloEu:-.V. Ex. commette O Sn. RooRIGUll:~ JuNJoR conven-
uma. io.e:x:a.ct.idão, hei de mostrar 0 contrario. ceu-me dB que ·a. poli.tica. ultimamente ini-

ciada em minh!I provincfa havia. de continuar, 
O SR •. RAT!EB~NA : - .As portarias de d1- o.inda. que emd~trimento. publico e dajuaiiça a. 

missão têm sido p 11blicadas no .t>rOprio jornal d• que temos direito. 
V. Ex. , . . 

V. E:r.. chegou 11. negar que não tinham feito Nesta. connct;ã:o, Sr. presidente, eu que em 
contracto ca.m a Ga-eta da NomJ toda. a minha vicln politica tenho tido 

~ • . como principio - cou111gra.r a. meus araigoa a 
. O Sa. ~110~1.A.z PoMrmu : - Nlo se articulou maior dediC:1çzl<1 e lealdade, cornpartilha.ndo a 

iunda aqui easa accusação. 1 •D.a. sorlo ou prospera ou adveru-não posso 
O Sa .• R~TtlBON,l. : ...;...Con~~sto~ até a.:cnrtA do continua~ a. dar o meu fre.co. apoio no gabinete 

Sr. Acc1,Jli que foi publicada e lida aqq1. ·actual, amde. que com o ma1or pezar. · · 
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A confia1:1 ça éntre o · go'l'erno e os ·deputados 

qne o ~poiain deve ser re!li.proea. (Apoiacfos; 
muito bem.da oposição.) 

O SR. Jos:E M.uuANNO: - Mas na. questão 
abolicionista não .retira. apoio" á idéa.. 

O SR. R.A.7ISBON.&.: - l&ao não está. em dill· 
cnssão. (Outros apartes.) 

o Sa. PRESIDENTE :-Attanç.ão ! 
O Sa. Romuc;ul!s J1.míon: - Em outro dia, 

Sr. presidente, ainda espero voltar :\.. tri
huna. para. di1:cutir ro.ais de espa.'}o os actos rl)a.c
ciona.J.""ioa. inj11stos e acintosos do 2° vice-pre• 
sidente do Ceará. 

O Sa. T.EWMAz l>oMPlfü dá. um aparte. 
O Sa. Rol)EUGUES JUN!OB. :- ,Hoje não o po

de6a fazer sqm infrac9ão do regimento. Vou 
mandar á mQsa.· am :requerimeno pedindo in
formaçães ao governo. Não s~ contrarie o 
Mbrs deputa.do teremos occaaião de em dP.bate 
ma.is amplo elucidar e.,ta.s questões. · 

O SR. THOMAZ Po~!Plm :-Sim, senhor. 
O Si. Ron1uG0Es J1.mrna :-Concluo, Sr. pre

si~ente, com a. declaração de retirar minha 
confiança. e meu apoio ao governo, que não faz 
justiça a amigos acintosamente Clxautorados 
e demittidos. (Muito bem, muito bem da 
opposiç([o .) 

.Rel~l!o dos acta ~ do .2a "'ice-pesidente Dr. 
Antonio Pinto No_queii·o. Accioli nos 40 · 
dias de sua administração, e;i;trahida do 
jo1•nal Cearense, n. :153, 

O prir:n e iro acto do 2° vice·presiden te, diz o 
Cearense f,ii contraetar eon1 o jornal d~ soa 
propriedade Ga::eto. do Norte a publiaaçã:o do 
expediente do governo, questilo de lucro e de 
conveniencia parar!ltardar a publicação de st1ns 
a e tos. 

Sem attençlo á lei aa.e~ou os seguintes titulos 
de supplontes de juiz municipal. 

Em 5 de Junho 

i. 0 Major Miguel do Valla Rodrigues, 
2. • José de Mendonça Furta.do. . 
3.o Manoel Antonio [,{Jite. 
4. 0 Antonio Pereira dl.l Soaza. 
5. 0 Mano e L Datra de Souza.. · 
6.0 Joaquim Rodrigues Lima Junior. 
7. • Rogerio Au~usto da. Silva. 
8·. 0 l~nacio de Loyola Hollanfa Lima. 
9. 0 Am'\ncio Felicio de Freita.s. 
iO. José Diogenes Pinheiro .. 

Ein 6 de Junho 

H. Ca"Cimiro da ·silva Noi;-ueira. 
12. Trajano Cavalcanee de Albuquerque, 
i3. Manoel do Valle Ribeiro. 

Em i6 

f4 . .Antonio Jeronymo Fetreira. 
D~s ~argos de autoridades policiaes foram 

deuuttidoa. 

Em 4 de Junho 

f5. Joaquim da Frota de Vaseoncellos. 
i6. João Augusto de Ca.a~ro Moura. 

· 17. Ma.noel Augusto de Magalhães. 
i8. Oi• supplente de sabdelegado de Meca~ 

jana. 
i9. Antonio Cordeiro dos Santos. 

Em4 

20. Capitão Ludovico Pra.xedes de Souza Ca-
tunda. · 

21. Ten.ente Joaquim José doe Prazeres Ju-
nior. 

22. Francisco Re-rmano Gomes Carneiro. 
23. Josó Francisco Ramos. 
24. Aristiles Xavier de Souza. 
25. Reinaldo da Costa Moreira. 
26. Gonçalo José Bezerra Mourão .. 
27. MannelJoaquim·de M"llo. 
28. Domingos Baptista Va.lleta. 
29. Firmino· Francisco da Cunha. 
30. Manoel Gomes de Oliveira. 

Em 5 

· 3:L Tenente Raymundo Gomes de Oliveira.. 
32. Major Alexandre dl.l Brito Pa.iva. 

Em 7 

33. Antonio Monteiro Saraiva:. 
34. Rozendo Francelino de Lima, 
35. Laurenio Brizenio da Sil'l'a. 
36. João Corrêa. de Macedo. 
37. Manoel Sa.tarnino de Alenear. 

Emii 

38. Alferes Manoel Ferna.nd.es de Ci1stro. 

Em. !7 
39. Angusto Pessoa. 

Em 20 

40 Joaquim Eduardo (este protestou· contra 
a incl asGo della nesta. lista J!Or ter sido nomeado 
agente do correia), 

Em25 

41 Capitão Casimiro F~rraira. Cha.ve s. 

Em 30 

42. Alferes Pedro Monteiro da Silva. 

Em 2 de Julho 

~. José Ant~nio Ferreira Gondim. 

Em 3 

4~. Antonio de Magalhãea Landim 

Em 4 

45. Manoel da Brito Lima. 

Em7 

46. Be.ltha.zai: L1lli.t.s da. Costa. 
47, Joaquim da Costa Villar. · 

Filho. 
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Em 8 

'8. Francisco de Salles Torres (por vin
gança). 
· 4.9. Thomaz .Lour~nço . de Castro e . Silva 

(ideill.). · 
50. Agostinho Ferreil"ll. de Araujo (idem). 

· 5L O delegado do Jardim cujo nome não pu-
blicou. · . · 

5~. Dr. Rufino Antunes de Alencal', foi de
mittido insidioaamente de director da: instrac
ção publfoa porque não sé prestava:· ás aegllintes 
remoções; · 

.Remoções de professores 

Em 5 de Junho. 

53, D. Rosa de Viterbo Nogneira. Passos 
para Cachoeira. 

54. MaBOel José de Santiago para Monte
mór. 

55. C1111dido Acacio Fernandes Bastos para 
::\oure. · 

Em 28-

56. D. ldalil1a Tava.res d~ Miranda, da. pÕ
voação da Guayuba para esta. capital. 

Em 4 de Julho 

57. D. &.ymuiuh, Guedes Teixeira, da vil!& 
do Pereiro pars, o. cidade do lgnatú. 

Em 5 

58. D. He lell9. Br11zililla. Queiroz Nogueira 
pM'& Paea.tuba.. 

59. D. Lulza. Candida de Jes1u e Silva. p~ra. 
o Riacho do Sangue. 

Em 8 

60. Joaquim Jacintho de Sampaio (diz a. por .. · 
taria -ser avu&so ! . · 

61'. Raymundo Eugenia de Souza da po
voação de Aaaumpçã:o para a. villa de S. Fra.n
ciaco. 

62. Genuino Alvês de Lima Roldão da po
voação de Porteiraa para a villa de S • .Ma· 
theus. 

· 63 Jose Aprigio Nogneira da Silva, da po .. 
voação da Tabatinga. para a villa. da. Inde
pendenoia. 

J!lM 9 

. 64 José :f!enrique ·Teixeira de Andrada, ila 
villa. de M~ceiana por.a. a cidade da Granja; 

65 D.· Eponina de Lima Sobreira. para. a 
Guayu.ba; · · · 

66 Raymundo Jôaquim da. Silva Via.nna, da 
povoa~ijo da Conceição pQ.ra a villa de Jaguari~ 
be-me1'i.m; 

67 · Fra.11cisco Raymundo da Rocha., da po
voação da Pauagem daa Peqras para. a. vílla de 
Moraqa-Nova. 

APO~li:NTADORIA!I 

6B Tristão de Ara.ripe Ma.cedq ; 
69 Emigdio De].íino d~ Mour11. ;· 

A.. 55 . 

70 Olaudiil.Õ de -Olinda. Campell.9 ; · 
71 D. Maria Fidelina Ferreira GQllle!I (..niq 

publico11 este acto); · · 
72 Jo.~é Bezerra de Menezes, cujl!o çon4qçt1 

é irregularissiniâ ;- ·· · ·· . . 
73. O major Jusiino de Audrade :Pessoa,, foi 

demittido para d&r logar a um pei~la.rgo ; 
.l\.inda não eatà Pl!-blica.do t~o o e~pediente 

dos 40 dias, a nem sã.o conbec1do11 mui~os actOIJ 
que nâ'.I foram .publicados. 

~ 

sm em 28 do Jlllho de IBM 
Vida_pag. 362 ~o Vol. IIJ 

O Sr. A:fl"onso Celso Jn
nior :.:...senhora~. a unica moção que ·deve 
sal! votada, é a o:f!'erecida. p~lo nobre deputa.do 

.por Minas Geraea, que deu nella mais qma. 
prova brilhante do seu el1m.do espil'ito franco 
a leal. (Apoiados) • · 

Appr.ovada ou reprovada. f)sta, fillà.m. ipso 
facto prejudicadas 83 mais. (Apoiados; JU!o 
apoiados ; apa.rtes .) 

Atra.ve:i; todos os manejos, todos os subterÍll.• 
gios empregados no gebate, está claro e evi
dente que a. causa determinante de tudo é nnina 
e a meama: - o projeeto do govel'll.o 11obre o 
elemento servil. (Apoiados; apaJ"tes.) 

Reconheceu.o o honra.do deputado por Ala· 
~as. E~plfoita ou implícita.mente, mais de 
uma vez tem•aa a . Cll.Ill&r& maniteatado nesaà 
sentido. 

Ora, das moções a.presenta.das, a6 a do meu 
diatincto collega por Minaa colloca.. a quest.lo 
decisivamente neste terreno. Sd easr. moolo 
acho.-&e, pois, nos devidos termos. Só 811& 
moçã:o cumpre ser votada.. (Apoiados ; ntl'o 
apoiados ; apartes). · 
· o Sa. MAo-DowEr.L :-Sà a. camarto é q'l'IQ 
póde rejeitar a moçit') que está aobre a.~ª'"'· 

Voza:-Votos, eotos ! 
O Sa.. ÃFFOMso C1n.so J11N1oa.: - Voa. con

clair. Nem o esta.do de minha aaude, .nem a 
impa.c1encia da. eamo.ra. me permittem conti
nuar. Rl!sumirei o meu penaamento, repetindo: 
-só a p109ito do nobre deputado por Mina11 
estli no~ casos d9 ser aceita, Tudo o ma~s~ 
s'?gund:i a. e:xpre~sito que o senado conliagrou 
parlamentar, será simplesmente uma trica inde
cente ! ... (Apoiaclas; n.!o apoiarlos; ·apartes..) 

~ 

s~o Em 1 dç J-p.Tao da 18M 
Vji)e pa,, ~6' do Vol. II. 

o Sr.Leo:r.oldo deUulh.õ~s:
Come90, Sr. presidente, como o nobre deputa
do, que a.caba de sent&l'-18, agradecendo'i 
V. Ex. o favo1"de ooncader-Ru a p •la.vra aHtt 
momento. V. Flx. d teatamunba. dD8 eaforp 
. que hei feito, pa.ra. obter a pa.la.vra ·e do. o bita• 
culos que tenho eneoutrado. 
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Nilo vai · nisto uma · queixá; nem· contra . pecnaria têm · ga.nho muito com estas . provi• 
·· v. E:x., nem cóntra o governo. Sou o primeiro · denciaa, que a experi9ncia manda ampliar. 

a reconhecer ea avaliar devidamente a neces- Eu tinha muito a dizer sobre este aasumpto; 
&idade, que temº· gover_no, ~e acelerar ·eertas mas"- os poucos minutos durante os · quáes me é 
discussões, de cuJa. termtna.çao depend"e a. mar• dado occupar agora a attençJo da cama.ra., me 
chll. normal da admini.Btração '{>ublica, o por. impedem de entrar.em maia largo desenvolvi• 
is11o jamais reclamei 01.1 re_cuse1 o ·meu vo_to a mentodeat& mataria; aguardo occaaiiO mais op-· 

· 'Vários :encerramentos de d1sctll!Bão, requerido.>S pórtuu para isso., limitando~me pôr .agora a 
en:i prejuizo de minhas inscri~es. Tem, p9- chama.r aattenção do governo pa;a. estas ne
rém, resuHado disto que me têm , falhado, umá. cessidades de minha provinci_a. 
após outra, to_das as oppo_rtunida.dea d~ tt?tar de · o Slt. PusmENT:s::- o nobre deputado terá 
:negocio& de interesse _v1ta.l da . . P?~"f?Cl.8., que a opportunidade que deseja: està iD.scripto em 
represento, e dos qnaes não me e licito descu- io logar na. diecu11São das forças de mar e em· 
rar, sob desculpa a.lguma. 3• na da receita geral. . · 

Eis & razão, Sr. preaidente, porque, talvez 
com iniprudenci&; insisti em obter a palavra uos O SR.. LEOPOLDO DE BuLB~Es:-..Quero apro
tres quartos do expediente, e agr:.deço á v. Ex. veitar·me do pouco tempo que me. resta, para 
0 favor de m'a. haver-c.oncedido. . J.a.vrar nm en.ergico protesto contra certa. refe· 

Subscrevo-me inteiramente áa eou.Siderações ren.cia injusta, que aqui fez, ha poucos dias, o 
que vem de ãzer o nobre deputado do fo dis- honra.do deputa.do pelo Rio de Janeiro, Sr. Fer· 
tricto de Matto Grosso (o Sr . Gonçalves de Ca.r· reira Via.nna • , 
valho) sobre aá vias· de cowmunicaça:o · entre a. S. Ex. disse que minha provincia. vive ona-
sua e a minha provincia.. rando oa cofres do Estado e sobrecarregando as 

E' mi.ater e é urgente que o governo aLtenda suas irmãs. 
e providencie li. falta. de segurança., que ha na• Sr. presidente, este eonceit.o é fundamental-
~!:1:s communicações. Osjorna.es _de Goy11z inente errado e injusto. ' 

m incesso.n~mente por .meios de defesa A idéa. de que a província de Goyaz é onerosa 
()()ntra os insultos dos gentios Cayapós, que ao .Estado provém do facto de se fazerem, pelo 
ultinia.mente .já ~e .nil~ limitam:. a investir ás Th11souro Nl\cional, supprimentos de dinheiro 
fazl!ndis, mas . l evam a ao.da.eia. ao ponte\ de para as despeZ&S geraes elfectua.das na provfacia 
ameaçar as mesmas povoações. Na minha pro- e da renda. geral a.Ui arreeadad11..Disse S. · Ex •. 
'Vincia, Sr. presidente, a freguezi& da Barra do queàpTOvinciadeGoyi..z temu.marendageralde 
Bngre, !lue dista ape_nas tres it;guas e meia da· qo.arenta e poucoa contos, inferior á de qualllo.er 
ca;i14i, esteve, d11raute muitos diaa, sob a im- casa. de aeccos e molhados do Rio de Janeiro. 
m1Dente ameaÇ& de um a.aaalto daquelle11 indios, Maa, Sr. presidente, não se pôde correcta
e foi preeiao que o governo da província mi!.Xl• mente caleula.r a renda gerd da. provincia..de 
dasae gua.rnecer aq 11elle ponto com um destaca• . Goyaz pela cifra arrecadada. no terri torio da 
mento de (orça p~blica.. Estai yrovideneiaa oc- provincia. Todos sabem que Gorai; é li:na pro
cuio:naea 1ómente lliio possivels e efficazea em vincia central, sem commercio directo com o es
rela.c;lo aoa povoo.dos proximos a.o governo e aoc . trangeiro, aem portos, sem. al!a.ndega1. 
911&rteis da. capital ; e ainda. aaaim nem •empre Todos sabem, e o nobra deputado pelo Rio da 
impedem o morticínio e o roubo nas fazendu, ·Janeiro devfa lembrar, que o co111umidor go• 
como aconteceu 11aquellr. freguezia, dous meze1 yano paga os iinpoatoa aduaneil'OI, nlfo em 1ua 
antes de minha partida para a córta. Tenho ~rotiincia, mas na alfandega da cõrt&, na do 
rulo de acrocfüar que 01 moradores con.tinaam Parâ, na da Bahia, na de Albuquerque, em 
alli aob a pretsllo do ierror eapalhado pela.a Mt.to Groaso. 
correria• doa gentios. · Perguntarei eu agora ao nobre deputa~o:' 
. Para 01 granda1 nuclaoa de cri~â"o e pro- s. Ez. saba, ou pdde calcular qua.nto cí q_ue 
ducção agricola diataatea da capibl o ap.l?ello paga a provincia de Goyaz ao The10aro Na.010-
ao governo no mome11to ~o perigo ó imposswel: nal de direitol de importação e ezponaçlo 
as di1tancias \Ornam improficuo e nullo qual- ne1s&1 aliandagaa 1 
quer 1occorrq. Ahi só ha um maio de protec91o, Provavelmente nlo poderá ava.liar. 
e Dão hesito em pedir qae ae deaenvolva o mais Pondo de parte a exportação doa :eroductoe 
J>.OIBi vel. : "o da.a colonias: militares · agti· goyano:;;, a só _tendo ª!D vi.ata (note~1e 1sto bem) 
colaa. ~ . . · só tendo em vista â u~portaçlo goyana. de ge. 
· f â. emte~ ~arios estabelecimentos destes na. n~ros eetra11:geiros, dir~i ao nobre. deputado f>6lo 
mmha. prov10c1a, nas zona.a do Araguaya do- Rio de Janeiro que Illlnha provrncia· importa 

· - minada.a pelos Cayapós·, Ca.rajáe e Chambioáz, annualmente mais de mil e seiscentos contos. 
e nas do Toca.ntins infestadas pelos Canoeiros Ora, como os impostos de importaçlo,;..,.que 
e Cherentes. Estas colonias tem dado exeei- não figuram na escripturação das estações fis
le11tes reaultadQff e uio l!âo on.erosa.s ao Es· caes de ·aoyaz, Ill"a.s sahem da: algibeira do con-
13{10. - 4.i~da d~. pouco, sob a adm~ilttração sumidor goy~no,- montam em .cnédia a 50 •/0 
d~ l)r_. Le;te Moraes, fu.ndon-se ·a coloma Mace- d?S "!alores importl1:4os, ~egue-se· que a pro-

. dina, ass11n_ chamada ~m honra . de. Bua~que de v1nc1a .de .Qoyaz, so em impostos de import~ 
Macedo; que a ·autor1Z0t1, p~ ampar!!-r dQa çfto, dá: ao Thesov.ro Naciotiat mais de oito

. -U.~l~ !los · Çaya~s.os . ricOil e "prosperas mil'- .centos contos por anno: Nunca a provinci& de 
" n1.cip1os do Rio B.ºn1to e Jatahy, da comarca da Goyaz gil.ston esta. aomma em um anno ! · 
· Rio Verde. ·sei e posa? a.s5evem· &O_ gover~o Vê-se, pois; guet longe de··eer uma·provini:ia 

e á camara., que a.·agncaltura .e· a. m:lusfria . pesada ao Bra:ul, et a.o contrario, uma das que 
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&uxiiiam póaitivamente a. cGllectivida.de na.
cfona.l. 

Olhada sob o pont<> de vi.ata de sua vida. in
teatina, é a província de Goyaz uma das poucas 
do lm1:1erio, que têm .os sen8 or9Amentos equi-
librados. · · · 

Em 1878, quando snbiu ao pod~r o. partido 
liberal, devia.mos 107:000$, - herança da.e _ad
ministrações conservadoras. Dentro em pouc<> 
tempo, a força de 9C-OIIO!lliaa·e probidade admi• 
nistrativa,. tanto das a.asemblêas provincíaes 
com<> das administrações libaraes, _resgatámos 
GB nossos comprpmiasos, _e hoj e a. provincia. de 
Goya.z rião deve um real a ninguem ;·tem saldos 
no fim de cada exercicio. · · -
• Os diversos sérviços a cargo da. a.dmiilistra

Ção provincial não ·a.nda.m descurados. 
·A instrucçãodo povo é objecto de serio.des

velo e de muita despeza. Todos os compromissos 
do erario ·provincial são pagos em dia.. 

Farei sentir ainda, SI' .. presidente, que a. 
provincia. de- Gôyaz abastec~ a. capital do Im
perio com eerca. de 50,000 cabeças de gado 
vaceum,. por a.nno ; a.lém do muito que vai para 
a .Bahia e para. o Pará. . . . · . 

Exporta. mais de 10. 000 arrobas de fumo, de 
15 a 20,000 couros, muito cryatal de rocha, etc. 

D.as ei>tatieticas do serviço postal ha muito que 
concluir em favoi- de. minha provincia.. E' uma 
d&à que mais lêem. Peço á V •. Ex. um pouco 
de pa.eiencia. para. aqui reproduzir umas .notas 
toma.da.e do reUi.torio da. direetoria dos correios. 

A_s communicn ções otlicia.l e postal, no e::s:er:-
eicio de 1882-1883, foram de 8.470 objectos, 
representando 63.UO portês. A correspon
dencia. particular, ordinaria e registrada, . foi 
de 35.384 objectos, 67 .278 portes. Livros e 
i.mpressos,i.671 oa. 2.945 por~a. Nesse e::i:ercicio 
recebeu a miuha provb1cia 32.979 jornaea. 

Comparando a estatistica posf.al de minha 
provincia. com as de varias outras, vejo com sa
tiafação que a de Goyai: não estil. no rol das 
mais atrazada.a. 

No mesmo exerc:icio a. que· me referi, e em 
que a provinoia de Goyaz importou L67i livro• 
e folhetos, receberam: o Ama.zonas. 966 ; a 
P&rahyba, 522; o Rio Grande do Norto, 312; 
Sergipe. 210 ; ·e ·Ma.tto GtoSso, 88. · 

A círc11laçllo das folhas periodica1 em Goyaz 
é de 33.000 exemplares J!Or anno, como ae pode 
ver da osta.tiatica offio1a.I ; e ó de IS.DOO na 
Parahyba., de 24.000 em Sergipe, de 21.000 
no Rio Grande do Norle e no Pianhy, de i9.000 
n.o Eapirito Santo, de i4~000 no Amo.zonas a 
de 4.000 .em Matto Grosso. 

Na esfatistica. a qmi devo estas notas, só es
tio acima da minba provi.nela. em impo1·tação 
de. livros, folhetos ~. jornaee as do Ri.o de J a· 
neiro,_ S. Paulo, Pernambuco,. Minas, Bahia, 
~ará, Ma)."anhão e Rio Grande .do Sul. · . 

Tendo·se em vista as düferença.s de popu. 
lação, não se póie deixar· de reconhecer que 
Goy&z é uma das pro:w-it1cias que mais lêem. . 

· · Tenho· fundadas· ra.zõea_ para affirmar, Sr. 
presidente, que a minha provincia. nem (das 
mais atraza.daa e nem ·das mais onerosas ao 
pai z, B. · despeito de sua desfa.voravel posição 
geogra.ph_ict. e . do ponco ~afejo1 qué até hoje 
há merecido do governo nacionãl,. 

Â proposito destas considêraçõe9,. preten~ia 
tratar hoje de nm assumpto, que não" e só do· m
teresse ;>eculiar da. provincia. dé Goya.z, ·mas 
sim de alto valor para a prosperidade geraI do 
lmperiô. Refiro-me .à. navegação do Tocantins 
e do AI'aguaya. · 

·Vejo, porém, que estão esgotados os minutos, 
que me foram concedidos; !!· assini limito-me 
a padir a V. Ex. 11.ue, em.oecar:;ião mais oppor
tuna, seja airi.da benevolo p::.ra comniigo e 'me 
dê ensejo de discutir este aesum~to, que é dos 
mais interessantes pará o paiz. '(Muito bem:) 

SéSBão em 24 de Julho de 1884: 
Vldo pag. 3u8 do Vol. III 

O Sr. Leopoldo de Bulhões: 
-Sr. presidcmte, ao entrar na <iasa. foi-me en
tregue esta petição, que eu passo a ler, a·ntes 
de en via.r .â mesa, e que é dirigida ao parla
manto pelos professores interinos dil. Eso::Ql.a 
Normal da. Côrte : 

\< Augustos e dignissimos Srs. reptes.enbntes 
da naçio. 

e Sendo notorio qne o bacharel Alfredo Mo
reira.· Pinto se entrega, ha. longos a.nnos,. ao 
estudo da geographia do Brazil, do que são ex
uberantes provas os se as trabalhos jã publica.• 
dos sobre t:1.l mataria, geralmente bem s:oaitos 
e até a.doptados eIIl varios estabelecimentos de 
instr11cção,. quer publicos, quer particulares, . 
julgamos que o seu Diccionarir:I Geographico 
do Bra~il será., _pelo menos, um e::i:cellente 
a11xiliar para o ~studo de tão importe.nte dis-
ciplina. · · 

e Assim, e pois quo a. respoito dease diccio
nario já externou honr<>sojai:i.o uma respeit!ivel 
e idonea commissâo officiaZ, a publicaçlo de 
tal obra- plenamente justiticada. - significará. 
um relevante serviço prestado áa lettras patrias. 

e: Nesta convicção, fa.zemos. um appello ·t1. 
illustra çio .e a1> patriotismo de VV. E Ex., augue· 
tos e dignieeimos Sra, representantes da. nação, 
para que seja o governo imperial autorizado a 
toma.ro a. si a. publicação do ~udido Diccionario 
Gsographi~o do Bra.iiZ. 

e: R.io de Janeiro, 11 de Julho de :1.884 •. 
e Os professores interinos da Escola Normal 

d11 Córte :· . · 
Dr. Evaristo Nunes Pires. 
Benjamin Constant Botelho de Magalh4es. · 
Ferreira Vianria Filho. 
Alfredo Coelho Barreto. 
José F. Halbout. 
Dr. Afl"olllló Carlos MorAira. 
Frederico Carlos da Costa Brito. 
Manoel Cyrídião Buarque. · 
Valentim. Magalhães. · 
Conego Am11.dor Bueno de Barros. 
Benedieto R. da Silva. · 
José _de Soaia Gayoso. ~ 
Pedem oa professores da ~sc-Ola normal; cômo 

V. Ex. ac:i.ba. de ver, Sr. pre1ideute, que· o 
l'_a.rlamento autoriza ô. gonrno 1( ~11bllc~f ó 
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Diccionario Geog1·aphico do Bi"azil do Dr. ! á autonomia reciproca dos eleitores e de seus 
Alfrefo Moreira Pinto. 1•epresentantes no parlamento, póde-se-pôr em 

Sobre o objecto desta petição um projecto j~ duvida a urgencia de semelhante reforma. 
foi formulado, apresentado acamara e, como me Não ha muito tempo, Sr. p1•esidente, que foi 
recorda o nobre deputado pelo Ceará, tem discutida e votada a lei de 9 de Janeiro, que re
sido dado para ordem do dia, acompanhado formou profundamente o regimen eleitoral an
de um parecer da cominissão de instrucção tigo. Feita a primeira experiencia dessa lei, o 
publica. parlamento procurou s·anar as suas lacunas, 

.Peço a V. Ex.não o retire da ordem dos nossos corrigir os seus defeitos, retocando-a em muitos 
trabalhos, afim de que seja submetlido á dis- pontos; ainda hoje trata-se de melhoral-a, e 
cussão em breve tempo e, como espero, appro- neste sentido foi apresentado ao senado· um 
vado por esta augusta camara, projecto, que lá já se discute e que provavel· 

Os reaes merecimentos da importante obra, mente virá, ainda nesta sessão, á camara dos 
a que me refiro, não podem ser postos em du- Sr~. deputados. 
vida; o juízo da impr,ensa foi-lhe muito favora- . Completada a lei de 9 de Janeiro, escoimada 
vele não menos lisongeiro e honroso o parecer das imperfaições, de que não poderia deixar de 
da autorizada commissão, que foi nomeada pelo resentir-se, porque ella operou uma reforma 
governo para examinal-a. impor: ante e coro plicada, acredito que podere
. Entendo que o parlamento prestará um mos adiar, para tempos mais calmos, a discus
serviço ás lettras, á instrucção publica do paiz, são sobr,, a substituição do voto uninominal 
facultando ao governo os meios de dar publi- pelo fücrutinio de lista. 
cidade ao Diccionario Geographico do Brazit, O açodamento nesta materia e incomprehen• 
e por isso, a mei:t turno, subscrevo a petição sivel e mormente na actualid, de, em que só 
que acabo de lei· e envio a mesa, pedindo a devemos nos p1·eoccupar com o magno pro
V. Ex. ao mrsmo tempo que a mande publicar blema do elemento servil, com o qual o governo 
no Diario O ffici'.al. tem-se identificado. 

Foi para este fim que pedi a palavra sobre o Respeitemos o systema da lei de 9 de Janei1•0, 
. expediente. não alteremol-o por emquanto em seus pontos 

Passarei a tratar de outro assumpto si V. Ex. capitaes, o que não obsta que tratemos quanto 
o permittir. antes de· emendar e corrigir certas disposições 

o SR, PRESIDENTE:- V. Ex. continúa com secundarias da mesma lei e de seu regulamento, 
a palavra. as quaes a experiencia tem provado que são in

convenientes e inexequiveis. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs :- Sr. presi- Apontarei, para exemplo, .as disposições dos 

dente, o actual systema de eleições dividiu o arts. 18 e 22 da lei e as dos art. 176, 178 e 
Imperio em 122 districtos eleitoraes, como 183 do regulamento, que determinam os prazos 
V. Ex. sabe. Alguns chefes politicos recaiaram dentro dos quaes devem ser apresentadas á 
que esta camara, composta de representi.ntes junta apuradora as authenticas das eleições das 
dessas pequenas circurríscripções, se esquecesse parochias, assim como os relativos ao segundo 
de sua alta missão, deixasse de attender ás escrntinio. 
necessidades geraes do paiz, aos grandes inte- Diz 0 art. 176 do regulamento n. 3029 de 9 
resses da communidade J:irazileira, para só se de Janeiro de 1881,- que eu tenho a vista : 
occupar com intere"sses locaes e questões de « A apuração geral sB procederá pelas au.~ 
campanario · thénticas das actas das el~ições de que trata o 

A experiencia, porém, veiu provar, Sr. pre- art. 171, dentro do prazo de 20 dias, contados 
sidente, que esses receios eram infund;uios e do em que ellas se t,iverem feito et0., etc., etc. 
que ais preveBções contra o voto uninominal « § 1.o Qualquer que seja entretanto o nu
eram filhas de um preconceito, que o antigo mero das recebidas, a apuração se fará até ao 
regímen despertara e desenvolvera em muitos fim do referido prazo de 20 dias. » 
dos nossos homens publicos. Ora, Sr. presidente, dentro do prazo de 20 

V. Ex. é testemunha de. que aqui tem-se diaR é impossível que as actas das eleições de 
discutido, -talvez mais do que em outras épocas, grande numero de parochias, em minha pro
assumptos de ordem gBral; e para confirrnal-o, vincia, se achem na séde quer do 1° quer do 
é bastante que eu recoi•de os projectos que esta 2° districto. Para que não f>e possa ter a mais 
camara, n2sta sessão, approvou e enviou ao ligeira duvida, sobre isto, é bastante que eu diga 
senado, e M questões que ella tem debatido : a quB, alem das grandes distancias que separam 
reforma judiciaria, a adjudicação forçada, a muitas parochias da séde dos districtos, as com
locação de serviços, a emancipação dos escravos, municações postaes não são e não podem ser 
política geral e finalmente as leis annuas, que entre ellas frequentes e regulares. A parochia 
têm sido objecto de longo e detido exame. A da Boa-Vista 'lo Tocantins, por exemplo, dista 
attenção da camara não se tem desviado dos da villa de Cavalcante, séde do meu districto, 
assumptos que immediatamente se prendem ao 230 leguas,e entre uma e outra localidade, mes
bem estar geral. mo quando º' rios não e1nbaraçarp. os estafe-

Força é confe,sar, pois, que o systema da lei tas, as communicações postaes são mui difficeis 
de 9 de Janeiro não provou mal entre nós. Si e demoradas. 
ha conveniencia em substitnil-o pelo escrutínio A's vezes, Sr, presidente, legisla-se aqui 
de li.sta, que já conta tantos adeptos entre os 

1 

sem ter-se em consideração as condiçõe'S espe~ 
p[\rtnloa ·eonstitucionaes e é apregoado como o ciaes em que se acham as províncias do in
'lly'lítemn ''eleitu'ral q_u:c mttia g-arantia-'S uil'erm:re teriur ; e por iaao n-ão raro h\ :vemos ruJ autori-
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ífadea em diffic1lldades . para cumprir a lei. 
E' precüio iião se esquecer o parlamento de 
que lá as povoações são. muito di~ta.ndaâas 
wnas da.a outra~, os caminhos pessimôs; eor
tàdos de rios caudalllsos,. cuja. traVesi:iia é sew-
pre môrosa e cheia de perigos. . .. 
. O governo, . Sr. presidente, tanto compre
hendeu à necessidade de alargar os prazos 
lixados pela lei, que, no·§ 3° dó rnesino art. 176 
do regulamento de 9 de Janeiro, estabeleceu: 

« § 3. 0 Si nenhum dos cidadãos votados 
recinir ã maioria ab~oluta de votes nos termos 
<:lo art; !78, marcará o juiz de direito. no~o 
prt,i.zo, que não éxcederá a outros 20 dias, p~ra 
li.ova apuração geral coin as authenticas que 
na prin1eira tiverem t"altaclo e forem recebidas 
naste segundo pI"a~o. " 

Neste ponto o regulamento corrigiu a lei: 
esta só marcou uin prazo, àquelle permittiu 
li.u.e ó presidente aa junta apura.dora, dadas 
certas circuinstaiicias; designasse novo p.-a zo 
para que ti:>das as authentieas das actas elei
toraea pudessem chegar ao conhecimento da 
mesma junta. Esta. providencia do regulamento 
Ílão e aiD:duatisfactoi'ia, porque, dent.-o mesmo 
"do de 40 di!IS, não poderão vir das mais lon~ 
gfoquas pli.rochias â séde do meu districto as 
respectivas antheilticas das acta·s das elei-
ções·: . 
. «No caso cie segundo escrutínio, diz o art. i 79 

do &llufüdo regb.IamentO, o·._ presidente dil. junta 
expedirá os nec'essarios avisos ·para. q ne se pro
ceda a nova. eleição 20 dias depois de. apuração 
gil.ral.-. 
. Sr. presidlmte, não tenho necessidade de re.;. 
pro:l.uzi_f as .consider~llea qu~ aca.oo de expe!1• 
der, para provar a inconvemen eia desta d1s
posiÇão,· nos termos em que está concebida.. 

E'-aõsoluta:i,ilnte impossivel que ta.es com
municaçõese avisos alcanc~m. no devido tempo, 
a. todos os pontos em q_ue devem cb~gar. 

O prazo de 20 dias improrozavAl, taxad1 in
di1linctamente para todos os dislrictos do Im
perio, é uma anomalia, que não póde por forma 
alguma. ser mantida na legislação ; si não fõr 
alterado, ha de forçosamente dal' Jogar a. muitos 
abusos. · 
· Na ultima ·aléição geral . a que se procedeu 
no !• diatricto de .minha provincie., ·o governo 
vfo-se obrigado a. remetter os avisos do presi
dente dJ.jonta., convocando a·segunda reunião 
do corpo eleito_re.l, por meio de a~enteB da força. 
publica, porqne pelo correio não chegariam 
&Ileu. tempo em muitas pnrochias. , . 
· E na eldção provincial, que ae~ba. de ter 
loga.r, no 2• districto; as pel'turbações c~ usadas 
p_~la exiguide:de do ·pra?.o determinado pPlo 
art. i 79, .aera.m em reiSultado a ·e~clui!ão da. 
assem~léapri>vincial de mui!os candidatos, que 
li aevtam Ô.d ter assento. Eis o caso : 

Procédeu~se. a eleiçâ:o. Em primeiro escru
tinfo sómentê dous candidatos alcançaram o 
quocien~e e todos os mais tiveram de ir a se
gundo. Como; porem, os aviBos do presidente da 
junta a.purad·ora s'õ chêgassém a algumas parri
ehins, sõm'eut·e nestas 1'-0uv' nova eleição, dei
l:aildo todas 11.'< oiítràs da pro~unci~i'-aíl. Em 
êi:Jnii'ii u~ni:lie. 8.iafu; líiaiil oi t\á.nfilda\ós . · ue 
~b~ ~mrabi1!~ ~~ 1ili ·\iillfüfü~ e ti\1& 

gnificallte soiil.ma, em segundo eacrutinfo; foram 
âiplomados ; e os que em primeiro escrutinio 
conseguiram grande vôtaÇão e que.li que o 
quociente lPga.l foram excluidos aa. aasaml>láa. 

Pode-se dize!" e com muita razão, Sr. preài• 
dente, que neste caso ós membros da asaembléa 
provincial, por pai'te ao 2° districto, re[!re• 
sentam a minotià 0 não a maioria dos eloitore1 
do mesmo àistrieto. 

Sr. presidente, eu pretendia apresentl!.r um 
projecto, corrigin:!o estes defeitos da lei de 
9 de Janeiro e do seu respectivo regulamento ; 
não o farei, poréin, visto ter a. commis1lo 
:uúxta, encarregadà. de rever a alludido. lei, 
submettido 8. consideração do senado o iseu 
trabalho. Aguardo a discussão desse parecer, . 
nesta camara, para addfoionar-lhe a1 emenda.a 
e a:lditivoa que julg'.\r co1.1.veilfoates. 

Aproveito a opportunidade para d'eeta. tribuna 
levantar. urna ql!estto . importante1, ll sobre a 
qual m•lito desejo buvil' a opiniã!> de V. Eit. e 
a do governo; 

V. Ex. sabA; Sr. presidente; que enorme 
desproporção existe entre o eleitorado e a po· 
pulação do lmperio, elevan.do·se esta a., •• , •• , 
12.000.000'de habitantM e aqlllllle a. i45.000 
eleitores apenas~ O meu illustre l'.llesti'e Sr. 
conselheiro José Bunifaeio, no senado, ~emons
tro u, á toda a evidencia; que o alargamento 
do sufi'ragio é uma imperiosa neeeuidade e um 
dos mais serias compromissos do partido liberal, 

O gabinete de 21 de Janeiro, como a. <.111.mara 
ha de recordar-se, cabiu envolto nessa bandeira. 

Sendo assim; entendo que não ~evemos regn.
tea.r o direito de voto, int<;rpretando com rigor 
inj11stiticavel a lettra da lei de 9 da Janeiro e do1 
artigos da Constituição a que esta lei a0 refere. 

Ora, Sr. presidente, consta-me que muitas 
mulbere~s, que se acham em c:indiçõeí d~ in;;. 
screv,,r-se no alistamento el~itoral, jA fizeram 
s"m re ;nerimentos ·neste sentido e pret&ndam 
apresental-<lS, logo. ·qu~ se iniciem OI traba
lhos <la revisão deste· ali.no. 

Consta~me ma.is que alguns magistrados 1l0 
de opinião de q11e taes requerimentos devem 
ser aceitos, e ili estive1•em 11c:oóipa11hudo1 de do·· 
curo.entos que lJrovem a idale, a renda, reaiden
cia, gozo da diI"eitos politicos, não poderio dei
ur de ser deferidos; po~q ue o ae:ii;o nlo é motivo 
de exclusão. Cônheço mesmo algan11juizea qae . 
·assim pensam. · . . 

ApreSl!o"me em e!nittir .o nj.eli juizo aob1·ê 
êste. grave questão, e acredito qne elle n«o 
soffrêrá. impngnação alguma por parte de V. Es:. 
e desta camara, p·orque nada mai:S farei dti que 
dedllzfr do ~ rt. i 0 da. reforma eleitoral e doi 
al'ts. 91 e 92 da Constituição o que nelles clara'
mente 'Se 'co11t'ém. 

As disposições da · ComitituiÇão do Imperfo; 
as que.as c.~abo de apnnt~r, Sr•. presidente, 1iãb · 
direito ~e voto áe mulheres. Isto é inquestio• 
na.vel, com~Yipasso a mostrar : · .:. 

e Diz o art. gl .... têén direito cie vo·to·naB eiei 
Ções primariàs~ .. . . 

~. § f.ô os ciàa:daos que:.eativere~ no .gozo 
·de ae,11s direitos polhicol! ; . · . . : · 

ll § 2 ;~. O_s· estrangeiros ilatttr~i,h'aoe: 'li.:. 
nhi 'Bt. 1!~dei~·:pat-e~ij· M'à~::·aU" 
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vida que n& e:s.pressio-ciclaclã-Os-est1o inclrii
das as mulheres. E si iet() não é e:s:ac to, si a in
tenção do legislador era referir-se só aos . ·ho
mena, é força convir enUio· que, na nossa so
ciedade as malhares Ilio têm direitos; mesmo 
01 dG s;gurança, liberdade a propriedade )hei 
são' negados, porque a. Constituíçio, tratando 
deeees direitos in.iividuaes e civis, só oa garan
te e.os-cidad<!os-brazileiros, sem . reforir-se 
uma. vez. siquer ás cidadas. 

O art. 92 estabelece o aeguiiite : · 
e Não têm direi_to de V'Oto, : 
§ f.o Os menores de 25 annos; 
§ 2 . o Os filhos-familias : 
§ 3.• Os criados de servir; 
§ 4. 0 011 réligiosos; 
§ 5.o As praças da pret. > 
Nas e:s:cl.usões explicitas especificadas neste 

. artigo, não ha referencia. ás miilheres, Sr. pre
sidente, e por um argumento a co11trario, 
concluo que o su.ffragi<l feminil estA ce>nsagra· 
do entre nós • . 

Estarei em erro? Não. Na legislação secun
daria, encontro a confirmaçi() da doutrina. ·ex
posta e não veja razão alguma que possa auto
rizar-lhe uma contest&ção aeria. 
~o art. i o da lei de 9 de Janeiro eu leio : 
e· E' eleitor todo cidadão brazileiro, nos ter-

mos dos arta. 6º, 9111 92 da CoD.11titui9llo, que . 
tiv'er renda liquida· não inferior a 20()$, eLc •. > 

O e.rt. 91, como já vimos, diz quem tem di· 
reito~e voto ; o art· 92 quem nio o tem. O 
art: 6° determina. apenas as oondições, segun
do as quaes se adquire a qualidade de cída1ão 
brazileiro. . 

O Sa • .ALnrn&. Noo.m:m..1. : - A lei para. a 
inscripção no alistamento nã:o exige como con
dição o eexo masculino. 

·" O SR. LJCOPOLOO DE BULaõ11s :-Muito apre
cio o aparte que acabo de ouvir, e peço licenc;a 
ao illustre collega que me honra. com se 11 au· 

. xfüo,-para ·registral-o. E ' condição para. o alis-
tamento-o gozo dos t!ireitos politicos, esta.tua 
o art . . c;H. Não ae ~de tomar a expresslío ~i
reito pofüico na t.ua accepçro .restricta,.direito 
de votar e ser votado, mas em sua significação 
lata. e_commum, como capacidade para.el:eriler 
funcções publicas, capacidade inherente á 
qualidad~ .de cidadão brazileiro. Outra inter· 
pretação· aeria inadmisaivel, porque .raria do 

-direito po!itico con~ição de si mesmo, de seu 
prop.rio ·exercieio. · . 
. Em conclasão; ·a.s mulheres,: á vista das dis

posições legisla tivas cita das, podem votar, ser 
votadH e não podem,. portanto, os jnizes de di
r eito . deixar de inscrevel-as no alistamento, 
caso ellas o requeiram e provem reunir as cor>.· 
dições exigidas pela lei. · 

Não quero,. Sr. presidente, prejudicar aoa 
collegas que pediram a palavrJ..depois·de mim, . 
e por iaao vou sentar-me. Não me retirarei, 
por&m, da trib11na sem trazer ao co'nhecimeilto 
da caman. e do governo os abuâos, a que esté. 
.dando logar a til.rifa especiiil concedida. indebi-
tamente a. Matto Grosso. · . . 
~ fi!.tenda.a ~portadas para o Imperió por 

ll!lllO .da. a1fa11.dega• de .A,lb11quer1ttte1 . el!I Matto 

Orosso, já começam: a apparecer .no-mareado~ 
eapita.1 de Goyaz,- perturb&ndo o commere10 
dessa. província com grande prej aizo do com
mercio do Rio de Janeiro • . 

As reclamações contra esse abuso são con
stantes e a idéa de corrigil-o, tributando-3e ª" 
mercadorias procedentes de Cayabã, já foi sng· 
gerida na asaembléa provinciâ.l ie .Goyu, ai 
não me falha a memoria.. Dest'a.rte corrigia-se 
um abuso com outro abuso. 

As vantagens que porventura póde o:lferecer 
a tarifo. especial ifeS11oppa.recem _ completame!1te 
diante dos prejaizos .que causa. ao commerc10 ; 
ella altera aa relaç~e• regnlaree que existam 
entre oa productores e co~umidores, e o bene
.ficio que pa.rece garantir a eate11 é &pparente e 
illuaorio, porque é artificiaL . 

Si ha, apezar de tudo,couveniencia em man
ter-se a tarifa especial pl\1'& o Rio . Grande do 
Sul, como correcnvo ao contrabando que lá 
avulta. e dia á dia. assume ' pro.Porções asswita
doras, o mesmo não se póde dizer em relação ã 
província de Matto Grosso ·· 

Sr. presidente, a dül'erenciàçllo eoonomica 
entre 03 elementos organi.cos de um mesmo Es
tado, entre as provincias da llill mesmo im:perio 
é cousá tão intuitivamento prejudicial, que me 
parece ocioso 'combt.tel-a.. Não ha quem a sua- · 
tenta . . 

Acamara que attonda. ás informações que 
vou ler e que corroboram tudo quanto acabo · 
de affir1J1.ar acercà daa tarifas· aduaneiras • .. 

e A tarifa. especial, pondera. a. illustrada com
missio parlamentar· de inquerito, sem outras · 
medidas acceasorias qne dülcaltem .. o trafego. 
criminoso e o tornem mais arriscado, traz 
comsigo nm mal -não ineuos grave que -aquelle . 
que se pretendeu extirpar, e vem a ser o con., . 
trabando entre as pro'IJincias Umitrophes, 
do que · poderio provir · incalcula.veis pre
júizos ás rendas do Estado: devendo recei&r..se 
o sea progressivo incremento á proporção que 
_oe meios de .transport'e se forem tornando mais 
faceis e menos dispendiosoa ; > 

Na exposic;íl:o dos inspectores da The5ou
ral'ia e d11 Alfandega. da provincia. de Santa. 
Catha.rina, 16-H o aegointe : . 
• «;,., ê::i:perieneia tem.demonatrad() .e.s:uberau
temente que nada tem lucrado o Estado. com 
a adopção de tarifas eapeciaes para o Rio 
Grande e .Matto-Grossa. · 

« O contrabando ostenta-aé cada. vez ma.ís 
numeroso, e o Estado, que deixa de cobrar · 
grande parle ~e 51188 renaas, por ca.usa da ta
rifa. especial, vê-se .prejudicado por dous lados. 

« 4.ctuafmente o prejuizo não é só das ren· 
.das geraes cobradas naquella província, é,lam
bem nas desta : o commercio nã() sa abastece 
mais no d.a capital, pois o. da fronteira .ni bus- . 
ear no Rio Grande do Sul &S mercadorias · de 
que precisa e allí . as compra mais em conta do 
que aqui. Dahl prejuizos aos cofres geraes. a 
pro';'.inciaes. > .. 

O inspector da Thesouraria de Fazenda do 
Rio Grande,(lbserva., em sea relatorio : 

« .As .vantagena:trazidas pela tarifa e!pecial 
aão reaes, aobe,ia.mente reconhecidas -. nos tres . 
exerclcios de sua. execução ; mu : o rebaixa• · 
mento: que .sóffr.eram depoil -. -~ taxas de im· 
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portaçãC> ·da · República do Uruguay contraba.
lança.ram os 1eus etreitos. E' impossível esta· 
belecer-sa uma fiscalização e1ll.caz, etc., etc. 
Só um aceordo aduaneiro entre o Imperio e 
as republicas vizinhas podia, .ai não dar a mor
te, en.úaquecer extr-aordi11ariamente o contra
bâlido; ~ão vejo outra. medida, cuja effieacia 
possa ser mais proficua e cuja tixecação seja 
mais faeil. > . . 

A província de San ta. Cath11orina reclama. uma 
tarifa especial . Dentro em pouco-diz a · com~ 
missão par1ament.r de inqnerito,-represen
:ta ções de identíea . natureza. sei'iio feitas pela.s 
provinci.aa do Paranâ, S. Paulo, e qaem sabe 
ai pela do Rio de Janeiro tambem. 

As importantes informações que a.cabo de 
ministrar á camara. se acham no rslatorio 'do 
projecto da. tarifa das alfàndegas, apresent?-do 
:1. cominissão .parlamentar de inqaerito pelos 

· a.lllillires da mesma eommissão. Esté trabalho, 
que me foi generosamente facultado, é interes
sante e oonaciencioao. A cama.ra e o governo 
hão de el!l bre-ve aprecial-o devidamenle. 

Sá em 10 de .Julho de 1884: 

·o Sa. Sows:-Apoiado. 
ú Sa. LxoPoLOO DE BOLliÕES : - Comparando 

a. contribuição relativa das provineias. pelo 9.lle 
arrecada.se em aua.s respectivas collector1aa. 
và·se que Goyaz não é dllS qne rendem menoa: 
occupa na. lista o setim:o logn.r, em posição mais 
favora.vel do que o Amazonas, Matto Grosso, . 
Espirito Sant.o, Rio Grande do Norte, etc. 
. As qµe dão ma.is pelaES collectoria.s, são : pri

meiro S. Paulo, depois Rio de Janeiro. e em ter-
CGiro logar Minas Gerae9. · 

Desde que addicionar-se o rendimento das 
alfa.ndegas, está claro que · Goyaz irá, sem ·'° 
menor dnvida, para o primeiro logar da.s que 
menos rendem.; não porque, de :facto, s eja desse 

· numero, mas porque a. maior parte de sua con
tribuição figura como renda do Rio de Ja.neiro, 
de S. Paulo, d~ Bahia, do Pa.l'á. e de Matto Grosso, 
·onde se arre.cadam .e se 8l!cripturam aa imposi
ções indireetas, pagas pelo habitanle de Goyaz. 

Exami.na.ndo o balanço da receita e despeza. 
geraes de cada província, parece, das cifras 
officiaes, que sómente nove deram saldos : Pará, 
Pernambuco, 8ahia, S. Paulo, Maranhão, Rio 
de Janeiro, Cearà, Sergipe e Parahyba.. 

O· municipio da. córLe ·deu um. defi,ci.t de 
ii.000:000$; Goyaz, de 600:000$ ; Minas, de 
i00!000$, etc. 

Comprehende-ae, porém, Sr. presidente, que . 
nada disto corresponde á. realidade. De ·facto 

OSr.Leop c:>1dode.Btt1hões:- Goyaz e Minas não dão defi.cits, mauim saldos; 
Tomando hoje a palavr&, Sr; presidente, t.,nho e o ~eficit do município ne\ltro é muito maior, 

· em mira.· completar as consideraçlSes que elice- de facto, do que o consigns.do nos balan-Ços,
tei em uma das · passadas sessões sobre certos porque na receita do municipio neutro estilo 
interesses de minha provincia. natal, e nas mcluidas avultadas sommas das ·contribtrlções 

Vide pag; 9i do VoL lll 

qoa.es não me foi possivel ·deil:ar de ser muito iildiréeias de Minas e .Goyaz. · 
laconfoo, ou antes omi11SO, pela estreiteza do o Ss.. So.ums:-ApoiadO . 

. tempo qua me era. concedido • 
. Desejo e é do meu dever, Sr. presidente; des- O Sa. LEOPOLD9 DZ BirL11ÕEs:-E il.já mostrei 

fazer preconceito11 e jui:i:oa errá.dos, que geral- que a minha província só em impostos de im
men.~e 11_~ formam por aqui a respeito. da. pro- portação contcibue annualmente para. os en
vin~la de Goyaz, e . mostral." que não e ella do cal."gos do Estado · com quantia auperior a 
numero das que menos merecem as attençõea 800:000$, gue não a.pparecem n& sua arreca
do poder central. . . dação e atm, pela maior parte, na da Alfan-
. Eu ji fiz ve.r que é unia das poucas provin- dega da cbrte. 

cia.s do Imperio, que, sem prejuízo dos serviços O mesmo se dá·, e éertamente em maior es-
a. cargo da administração provincial, mantêm cala, :icerca da provincia de Minas. 
seus orçamentos equilibradas e não têm com:- .A estaliatica. postal confirma. a.e inducções, 
promieeos a saldar, tendo ·ao contrario saldos que, ha poucos.dia~ , aqui tive occss.ião de fazer, 
no fün de cada. exereicio. · argumentando · sómente com . a massa dos.ob-

Moalrei igilalmente que a receita geul,_ col- ject.os em movimento. Pelaa rendaa do. ser
lectada li. custa do contribuinte goyano, é· viço postal, minha proiinciir. estâ em. aetimo 
muito maia avultada. do que aquella que figura logar; nã'.o é -.da> que rendem menos. . 
em seu nome nos balanços . do Tbesour.o, que Alga_~as p~~soas . acharam que ?·me~ .calcul() 
apenas referem-se. á. arrecadação local. de i :600: 01JU$ annuaes para a i.mportação .da 

provincia de Goyaz era exagerado. Tive oc-
. O Se.. MolW!:S JA.RDIM:-Apoiado. casião de verificar & exactidão daa dados, a ·que 

O Se.. l.xoPOLDO D:S BuUiõ.ES : - Todos sa- me soccorri; é posso a.1li.rmar que o meu cal
bem, com eff'eito, Sr. presidente, que com o culo talvez peque para menos, nunca para mais, 
nosso systema de imposições indirecta.a, as A província de Goyaz é diyidida em dous 
r endas arrecadadas nas ·alfandegas· represen- grandes nucleos de -população: o do sul, que 
taro, a.proximadamente, quatro q ointos da. dota· povoa os valles do Para.nahyba e Rio das._ Allllllll, · 
ção total do orçamento do lmperio ; e assim é recebe supprimentos mercantis da côrte, da. 
obvio que o rendimento das provincias inte- proyincia de S. Paulo e, e1,11 menor escala.·, da. 
riores, que não têm alfandegas, pe.rec!!rá muito cidade de Cuyabá. Por dados cnidadosamente 
dilllinuto, pois na r ealidade pagam fóra de colhidos por mim. me11mQ da eseriptura~daa· 
suas raias as maiores contribuições, com qu~ . casas commerciaes desta praça relacionada!ú:om . 
eóneorre~ ·\fir:a~ª enca.rgoa .n&cion&eaL Neste '.'ª núnha :provineia, orcei a ~portiição. :?ó sul- · 

. caso estao . e Goy~z, . · goyano em i.200:000$·por anno; ·e vanos:Jle• 
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gociantes habeis, conhecedores do ·commercio 
da provincia de Goya.:i;, acb&Dm qne este cal
culo . era. provavelaíente inf~rior á re;i.tidade. 

Q nncleo do_ norte, que fica no valle do ~o
cantins e seus a.!Ruentes. recebe as mercadorias 
utrangeü-aa de Belêm do . Pa.rá, por me~o da. 
navega.çãà de 'seu I1U1._gestoso rio, e t&ml:!em da. 
praça da ~ai:µ!'. indirectamente, isto é, por 
inte'l'medio da. cidade da Barra e outras do Alto s. Fni;ndsco. ·· · · · · 

O nucleo do norte é peuco inferior, numeri
camente, ao do ~ul; e, calculando em 4.00:000$ 
a sua importação anuaal, não CQrro o r!S;CO de 
eugerar. Isto é obvio. · 
··o meu r..alculo é, poi~, dig11.o de to~o. con
:lb.nça, p0is, e_i nelle ha erro, sera para ab11oixQ 
e jámais 1}11-1'1\ aci !lla. da. i:ealide.de, . : 

O movimento do dinheiro entre a Thesom:ar1a 
e o TlÍ!!aouro ~e fÓrnece um 11.ovo argqmento; 
p21:ra, ~hegar ál\ mesmas con"l11sões. 
· · 0& saques do commercjo de Goya7' contra. o 

Thesouro foram., no exercicio de !882-1883, 
de 748:000$; e nQ exercicio de i883-tSS4. 
ai.ndà ~- !iq~lda<lo1 andiim j ii. por 583:000,SOOO. 
Estes sa.ciaes·, Sr. pr.~sidenté, são em soa q ua~i ' 
t o,tali(\ade dl!a~infidos a paga.r faetora,~ de ~er.:. 
~otjas ··expedidas da pra.Ça, do Rio de ~a.néiro 
som1mte para o nudeo do s"'L ; e I!io são 
toda~ 11!1 ci4a~es do snl qqe etfeetoam sea~ pa
g~1Mnt9S ~· Oõrt() por me~o de le~ra,s i\a Tlie
l!OD.r&ria sobre o Thesouro·; .Remettem-se Iam· 
bem grossas quantias em· notas (fo Thesour«i, 
par~ se disViboire111 pela! caia.e de atacado 
~es!& praç11. : o qoe sei de experiencia, porque, 
por Ill&ÜJ_ (\e ama v~z, tenho sido ·victi~ de 
aemelh9ntee incombencias. 

Já vê Y. Ex. e v.ê a càmara. qne nã:o estou 
fazendo calcnlos temers.ríog. · 
. O movimcinto mercantil entre minhe. pro
~ei., e a eôrtl! e entre a minha provincia e a 
de S. Paulo tende sempre e. ampliar-se e to
mara p,or. certo grapde deaenv0lvimento CO!ll ~
progre~sos da eatraim. de fG;ro Mogyau, que 
lã vai, a pa11So 1LCcelera.do, de~andando as ri-
quezas do sertão goyano. · 
Es~ imporlao,tiesima. ferro-via faz, presentg

menle. o seu pr<llongamento e.o Rio Gra.nde, 
no passo do Ja_gu&r.a, em frente e a tres \~gna, 
do. Sacr~IJ:leqto ; e fica, desde · jã, a menos de 
40 legoa.1;1 da fro11.teira. goyana e da. melhor 
.zona d!! Goya.z. Em breve ella cor~l'a os mu
~cipios maia ri~ t11ais pop~lo~oe e produoti
vo11 de minh,a prqvincia : Catalão, . Entra.R.iQS, 
Santa Crlll, :i;3omfün, Corqm\)á, Meia Ponte e 
~araguá. ; ;i:Qdq, pela oapi t~, à b~ranca do noseo 
futuroso Ara.guaya e constituind9 assim um 
~lo e~s~nc~al. ~in~ o nervo principal, do nosso 
systeaia ge~ de via.ção interior. 
~ ~c!.4da<!o ~navegação dos rioa Araga11.ya, 

.Toeantj:p_s !! ~o~ Boi~. pond!> 03 pri111,eiros a 
l!linb,a provinciá 6!11 comm~uuoagão com G P,ará 
e o ulti[llci º°-!Il o serLão de S. Paulo, provillci9. 
4e ~a~rçi G~;,591 ~ republicas. d,o Pr~la, ~\)r.~ 
h~rl~.Il~ i~en'CI S8 reli\i;Qes coaimer(\i&es de 
?ºYª1! e eqmpletará .a rede. de coaimunfo11~ 
~nteriores, q at}, mais <liA .o.u meno13 dia, ~er~ a, 
~nse9.lJ.enc!~ d~s vôos :.rrojados <ta Mogya.na, • 

. • ~1Sli:o,l\o '!o\li;-e es~e ae@nmp~o, :i;r, p~e•i.,, 
d~ªt9, ~ objtd,~~ a, -qm ~1pi,ri~o d,e p~vi1içiA~ 

lismo. ma.l entendido, não. A~a8 reclamei POr
justioa para minha. _pr.ovincia. . nat,a.l e ' pro. 
earo corrigi'-". _jQÍZQ> preeoneeHu<1110~. tão desfa,,. 
voraveis quanto infun la ~(Is e inja.stos, que 
por aqui correm. a. seu respeito. · 

Minha provincia não é das mais r~~ pr~ 
sentemente ; .. ml!.S a.credito que podia. viver ao .. 
bre si, si vivesse fóra. da CQ!Xlmanhiio n~cio!lal; 
pois nesta. . communhão eu tell.hq mo,stradQ 
que ella. d:i. m!>is do q~e auf'er.e. 

Não é do-null\ero da;a·que · pesa.I!l-· 110, Est!'do 
e dão. de fieits, . 

Quando aqui , ew UQla. das a~~sl)es . pas-, 
sadas, lavrei um. protesto formal con tri. certl\11 
a.sser9ões do S1·. Jrerraira Vio.nn~ relatiyal'.llent~ 
ao papel, que 1llinh11. pnovincia repr~enta., .na 
economia financeira do Estado, não tive em 
vi8ta..~ap~a3SO-m·e 'em deci~ral~,--;eontrariar 
aa idéaa eminentemente liberaes a descentrali,, 
sii.doras do honra,dQ <Íêpntad(l . pel(l "lli9 4~ ,~ 
neiro. 

Tenho-me em Ça!lta de Jibera,l de oaa, eseQla, 
e é', q~asi s9mpr_e, e?~ sine9ra syqipat~i !' qy.e 
ouço a palavra inspirada. do eminenta .ora.dor, 
ma.is meu co-religionarfo .que &dversario. 

So11 eectario decidi'.lo da deseentraliaaçã:o ad
ministrativa, q11a é 11m dos poatos carclea.es do 
programma. do me11 pa-rtido, e«iue eu espero ver 
realizada nesta meE1111a aitL1Bção política, tanto 
quanto for polllli.vel. 

A minha opposiçio ao nobre depu(;ado p~lo 
Rio. de Janeiró. era, .pois, sómentll · relati V"~ a 
apr~ciações de fa.cto, que iutercs~a.~m à ~~ 
nba prqvin~ia e nunca a p#neipios e doo.,. 
trinas. 

·_ Não deseja, Sr. · presi:lqnte, demoraMn~ por 
mais ~empo ries~e. assurnpto. Tenho dito quail.~Q 
basta. ao meu intuito, e pa.s>o á ums. outra 01·c1~!ll 
c1e neg-ocios, que ~ão SQ &trecia, â prosperi~ade 
pecullar de m1n~ provincia, como interessa, ~ 
maj.to, a do Brâiil todo. Quero reCerir.,me à~ª" 
vagação dos rios Araguaya ~ Toc:i.ntins. 

A navegação desses rios é eogiLação an!i,, 
quissi:na: data do Marquez de Pombal, Pei~ 
xs.ndo á. margem os tentamens . do tempo colo
aial, lembrarei apene.a qlle o parl~ent.o, nc~ 
nh~cendo a neceasida<le e vantagens d~ animar 
aquella. na.vegaçiio, autorb;ou o gover!lO a coa. ... 
tractal-a mediante a s11bvenÇã:o de 40: 000$ 
annuaes, e ao mesmo_ tempo conce ieu ineiol! 
para. se procedei· a est11doe ci expl0raçiSes .tech
.uicas aobre a aecçlo obst~ida. por ~pedip:ien., 
tos natarae9. · • 

Esta secÇão, em referencia ao Arag11ay~, 
:ll.ca entre o pr0~idío militar 'cl~ Santa. }ldar~, 
em Goyaz. e a. povoa91e1 de ArroyOI!, 110 Parâ. 
Do Alto Tocantins nito .11e cogitou. · . 

O governo, em virtude àe taes ·autorizaçõea. 
confiou a ~vagação do Araguaye. a uma. ezn, 
preze. particolar; e nomeou uma cammissio da 
pr1>fia11onaes para. explorar a sec~ão · da.s ca-.. 
choeiras e estndar oa melhores maias de supe.. 
ral-.as. . 

.O contracto para e. na'legação do A~guaya 
foi ~a~ado a. 9 de Setembro de i870 e contem 
19 cl&uaula11. · . . - - · 

Por· elle. obrigou,se o em prezaria a. fa.Zar '.&eia 
~ge~ i-adonda!I, po~ anno, enb:e: u presidio 
de lta.ca.y1i, ua margem_ cuyabau ~o Ara.g11aya, 
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e -o .de Santa Ma.ria., · pertencente a Goyai '; ~ a· ·ó Sa.. LEoroLDo 'D:C · BUI.a~.S:- Re!erind~ · 
liubmetter-se á fiscalização, que O governo jul- me, porém, á IOm~ to.tal,. porq1;1e O serviÇ? é 
gusa .conieniente . · . · · .· . ·. nm só e tem um aó obJect;vo, iligo que "'snb-

.·Estipulou•se ta.mbem que o governo poderfa Tenção dcou elevada· a 122·: 000$_por anno_. · 
r61ler a cont7ato de seis em saia an11os. · . o Sa. So~:-V .Ex. preataria grande se~ 

: .. Est~clauaula (de revisão ·do .eoiitrato) ficou viço, explicand~ estas cousas detalhadamente. 
de . nenhum effei~; .porque; .. logo em 1873, o 
mesmo emprezario entrQu em novo ajuate com . .. O Sa. L:mo~OLDO DE BuÚ1õEB: - O nobre 
o governo. Em· .i2 de Novembro desse e.nno deputado bem ve que não tenho. agora tempo 
· (1873) hvro11~se · um segundo contrato, pelo para ieso ; sou, ao contrario, forçado a synthe· 
,qua.l .:o emprezario entregou . a navegação do tisar o meu pensamento, sob pena . de não 
ArJ!.guaya á administração publica e tomoa a poder externai-o nos pontos e1111enciaes. 
si a navegação do ~&ixo-Tocantina, obtigand°'" . O SR.; SO.!.llS:- Mas póde ao meno8 dizer -· 
se.a fazer 12 viagens redondas por anno, entre nos quem é que recebe a subvenção: . · . . 
Patos e Belém ·do Parti; . mediante a aubven- . o S!l. LEOPOLDO DE BuLnõEs:- Consta "Ue. o 
çlo ann1111ol de 82:000$000. · · , ~ · ela h u. .,, 

Ficou. firmada a clausula de rescisão . do con- serviço e .e1 top compan ia »IArajó . . • • . . 
trato li. V.Ontade do governo; e, no caso ·de res- . O Sa. So.ilUIS •• • que apenai receb~ por· isso 
:cisão, o governo deveria indemnizar ·a. empreza 15:000$; quem recebe o resto 1 .• ••• 
pelo V8lor das lanchas a. vapor, armazena e ma- . o SR. LEOPOLDO l>E BrrLaõEs -....;o nobre depu
teriaea dosemço· da navegação; posto~ P!'la· em- tado por Minas i~iste. em chamar a minha: 
preza ao dispór do governo no AltoAraguaya.. attenc;ão para o modo por que 11e .dividiu o ser
.· N~>'exposto vê a caman que a!i tentativas de viço daqnella 11avegação, e a subvenção corre
. navegação nq. A.raguaye. tir_eram a.té aqui duas lativa; màs, _Sr. presidente. não posso agqra 
phases. distinctaa. Na primeira., de !870 a 1873, enti::a~ em apreciações. de deta.lhes e min114en
navegação por COJ!.l~ato. e po_r conta do empre·-- eia.$ a eate respeito, o que farei quando me for 
za.ri~. Na segunda, de !873 em diante,. na.ve- dado tratar deste aaaumpto ma.is desenvolvida.
gaçio no Araguaya por conta do governo, com mente. Ponho termo, por hoje, a estas minhas 
o material da empl'eza ·primitiva_; e.o fl8rviço cóusideráções, dizendo ao governo que convém 
â vapar no Ba.fao-Tocantins, de Patos a Belém, a beoi de minht. província e a bem dris inte
mediante 82:000$ de subvenção, llOl' conta do ressea do Estado, não abandonar o fecando em
emprezario. · · · · · - . prehendimento da navegação. daquelles doaa 

' · · Nessas duas ·phaaes a navegação · prometteu. grandes rioa, 0 que . seria um . passo deaas
algnms. eoaaa,e colheram-se valiosos resultados. trado. , •• 
· .A··população &ffiuiu para. as margens do rio:_ 
formoa-1e a· povoaçã.o da Leopoldina, alguns · · OSa. Mol\ilS J.ui.D1ar:- Um erro grà.via-
preindios como os ·de . Uacayú, Chambioaz, simo. • • · · 
s. ·José dos Marlyrios e Santa Maria, tomaram o se.; LEOPOLDO DJ: BtrtB.ÕE!I :·;__,.~a~ 1bn 
incremento • . O mais importante foi que a. .. na• renovar O.S contratos e e11tabelecer o aer:viço 
vegabilidade do · rio, desde Itacayú até Santa soo b:uieiJ, que melhor consultem: as convenien
Maria, -distancia de cerca de i90 leguas,- _ciii.s ge~ d.o commercio e as da p_rosperidade 
1i.coube111 explorada -e provada. . public!· 

Em i878·oomeça llll1a terceira phase da na- · o SR. So.A.REI : _ Fazer um aó contrato, ' ·0 
vegaç!Q. · • Terdadeiro. 
· Eu a chamal'ia da decadenola, si nlo eati-

. veaee convencido de. que a navegação. do Ara- O Sit. LJi.oPOLDO DE Buu11S:111 : ~ Re11cindir o 
·gua_ya. é e será aempre uma necesaidade im- contrato tio oneroao para. a navegação · do 
per1oea da· grandeza, da integridade e da segu- Baixo Tocantins, onde a subvenção de 82:000$ 
rança externa· do Brazil. ~ . é inja,atificavel; e inovarem-1e as claus11lu do 

·La.vrou-se em 187B um novo contrato ·com· contrato Ar~!'Yª• no sen&ido .. de excluir toda 
particular. .·a ponibilidade de monopolio_ mércantil em ·fa.-
. Por este terceiro contra.to, o emprezarip re- vor·do oníprezario: eis o <JUS me parece oppor.o 
ceberia a aubnnção annual de 40:0()()$-obri!' &uno e urgente, e ulo h&Blto em acomelhar ao · 
gando-sa a. quatro viagens redondas, a ·Ta.por, goT&rno. · 
entre Leopoldina e Santa Ma.ria, e podendo dar TeD.ho terminado. (Muito bem ! mui'o ~in /) 
conduoçio ou reboque a oa.rgas proprias, 
· J.. na.vegsçlo tomou-se -um monopolio pe11oal 

do emprezario ; 80brevieram como era natu-
ral~ &·estagnação do commercio e a decadencia 

· das P.º:Vº'!~· que de a.ntea .aaiam forma.ndona 
zona ribeirinha. · . • .· 

Sã .em 21 de JllllO te IBM 
- A 11abvençio .paga pelo·~do passou a ser de Vide·p:lg. S:l3 do Vol. III 
l22:00Q$,a _saber: 82:000$ . á nave~ção . do . . . .. , 
Báixo-T~utins, ~~ fato!J â .Belém·_;· e 40:000$ . O tSr • Gonçalves de c::ia.rva.~ 
á .navega~ do·_ Araguaya, ·.!le •.. LeQpoldina á lhó (attenç~o):-?>nfeuo; Sr; pr~B1~ent_e, q~e 
Santa: -Maria. : · · -. . '.·· · ·. . · ·; . ·1 a ·palatta: facil, -anunada e .. attra~V;&· d~ nobre 
;~ ~a.. SoAtuts:- E' isiio; a ~vegaçãô foi deputl\(lo P'. ar .Minas Cfer·a· es, -.~m~u am .. i.go; .~ue 

dividida: 82:000$ para..~ó Toeanhne.e 40:000$ • na sessão de 11exta.•feU'a ;~u~-nesta. ;~ac~. 
~~~ 0~~·· .. _ .:_:,~, -: ·. :·: _- ,:o_ • • ::.. . •:, .. troaxe-me_ ao ~GSFÚ'.~~ 1tt~101lr~.z& ~ o_.:P~~i.~ 
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apS:gadoa pe~ huxnoril!l1o de que S. E1. st.l· 
picou o se12 disClll'BO. , . 
. o nobre deputado qua!.ificon de ealamitos~• 
os tempos q11e _corregi, sómente porque o ge.b1-
;nete 11ctt11i.l; fiel ·ao seu progra!ll-i:na, o,present?u 
iim projecto ~e nova retorm_a do elemeuto serv1_l, 
quando a todo o coraçã~ liberal não póde de1-
::iar de ser --uma oa.lam1dade o facto da escra
vidão ... 

o Sa. AD1ü.A.No Pxnmllt. E: otmi.os $tts. 
DJCPUTA.llos: -Apoia,do, 

o Sa~ CfoNQ.\.LVJCs nE CavALHo.:. e deve 
ser-lhe grata. a. aspiração de linütal-a. em ~ua 
acção, restringil-a ao~ poocoa e por :fim exhn-: 
guil-a. (Apoiados .) 

O Sa. AnRrANO Ptr.cl'lNTBL:-Aspiração hll
man,it.ari.a. 

o S11. •. Go~çú-vsa D~ CA!\"ALao:-:.0. nobre 
deputado afastou.;.se das .fileiras d11. miuor1a ~or 
ter, olh~do só o presente, enxergado no proJ&:: 
cto males qne a. sua execução póde trazer 
proximamente. 

O ·nobre deputado comparou-o ás enchentes 
periodicus do Nilõ que às_ vezes ma.leá ea?sam 
ma.s. reconheceu. que, assim como esta.11 inun-

. d!\Ç5e! do ri.o afci(ljl.no f~rtilisam. a.e Sl;la.li.1Jlar
gen11, hão de desse proJecto a.dvll' benafic1q11 ao 

p~im, sacrificando eonscientementeo futuro 
a.o presente, opp!le-se a que ae toque ~a. mo-. 
méntosa qu611tl.o. 
- Sr . presidente, si opinilil igual á dó nôi>re 
deputado tivesse prevalecido no passado; à in
atituição, sobre a qll:ll ae prepara nov1 . golpe, 
teria. cheg-ado ate aos nossos dias com tod.o_ o se11 
cor~jode rigores. Si opinião como esse. tivesse 
predominado, por e:tilmplo, guando se elabo
rou o .codigo crµnine.l, não teria nelle !lido in
claido um correcti\'.O e!ficaz para 01 abusos do 
poder dominical. Si opiniã1 analoga tivesse 
pr~dorninado em 1831, não se teria decretado a 
prohibiçici do tl'1Lfieo de africanos. Si igual opi
nião vingasse em. !871, não teria liido pro
mu.lg11da. a lei popularm :nta denominada An
rea, a lei que libertou os nasoituroa e que es
tabeleceu medidas par& a libertação · gra
dual dos outros escravos ; a lei que oreou o 
fundo àe emancipa~ão; a. lei que reconheceu 
o direito ao pecu\io. 

O Sl\ . .!DRLU10 Pui:.llNtii:. :-A lei que im
mortaliBOu o nome do Visconde do -Rio Branco. 

O Sa. GoNÇALVES Dl!l Cü.v.i..r.Ho:-Eiae cillto 
egoista do preaente, por amor de comai.odos e 
vantagen$, que se quer conservar a.te a.o fim 
desta curta e:ristencia, não é digno do homem, 
qua.nto mais do cidadão. A nação :não morre 
cama qualquer dos illdividuos que a compoem, 
e de cerL<>, 11enhore11, não deYemos deh:ar .como 
legado aos noseos filhos, a. :macula que estr an
geiros infensos ao .nosso paiZ apontam aem
pre sobre a nossa _b;t.ndeira, 

OSR, AuGUBTo Fr,.11uu:_,_E_si o B~l dD 
pód~ viver sem e11crav011, ~ ~elll.Or qu~ morra.-
(4J;oir:id!I,.) - . 

. o sa. ÂDiUAN0° PiMeNTJiL : - E' o !AOeo de 
cVvio dti. cõnetel.l.agló d11 oril.1eiro. 

O sa. ffi>N04L'VIU!l I>• C.lll.VAUIO : - O nobre 
deputada oontl'istou-me; qua.ndo, p2'1!àndo a 
tratar de a11sumpto proprio _da disê111Z1io, de& 
oreveu-nos lonpmente va.r101 faoloa que •e 
têm dado na provmeia a~ ~nas, em relaçio .~º 
serviço do a.li11t11mento m1htar,_ causa.nd11 ll1ll.lS 
de uma vez a sua. na.rr1.9ão rlBo aos 1!8ua col
legas_ 

Quem ouvi11H o nóbre deputa.do aeredi~a 
qúe, na. briosa. provin.eia. de Minas, não ~a :pa.. 
iriotismo, qne lá .oB _ -cidadâQJí, mal iupirádo11 
pelos eonselhas ·e -exi_gencias de eúaB t:!'Pºªa.!1• 
recusam-se ao -curnpnmento de um c}e-rer tao 
importante, como é-e de fazer parte das juntas 
de alistamento,e que,'.1-Índa. mais; as voies ap·ai .... 
xonadas da. parte femudna. da população afu,. 
tarão -sempre da. r:ea.ll:zaçio do dev?ii sagi'~o 
de defender a patr1a, na hora. do perigo, os. c1-. 
dadãos vá.lidos da.quellil. provincia. 

Devo; em apoio da verdade, dizer: que, ;ináis 
de um.a ve.z• no tempo da guerra. nltima., tive ~ 
honra de ·me achar no mesmo aca.tnpamenkl, u.q 
lado de bravos mineiros, tanto :IÍa provineia · de 
Mato·Gros10;- que hoje repr!J:S&nto· tio mal 
nesta camâi'a. ( ncfo apói~d6S). • • -
- O SR; ADRIANO PiifiNTEL : - Muitó digna~ 

mente.· 
O Sa. AuGil!lT<> FLJ.trn.Y:- E müitl) C(l)li.;,, 

pete:Qtemente. 
o SR. GoNÇA.L"VEB llJli CA.RV.lLHQ, •• eom() !\9 

· proprio territorio do inimigo. · . 
S, Ex. brandin<lo a aua. a,tana, a c._~a .de 

que se disse a.r~do1 pi;ocu,rou rasga.r ~Ql to®a 
os seus artigos a.lei dQ alimme;nto militar e, 
em todo o Calo._~-' E;t. conseguiu coavence~ 
n9~ de que as diftiauldsdeá, que tê111 a1mnd.o 
à inteira. e~cuçã(> de.ta. }ei, nio serio fe.oil• 
menta vencidas. · . 

Sr. presidente, e facü declamar contra qma. 
lei e~etente, prinoipalmente quando abqnda~ 
factos como aqnellea que o nobre_ deputado p9r 
Miniu memoro11. Enlreta11w, S. Ex. qus•i do 
11ahiu do terreno destes factos e nito a.prer1111 .. 
to11 arg111nento algum convincente da qae 11-
mel}l.a.11.te lei deveaee ser revogada, e coau. 
malh.or do qnQ ella deve1ae por 1lm 1ubafü11il•a. 
na noasa legilla.çlo. Maii tarde mt referirei a 
um plano inace1tavel, traçado por fim polo ~o .. 
bre deputado. _ _. 

Sr. presidente, não me farei cargo de dt-
monstrar a _rigorosa obrisaçlo ~ue tbi •odo1 01 
cid~dãos. de concorrei'; quando aejl praoi40; e 
quanitD .for!IPJ ol:!it.madoe, plU'a. a oompoai9lo cliJ 
e]fereito; _ e~ercito necei1ario para a !Pll.Illltllll"' 
ção da Qrdem, em ·tampo de pa:a:, e:x:-eróito indil,. 
peo.11avel para a coµsarv11-ção !Is :n!Mlsa aega
ran~. em r~laqão li• potencias estj.óa.ngeiraij; 
Easl' é uma. ebriga~iq qu~, em todos 01 tei:npQ9; 
tem · aidQ re<i9nheeid~, ~ que eátà oona!lgr.ida 
em uma dali dieposiçõea d11o nossa i:OIÍ$titui41!1 • 

Tell!lo·se d&_ etnnpletar 111 forçQ qqe BOD$ti.

tuem o eii:erci~. - ~lo.-convein Mteii:_<ter a..~-
necesridade; sómeil tlt tendo :em -riitll Q qtte lllJ4 
é ein. lli:reumstaaciu -OJ'dina.rias; ~ vreei.O 
tome.r em muita panderação quanto f!lúbll'' .dit 
ponto llPa neeessidade, Ili- ae ~ater de cirllllDl • 
stancia• e:rtraordina~iaa_. _ . . -

o Sa. ADiuA.11<) P1nm11iL ~ .:;;;. ~em iln~~ • 
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o. sa. Mfüzs Jmilll.:-' E; isso princi
pabnente que se devê ter em füt& ii.a proinul• 
gaç.w dir. IeL 

õ sa. GoNç.A.Lvils nll CARv.A.LHo: - Õom .. à 
ind0ie paeifiea dlf. nossa pllpul11.ção1. não nos. di
yidindo; como não nos di'videm, ódioa politicos 
invetel'adae; ·nem ambições e rivalidades exage
ra.das de clàiises; nem outros Íllo~toa que tl'.a.zem 
-sempre v:a.eilla.nte a. ordem publica em alguns 
outros p!lizeq; o noasô e:ie:rcito em ci:tcum&tan
ciai! ordinarias;. não .digo que po.di.a. ser dispe!l
eado; mas PQ!lia 11er muito redntlido, qússi á 
expr~io mais simples.~. • 

O Si. Mo:EU.K8 tuDt1<1::....::CÓJlÍG de :fiietG G é. 
O SI\. AUGUSTO FL:itua.Y:-Não pÓda' ser mais 

red111iido1 
O S:à, GO:NÇ .. htis ii:i Cii\vi:t.1lo .•• conió estâ 

Nlduzidó: Mri, ciGri'fem qne tenha.ai.os sempre 
i:iôi iiucléo pernutnênte, para a emergeilcia de 
liiiia gtiei'i'a i.ileaperada; $'úEirra que, ilão oh
stãiità- os Càleiilós feitos pelO honrado d.e1mte.do, 
a. qüe:rii rElêpolido, sempre é poi;sivfil qiie ap!J&" 
re~, 

. .o Sa. AUG'O'STO Fl.EURY :-E' inavità.vel, com 
i1 R~publica.· Argentina. 

o Sai MOIUES JARnm:-Apoiado. 
~O Sa. GoNÇALTI:S' DE OARvAiao:--.Nãó. tou 

tãcJ longe l!o1nc1 .o nobre deputado, niae é possi~ 
fél. A CDDfititiiJ~o do eierciito; portanto', nas 
Circ'umátaD'.õias em· que se· àc'lia !) liOSso paiz, 
nio p~de' deixar de ssr . ólhâda cóm à maior 
&UeliÇão·; com a mifor eirc"amspaêç~ .e· com a 
m1i6r prefüifo do füfa:r'o ; não d~ve elle' aerfü 
.iQmente de' rincle-o para: o: formação de um: e-xer
cito, dada e. e·venttl'.alidàde de O.mà guerra. : pàra 
mim, deta ta:mbem ser nm:a: éséolii em tempo de 
pa:i, e1cóla nà qaal poder~íiie>S prepa1:"ar aolda
aáa; nld só li:quelles que ficam "naa fileiras, como 
õs que, tendo éorielúido 6 seu tempo dê serviço 
tiol'mal, cóntintiam: sujeitos, ainda, ao sefüço 
dá glierri!.. por êerto pi:azo. 

'Mas, comG· completar esse exercito, como' gâ." 
i'alitif.'lhe sempr& um: pesaó11.l para. 11.s circu.m. 
stsi.ncia11 ordinarias, co~o principa.lmeD.te gli.
t&n:tir-lhe· a: el~;va:ç&o ao ntitnero preciso, ai elle 
tiver rle representar o sêu papel zíci ce.mpó de 
bãtâÍha; ~ . . . 

ó nobré depute:do por Minãs prere~e par& . o 
eóm:p1etament'o dos ela.roa do exerci tG o systema 
antigo, condemnado, indigno de nós; o· eystema 
dd fe·étub:çrie1d1> fof<iado ; e à pa,r· d(lsse systema. 
:ile!à!lt<i; ainda o nobre· deputado i:ndicã,. c'Gmo 
Ti.til m:elõ de' sàtisfüier ésaé deSiderafüm, o a:Iiii~ 
timento voluntário. O' qué' càU:SiL pavor aó 
:tt~r~ dép'n.tãtfo; pãvôf qilê eu rião sei c·omó. qti~ 
n/tol!;t' em: ré1agão à úm ds ifit!)qüt'j aceitá ós 
rig'dflls; .d lttQitdo, as . vicrfêifoiaé dei" re"cri.ita.. 
:âfsnto . forÇàdo·, ·~. ti àlis't~tn:enfô {à! &!mo fôi 
ff(~bé'Jé'cUó' pelâ 1éi ~td~~· · _ · 

S!fi'.iliõt"êS,. a e::tpefüilic~ já ii;ôs tàfü demóns~ 
ítãdo',que·o· re·cr~t~én'!ó'fól'Çado· ntl'.nea iiJ>'il'drl'n 
6 pesi~ li&ceésari~ paf~ e"o'tiipor' 6 eil'eÇfifo 
dõíi l:!ó_'fyós dô' iio6rro. éxêr.<:ito •. o réc't,ütáménw 
{6iÇ!ldQ. e'í(l~ii•se ~ vé'z~íi c!ó:tri. ~ mfilor appa:
'l!fiW ~ f~, ~ ()' màról" Inxó' 6 oatenli ãó 
delle.; é entt"etanto, depois de estendidã it rê~~; 

àepêifa de f eitã.. Ümà cólhéiia qtié pat~ciá grande, 
fleava. o l'esnltado ted\izido a nm pequeno· nu• 
me~o, nll'.ô só por êalisa dâti isenções qiiê entlo 
eram me.is la.tas do que as de. lei d& 1874, como 
tambem porque intervinha eem[!re o empenho; 
& que o nosao ca.racter. tão doeil qna!ii sempre 
se:presta, para dimin11i.r aqnelle numero. 

Em consequen.oia de. não ser possivel obter, 
pelo reerutamentc> forçado, o na.mero .dc>s 
CGntingentes. iii.disp aluía veia ã . ~ecomposição 
da.a fileiras dá nossCJ e-Xercit<i', foi que· muitas 
vezeii se Viu, no teIIip'o em q,ue don:üliava 
aquelle systema, ficarem a:s praças que· jã ti4 

lilia.m terminàdo o seu tempo de . serviço obri
gà.tOl'io, pelo dobro OÜ o triplô d~sse tempo nàs 
fileiras do eierêito. 

Ft>i tamliem . por i.Sso, que eliilío era à 
gua.rda nàciciri~l . Cónstan:temt!nte cha.~ada li. 
serviço, em mais dê runa. pi'dvincia, jJrinêipill'
i;nente nas frônteiraa; jus~ilicaildo B~mpre O 
Ministei'io. da Guerra a medid.a, pelô éstàdo in~ 
eor,Iipllitó do quadro do. e±efcitil. 

Eu poderia reéài'da.r, sr. presidente, com a 
maior amplitud~, factos para cômpfovài estes 
meus assertas. Mai.s tarde me :referirei a este 
assumpto, quando tiver de resisondet aó il.obré 
deputadG pelo 11° districto do Rio dê Jilueifo, 
que dróil e brilha:ilteiliente, qtia:ndo .se achâva 
em 2• diaeus.sâ? ci l!rojeêt.o o,,ue h?Je ali.ta liIIJ- s.~ 

Quanto lio alistamento vc>fontar10, V. Ex, e 
il. caniil.ia sabem C!'ie ta.Ilibem nã'.o t~ni . liàr'V{dó 
sinão em a.lgtimà época. ex.tráOi'diriarfa páfa 
realizar em parte ô desiil13ratum, de que estou 
tril. ta.ndo. . . · _ 

Samente uma tez mé lembro de for . presêii
c'iadó os bons effeito~ do. aliSlame.nto voluntãi'fo, . 
e füi quaD:do eis br&Zileiros, feridos no· c'oraQão 
péla in vailitô da patria:, co'rreiàm a. émpunhai' 
as armas em defeza della. · 

Cumpre, entrata·n:to, Iembràr qú&, .depõis' de 
alguns acontecimentos dá g'uerr'a, foi ii,é tóf~ 
na.ndo ine:iíos frequente a. apre.sentaÇão de vó.;. 
lulitai'loil. 

Houve diffi.cnlda.de em preparar ôs r'.efól'Çoii ·ao 
nos.ISO eiercito_, de.pois_ do a_ta~lie de C,lil'lipàity, 

Cumpre mais lembrar que marcharam pará o 
· Pare.g111ây milhares da gunrda8 nacionaes, em 
virtade de design11çlo para e1ta aernc;o. 

E' indis'penaavel q üe adoptemos iim sy'sféma 
certo, efficaz, de leval' _i!:g :fl.leirâ&· do eietêilõ"ê 
da a.frríadâ o pêssoa.l dé .que ellas carecerem. 
qu&eaq~ér q~e _sejam ~s circumlitauci.as .do pr.i~! 
e que as habilita a passar promptL\mente do pe 
dê pã:i para. o pé de guerra. . . . ..... 

E' p~~ciso que este systema. dê os resulta.dos, 
qu~ ~d~llé~!e, dde·v~~ ~ª!>Ji'â~ ~dq~et~ª j~~t~i~que.~ 
s.ua a opça.o e .um mvuo evi .9n e, ev1 ando•se 
o!i abuáo's e vióleiicias do. fecfotl\mento forÇadO; 
por' ü,m Í!i'.do, tor:ilàndô-ríe, por ouffo lado, cerfa 
ã. api."esenfaçiici da:qilelle pessoal, . sem -Vêiàriié 
pàra. o pófo, seiíi pfejtiiz'o d-a.s nossas ii:tdus.;;, 
trias,, sem peia.r o adiantamento intellectilâl e 
fllQt:a.lcio' pa1Z. . . · 

.Em: inen _c.o'i;ic:$itô, o -n.obfo dêpufadô põr 
Miriàs :ii'ão fcii fêli.Z, qtiândci piôpciz êeit'á11 me-· 
didas e~ eontirme.ção às idéas que · finstenfüii 
o ·rieiú. d.isérfrs&-. . • · · ' 

ó noi>fe depütiidÓ' iÍ.ôri cliii'sá ; .:iu\jâ reeruiii,
m ~nto e recrut3.mento d9 vãâiê.i e viigâ'iiundÕi:i, 
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augmentando-se ss vantagens dó voluntariado 
para . ·aidil~iraa· do .exercito. afim ~e concorre
rem e!Il ma1or numero os vollllltarios~ 
. O Sn. Monus JAJU>IM : -A:u.gmentando-ee 
coia que~ · · 

O Sa. GoNÇU.m n:m CAll.VA.LBO : -Uma.ob
servação a.nte1 de tudo. Enviar Jlªn o exercito 
as fezea da. popula.ça:o, a sua. peior claese •.• 

O Sa, CoNTAGlliM:- Nlo apOiado. · 
O Sn. GoNÇALVES DB CARVALHO ••• eu não 

poa8o, couio o nobre deputado, votar admiração 
pór semelhante gente.· (Apoiooos .) .· . 

Certamente aa obilervaçtíes, que vou fazendo, 
Dia serão aceit&S pelo nobre deputado com a 
melhor vont&de, porque s, Ex. eleva, em su~ 
oplliiio, · os amigos ·@ ociosidade, que · qu.as1 
aempre se convertem elll voluntarias do mal, e 
deseja.-lhes um melhor destino. 

Como ia dizendo, Sr. presidente, admittir 
naa fileiras do exercito homens de pessimoa 
precedentes,considerados incorrigiveia pela. au
toridade policial, apontados pela população coino 
advel'SOll '!>O trabalho e inimigos proximor da 
propriedade e da segarança individual, é ames
q1linhàr • misa!l:o gra11dio11& dó esercito. 
(Apoiados.) . " 

. Si é dever nosso contribuir p&-"a a defesa 
commum, como é direito nossi> defender a pro
pria pes.&oa ;· aendo geral, como é, a obrigação 
de concorrerem á sustentação da. honra e da 
integridade nacional, até ao campo da bata.lha.; 
sendo, entTetanto, di11pensa.vel pela organiza-

. ção dos e:r.ercitoa e nec~ssidades da guerra q11e 
todos • 'Dll1 telllpo, como um s6 homem, cu!Jl
pram eua obrigação, todos aio repreaentados 

·na realização della ~lo numa.roque é necessa.
rio J;>lll'a ae conaegu1r o grande resultado da vi-
ctona• -

O .Solda.do, portanto, Sr. presidente, é o 
m&ndabrii> de todos, é o repreaenta.nte de todoe 
na de{e!I& d09 ma.is &ltosintere6898, na reivindi
caç~ ~o~ ·ma.is aagre.doa diteitoe conculcado11 
pelo i.nun1go • . 
· Ora, Sr, pruidenw, seria. 1u1~ des,irG im
me~ pan. nóa, que OtS repreaeutantes da.. hoJll'& 
n&c10nal, que eues vingadorea da.s ail'rontu a 
das.oft'en11a1, que tivermos HoGbido e recebido 
bem no con.910, .ejllDl escolhidos 8ll tre °' me
llOI digJla1 do noasv povo. 

Si o exercito recebesse a organiza9io c.tne 
lho quer imprimir o nobre deputado, nlo tena
mos bravo. soldados no campo·da batalha, por
qoo os boas 1oldad01 que li. apparec~m são 
aquelles que para lã: vlo aniqiadOB do eenti~ 
m!)nto do patr.iotismo, cheios da. convie~ da 
impo_rt.ante ·obrigação que vão de&empenha.r ; 
~.aquelles que &mam a patria, o lar, a fami
lia, ·o ·trabalho; são attuellas que sonharam 
grandezas para ·o seu \Orrio natal, . brilhos à 
sua. ba.ndeira, esplendores no futuro da pa-
trla. . 

·Ora, Sr; presidente, quem :não tiver sido 
bom cidadão, não póde em regra ser um bom 
aoldado, segundo a. apteciação que acabo. de 
fa.zer. ·· · 
. Nãofa o ';lume~ que~ ·a força de 12.m .exer

ci~.;. e, alem da .sua. in~ucçãci .e dis~1plina, o 
. ª,111'.~to·~~~ o ~i;n~ • • ; • _ _, .. . · - ·. :::;,.:.;: 

-Si for d.Í>iado o exércitio-do pessoal qoe -. lhe . 
quer proporcionar o nobre depu~do·.por Mina11, 
ter-se-á de tornar . rigorosissim&. a llossa disci
plina, porqne oa soldados, que diirâ esse pes
soal, $lém de uão deverem ser natural!Dellte os 
ma.is v&leot011, os mais ptomptos · a cuxnprir as 
ordena dos eens ·aoperiorea, os m:aia enthn
aiailtaa em a.van9ar para o inilDigo, tra.r!o a 
maior di11icnldade aoa seOB commandantes em 
algu111&s circumatai:_cias qtte se. p~dem dar. . 

Bases soldados hao de · .aproveit1'r qualquer· 
ensejo para dar pasto aoa:sens· maus inatinctos 
re~iadoe, hio de. commeltel' esses pequ.en.oa 
roulíos do campo de . batalha, tão pnnidoa - em 
todas as legislações; é do numero delles que 
poderão aahir os qne, ás vezes, aproveitando-se 
da perturbação qae traz o estado · de guerra., 
·espãlham .. e pa.ra commetter,além desse, outros 
crimes. E' do meio delles que sahirão em maior 
cópia 08 d0flertoi:ea, e~ p raga dos ei:.ercitos. 
A introducção quaei exclusiva de . tão m&ns 
elementos na forçe. arma&. acarretará. .a 11ece11-
sidade do restabelecitllento de a.nügos e rigoro
siasimos meios de repressão, ~- a C1>nsequente 
aver11io ao serviço · militar pelos element'oa 
bona. · 

E releva notar;· Sr. presidente, que não coD:
vém de modo algum desprestigia.r ·tantQ uma 
in11tituição que ee fo.nd& no& principiOIJ. da 
honra e do am()r da. pa.tria, cotno é a militar, 
incumbindo-se·& de g11ardar .em tempo de paz, 
e procnrar ~cri,flc&r ma.is . depr&asa. em tempo 
de guerra esses infelizes que mereceram tanto 
a. estima do nobre deputado po~ Minas. 

Sejam .mandados,Sr. pre1ideate, para as casas 
de correeçio ; sejam enviados pnra as coloniaa 
militaru como bem lembrou em um aparte o 
nobre deputado p ela provincia d.e Goyaz, quan
do orava o nobre deputado por Minãs, e como 
e11 pGnso propor em um projecto quG breve
mente apl'88entatei. Não guero de fôrma al
guma que ollea, sómente elles 1ejam obrigato• 
riamente inclaidos na1 fileira• do exercito, 
onde deve reinar a obediencitt. 4 lGi, o• m.,_ 
ibores 001tume1, a maior inoralidade, e onde 
<lnem ser aempre ho111'8dOI os nobre• asn
timen toe. 

Bnala que abl entrem, qaando _a J!l'a9a lhea 
competir pelo. de•ignaçll'o do 1orteio, J' que n4'.o 
convém exceptaal-os da obriga~ilo de 1Mim 
servir a patria, poia a iseoc;lo cleste 1eniço 
lhes seria mai1 uma animaÇlo e prejudioan11 
a terceiros. · _ . -

·En poder-me-ia alongal' ne1tu co1111idera
çlie1 em oppo1ição as idéaa do nobre deputadO, 
poderia dizer-lhe, quanto ao resta.belecimento 
do recrutamento forçado, ·que S. Ex. ·está es
quecido das acenas escandalou11 qna 88 . daTam 
em outro tempo· no exercicio'. desàa caçada h_11- · 
maua., como o qualifü:ou um disti.ncto general. 
Eu poderia mostrar-lhe que, embora S. Ex. 
apontaaae axclaaivameI1.te como elemento· ·pâl'a 
o recrutamento oa vagabundos, os : detc)rd~ 
Oll incorrigiveie daa cidades e villaa, 1empre 
ena recrutamento ter..-•ia <le exercer. com 
algum. ar!>itrio, . e . certamente deli.e, adviriam 
tio grandes. violenci,as ott · ~aiores~ do .que 
.aquellAB qu;e .. se _davam· .CO!tl es&e syste,ma 
ºY.~.r·~~: .. ··-~:,~ .... :fi· : . . ··.~~ ;·:.·< ·=· º . ..:·.-:...: ... " ~ : ....... _.: 
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_ ·.Quem não ser.ia. vagabundo, por exemplo, · oa ra.; tambem tluvido, si não se fizerem .alguns 
ile!!Qrdeiro para o subdelegado, .si lhe ineorreese reLOques a ese& lei. 
D!IS iras ou ai o não ag.r&dasee, quanto .ao seu o S .A F E · · id 
modo de p~ceder politico, 011 por outra .razão 1 R. UG:trllTO .LBURY:- .está tem s O a. 

·E demais, .seriam edmente consideriulos va- opinião dos governos· . 
gabundos e . desordeiros aquelles que ·têm sido O Sa. DIA.NA : - Sem da.vida nenhumà ; é 
obrigados a aasigna.r termo de bem viver 1 Nós ine:z:eqoivel a.em esses retoques ; ó preciso sim"' 
sabemos quão deacuidad8.s. são muitas das a.uto-. plliica.r os proces.eos. . · 
ridades policiaee no desempenJ;lode suas attri-' o Sa. CANDIDO DE OLIVElll.A. (ministro da 
buições, de vigiarem .eobre _esta parte da. nossa guerra):- E en 0 disse. 
pop.ulaçio e conterem-n'a por meio do termo de 
bem.viver. Sabemos igoalmente que o processo. OSR. GoNQALVll:S DE CARVALHO:_- Sr. presi
destes termos ás vezes se difficalta por se retra- dente, a. vi.da. ·militar -não é uma. vida de en
]!.irem as provas. · · · '· cantos : para muitos ella. ainda tem algn:os,~ 

Accreecentou. por fun o nobre ,dep11tado que sonhos do fütu.ro ou recordações do passado ; 
.ae _p,ód.e tirar do r.ecruta.mento a intervenção para a general.ida.de dos homens talvez ellà 
.policial, para assim evitar~se o arbítrio; que nenhum tenha, principalmente em tempo de 
se deve fazer o aii'ola.mento de todos os guerra. 
cidadãos aptos para o iserviço militar,. sendo o SR. Moru..Es JA.nn:w : - Pelo contra.-rio ; 
para esta designados ~s que menos falta :li- é uma -v:ida de saerificios. 
zerem. ·« 

Isto é recãhir de algum modo no systema da O Sa. Go:NÇALVlilS DE Cav .. u.ii:o:"'.""'Â vid& mi-
lei de i874, que o nobre deputado condemna. o litar, é exacto, é uma ·vida de liacrificios. Para 
alistamento, organizado por essa lei, admitte o official, para aqaelles qae aspiram ao com:. 
isençõea em favor dos que mais falta podem mando em su:i.s diversas relações, ella·tem aJ...; 
,fa.zer â familia, ao tra bailio, aos estudos e pro- gumas compensações, a possibilidade do ae
nssões eoienti.ficas e litterarias. cesso. aos ma.ia altos postos, o soldo da reforma, 

Mas, o nobre deputado considera. sómente o meio soldo a. familia, creados em favor desses 
aptos para. as ar.ill.&B os deeoceupa.doe. os· vadios, grandes servidores do Estado. · 
as v&gabuudOG e os incorrigiveis. Tornar"'.'se-ã. Mas o que é o soldado, Sr. presidente~ 
limitadissimo o numero delles, porque bem Como se ha de deixar tentar o cidadão do de
pouooa não acharão qnem lhes de attestn.do e sejo de trocar a sua liberdade de todas . as 
outras provas de boa condncta e occupação, horas pela sujeição dEit<idos mi 11!-0mentos, que 
provas que, não havendo arbítrio nas juntas de acarreta o serviço militar 1 Como de~ar a. per.s
arro>lamento, "terão de ser.aceitas. peativa de lucros, talvez importantes, u&ata. 

Para coroar a obra, propõe o nobi"e deputado ou naquell_a industria, neste ou naquelle tra• 
.que se cree uma taxa annual modica, ao al~ balho, 'l.ªª para_ ning'uem falta neste Imp~rio, 
canoa do eidadio mais pobre, como meio de neste pau: americano; para ter uma mesq111nha 
1nb_stituiQlo pe~uniariâ. A cornmisslo de eu.me paga, Ulll& etapa apenas suf:ficiente. para a 
de legielao«o militar, de i867, elaborando, à sua alimentação, urn fardamento grossei..rO. 
vilta. de outros proJectos anteriores, o projecto como vai ter o soldado sob. ae bandeiras 1 Q 
da aetual lei do alutame•to, incluiu nelle esta sol10 · õ um simples honorario, aão é. um sai 
idfo11, aendo a ta_l:a de 60$. E8ta opiniito não Is;rio correspondente á importaneia. do ser., 
tr1wnphou1 e com razão. viço. _ · . 

Qaaes doa vadios e vaga.b11J1dos, reconhecidos, E' preciso, Sr. presidente, que um grande e 
&ilnal como ta.e•, pela.a juntas de arrolamentOl!I, nobre sentimento impilla o cidadão a collo
nlo a paga.riam 1 Bem poueo1. llto, dado quê a ca.r-ae nessa1 eircwnBtanciaa muito diveraat1 
cob~a.nçe. da taxa fo1se feita com aeriedade e daquell11.a da vida. commum; ê preci10 que o 
rigor. . - leve a. e.ee procedimento uma. idéa li obre, 
· Reatariam 01 :voluntarios •. Augmentem-ae- um sentimento generoao, emfl.m, a. · abna
lhés as va.ntagens que jâ têm, gratifioação, gaç§;o. 
premio, prazo de terras. · Afil.uirio elles em Sendo, como é, a vida milit.ar .tão aoompa
massa, maia como mercenarioa do que como nhada. do sacriflcioa, tio pouco attractiva,. nilo 
bons cidaclãoa ~ Póde ser que sim. Màs, · aerã. póde deixar de da.r-ae .no nosso pa.iz a _pouca 
preciso,. para a.ttender .. á.e suas exigencia.s vonte.de, que· em todos existe para o Hrviço da 
sempre. crescentes, eleva:r--lhes periodica e pro- milícia.. . .. 
gresei-v&mente essas vantagens. ROmpendo uma · Não hã pa.iz algum em que predomine, a. nio 
gaerra, talvez não bastem para. satiafaz.el-os ser por e:xcepção, o a.morá. vida militar-, 11. ten~ 
todos os rec11_rsos do lmperio. MBJ. será então deneia. para o serviço das arm&s, · a predilecção 
de nós, si não surgirem novos voluntarios da. por uma carreira, em c11jo termo muitas . veze.a 
patria, como os da guerra passa.da, modela.doe eatã a. morte ·gloriosa dos combates ou, pelo 
muitos a.o typo de Canierino, o glorioso sergi-·. menos,· qnasi sempre !lê. a· antevê, sén!o ·se 
paJ:10_ . .. · · · · - · .. ; imagina recebel-a obscura.mente no meio das 
. Vejo-me,.porém, eonstrangido_ & deixar de lado; privações e àoffi'imentos da campanha.. 

os plmios do nobre ·deputa.do . e a fazer outras - . Em circumstaneiaa· extraordinarias irrompe o 
consideraçõês a respeito da _éxaquibilidade da amor da patria em. todos os corações, ha enthu~ 
lei de i874, e~eq~bilidade posta em duvida por siasmo, manifeatam.-se dedicações extrema:a; 
S, E:x;; exeqmbílida.de d&qual, apen.r da. eape• appar~em voluntarios ·da. patria, eomo·no 
rança .alimentada pêl~· nobre m~~ dà_g:u~r.· Brazil: ,; : I114'-,, ' na · ~ene~au~d~ ~. ~~ •. ~· 
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quaiido uma guerra se prolonga e em tempos 
uorrnaes, não é procurado, não é appetecido o 
serviço militar. 

O que cumpre, Sr. presidente, é educar o 
povo, lembrar-lhe constantemente este dever 
imprescindivel, de que elle, vencendo os im
pulsos do eg0ismo, não póde apartar.,.i>e, o 
dever de contribuir para a defesa da patria ; 
o que convem é estabelecer pela convicção 
assim derrama la na popuhção as maiores fa
cilidades para a obtenção do pessoal, que for 
necessario, não só para circumstancias ordi
narif!.s, como tf!.mbem para as circumstancias 
extraordinarias. 

Não se pense que se militarisa o p:úz pro.,. 
curando-se attingil' esse escoiio ; não se acre
dite que· mesmo· certas potencias militares, 
como a França e f!. Allemanha, contem cidadãoB 
só desejosos de tomar parte nos serviços qu~ 
incumbem aos dous grandes ramos da orga
nização:'militar, o exercito e a nrmada. 

Si os francezes deixam-se muitas vezes levar 
pelo enthusiasmo e pela ambição de gloria, 
tambem é certo que grande partq delles vai 
para as fiieiras pelo simples cumprimento do 
dever. E não é r iro ver-se lá alguns sortea
dos inutilisarem-se para o serviço militar. 
(Apoiados.) 

UM SR. DEPUTADO :.,.-Expatriarem-se, para 
eyital o. 

O SR. GONÇALVES DE CARVALHO !-Quanto à 
Allemanha, poderia br um trecho de um im
portante artigo, escripto por um militar dess0 
paiz, mas resumirei as palavras do escriptor, 
dizendo que, segundo elh informa, o allemão 
apresenta-c;e pa1'a o serviço militar, porque está 
compenetrado do devcer que tem de prestar esse 
serviço. Elle lembra que seus mfl.Íores tiveram. 
como grande honra,o cumprimento deste dever ; 
recorda as glorias que seus antepa-sados al
can~aram para a sua patl'ia. E observa o escri
ptor que o allemão vai ness'1 disposição de ani
mo completar o seu tempo de serviço na~ filei
ras, nunca desejcmdo continuar nellàs além do 
prazo marcado. 

Sr. presidente, tendo de resumir o mais pos
sível a exposição de minha~ idéas, visto que 
vou chegando ao termo do tempo marcado para 
estt discussão, acrescentarei apenas as con
clusões a que quero chegar. 

Como disse, senhores, deve-se infundir entre 
nós a convicção de um dever tão import'1nte, 
como é o do serviço militar. 

Não ! não fique latente e persistente no povo a 
crença de que só farão parte do exercito os g ue 
o quizerem ou os vadios e incorrigiveis, agar
rados pela policia ou designados de outro modo, 
que não tiverem algumas dezenas de mil réis 
para se isentarem do onus daquelle serviço. 
Propague-se o sentimento claquelle dever im
perioso por todas as camadas da nossa população: 
será uma força que venc8rá muitas das resis
tencias oppostas á lei de 1874. 

Convem, por outro lado, reduzir o sacrificio 
da realização desse dever, o mais passive!, em 
tempo de paz ; o prazo de quatro annos IÍ 
mais quo sufficiente para formar o soldado, 
não se <> deix11;ndu,e:x,clusivame1üe ·Ua vlda.a11~ 

fadonha e enervadora das guarmçoes, dirigin
do-seco t1mbem ás escolas de tiro, aos acam. 
_pamentos e campos de manobra. Convem tam.,
bem não eúgir o serviço militar daquelles 
que não, tiverem completado a maioridade. 

A nossa lei de 1874, seguindo a lei fran
ceza e outras leis estrmgeiras, estabeleceu o 
alistamento des te a idade de 19 .an nos, m11s pa-,, 
rece-me que esta idade ainda é baixa. Tem-se 
reconhecido que,emquanto o homem não chega 
ao seu completo das.envolvimento, a que se sup-,, 
põe que attinge aos 21 annos, não resiste tanto 
ás fadigas que trazem as necessi:lades da guer
ra, assim como às epidemias, que muitas ve. 
zes durante ella apparecem. 

Ainda I"ecentemrmte, um distincto medico 
franc.ez, Dally, tornou patente a inconvenien.,
cia de disposição analoga á nossa, existente 
na lei franceza, o erro do prematurismo que 
ella consagra; apontou factos e produziu ra
zões, que deixo de re1Jroduzir agora, pelo IDO• 
tivo oue ainda ha pouco disse. · 

Deve-se mostrar a to los os cidadãos a senda 
do dever que os ieva às fileiras do exPrcito; 
convem tambem que por outros meios se lhes 
faça ver que não é digno d() exercer certos 
direitos quem não procura cumprir semelhante 
dever .. 

A lei dé 1874 contém uma disposição, que 
devera ser applicavel logo depois do .primeiro 
alistamento. Ella ahi detflrmina que não possa 
obter emprego algum civil quem não demonstre 
que cumpriu as obrigr1çõe-; concernentes ao 
alistamento militar. Mas, a lei deu um prazo, 
qual o de seis anuas, para a effectuação desta 
dis •1osição. 

Eu entendo, Sr. presic10nte, que se devia am
pliar o pensamento que domina nesta disposição 
da lei de 1874, recusctnio-se ao cidadão que 
não vier voluntariamente incluir-sq no alista
mento militar, si nelle não foi incluído pelas 
juntas, o exercício dos dil'eitos politicos, a 
prestação ela fiança no juízo criminal e outras 
vantagens. E' uma sancção indispensavel á boa 
execução da lei. 
ç;;,si por um lado o cidadão estiver certo de que 
deve prestará sua patria um serviço de que 
tanto ella carece, principalmenta em milin
drosas circumstancias, e por outro lado reco
nhecer que lhe está trancado o caminho para o 
exercício ele direitos importantes, caso esqueça 
esse dever, melhorará o serviço do alista
mento militar. 

Aquelles que influem para que não se effec.tue 
o alistamento com a regularidade desejavel, 
terão desde logo motivo para não o fazer mais : 
esfriará assim o seu zelo contra a realização 
das prescripçõe.s legaes no tocante ao alista
mento. 

As grandes difficuldacles, que têm surgido 
para a execução da lei de 1874, certamente têm 
partido daquelles que antes viam noupaclos pelo 
recrutamento forçado os seus filhos, os seus 
protegidos, os seus apaniguados e reconhecem 
gue com a completa eucução da lei de 1874 
não continuará a haver essa isen~ão illegal 
que tinham creado para si e pa·-a os 'seus . Hão 
de, porém, abandonar esse procedimento, si for 
adopta1foo alvitJM que lemh11a. , 
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. · G -nobre deputada -pe!! Mlli.at nos indicou NQ toca:q.'e 1'qllelle 1erviç~,como já d.is1&, P81184'.1 
IJlllis uma dllllcalda.de que ~ppa.raeerá. depois ·do que o nobre minis&ro não fara tudo; mli.I com a 
sorteio: · os sorteados· fogirão· pua o mato. sua deçi<!ida. vontade de conaéguir isso noa !ia 
Creio que maia depi;eê.s& fugir.lo ~ ahi 011 de trazer a1gum r~ultado que_ de ·certo·IIJo 
vadios e vagabundos qqe o nábre deputado julga 1er!i ineigoi.ficimte. . . . . 
proprio11· para. o serviÇO daa arma•· · Qa h(lmcns Com ris~o de attrahlr alguma obeervação de 
bons· !liO sabem o ca.miliho ~o wat_Q B "não que. v. Ex .• sr·. preaid11nte, eu voa. P~l' ao -pobtie 
rem ver suspensas aa suas regal.iaa . ·d!! · ci~ ministro da. guerra,_- antes de findar, que ai· 
ªª"1~. . . . : : , elle;como eapero e Pomo todos devei:nóll eapel!ar, 

Estou de certo fallando ãemai11 sob!-'e ti~te !!oi!' obtiver a adopç&o do plano de reorganú:ai;ió 
f!ampto, yisto que o nobre Diinistro {la gt!!ll'!-'ª· que apresentou, não a~ga à r iiea o quê se pio.. 
Cheió' de . talento éomo é, d~ ·d&iicação ao tn- }AA!, em lllll quadro ae dietribuiçio das nosw 
ba.lho como·todouaben1os; ha. de ter·estudado o forçaa, annexo ao relatoi;ie. 
maia possiyel aa eseal)ros~da4es que vai elieón- Eu faço esse pedid:o a..S. Ex. porque, eomó 
trando a lei;cuja execução interesea a. tõdos nós, i;!, Jh~~ S?-be, a prQvi~~m q~~ teu4ll i_i, h(!~ 
lei que não 118 pó::l.e diz~r · fil~a de um pa.r.tido de répre!Mllitar Ji.!!~t& .c~ tem u.~ g121J.r~~9 
só,pol' isso qu~ nella col2'oborar-am, nio. a6 antes que não é sulliciente para o aervigó de policia.- · 
da sua diaco.uão eomo dtLr-a.nte esta., hoii1enti de ·mento de saa.s fronte!:;~,,. 
ambos os lad013 poliücos; lei qu~ iniereasa a o Sa. AUGUSTO FLEURY : - Apoiado. 
tedoa nós, por.qae · por meio dell& teremos satis- 0 Sa. ~NC4LVl!!ÍI ~m CARVALHO ••• e para. 
fei~o o g11aD.de dasideratum do preenchimento tornar-se um centro de respeito e. de . con
das nleii:as do ex(li·cito, rea!'_eiqmdo;se o ~ireito . gregação de .novos elemep.t91 pl!.?.a melho
de tQdos e se~ ª gppr.888110! a. violencia, os ramento· da. · nOllSa defesa em caao de in• 
abullOll que an~gament~ se da.~m com o recr.a.~ va~~o . . ~oj~.; que Q Pe_ e~i>l!-1 do_ iixerm_ 'to. está 
ta~ento forçado, e hoJe se dao com o VQlun. regq~~<!o !lo iit'l~OO pra~, em virClide desaá 
ta.l.'lado que, devemos ~~nfesaar., ~ a.presenta. rerJ\l.i:~. ~em .. _ ª. p_i l!n~. . . ~uella -. p oovP.icia. um 
eemp:re hom~ne ~1do.s ao ~m~~ &1'~8 ~!&-~ 48 ar~ijh·aria com 298 praças, Wll: 
por _sua propm. e ewnaiva dehbe~a.ç~o, ê Btm qq~po de. ~~vaUa.r!§ ·. COIIJ 1B5 praças e treo 
mc.1taa .v~zes .a~rastadoa . p~r instigações. e batalhões de inf~nW-~a. com i.050 praça1J ; a.o 
~=i:f:d'e~~ea~~~ J_~compa~1veis com a vol~ t!?4a i ,~- ~'°ª98.1!, ~trç~to, eJevçM"!ª 0 
· De~ando este. assumpto e antes de con- P!!~llQ~l <lo ~osso ~~hei~, IJe~n<l? prqp99 3 

cluir devo fazer alga.ma._ có~aiderar,;ões em r.e~ ~9l!lm1s11a0 de ~~riJ!.._. 11, ll gq.'ªrra, ~~ (Q~ 11.~P~Q,. 
laçiio' ao diaeur•Q -.u·dia.~ proferido pelo ·hon- v~o 0 8~11 a~d~tiv9, ~ fp, OQO P!-11~. v~. !l.ll~ 
rado deputado p~l~ U.• districto do · Rio de J.h 1m~<la .~18 4~1!-l~O.f? P~~ da fçii.:~ ~JJ.S
neiro quanto ao projec:Lo em diseussito .- til~~~ em ~ªt~-flf9!?!19; . l!l~ Q ~01?~~ ~n~~~9 
No~u s. E:s:. falta de clareza em .'uma das l!\31!1~!!-r _ I!: dj~!;ribuW~C? q!J~ fl!~ !\ ~~1!839 ª 

~siçi!ea do projecto e entrou em daVida Ili {qe ~!P.PD d~ IllJ1 r~ferir, . CQ11star$. ~~t!!i} .4~ 
a diàpoaição do árt 2o '§ 21! concsrnente a uma . ,;wg Pf~?as: sóhm~m21 !!0~49 : ~ ~e l!m g~ .. 
concessão de terr~a- ~ae c:i1onias da Estado ta!~~"~ <1rtJl ~!-'!ª:• ~ ~~ µ,rg. ~~b!,~ip.eJl~ 4~ 
aproveitaya ou· não aoà engàjadoa ' ~V~!ma. (SuPJ;IQ.~IQ _ S!!JJ!I, ~ ll~~~~).e ~J2 

A ·di 'çio do pr-0jecto· actuaÍ que repro-, prl!~~ll 4~ ~~ l;i'~lhc;ies 4e ~~t4ria, ~!"!lll!k! -
duz a ~t'oposta do governo é 'a mesma da ~!-III:· YIWI; ~.!!dlHlÇSO .<il'.I . ~?. pr;lçap E!!ll r~~g_ã.Q . 

1.,...5 - 't d. 1 aojlessoal actnal. . . 
p~OP<l.!ta que, em º' 'apresen º.U ao po er ~- -- Peç"õ ao nobre ministro qne affectue per fiin 
g1alativo o nobie duque d• Cn1a1 entlo mi- -... -• .· " -· ·· "' · ·· · ·ÍI .... ·-- ··· · - ··
nistro da guerra e v.dmira que o' nobre de.: ª d19.tl'!~\l~~ qql} ~~ 4~ . ~~~ 411 :/AQ~Q ~ fttll~ 
puta.do uil tanto se dedica ao eatudo. dae gi:p,enta,r . ª torç"' .~ª ~ua~~lç~ ~ Pl'!>.V11!-'!1~ !le 
queitl5~1 aebatidas nesta. oa.iia, não tiveaae; desde M.A~o-.:(.lr~eo, prÇ>VW,.~ta fi.'op;Qµoa, ~~O~Q!,_ q~_, 
aqnella época no\ado no projecto de fixação de d~Ylil mfilr!l~~r ~ l!t~ep~ 9 !'.!!' çoi . ~4?!11 <fo ff" 
forÇlll a Obsc~idade que agooa aaaba de notar. • Y~r,Jl.(>, J!!-'OVlnÇ~!l q~e Já ~!! ~!!J4 mv~ 8 -

A. dia · n ir ...,_ .z 1 · -que póde sollrer oatr•. · pon...,o ..., que se tn.la • e a.ra, visto · -· - .. · · ·"' . • 
que eeti. contida em ll!ll artiro que ee refer.e . O SR~ CAK.ozno D~ '?L~VB~ (muu .• dro da 
tanto a engaja.dos como a voluntarioe,e,demais, gudrraJ;.,,,, Não. seguue1 uteiramente a pro-
si houvesse algum& duvida ~ mtelligencia de poaLa da comJ!rlulo. . . 
Bl!Jlel.Jumle disposição,_ re~o11Jendo-~e â1 lei~ . de O SR •• G9NÇALVJ1s DJ!l · CAR:V•~Ho: ~ ~i.~t~. 
Dsaçio de fQrças anteriores ao tampo da gaetira1 Sr . pr!l&tden~~. ter de conolull' n!ll!bo oc~~t 
ve•-se-ia eiicl.l!Jecida e.t!.Ba daTida. · _poFfiue, além de 01;1,troe asaomptoe · de qtt~ 

Ea. ~a. . pÍ.!óseguil" neatas oonsideraçõe~ em queriª o~cnpar-m~ rela.tj.va,µi.ente á :fixaç!to ·.de 
resposta ao nDb?I! depatago pela iirovinc4J, 4Õ for~a~ d!) ~~rra; ~\'i desejava c•ar a p.ttençijg 
~ de Janeiro, mas Jel!lbram-~e que ah'!~ do governo pa,ra. !D!!ia.de uin~ qqeátão de il!te;: 
já ~ 1i.Dda:. . . · . resse para ª~J>~neia ·i e ·Ma~; ~CJ~Q li! _ 

Não qiler.endo abosa11 não sá qa tolel'a:o,cia de do d~s~~volvunilnto 4e suas ci)lomaa e cre!'9~ 
V. Ez. como da b0n~aj~ dOll nobres· dep\!-t&d08 de tim!Jo eacola Ilii~i~~r preparatori11o ; e~ Jgm~ . 
que.me ouvem, eu vou ter.minar~ · : brari.!!- outr,•s questões cuj~ solu~.~ tam~~~ ~-

.O ~xerci~ tem limito a ?8Pe:r&r do ~ol?.r• pü.:, prende á melb?r: conllectiçil> ~i !in• a que tajós 
:rua~o da.glle-rr.a. O e:a:ercdó ha.· de •er que os devémos de&eJ8r chegar, dada a hypothBBe ~ 
esforço• de ;S. Ex. ; pani. màlhorar RB con~i9~e uma guerra no\!&!l no valle do. f~~a; !!iíi.dÕ. 
do preenc.hunenw do a1u p88110a~ . e ~elhol'ár a entre ·esaaa qnee~~ ~ de !Dais impo~a,~ ~ ·4_Q · 

- tua orgallilaçio, ~ ooroa.doe·de bom exite. melhoram.ento dai °':088&8 commo:iíicaçõea inter-· 
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nas com a remontada provincia. Eu consideraria 1 tratado della não se preocc~pa tanto com as me
este ultimo asst1mpto não só pelo lado estra-1 <lidas como com o plano mces 0ante de_ trazer 
tegico, como tambern .pelo seu alcance politico to:lo~ os intere~ses em sobresalto e de. nao per
e pelos grandes resultados que traria em bene- mittir que se espeee pelos. resul tados d~ passo 
:ficio .do paiz inteiro; eu mostraria que urna dado em 1871, , e do .mov1me nt? emancipador, 
estrada aperfeiçoada,que se prollurasse faz ar em hoje ger~l, ate que em .um futuro mais ou me
direcção á provincia de Mato-Grosso, seria um nos pI"ox1mo, seja poss1vel o ultimo golpe na 
dos caminhos de irnmigração que nós devemos instituição . 
procurar abril", quando se trata de diminuir as o SR. DANTAS (preside1ite do conselho):-
:fileiraa do trabalho escravo em nossa patl'ia . Treze annos ! 
Mas, a hora está :finda; e eu vou cumprir o , B b a e 13 annos é 
dever de pôr ponto aqui ás observações que O SR. l< · ELIS~RIO 0 serv qu . 
· . · · - lapso de tempo importan te na vida de utn tmha a fazer sobre o projecto em d1scussao. • . 

(J1f.uito bem muito bem .) . homem, e q.ue o preoccupa ao. ver ~pprox1ma· 
' ram-se os s1gnaes do fim da ex1stencia. 

(0 orado1~ é felicitado pelo Sr. ministi·o Quantas vezes, chegando aos ultimas annos, 
ela guerra e varias Srs. deputados.) hão procura 0 homem apressar 0 que deseja ver 

realisado em sua vida, medindo a vida da so-

Se3são em 9 de Julho de 1884: 
V ido pag. 83 do Vol. III. 

O Sr. F. Belisario precisava que o 
Sr. presidente lhe informasse · si considera a 
favo1· do governo o discul'so do nobre deputado, 
que por ultimo fallou na discussão da receita 
geral, por isso que, nafórma dei regulamento, 
ós discursos devem ser alternado~. 

O nobre presidente do conselho deve ter visto 
nesse discul'so o espelho :fiel da maioria: muito 
boas palavras, bons desejos, mas no fundo de
cidida opposição á sua politica. 

Acompanhou o orador esse discurso , não 
tendo mais do que confirmai-o. Compreherldeu 
todas as difficuldades com que lutava o espírito 
do nobre deputado pelas Alagôa~, para concilia~· 
a política aventureira do governo com o seu 
desejo de ver restabelecer a ordem nas :finanças. 

Ao ouvil-o, lembrou-se o orador da phrase 
de um rei ·que o seu grande infortunio tornou 
sympathico á humanidade. Dizia elle ao seu 
advogado, referindo-se ao processo cujo resulta
do foi o cadafalso: «cuidemos desta causa, 
como si tivessemas esperança de ganhal-a. » 

E' este o espírito que domina a todos da opi
nião do oI"ador. Ha certeza de que as finanças 
irão a peior, mas devemos provar :is geraçõee 
vindouras que fizemos o possivel para, senão 
evitar, ao menos minorar o desastrn. 

Compre hende o orador a posiçãÓ dos homens 
fanaticos nesta questão, aos seus principias su
bordinam todas as conveniencias publicas, mas 
não comprehende que um homem de Estado 
quefra reorganizar as finauças, tendo ao mesmo 
tempo a política do nobre presidemte do con
selho. 

Neste ponto está abaixo da previsão de um 
dos chefes mais graduados do abolicionismo, 
si o chefe actual do abolicionismo não é o 
proprio presidente do conselho. Apressar o 
movimento, o que se traduz em precipital-o, e 
r estaurar as fin anças, são idéas antagonicas e 
impossíveis de conciliar. 

E' preciso decidir por uma, ou por outra 
cousa. 

Para o orador não é especialmente grave na 
questão esta Oll aql\ella idéa. Sempre que tem 

ciedade pela pi•opria 'I ! . 
. Não se refeJ•e o orador ao illustl'e presidente 
do conselho, ainda tão vigoroso ; ·mas aos que 
cuidam realisar, dentro ' do período que lhes 
resta de vida, um facto que seria lisongeiro 
slpucbssemos realizar dentro do período de uma 
geração. . 

Para pôr termo á escravidão no Brazil não é 
preciso um estadista. Um poéta, presidente da 
republica franceza de 1848, a aboliu, por sim
ples decreto, nas colonias francezas . Isto é 
facil. O difficil, o que exige qualidades nota
veis d0' estadista, é, realisado facto tão grave' 
diri gir depois a naçfo com segurança, evitar a 
desorganização social, prevenir perturbações 

· de todo o genero . A abolição nas colonias 
francezas foi decretada em 1848 por Lamar
tine, mas até hoje tudo nellas esta ainda desor-
ganizado. · 

O nobre presidente. do conselho pareceu pre
occupar-se com a gloria que lhe deve provir 
deste fac to, e nos disse que ha de fi gurar na 
historia de modo brilhante, até daqui a 500 
annos, a fest<\ da jangada, le vando os seus 
heroes á immortaliilade i 
. Os homens são julgados conforme as condi
ções do tempo em quo viveram e .as difficLlldados 
com que lutaram. 

Mas, nem espere pela posteridade . . Si quer 
ouvir a opinião dos que neste momento se OC'

cupam desta questão, lembra o orador uma . 
Nenhum estadista europeu, que avalie a gra
vi.lade· da questão, póde deixar de reconhecer 
que o Brazil deve ser prudente . 

Só os que pertencem ao grupo dos fanaticos 
pela idéa, podem pensar do modo contrario. 
Schelcher, que está á frente desta phalange 
na Europa, disse: « Qlle si havia alguma cousa 
de mais abominavel do .que a esqravidão, era a 
lei de 28 de Setembro ! » Com effeito, para os 
fanaticos, tu :lo quanLo contemporisa com a in-
stituição, é detestava!. · 

Suppõe o nobre pl'esidente elo conselho que a 
posteridade ha· de occupar-se com as festas da 
jangada ~ Os elementos que servil'am à luta do 
uma época são esquecidos nas épocas poste
riores, si essas lutas não forem renovadas,· isto 
é, bÍ não interessarem a outras idades. São as 
grandes questões ci.e fórma de governo, as · das 
sciencías , as eternas questões sociaes, que 
nuu.ca se liqu.idam, aquellas que occupam sem~ 
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pre os espiri tos.Alguem se occupa hoje em saber houvesse combatido, si IJ. victoria da idéa aboli~ 
como acabou a astrologia, cemo ac'lbaram tan- cionista o tivesse l evado ao poder, saberia a 
tas outras instituições, que affiigiram a huma- opposição eom que tinha de 111tar; mas via a. 
nidade ? ! Pàra a posteridade, os que se oc- ideia ven<:ida, ou pelo menos retrahida, e le
cupam . com estes assumptos, se·rão incluídos vanta-se outro podet·. para. novamente e mais 
nessa turba de .agitadores," de invejosos que fortem ente agitar a questão. O governo é o 
perturbaram · o seu tempo, e de quem Virg·ilio represeny1llte da sociedade, não parn accelerm· 
dizia a Dante, ao começar a sua peregrinação os movimentos no que tem de exagerados,- . 
diante dos mortos : · mas para moderar. O orador foi ad versario da 
Non ragionar di lar: ma girni·da, e passa. lei de 28 de Setembro, mas comprehende que 

o que parece ao orador mais grave nesta ques- naquella occasião o governo quizesse dar um 
tão é que, interessando ella tanto á so1-te do paiz, grande passo, forçando a opinião; mas quando 
, . . . a instituiição está condemnada, qnando tem 
ª sua sltu\lção economica e financ 3ira, estejam ella de desapparecer incontestavelmente, não 

~sg~~~~~ii::o ~~~ªo~~:~ªfJéac~f;i~n;:r ~he1~~ compete ao go.verno andai' na frente, mas contei.' 
1 fi l e model'ar as rnopaciencias. 

~~~0u;.~~- na do problema, seja como e de que Disse o nobre presiden te do conselho-que era 
Quando apresentará 0 nobre presidente do essa a opinião unanime da imprensa; Um ho-

conselho 0 seii projeeto ·~ mem de Estado, em questões destas, que t anto 
Não ·ci esta pergunta vã curiosidade, porque apaixonam e intlammam, si observasse que a 

os jornaes já annunciaram que 0 governo vai imprensa o impe)lia para a precipitação, deve
ouvir a mais tres conselheiros de Estado. ria atLende1· aos grandes interesses ligados á 

questão, para resistir aos excessos, pondo-se dá 
O SR. DANTAS (preside nte de conselho):- lado da razão. 

Já ouviu; e atei um delles, o Sr, Visconde Je A opinião dos jornalistas não deve ser sem-
_ Muri ti)Ja , já mandou o seu parecer. pre aceita como a verdadeira opinião nacional. 

O SR. F. BELISARio não se preoccupa tanto Em. nenhuma parte do mundo o estadista se 
com o programma do nobre presidente do con- deixa arrastar por est3s excitamentos, antes 
selho, como coro o seu procedimento con~tante muitas vezes os contraria, para amtiarar os 
na camara e no senado. Si S. Ex. tive11se a interesses de que o Estado deve ser o de
peito i'ealizar essa grande reforma, deveria ser fensor. 
mais sobrio erri. palavras, enunciaeia ·o seu pen- Mui differentes são as razões que decidem o 
sarnento com clareza e agu~,rdaria a hora da jornalista das que devem decidir o homem de 
discussão para traduzir em lei o seu projecto. Estado. · 
O papel de propagandista official, de agitador Entende o orador que esta C!!Uestão não terá 
inconsiderado, não é proprio da posi<:ão de sómente influencia economica, póde ter séria 
S. Ex. inttuencin pelitiCa, e por isso lastimoü que, nas 

As preoccupações da O]Jposição augmentam, explicações sobre a formação do ministerio, o 
entretanto, cada dia, mesmo depois da apre- nobre presidente do conselho e seus correligio
sentação do programma. As idéas do nobre narios se manifestassem sobre tantos porme
presidente do conselho vão-se manifestando nores . 
cada vez mais ad.iantadas, e o ora:lor~ lendo o Parece que devia haver um pOllCO mais de 
questionario apresentado ao Conselho de Es- reserva em desvendar o que se passa de intimo 
tado, duvidou que taes idéas, nas condições nas conferencias do paço da Boa Vista. O po-

. em que está a questão servil, podessem ter der moderador fica exposto de mais á opinião, 
pàssado pela mente de um homem de Estado. para que não seja de algum perigo esse proce· 

Ha nelle pontos gravissimos,- o que explica a dimento. 
impaciencia com que se aguarda o projecto·. E' O nobre presidente do conselho e seus col-
que qtão discutivel si, par a se ehegar ao estado legas se houveram de tal modo, que pareceu 
de liberdade, não se deve passar primeiro pelo ficar eviílente que as sua> opiniões .se forma.: 
estado de servidão. Parece ser o caminho his- ram no dia 5 de Junho. 
torico - transformar o escravo em servo para Com effeito, sobre um dos pontos do pro"'. 
depois dar-lhe a pknitnde da liberdade. gramrna não houve duvida entre os estadistas 

Esta idéa podia ser aceita para-discussão e a chamados ; refere-se á situação economica do 
medida, qi:e della r esultasse, não desorganiza- Estado. Dos quatro consultados, dous U1anifes- . 
ria, na opinião de muitos,o trabalho, como está taram-se pelo adiantamento da questão servil, 
constituído. reconhecendo um que a camara não estava em 

O nobre presidente do conselho, porém, ima- condições de resolvel-a, e tal foi o interesse da 
ginou a inallierrabiliclade, não no solo que ci Corôa em o encarregar da solução, que lembro~ 
indestructivel, porém, nas mãos dos actuaes a facilidade de appellar para outra camara 
senhores ; de modo que, fallecendo estes, ou que seria eleiti. · 
tornando-se insolvaveis, os escravos acom- O nobre p1·0sidente do conselho, porém, en
panham a sua sorte, completando-se a abo- tendeu que não só podia aceitar a incumbencia, 
.lição rapida com a ruína dos estabeleeimentos · como estava acamara em condições da resol
ruraes. E' pois j11stificado o desejo .de conhecer vel-a. Ficou tão claro q11e esta e1·a a preoccupa
com brevidade todo o projecto, quando o go- ção unica na formação do gabinete, que a Cotôa 
verno enuncia taes _idéas. não se exime de grande responsabilidade pe-

Si o nobre presidente· do conselho viesse rea· rante a opinião, t'into mais quanto o Sr. presi
lisl) ~ idéas conhecidas como suas, pelas quaes . dente do conselho explicou bem quaes . as con

A. 57 
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dições em que se póde dizer que o ministerio 
executa uma po!itica sua propria. 

(O orador lê as prnprias palavri:.s do Sr. pre
sidente do conselho par;J, demonstrar em que 
termos o ga.binete isenta· a Corôa da responsa
bilidade pela política que elle executa.) 

Nos tei·mos em que a questão foi collocada, as 
instituições não deixam de correr grave risco, 
pois taes instituições não são creadas por 
simples fantasias, mas para corresponder ás 
necessidades socin es, e para garantia de todos 
os direitos. Quando, pois, os grandes interes
ses sociaes estão em antag·onismo com os prin
cípios e as idéas que seguem taes institLLições, 
estas não podem deixar de correr perigos cer
tos, julgando a nação que ellas não têm razão 
de ser. 

A Constituicão revestiu o monarcha de invio
labilidade, mas, quando se entra no amago dos 
acontecimentos,e os ministros não têm o cuidado 
de medir os seus actos, as suas palavras, e de 
evitar que o poder permanente assuma uma po
sição differente da que lhe compete, não póde 
elle evitat· o risco de .perdel' a inviolabilidade 
garantida pelas leis, pal'<l assumi1· aquella t•es
ponsabilidade natural a que n enhum de nóa es
capa, seg undo a phrase do poeta-tolos nós 
que nos alimentamos dos fructos desta tei·ra , 

S ive reges, 
Sive inopes erimus coloni. 
Mas o pel'igo não está só no projecto que o 

nobre pre ;idente do conselho trouxer á camara, 
mas na agitação constante e permanente em 
que mantém es ta questão, como uma preoccu
pação fixa dos altos poderes do Estado. 

. P1·otestam os governos qu µre1· dar á lavoura 
capitaes e credito, mas não lhe dão aquelles e 
lhe tiram este. 

O orador l eu o refa.tor io do antecessor do no
br,; ministro da faz enda e admirou- se de que 
se procurasse explicar a crise qu e atravessamos 
por vastas construcçõ :' s neste\ cidade e porque 
ó papel-mo0da tinha emigrado para o Norte. 

As construcções alludidas são construcçõcs 
ligeiras, que . se realizam em diminuta escala, 
para satisfazer as necessidades de .emprego de 
capitaes, e não podem abwrve1· largas som
mas. 

Quanto ao papel-moeda, si fosse real essa 
razã >, lrnvia de superabundar nas praças do 
Norte ; m 1S, o nobre ministro es ~iuoceu-se de 
que, si é e:s:acto que a moeda-metallica afilúe 
parn as praças que della neces,itam, passando 
de um para outro paiz, tambem em um mesmo 
paiz a moeda fiduciaria se desloca e procura 
as praças internns que a solicitam, exactamente 
como a moeda metall ic'a em relação ás praças 
das divêrsas nações, transpondo as fronteiras . · 
A falta n esta nossa praça torna-se ás vezes mais 
aguda pela estagnação do commercio de expor 
t ação. 

A causa predominante que tudo perturba é a 
falta de credito e, sobretudo; a depressão de 
todo > os valores. A crise que atravessamos não 
é pa8sag-eira, nem monetaria, é uma crise pro
fund1 resulta!lte da falta ele credito e do desap
parecime nto , dos cap itaes , pela depressão dos 
v~lores. Os,, credores desístenJ, do pagamento 

do que se lhes deve, porque os bens são inven -
daveis ; e as3im todos os valores são irrea
lisa veis . 

Entretanto, o nobre presidente do ·conselho 
complica esta situação já tão irregular com a 
sua política aventureira e até com accrascimo · 
de impostos. 

Vejam0s como foi planejada a organização do 
orçamento apresentado pelo _Sr. conselheiro 
Lafayette. Elle formou um todo das despezas 
ordinarias e extraordinarias, e av.aliou o defi cit 
total em 24.000:000$000. . 

Para fazer face a este deficit propunha eco
nomias, no valor de 6, 000:000$, a conversão 
das apolicas, que produzida a sobra de .•.....• 
3. 000: 000,~ e impostos novos, na importancia 
de. cerca -ele 6.000:000$ . Ainda assim en
tendia aquelle ex-ministro que não se con
seguiria .o equilíbrio, que só mais tarde poder
se-ia alcançar, perseverando-se na politica de 
economia . 

Mas o orador pensa que nestes termos nin
guem póde aceitar o augmenco de imposteis, 
que o governo propõe . . Isto só ó possivel no 
caso de haver desequilibrio entre a receita e a 
despeza ordinaria. · 

No orçamento extraordinario figura indevi
damente uma verba que deve passar para o or
çamento ordinario-a que se refere ao paga
mento dos juros garantidos a estradas de ferro 
e <mgenhos cen traes . Outras verbas ha na
q uelk orçamento, que tendem a eliminar-se em 
breve tempo: approxima-se o termo das des
pezas com a construcgão das estradas D. Pe
dro lI, Bahia, Pernambuco e mesmo do Rio 
Grande do Snl. 

O nobre presidente do conselho póde fazer 
emprestirnos para concluir estas obra~,sem one
rar o orçamento com impostos novos e s .? m com
prometter o futuro. O meio provirá da conversão 
das apolice~.que foi lembrado logo que se inau
g urou a actual situação, quando o Sr, Silveira 
Martins se achava na pasta da fazenda . S. Ex. 
teve a melhor opp:)l'tunidade para iniciar a ope
ração, mas n ão quiz faze l-a, e a qu estão con
tinuou pendente, com grave. prejuízo para os 
interesses de todos os possuidore.s, ameaçados 
de perder. · 

Nada, entretanto.é mais facil do que effectuar 
essa co nversão , at tendendo-se ás condições da 
nossa praça. Na actualidade, ningu°"m se aba
lança a emprehendimentos, e os t ítulos em que 
se poderia empregar g·rarid3s capitaes, fóra as 
apoiices, são escassos; por outro lado, o cambio 
está tão baixo que ninguem se anima a passar 
capitaes importantes para fóra do paiz. Nestas 
condições basta que o Sr . ministro da fazenda 
abra 1m1a conta corrente em um banco e de
clare que paga as apolices ou as conver~e, 
para que aq uelles q ne quizerem receber o cli
nheÜ'o o recolham ao mesmo banco, o e1ual 
assim emprestará ao governo,habili tando-o a ir 
pagando aos possuidores de apolices que recu
sarem a conversão . E porque o capital sem 
applieacão determina a alça dos titulos, as a po
lices de 5 °/ç serão levantadas por falta de em
prego para o capital, que não fôr convertido. 

O antecesso r do nobre ministro da fazenda 
destinava a differença entre o juro da:;i actuaes 
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apolices e o que terão de vencer as emittidas 
com juro menor a supprir o cle(icit do orça
mento ; o nobre presidente do conselho, porem, 
pretende applical-a ~o papel-moeda. 

Tão grave é es 'a questão, tão detido exame 
ella reclama, que não devia figur~t' no· orça
mento como idéa accessoria, si não constituir 
pl'ojecto especial. 

Si, por um ladó, o alvitre da conversão offe-
rece a vantagem _de evüar emprestimos exter
nos, que, como o do Sr. Para11aguá, se tornam 
mais onerosos elo que os internos, por ser o juro 
e amortização pagos em ouro, por outro lado, 
apresenh o inconveniente de augmentar ainda · 
mais a emigração dos cap: t1es para o e~ tran
geir0, parqué terão per.lido o interesse elo alto 
juro, que em parte os retém aqui e contraba
lança os perigos a que estão expostos. 

E' sabido que os capitaes não sa fixam no 
Brazil p.or cat1S'I. ele nossas condições economi
cas, ·pela instabili iade do meio· circulante, e 
pois a circumstnncia de pagar-se juro menor 
aggrava!'á este mal. 
. O saldo resultante do menorjm·o teria me
lhor applicação do que as duas a que o orador 
se referiu, lembrada> pelo actual e pelo ante
rior ministro da fazenda, si se re~ li z asse o .em
prestimo, empregaRdo-se . \1ma parte do saldo 
em amortizar a nova div:da cons:ilidada. 

Desta maneira, dispensava-s ·1 o augmento de 
impostos, as despezás com a construcção de es
tradas de ferro ". deixariam de pesar sobre os 
nos ,os orçamentos, pois s'eriam co wel'ticlos em 
emprestimos resgata veis com a economia deri
vada do menor juro d'l. divi J a actual. 

clifficuldade que se oppõe á ope1·ação, é a ele 
termos uma divida fü;ctuante avultada. 

Nos p:iizes em que se tem foúo a conversão, 
a proveüam-se as condições prosperas, quando 
não ha dtvicla flt1ctuante. Assim, podem elles 
contrnhir nova~ dividas para occorrer ao pag a
mento do3 possuidores q1:1e não querem a con
versão. 

Parece, portanto, ao or~dor, .que o nobre mi
nistro da fazenda, tendo assustado, com essa 
opernção, os portadorns de apolices, qur:1 não 
podarão por isto subir mnito ácimft do par, 
andaria mais avisado consolidando a. divida fin • 
ctuante em titulos de juro menor, de modo que 
pudesse então verificar qual o juro maximo · 
que o Estado deve pagar p8los seus titulas, e 
q llB r:;pl'esen tCtria com exactidão a confiança 
que inspira o governo. 

Deste modo, os titnlos de jnro menor não re
ceando a conversão, sub:l'iam livremente, de- · 
monstranclo que juro deve o Estado pagar 
pelos seus empre.stimos. 

Tratando da decretação de novos impostos, 
sustenta que não é licito lançal·os, emquanto 
houve1• possibilidade de effüctLiaram-se eco• 

· nomias no orçamento. 
Não lhe sendo pos>ivel considerar todos · os 

impostos Jembrados, occupar-se-á apenas com · 
o territo1·ial, qu·3 é proposto sem nenhuma 
opportunidade. 

Approvaria este imposto, si o nobre mini11tro 
da fazenda declar«sse que todos os annos se 
diminuiria nos clireitos de exportação impor· 
tancia igual à que no anno · anterio1· houvesse 
produzido aquslla imposição , que incontesta

Entre nós é muito seguida a opinião de um velmen te oiferece base mais lai·g a do que ci im
financeiro, frequ entemente citado, que contraria posto de exportação, o qual grava justamente 
as amortizações; mas outros, e d3 excellente os nossos generos, que sabem para a grande 
nota, lhe são favoraveis, como meio do não " concurrencia ei.trangeira, onerado3 com des
sGrem prejudicadas as gerações _futUL'as coni os igualdade em relação aos generos similares ! 
erros que commettemos. · o que, porém, no tocante a este . ponto, mais 

O orador não póde concordar com a appli- serio se afigura ao orador, é que, de par com 
cação que o nobre presidente do .conselho an- o imposto de que trata, o nobre ministro da 
nuncia que dará áquelb rnldo: é inteiramente fazenda mantém as taxas que oneram a lavoura, 
empyrica, e admira qu8 fosse propost1 por um e o profõa, corno que para satisfazer a uma elas 
espirita illustraclo ;_assim como está concebida_, 1 exigencias da propaganda abolicionista contra 
parece improviso de momento. os interesses agrícolas. 

E' certo que o pap~l-moed a superabunda, · Rofere-se á illusão de individuos, que não 
mas, no estacl9 ·ele c_r1se permanente em que conhecem ·o interior do paiz, relativamente a 
no9 achamos, e quas1 constant(l a falta de nu- latifundios. 
merario nesta praça; e, si· o governo deter- Este engano chega até ao ponto de já tercse 
minasse, além do que o Banco do Brazil já faz, dito, em artigo ele redacção de um dos jornaes 
o recolhimenlo annual de tres mil contos, não mais lidos d ·sta cidade, que 0 _agricultor bra
poderia deixar de produzir grande pel'turbação zileiro não vende a.s suas terras· sómente para 
esta falta de mais de quatro mil contos, som- impe:Iir que outros as possuam·! 
madas as duas parcellas, operando de um modo · -

· · .Entretanto, a verdade é que o füazil inteiro infallivels, e por · assim dizer mecamco. Ass1m, 
cumpriria que a pi·ovidencia fosse acompanha- es tá á vencia; o que não ha s!i;o compradores! 
ela de outra, que. pet·mittisse ao governo suspen- Mesmo na província do Rio ele Janeiro, qne 
der e moderar a sull execução, nos casos de . se acha em posição superioe a muitas outras, 
crise. ao lado das es_traclas ele ferro, as terras carecem 

o nobre ministro da fazenda cleclaron f( Ue de valor, podem ser compradas p'or preços mi
farià a conversão das apolices por outra'; até ao nimo->, não faltando quem as venda, por_ém, 
juro de 5 °/ 

0
• Não sabe o orador qual o cri terio · qi :em "s queil'a comprar· 

que para isso S. Ex. adoptou, porque 5 0/0 e Suppõe-se que, por parto elos hvradores, ba 
não 5 1/2 º/o ou.4 if'2 º/o 'I Adverte que a unicf\ plAno ele não alien·irem te1·ras, quando tudo se 
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explica pelO modo Córoo a grande proprieaade 
se constituiu no Brazil. Na:o houve lef que a 
creasse ; nern mesmo as concessões de· sesma
rias pal"a .ella contribuiram, pois os concessio-

-
smo em · 18 de . Jnlilo de 1884 

narias podiam retalhal-as ã ·sua vôntade. . 
No B.razil, ·as principaes induatrias a.gricolas. 

são a da canna de assti.car, a do cãfé e a. dllo 
criação do g:ido, as qus.es, por sua natureza, 

. exigiam grandes capitaes e grandes esj?aços de 
terra. 

Quando morre algum proprietario, os herdei
ros . faze01 o que lhes convêm : on dividem a 
propried ade, ou a vendem inteira, oonsultando 
só e unicamente o seu intereôl!e. 

Nestas condições, n enhuma lei deve actoar 
para que ã propriedade se fraccione, a.fim de 
satisfazerem-se n ecessidades imaginarias. E' 
de notar que, aetrialmente em razão. do estab~-

. leciroento de engenhos centrMs de as~ucar,quõ 
separam da cultura o fabdco, as terras visi
nhas desses ecgenhos já se vão fraccionando ; 
al_gumas propriedadris destinadas â cultura do 
eafé têm-se. retalhado em oceaeiã'ode aucecssão, 
de modo qr;r.e jà. nos vamos mesmo approxiroaudo 
nas condições de. propriedade na Belgica, ocde 
ella é tão parcellada que não ·b.1st:i. plra ali
men t.açãi> das familias em cadl\ uma das divi• 

. .Soes. Assim, é a lei da co12ve12ienc?a, a unii!a 
que entre n63. determi11ou a g rande proprie
dade, que • h;a de talll.bem promove:r a. divisno, 
como se vai J:I. !lperando em .larga escala. 

~ Forçar a divisão.ou o parcellamento·da propri-
ed:1de territorial, por meio . de uma l ogislação 
especial, e attentado, pelo menoa igual ao 
que evitasse as divi!IÕes o ret~lbamentoe por 
dia posições legislativas. 

A liberdade é a grande lei reguladora tanto 
llisto como em !Ud.o mais. 

Não costuma occupa.r por muito tempo a. 
a.t~gni;i!o t!a c1mara, e nio sa demora.rã Glll e::a
mm&I' toda. 11. mataria, o quo aliás teria. todG o 
cabimento. · 

Si Úie Mr poesivel, voltar~ ó. tribana na 
3" di1cugs1o. 

Não pódo alimant.ar a. esperança àe que o no
.bre miniatro da f11.zendo. r0lllizo a politica , que 
h& de P.õr em sobres&!to a. lavoura, de lançar 
novos 11npostoa, que a.ugmentem os soffri
mentos das cla.~s&.1 productoras, e de resta
belec•r ao mesmo t<!mpo o equilibrio do or
ça.manto. 

Tal política. é impraLicavel. O 11obre mi
nis~ro procederia. muito mais sinceramente, si 
deh:an~o de·atten~er a toda.a . as ,consideraçõe; 
econoaucas, cc>ns1derasse. unic:nmente . a ques
tão servil em si, como homem de.urna..idéa 1ln 
que vai po~ diante, quaesquer que sejam a; 
consequeuc1a.s do seu plano. Seria.. tão fanesto 
como o q~s pr~tica, porêm seria ma·is logico e, 

. sobretudo; mais franco. (Mt&ito bem! muito 
!Jen~ ! o orador e feiicitail<> pOf' ·todos os 
Srs. deputad.~s presentes· e pelo Sr. pYesidem e 
do conssll;<> .) · · 

Vido Jl3g. 236 dG Vo\. III. 

O Sr- Martinho Conta.g-em.i
Começo, Sr. presiden.te, desistin. :o dos íóros 
de orador. Natura;lmente se acr2ditará que o 
bço p ::la mesma ra21í.o por qae o astuto a.-n.i
mal d,e!istiu das uvas, po.r achal-aa verdes . 

Não· ln9 ace.nho nesta con:fissão, Sr. presi
dente, por saber quanto é ditllcil obterem-lia 
taes fóros em Ulll parlamento illus~re.do eomo o 
do men paiz; e não me acanho, porq ue quando . 
o eleitora.do hon rou-me, enviond<>-me lá das 
moutanha.s de Mine.a Gerses para 11.qui, ~bia 
que eu n ão p odia hombrear ou competil' ccim 
os-oradores que vinha encontrar . Mas tambem
s~i, e content.o-me eoi_n ia.to, que o eleitorado 
t~nha certeza de qna eu nesta camar.a cumpri-
rla o meu dever. . 

Não me importa·, por conseguinte, Sr. pre
aidente, que sa àig11 que o humilde deputado 
mineiro n iio falla. l:lem.; orgulhar-me-ei, porém, 
que 'todos, não só os meus comprovincianos, 
como todos os ju1zes que me ouvem, oii a11g os
l0& deputados, digam que procede11 sempre bem. 

Com effe ito, Sr. presidente, nos calamitosos 
tempos que vsmos atrave&saudo, não sei qual 
seja. a. ma.ior gloria- si de passar por um oriv 
do1· p::>eta, por · umn boa cabeça, 0 12 si, -por um 
brnço forte. P~reca•me que o pa.iz a.ctualmente 
pte"cisa. roa.is de obtas do que .de palavras, .mais 
de coragem .do qtze de eloquencia. 
Ne~te terreno,cotnprol'.ll.etto-me a. acompa.nhar 

lloqa.elle.s que sabem c1Jmpi.-ir seu dever , votando, 
cowo vota.rei, deau sombradamente uaa questões 
ma~a múmeniose.s e aceitando as poaiçõea ma.is 
per1golla.8. 

Emnm, Sr. presidente, orgulhar-me-ei que 
digam que aempre . me ach,ei n& brecha a.pon• 
tada para. o cumprunento do dever. (Muito 
bem..) 

Antes de entrar, Sr. pr&sidenle, na msteria 
d3 que devo occapar~ine, antea de entrar,nlo no 
dfacurso,· porque não venno diac11rsar, ma.a sim
plesmenh entreter 11111a. 1.1onveraa com o mea 
pa"t'ticule.r amigo o Sr. minia~ro d& guerra.,, 

O Sa. CAN0100 DE 0LtVBI!U. (ministt'o à« 
guerra) : - Estou aqui promplo pua. ouvir a. 
V. Ex . 

O Sa. MA!l.TINBO CoNTA.Giti.i .. ... . antes de 
entrar nesta. conversa, permittir! a camara que 
eu me tlirija a um dos maiores .adversa.rios do 
~~u partido, o nobre deputado pel~ .11º dia· 
tncto ·do Rio de Janeiro, cujo nome. peço li~ 
oeuça para. declinar-o Sr. Andrade Figueira, 
que tio cavalheiramente desistiu outro dia d0 
·nm di~eito qlle niDgu~m. mais do q ne elle sabe 
prezar e elevar-· o dm~1to de fallat• em bene•. 
ficio. de um humilde deputa.do recruta. . (Não 
apottiàos .) · . . · · . 

Tomei a. renuncia. do nobr:i deputado como 
um acto de canlheiris!Do. • • . · 

O Sa •. ANI>l\A.Dlll. Ft&UlilIRA:-Por tolos ·os ti-. 
talos a merecia.. · · 

O S11.. };fA.:a.TINao CoNTA.Gl!:r.r ...... tanto maill 
de ~grad~ca~se, Sr. p~eaidente, quanto S. l!:-x. 
~ab1a que~ recru~!l uo parlamento · gozam de. 
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eei:ta cou.descendencia., ·não só por· parte da. 
mesa. que dirige oa trabalhos, como por p?.rte 
.de Lo~os os próvecto3 nas lillaa .parlamen-
tues. · 

O Sii.. MARTOiHo Com.&.GEM :. - Acostumado 
a admirar os seus talentos, acompanhando-o, 
embor:t de longe, acostuma.elo a suffragar o sea 
nome na provincia, onde ninguem é mais con-
sidera.do... ·' O "811.. ANDR.A.Dlll. ~IGUEIRA:.-.V. Ex. não pre-

-ciaa de condescendencia. O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da 
o Sa. MA1t'IINHo CoNT.A.GEM:-Tenho. de agra.- guerra):-. E' bondaie dG nobra deputa.do. 

decer ao nobre deputado sua delicadei:a.... O Sa. MARTINRO CONTAGEM •••••• po~-

. o Si:t. ANDRADE FrGUJ!iIRA:..;... Não tem que que aqaella. heroica provinc:ia sabe distinguir 
e sobretudo amar o talento da seus :filhos. 

-agradecer : foi um rigoroso dever de minfü1 ( ApJiados .) Comprehende V. Ex., Sr. presiden-
parte · te, qual a~rà a difficulda.de, o meu embaraço le-

0 Sa. MAB.TINBO CONTAGEM ••• , •. e nã:o sei vantando-me para enfrentar com o nobre ·.mi
teste111unhar· quanto sou reconheeido por en~ . nis~o, não sô em vista dessa amisade, como· 
conlrar.sempre urbanidade, nio só de co·reli- pela desigualdade das forças. S. Ex. tem sabido 
gionarios, como de a.dvern1.rios politicos, como e tem podido cultivar seus talentos. Ninguem 
o nobre deputado, a qu.em sou tanto mai~ grato, na provineia tem uma tenda tão bem annada 

· qua:n,to éonfesso p eral!te S. E:r.. q ne tinha- a seu como a. sua. , 
respeito certo receio, certo pavor, como mi- o Sn. RA.TtSBONA:-Já se vê que o jornal in-

. neiro. (Riso.) · glez não se enganou.. 

VozEs =-:Oh! O Sll. MARTrNHo CoNTAGEM:-S. Ex. nos ne-
0 Sn. ZAMA. :-Vej9.m o que é ganhar fama! gociios da guerra tem-se aperfeiçoado, coll\o já 

(Oiitros apartes.) deu provas: conhece o progresso da a.rte mi-
o Sn. MARTINHO CONTAGEM :-lsto não é de litar. · 

admirar. O Sn. ZAMA:-E ha de ser um grande general. 
S. Ex., que dirigiu, por algum tempo, os VozES:-Já é. (Riso.) 

_destinos da minha honrosa e honrada provinda, 
·foi um tanto infeliz, porque, podendo fazer-lhe O Sn.·MAB.TINHO CONTAG:11:M::--,E eu não tenho 
·os innmneros beneficios·nue sen talento, ·sua para medir com a sua afiada esp'l.da, sinão uma 
ili ., · catana. de mineiro. (Riso.) · 

astração e energia permitti:.i.m, foi, entre- Mas eom essa arma atraia.da. mesmo atiro·me 
tanto, incumbido daq uella miBSão em ama. q tia• 
dra. especial, em uma quadr!\ excei>cional, em em frente de S. Ex., confiado unicamente no 
que S. Ex. não podia. dei:x:ar de coi•responder·de cumprimento do dever. 
alguma sorte ás circu:::sts.ncias do tempo. O Se. Morumu. DE ~AllRos:-E ·vai•lhe dando 

O SR. ZAMA :-Não lembre cousas tristes. 
bordoada. · · 

O Sa. Z.AMA: -Vi. lhe dando panea!la de 
O Sa. MARTINHÕ Co11-rAGEM :-Assim, S. Ex.; c~go. 

deixando a administração da minha provincia, 0 Sn. MARTINllo CoNTAGEM:...:..o meu emoa• 
deuou Ili o eeu nome, respeitado· sem dul'.ida, 
mas um t<lnto temido. raço, Sr. presidente, não fica infelizmente 

nqlli. · • · 
De sorte, Sr. }>residente, que eu, como mi- s. Ex, faz parle de urn gabinete que, para 

neiro, tinha certa prevenção com o nobre de- mim e pa.ra todos os liberaes, devia merecer 
putl!.do. todn !!. confi.an~. 

O Sa. ANDlUDll: F100EIIU.:- Ma.s confeaaa O SR. ZAMA:-Está nas mitos dos senhores; 
agora que era 11em ra.zão. ninguem c.s obriga.. 

O SR. JosÉ·M.UUA.NNO dâ. um aparte. O SR •. Moru:JRA. DE BARll.os:-Está nas mãos 
O Sa. MA11.TrNHO CoNTA.GEM : -Sim, conven.; do governo. 

co-me, como diz aqui o nobre deputado, - que · O Sa. MARTINHO ComAGEM: - ·eom e!l'eito, 
S. Ex. nlio é t1fo feio. como se pintava.. (Hila- Sr. presidenta, nenhum chefe sabe tão bem, 
ridade.) como o ·nobre presidente do conselho, tratar os 

o meu embaraço come~ :i.gora; Sr; presi- seu& soldaQ.os. Si não conhecesse o presidente 
dente, que tenho de dirigir· me a um amigo de do conselho, ao encontral-o aqui na côrte, vindo 
todos os tempos e desde a in. fancia; .eu lá das montanhas, seria. muito facil en

gana:i-:..me para tomal-o por algum desses chefes 
. O. Sr:.. C..1..ND!DO DE ÜLlVEIP.A (ministra da mineiros, pelos qnaes, eu bumild~ baeta., tenho 
g1~ei-ra}:-E' verdaie. cançadoo.meu cava.llo (?·iso}; porque S. Ex. 
· Q SR. M.1.n.Trn:e:o CoNTA&EM:-Companheiro acolhett-me sempre com aquella cortezia e ur

desle os bancos escolares, tive sempre occasião banida.de, que muito- distinguem a pe~.1saa do 
ele ser de S. Ex. o Sr. ministro da go.erra uin nobre presidente do conselho. e que, na. minha 
dos admiradoras ma.is de perto. · . · opinião. muito secundaria e pequena, mas· que 

· me pa'rece ser jãdiciosa, devem ser uma quali· 
O SR. ZAMA : - Entretanto, quor hoje dar dade indispensa.vel nos·chefes politicoa. · 

com elle no barro. · . Depois delle e tanto como elle; .me merecem 
O Sa. C.uÍ1m>o DI!. OLtvElRA (ministro da os patrícios que fazem part~ do gabinete. -

guerra):- Um amigo qne muito prezo e sem- ' Não conheço cavalheiro que me inspire tanta 
- p~e prezei. sympathia e que me arraste tanto com~ o nobre 
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ministro de estrangeiros. E' um _ministro que 
me enche a.s medidas~ (Risad11s .) · 

O ministerio todo, Sr. presidente, me inspira 
muita sympa.thia ; dahi a difficnldade e o peza.r 
que tenlio em romper com elle. _ 

.Mas, Sr. presidente, so11 um tanto aíreiçoacfo 
· i escola ereio ·que de Brut1111 (riso), que pela 

pa.tria egqaeeia ató o a.mor de pai; e11, pelos 
altoe interesses de me11 paiz, fecho os olhos 
para. o gabinete e faço-lhe franca oppos~ção, 
depois da apresentação desse temeroso prOJecto 
sobre' o elemento servil, no qual en:i;:ergo a 
desgraça do prea~nte·. · · 

Os que sobrG elle tem !aliado o consideram a 
rosea nuvem do porvir ; mas eu, como jâ. me 
sinto velho e cuido mais do pMsente do que do 
faturo, não po~ao ;i-s>im consida~a.r esse pro
jecto qa.e póle mais ta.rde prolluz1r bons resul
tados: como as enchen~es do Nilo, mas que in
contestavelmente ha de produzir e j~ está pro. 
du:dndo calamidades. _ 

O Sa. ANDO.A.DE Fmo-Era.A. l!l oomos Sne. DE
ruuoos:-Apoiado. 

O Sa. MARTINHO CoNTAGEM: - Não ha quem 
possa deixar de ver, de. sentir os a:ba~os e pe
rigos que ameaçam a soc1sdllde braztle1ra. 

que este estribilho não é simplesmente · um 
devaneio de poeta. 

UM SR. DEPUTA.DO:- O exemplo é contrà.
producente. 

OUTRO SR.. DBPüTADO:- ·v. Ex; é terro-
rista. • 

O S!l. MARTfNHO CoNTAGJIM·: - -Sim, porqu 
so11 prudente, 

Esta questão é ca.paz de abalos, que se têm 
dado em outros paizes, por_que ~nvolve intê· 
resses muito sêrios, especialmente das fami
lias 'lue, dispensando-se de todos os prazeres 
das cidades, l~vam vida só de .trabalho e de eco
nomia. 

E esta. ela.sse, q11e para bem dizer é a q11e 
soffre, quando as outras gozam, desespert1. 
<jUando vê seus dir~itos po~tergadm .. 

·. O Sa. ARis'l:roEs SPINOLA:-A classe dos es
cravos tambem: merece attenção. 

O Sa. MAB.TINHO CoNT1GKM:-E tem mere
cido. Os escravos, como bem nos referiu aqui 
o nobre deputado.por Sergipe, os ·escravos que 
eram co11sa, que não tinham direito nem ávida, 
entre os povos antigos, hojo são qoasi cidadãos· 
em nosso paiz. 

O Sn.. ARISTIDES SPINOLA.:-Quaei ! Para os que estão aqui n a côrte tranquillos e 
vivem descançados, o projecto não trará. pe-· 
rigos; más para aquelles quo se acham no O Sn.. ADRIANO P1w:ITT:i!:L:-E' preciso aca• 
centro, esparsos pela vasta. snperficie deste bar-se com e11se qua~i. 
-p~z, fóra. da f:rotecçã() da policia e da força. pa- · O SI\, MARTINHO CoNTAGBM:- Elles têm 

· blica., a. traba. bar.em para. est:i. capital e para. garantfa.s e direitos civis muito. importantes : 
bem de todoa, para esses, o projeeto nã:o póde se11 peculio soffre inventario e partilha como 
ser tra.nquillisador. o de seus senhores". 

o· Sn.. CANDIDO . DE ÜÜVE1R.I. (ministro ela Temoa progredido, intluinào bastante o chris-
guerra): - Pele> contrario, vem tra.nquilli!iar. tianismo para. que os eseravos não tenham a. 

O SR. MÃ.RTINHO CoNTAGEM: -Por isso, Sr. sortB de ontr'ora . . 
presidente, eu, que acompanhava com praz_er e E nli.o htÍ. negar-se qne no Brazil a eaeravidão 
Bll.tisfação 0 gabinete e.ctual, não hesito em tem-se adoçado conaider'4velmente. 
romper com elle, por 11mor de mais altos inle- O Sn.. z.~MA : - E' porque .V. Ex. nunca · 
r eS11as. E rompo desdo que vejo, com n-apre~en. provou (risc;das) : por isso diz que se tem ado
\a~.lo do -prOJP.Cto, a insUi~11cia. cm far.el-o · çsdo. 
paS11ar, faz;endo-ae .d-i pontos · inaceitaveis ·o s11 • M.i..n.TiNno CoNT.'>GEH :- Cl·eiaonobre 
questão do gabinete. d0putado que pa1·a. mim a. sensibilidade cstü. 

E assim procedendo, não o faço por amor da ma.is na alma do que no corpo, por· isso tenho 
intere~ses só da minha. província, poia é esta sentido ta.mbem, não sou i:iJift'erente aos soífri
uma questão q1ie interessa a todos os brazi- menlos do escravo, como não o são os senhores. ··. 
leiros : não deve ser resolvida sou a in- Si não, os convido a considerar o a resµon• 
tluencia.· do espirito de provincialismo . der-mP. : Quem (em. dado melhores provas de 

Mas, Sr. pt"e_sidente, si . por aea.so o espirito doÇU\'9. ~ Aquelles a quem se impu ta.m barba ri
de provio.óialismo app9.recer; si por aca.~o, na d.~des, ou os propagandistas que, depois de ha
decisão da questit(), quizer entrar o. espírito de verem vendido seus esoravos , talvez a máus 
maior 011 menor interesse desta ou daquella .senhores,. se levantam depois em fo:vor da abe>
provincia, então o perigo. deste projeeto aio.da : lição? São os senhores de escravos, que têm 
eerá. :µia.ior. (Apoiados da opposição.) Nã;o será feito mais do que· a lei, libertando gratuita
sómente uma classe importa.ntissima . e digna mente a. milhares. Tem ou não tem, portanto, 
de protecção como ó a. lavoura, mas será o paiz se adoçado a 6llcravid1o no Brazil '? . · 
int.ei.ro a. lastimar fanestos r?m.ltados da dea- o SR. ÂUIS'l'.llll!lB SPINOLA. :-A escravidão é 
uni!o, dodesaecõrdodas provinc1a1. uma coun tão amarga EJne· nnnca póde ser 

O S11. ZAMJ.:~ Isto é um estribilho eterno_. ·adoçada. · 

O SR. MARTINHO 0oNTAGEM:- Não ó estri- O Sa. M A"RTINHO CONTAGEM :-Oh! senho· 
bilho, não é receio infundado; sabemos que ros, ten~es por v entura. a pretenção de a_eabar 
bem. perto de nós este estribilho deu em resul- com. todas as amiirguras da vida humana.! Ten
tado a morte de 4.000.000 de homens, deixándo de:i porventura a espernnç'.l de eapa}har a fe . 
n& miseria: milha.t>es e milhares d& viuvas; tal licid.ade entre os homens ~ A-vossa tare&. é en

_ foi a· guerra civildO. Esta.da&·Unidos. Já se vê · tiío por demais diffi.cil :·excede os tempos·mo-
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dernos, excede o poder ·a·e muità.s gerações 
ainda ! Sois impotentes para tanto. 
· o Slt. z ,uu :-Mas temos o direito de resta

belecer as leis naturaes. 
. o SR. MARTINHO CoNTAGEY : -A. vossa tare

fa, si a oncuais aesim, é imppssivel de reali· 
zar-se. Depois dos escravo~, virão os miseravei.s. 
Primeiro que conquisteis 11 igualdade absoktl 
teDdes muito oue lut1:1r, e haveis d e lutar 
debalde. • 

O S:a. PR.ESIDENW .:- Ob$ervo ao nobre de
putado quo a 3ª diseussão da lei de foroas não 
permitte que ss trate de politfoa ge:-al . 

O SR. MARTINEIO CoNTAGE!lf : -Agradeço o 
aviso de V. E:s:., Sr. presidente ; mas o que vi
nb.a dizendo. quanto aos per.igos qua nos ~mea.; 
çam, tem rela~ão com a 101 de forç~, _pois a te 
pretendia aMnsBlhar ao nobre mmtstro da 
guerra para augmentar o e::cercito, para poder 
garantir a integridade do impe~io, a ordem e 
aµ.xil íar a policia. . · . 

Creio mesmo, Sr. presLdente, que, s1 o nobre 
ministro aceitasse meu parecer, . embora da.do 
de um modo muito chão, S .. E~. teria nume· 
roso exereito em bom pé e assim até meios te
ria o governo pat•a contentar ao nobre depu
tado por Pernambueo. que está sempre a pôr 
os ministerios em embaraços para Bllvar a sua 
provinc:ia.. . 

Si o governo quizer ace.itar o plano que hei 
de apresentar, para não segull o eaminno dn
quelles que tudo criticam. mas nada aconse
lham, teremos meio de salvar a província de 
Pernambuco e outra.a, equilibrando os aeue or
ça.meiltos, prejudicados Jlel11. suspensão de leis 
provineiaes sobre impo~tos. . . . 

O Estado poderá chamar a si oo. 1neumb1r-se 
de fazer, com desta.cament.os do exercito, o ser
viço rh>s cor pos policia.as das províncias, ser
viço ·que lhes consome gra.nde pa.rte de seus 
orçs.mentos . · 

E teríamos assim de Ter, pela primeira vez, 
satisfeito o nobre dP.putado a que alludo. 

As considerações, Sr. presidente, que eu vi
nha fazendo, alem desta relação que teru com 
a fixação de forças, era?D tambam para mostrar 
a. importancia que Hg-o li mataria do projecto 

' q o.e . veiu me pôr em dis$idencia com o miDia-
terio. ·' 

Mas, obedecendo a. V. E:s::., Sr. presidente; 
como recruta qu.e sou, passo a occupar-;tne da 
ma.teria em diScussão, e sobre que tomei a pa
ls.vra. sem ser i.mluenciado por espírito do op-
posição. . . 

Devo declarar á. eamara. que, qua.ndo Vllll 
pa.ra. esta ea.sa, tTS.zia. _já. mui~~ má vontade 
contra a lei da conacripção m1I1tar, de 26· de 
Setembro de 1874. 

O Sn. Moru..Es Jmnnr :-Não é lei de con
_scripo;:.ão. 

conscripção, porque peior do que ella. não co-
nheço outra. " -

Esta lei traz o paiz em · sobresalto, e si a.inda. 
não produziu muito maus resultados. é por9ne 
t em ella em si muitas condições de i nviabili-
dade. "· 

Nós não somos um pah militar, nem devemos 
militarizal-o, nada t emos a. t emer, e nem de
vemos querer bulha com os vizinhos. Somos 
um paiz eminentemente agricola ..• 

ú Sn. Z A.M.-1. : - Essencia.l tnen te agrícola. 
(Hilaridade.) 

o SR. MARTINHO CONTAGEM .. ... essencial
mente agrícola e pouco populoso ; tanto ri.ue 
andamos pedindo emprestado os re5tos das ou
tras n:i.ções, pagando a té a commissarios pa.ra 
irem vMrrer as ruas ·da.s cidades poptilosas . do 
velho. mun do e mandarem para cá va gabundos." 
a povoarem nosso paiz . . 

Queremos até da China, d'on:!e vêm BÓmente 
machos. (Hilaridade.) 

Na.da.justifica a lei de i874 e a sua. perma-
nencia, Sr. pre>idente. · 

Os nossos visinhos nao se armam e nem têm 
organização militar que c'onstitu~ alll.eaça para 
nô.'l . 
· Os Estados·Unidos, o visinho m1:1is poderoso, 
não têm conscripção : Mu exercito . se fórma 
cou1 o vol11nlariado. Todos os visinhos· e até 
o velb.o mundo tem interesse em Jlão brigar 
eomnosco. 

Nossa posição no globo e a vastidão da. nossa. 
superficie perwittem que n03 espreguicemos 
sem acotovellar os visinhos . 

J& no velho mundo não ó a.ssim : lá. preei..sam 
estar e poclem estar em pci de guerra as gr:111dea 
potencias, nlo só por terem contas sem(lre a 
ajustar, como por oaua& de uma cou1a chamada. 
equilihrio politico, om que julgo não devemos 
blllrar. 

O· Sn. ADRIANO P1MENTllL :-O diotador do 
Paragnay tambem fallava n'um equilibrio ame• 
ric11.no . · 

O Sa.. MA.l'.TINHO CoNT.-1.G:m111: - Mas o dieta· 
dor pagou bem caro a sua temer_idade. 

O Sa.. ADRIANO PnlENTEL: - Fomos nós 
quem a. pagou caro. 

O SR.. MARTINHO CoNTAGJU[: -Neste caso, 
Sr. presidente, si o facto de uma guerra. pas• 
sada p rovocada por um dieta.dor nos obriga. a. 
esta?' sempre arma.dos e a militarizar o ps.i.z do 
modo que esta lei' quer, então, Sr. presidente, · 
esta.mos per<tidos: n:Io podemos c11irlar da vida 
int~rna, da consti tuiçio das familias, da agri.; 
cultura, nem t~atar das i~dustrias ; é preciso 
qne todos esfojam em armas; 6 preciso que 
cada cidadãO', ate mesmo o pai;lre, tenha. a_ es.; 
pingarda. sempre ao hombro. (Riso .) · 

. Não h~ necessidade disto ; os poucos confti~ 

: O Sa. Mil.TINBI> Co~'T!GEX:-:0 que ach'.l 
V. Ex. peior, a lei de conscripção ou esta. ~ · 

ctos que temos tido com.a-vizinhança e dos quil.es 
temos sabido victoriosos, _ provam q ae não 
temos . necessidade de ser um paiz :militari.; . 
za.do. . ·" 

O Sn. Moe..A.ES 1.A.RDlM ·:-Incontestavelmente 
a. de conscripção. . o s~. 'MAllTINllO C ONTAGEM :~ Pois então 
V. Ex.. é que estã enganado: está então é .a de 

· Além disto, Sr. presidente, 21i as relações do 
exterior não exig-em a exiatencia ·e permàné11."
cia desta lei no seio de nossa legislação; muito 

. menos o exige a indole do nosso povo. 
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A lei da êouciripçlo, gue é ~gla m~smo na 1 O Sa. FELtcxo. nos SANTos:-.A.poiado. 

mlliha opini~, .pois qu~ é. a mais terri".el que. o Sa. MARTINHO !JoNTAGl!lM:-:-Aqui vê-se o 
conheço, só e vtavel, 110 pode 11er respeitada e homem faolado no meio da mul~1dão. . · • 
cumprida no meio de povo num~roeo, em paiz: Na prorluCia, quaado 8 gente avista.diante de 
de po"Qulaçio grande e compacita. · h · 1 '-- · - · o Brazil todo é ainda, para bem dizer, . uma 111 uoi e ristão, ogo- c .... peo na ma.o ; aqui 
só familia. que ae entrelaça: na comarca, no ser~a leviandad~. · 
termo, na paroehia não emte sinil:o a f:i.- Aqni na. eõrte, o e11bdelegado e o padre não se 
milia. conhecem, nem têm para com oa ·pa.rochianoa 

E é uma barbaria quel'er-se ou pretender-~e estreitos laÇQs d3 amizade : o padra, perdendo 
que oa parentes e oa ami~ eeja.rn 011 à.ela to~ um aftlbaio, lhe vêm logo tres · ou. quatro ; em
res dos seus parentes e a.o:ugos, seJam aq11elles quanto q11e llll proviricia. to4os se con~ecem na 
que os hão de impellir para. uma-profüaão para parochia e se estreitam por luçoa de amizade. e 
a qun.l não tenham võcação alguma. · frater~ida.de, qQe ·não rõmpem para cumprir 

De sorte que póde o nobre ministro da gaerra esta lei. 
rena.iiciar ou perder a esperança de levar avante ·Ás autoridades dll. córte podem cumprir o seu 
li amea.ç11. que nos fBz~ no seu discurao ·de i8 de dever, como na. Pruasia e outros paizes 'flOPU
Jun.b.o, 'Prom.etten:lo fai:et executar semelb.ante losos; níl:o lhes impede o sentimento de íra-
lei. . · · · ternidade; que só e~ate ll& à-ldêa. 

O SR. C.lND:no DE Oi.1v11:ÍRA (ministro da Na &ldêa; a autoridade tem eserupulos eD:l 
guerra).:- Era o meu dever rigoroso. concorrer pa.ra que o pai de familia. veja-se 

o·sa. Y.,.L!.aTtNao CoNUGEM: _o nobre mi- obrigado a largar a casa; tem escr1.tpulo em 
:nistro .é mineiro 9 conhece nosaos centro>; aa.be concorrer para que o pai abii.ndone a. filha, ·o 
como se c0mpêíe a."parochia.. o inspector de qua.r- "irmão a irmã, a contingencia da m,iseria. e aos 
teirã.o, o aubdelega40, o j11iz de paz, o viga~io, perigos da. pros!it11i~ão · 
tod.os preferirão ir para~ cadeia a perseguirem 0 Sl:\. F.&LICIO DOS SANTOS:-Apofa.do. 
com a juntaº' seus conhecidos, amigos, pa.- ·o SR. :M:.i.aTJ.NllO Co.NT..1.G:EM: - Esta e a 
rentes, compadres e anlhadoa." Pref~rem suJei- n-ião por que a lei só tem podido 'Iler execu
tar-se a multas e processos, preferem o em- tada aqui na c6rte; _e, nind~ assim, com gran
prego de e$quivanças, a darem exeeuçio_.á pre- ·dea lacunas, arbitra.riedades o fraudes, (Apoia· 
sente lei, vexatoria .e conQ-e.ria á vocação do dos.) 
povo (não apoiados), offensiva., sobremolo, ·aõ 
progreaso'agricola 6 industrial deste paiz. Sei que pai'& liomens proeminentes, como o 

- nobre" dep_uta.do que me honrau com o seu 
O .nobre ministro não conseg11ird. faser ei:e- apc.rte~ ·não'ha só relaç1!e1, coJD.o populariJade. 

cutar a lei, pois que .nenhnm do> seu9 ante- Sei qlle v. Ex. é a.prooiado e Uolatra.do na. 

:!S:°J:s q!eôd:em fa~er p:r~i3:ta;~~·se~:ado~·~~~ eõrte, • . · . 
ha dez annos fez a lei, norn o ~rt!do liberal O Sa. DuQut-ESTll.J.DA. TEIXEIRA : - Muito 
q.n~ a coai bateu, têm. podido pol-a etu pra- ·obrigado. 
tlca. Estamos aind<L lttmbra.doa do qoc.dro . !}Ue O Sn. MAt1TIN110 CONTA.G:er.r, •••• ma.a e. inass& 
o nobre mini1tro o.presentou aqui, do qu1l 10 d& popula~lo Dito se coahece; do 90rte que o 
via. & omi1111ão oa tl.lta de olistlimento em a· inspectot não sente ·constrangimento em dar , 
quui tota\id~do dri.a pit.rochiaa do lmporio; o. li~~ doa viainhoa para. o a:list:uneilto rni
accreacon~udo antão o nobre ministro que lit.ar. 
só o município nllutro, aqui e. córta, pbda No centro, por6m, na minha provincia. prin-
completi\I' ae11 ali1tam.onto. c\pnlmen:to, é \mposaivel conaoguir que uma 

O Sn. DoQu11-EITilAD.\ T.1un:m.\:-E aqui autorUade illdigite cidadilos paci1icos e labo-
h.mbem h• comp~dre11. rloso; c>aro. o serviço milita.r, para. qae não têm 

O Sa. MA.nTtNBO CoNTAGlliM: - E' jusLa· voc.\Ção; é imposeivel, Sr. presidente, fazer-ee 
meol& da comparação da vida da eôrte co111 que a autoridade rompa os laços de amiz11de e 
a. vida do c_ampo, com a· vida da. -popalação parent~sco des'.goando para o serviço militar 
dispers& pelo eentro. que eu tiro o o.rg11me11to. homens bons, uteis e tnbalhadores • . deixando 
principal ·para mo&tr.ar que a lei iiQ 6. exequi- sob·a protecção da sorte os.aesoccupe.dos, os 
vel ~m paiz de grande população 8 nio no vagabundos, os·. tul'bulentos.~ . . . : 
Brazll. . . o Sa. A.:oiUANO PtllfJ:NTBL :-Então" o exerci-
. Diz·m·e o nobre deputado pe!O Rio .de Janeil'o to deve· se ºcompor de vagabundo•~ . 

q11e aqui na côrte te.mbem ha compadres. A _ ·o Sa. FEt tCIQ 008 SANTOS: - Nio se deve 
camara compreb.ende quanto ine seria .d.i.fficil a . obrigar o cid11dão a ser aolda.do emquanto hou
mim levantar neste mome_nto um jnizo sobre a ver quem. queira se1• voluntario. .. 
eõrte ; nio rou homem viajado, necn __ costumo · · 
tomar ~pontamentos de viagem ; ,-mas ·o que (Ha. _outros apartes e o Sr. P>'esitlente rt~ 

.p0810 dizer, provoi:ada pelo uobre deputado, e . clam.a a~ten;ào.) . . . . 
;que tenho _percorrido . logar0s despowatlos, · O Sa . . M-u\'I'JNBo CoNT..1.GE?.f :.,..o nobr~ depu
~e!1ho atl'a.veggado desertos .mesmos,. mas • . per- tado pergrmta..me ei <lP.aejo q11e o ~~rcito se 
mttu. o nobre deputado·que eu <liga, não ha componha. de vaga.bundos •. Devo dizer ·a S. Ex. 
logal'_em que .() homem se veja. mais li.o .deàerto q,ue ningaem re~ile. e venera maia do que e\l. 
d() qu.e n ~t>r\e _'(.Riso). · · · aos vagabrtndoS. (Hilarirlad.e.) · · . 
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Constituem elles uma classe dos desprotegi. 

dos da fortu.na; sil'.o infelises, dos·qua&s muito• 
nãO do culpado$ daana posição. 

Homena.ha, e e11 conheço, qne na mocidade, 
por falta de direcção, por falta de alguem que 
lhes eateudesae a mão, se achavam no caso de 
assiglllLr termo de bem viver e que mais 
tude reerguel"am-se e figuram na sociedade. 

Repito perante a camara : não maldigo da. 
classe doa vagabundO!! ; compungem·me suas 
circumatanciaa, porque representam a. fraqueza 
e a miseria.. 

Julgo que podem elles ser destinados ao ser
viço do exercito, sem dealustl."e pa.ra a. farda e 
cóm gra11de proveito para elles : acharão con~ 
solação .no meio de seus camaradas e na. estima. 
de seus euperiore11, além de uma profissão com· 
pa.tivel com os brios da virilidade e sentimentos 
do homem. (Apoiados.) 

- Não é raro que o vagabundo dê um bom sol
dado, principalmente si o vagabundo é turbu
lento e valentão ; pois tem no seniço militar 
um bom theatro para sua galliarJ.ia. 

O SR. ÁDRIA.NO PDlm!TXL: - Protesto em 
nome do exercito. 

O Sa. MARTI.NKO CoNTAGJ!M: - Mesmo que 
não tenham a educação da familia, não se po· 
dendo negar a: ellee os sentimcntQs de valor e 
coragem, os turba.lentos, logo que ficam sujei
tos á escola e disciplina do exercito, tornam-11e 
bOns. cidadãos e bons soldados, e nos CODlbat83 
sã.oos que·mahse distinguem. 

O Sa, ÂDBIANO PmENTEL:-Nlto apoiado. 
0 ·S.a. 1.ú.B.TINBO .CONUGBH :-Sil ma.f. pro

prios do que o pobre homem do campo, manso e 
poltrão, a.eo11tumado ao traba.lho da enxada. 

o SB.. ÃDRUNO PIMENTEL :-Então o vaga
bundo é o homem mais brio90 W · 

O Sa. MARTrNBo CoNT.t..GBK:-Eu nlo digo 
que o va.gabundo seja. mais brio10: V. Ex. eatâ 
1ophiam&n:lo; digo que nlÓ ae póde negar brio 
10 vagabundo. 

O nobre deputado pelo Rio de Jaoeiro mos
trou-nos aci11i o que eram essa• muito• volun• 

. tarioa Hhidoa da Casa de Correcçlo cI. Córte. 
O Sa. Amm.u>m Fmuimu :-0 Sr. e:z:-mi. 

ni.tro da j'111sti~a declarou qne eram 01 gat11no11 
do Rio de Janeiro . · 

OS.a. PRisco PAa.uzo:-V. Ex. é que lhea 
deu essa qualificação. 

O Sa. M.utTlNRO CONTAGEM: - Eram Ulla 
desgra~ados, que, apertados neste deserto, vi
ram-se na coa.tingeucia de darem com os cos
tados na COrreeção, e afinal designados a jurar· 
bandeira. Ora, eu pel."gunto ao nobre dep11tlldo, 
qu3 me honrou com o seu a.p·arte : já oo.viu di~ 
zer que · elles tivessem causado desordena e per· 
turbaçÕ3S no exercito i . 

Não ae falb mal deaaeà "oliuitarioi ; logo, 
tornaram-se boilil soldados. 

O Sa. MoIU.EI J.umnc:- Podiam se Lornar 
bons colonos. 

O Sn. MARTINHO <nmAeEK.:- Eti nlQ posso 
calcular onde iria parar, Sr. presidente, ai 

A. 58 

fol!ll6 a re11ponder a todos que me hori.ram com 
ápartes, sem habito da tribuna. 

O Sa. SoA.lls : - EsU. fallando m'uito 
bem. · 

O Sa. MilTtNHO CoNTAGEM : - Dizia ea, 
Sr; presidente, que eata lei não · é parli. nOl!SO 
pil.iz, pelas circumsta.ncias a qne já a.iludi; e 
não o e a.inda mais• repito, depois deesa wm
pestade que se arma em toda. a. extensão do 
Imperio, onde jã avulta a a.nal."chia provoc.a.àa 
pela execução deata lei. · 

Esb lei, ho~e mais · do que nunca, devia ser 
revogada. E e o que eu suppunha vinha o 
nobre ministro propor, logo que tomo11 conta 
da pasta ; pois sabe que ha 10 annos que ella. 
é repellida, ha 10 annos, a.narchisa. o interior 
do paiz, levantando-se contl."a ella a insubor- · 
dinação de homens, mulheres e até das crian.;. 
çae. 

O nobre ministro da g11erra. d9n-n.os a n:a. 
ticia de estarem os ca.rtorios abarrotados de 
processos de sedição, pela reaistencia que o 
povo tem offerecido à execução desaa l ei. Pois 
eu informo ainda mais ao ~obre ministro que 
muitas sedições e resiste:ô.cias se têm dado que 
não estão procenada11. 

O SR. CANDmo DE OtI~lRA ·(ministra r:la 
guerra):-E' exacto. 

O Sa. ~RTINllO ConAG:DI'. :-Informo ainda 
mais ao nobl"e ministro q uá em nossa provincia 
ha logarea em que a populaçlo es~ vivendo
e ali's btm--sem a garantia da.1 autoridades ; 
le111bro-lhe1 r.ir exemplo, o dialricto de S • .Tosó 
do Corrego d Anta. · 

Alli, e1talldo-ae a fazer o a.lietameB to, uma 
z:iultidlo precipitou...e nbre a mesa, raagoa 
livrOI e papei.a, iloando o juiz de paz in\imado 
para Jllo maia 18 dizel' como tal. (Riso.) 

De 1orLe qua, Sr. prelldente, ne;1a. parochia 
ató hoje nlõ vai um oalcial de j111úça in.fünar 
jllfadOI, e nem a algum mau dendor ; Dlo hs. 
conoiliaQl'o, 11.em H f~z um auto de corpo de 
delioto ; ó um logar lnleiramente 1em autori· 
dada • 

O Stt. RAT18BON.t.. :-E accl'GICellte que nAio 
.80 dJo crim&1. · 

O Sa. MA.nTINllO CoNTAGBM :-E é cer to que 
vlo por li. vivendo bem. . · 

O Sa: Z.uu:-Talvez ea me mude para là. · 
(lfüo.) . · · . . 

O Sa. MARTINHO CoNTAGEM :-Tom.anilo eni 
consideração o apa.rte do nobre deputado pela 
Bahia, devo avisar de que eue bom viver, que 
là se tem, nasce de um certo re11peito mutuo ; 
porque quando alguem apparece a perturbar a · 
ordem, os outL"OS cahem-lhe de pá.u em cima.,. 
(Hilaridade.) 

O Sa. ZAM.4.:-Enião tem_.me na conta de 
perturbador 7 

O Sa.M.umNJ10 Com.1.G1:M •••••• de modo que 
acoD.98lbo ao meu nobre amigo que, princiJ>ll~ · 
mente depois qu& 1& declarou tão aboliciomsta, 
nlo _vá a e1>e logar . (Hilaridade.) ' 
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o Sa. ZAMA:- Ora . ahi está por qne ji!. ouvi 
dizer '!ue o abolicionista que passar de l!er1'8 
acima esU. condemnado $ morte. 

Mas fique ~~bendo o nobr~ depntado que, por 
esse lado, não . t~nho inedo dos valentões de sua 
provinçía nem rle qualquer ontra. parte . . 

as autoridades sujeitem seus amigos e parentes 
li. sancçio, áí penu. uperas que esta leiimplSe 
a. qa.em der &aylo aos aorteadai 1 Quem, n este 

. paiz de fraternidilde, poderá prohibir qae se 
dê agazalho e se mate a fome ao victimado pelo 
aorteio.! 

O Sa. °MARTINHO CoNT~M:-Ora, Sr. preai
dell.te, eu acabo de dizer que so11 d&. uma. pr(r 
vincia, cujos filhos não silo gtierreiros, a&o Fa,.. 
ca.tos e :ne.irosos •.•• 

o sa: i.i.~:-T:i.nto que mettem o pi u. no 
snbdelegalo e botam-o para· fóra. . 

O· Sa. l'tL!.aTINllO .CoNTAGr:M:-Nio !oi pre
ciso isso, po1·que .o anbdelegado fugiu antes. 
(Riso.) · 

So11 filho dessa· provi a eia. eS11en<:ialmente pru
. dente, portanto, n ão· posso acompanhar . ao 

nobre depnt.ado na posição que quiz tomar em 
. rels.ção ao h.uxnilde orador, que não fez ma.is do 
que cumprir am dever de cortezia; tomando em 
conslderaçio o apart.e de S. Ex. (Muito bem.) 

Lembro lllll.Íll ao nobre ministro da guerra 
q_ne m•!&mo na eabeÇa do termo de Dõrea de In
day:í, ainda. recentemente, a populaçlio rugou 
todos os papeis relati roa ao 11listamento. -

Na.-parochia. de Maravilhas (e~too dando no
ticia das ·cousas .lá. de ~a; por longo, creio 
que se tem da.do o mesmo), jâ não foram 09 ho
mens, fora.m as mulheres, que, armadas de 
saccoa d!:! polvilho , atacaram a zueaa. polvi
lhando os funccionarios publicas {riso). e &113im, 
por ease modo de snlioca.ção, obrigaram ajunta 
a deU:ar a mesa, rasgando-lia os papais. · 

O Sa. Josi M&nIA.NNo: - Qoe nlto 1oja posto 
em pratica nesta ca.inarll eat!l sy11tema àe aba· 
fe.mento. 

O Sa. M.a.n.nNBo CoNTAGllat : - Nilo param 
aqni 01 inconvenientes desta lei, da qual nin
gum rnni8 faz caso : ella é, nlém ele tudo, um11o 
fonte de perjutio, para. o que ch11omo a a~tonçllo 
da. augu1la camara.. · 

Informo ó. camara qae, llOI proce!llOe que IB 
têm in1t11.urudo pelu l'esiatanciae d. oitecuçlo 
de•tl. loi, n ullc& appareooit uma t111te11111nha 
quo juro.ase, afirma.ndo" crimina.lidado daquom 
'l\'lOt' qu• aeja. ·; nenhum~ ~abe de na.dn. 

01·a. a 10Ciod11de que anima~ee o perjurio1 
eorrerla gravo perigo, porque, senhores, a fe· 
do teatornunho ba.mo.no, sobretudo o · respeito 
religioso pelo juramenta, IA-O garanriaÍI da vidà, 
da honra. e da. propriedade do ci~ão ; acoro
çoado o j11rame11to fa.lao, ninguelll. es t!IX'é. se
guro de não :morrer no oadat'also injastamente. 

P eça. !l. n~bre ministro info~mações _á. repa.r\i
ção d& Justiça sobre o nnmero de ·processos iu..; 
staurados; procure saber quantos · têt!l sido jul

. gados, e verâ. que nenham, por falta de prova. 
Os proceellos se Q;volumam . com depoimento~ 
falsos desde o primeiro até a.o ultimo. 

E tudo isso é perdoavel, perque esta lei não 
é pan. este paiz; .é um eJUerto pedido á. PruS11ia 
e que Dâo.medra em nosso ·clima; foi uma in
veja das .victoriaa prussianas sobre os fran~
.zc;a. · · · · 

SaJ?pon.luLmoe, porem; que o nobre ministro 
consiga compl!ltar o afü~mento .e faça girar a 
roda .do ~rteio .; quem een.horea 110cl.erà crer que 

E:ntreta.nto a lei impõe prislto . e multa. até 
600$ aos quá derem asylo ao sorteado refra
ctario,.e converte a· mnlt3. em pl'isão para os 
pobres, que são os que não podem pagaC' . 

De sorte qne, senhores, é imj>Ollsivel a exe
cução desla. lei: não só o povo .niio a quer eomo 
aa autoridades não. ae prestam, . e sobretudo·ha 
um poder que b.a. de olistar ao nobre ministro 
de tirar prov13iU, deet& lei; e aa.be V. Ex. qua.l 
é esse póder ~ E' a grandeT.a do . matO. 

Logo da pois desbl. lei, e · consol1Lção de t.odoe, 
quando r aeeiava.m a. execução della, ere. re
petirem: - Deus tí grande, _porém o m~to 
ainda. é tn3.ior . ( R i3o.) 

Não espere o nobra minhtro que os sortea
dos venbam espontaneamente jure.r bandeira: 
hão de ser cai;ados; será um recrc.tameuto 
peior do que o antigo, porque, si às vezes era 
viciado pelo capricho à:o. autoridade, r aras ve
zes recabia sobre a -gente do trabalho; a.o passo 
que o sorteio póde r ecabir sobre aquelles qa.e 
eão uteis ti. lavoura o à. industl.'ia., deixando 
a. sorte aa.lvos oe qoe não fazem falta. 

A caçada. vai eer, pois, mais odiosa. E snp. 
põe-se o nobro ministro co111 .. força b:istllnte 
para e ssa. caça fa geral 7 

Com a vastidão do nosso tarritorio, com a 
disSÍDlinaçlo de nossa populaç!o, é impoesivel 
que /J0 cacem e se amal'l'em os sorteados, 

E d o1>ois, Sr. presidente, uma das razões 
quo me trazem á tribuna; ·para arengar com o 
nobre mini~tro da f!'llerra, e que contrista ao 
verdadeiro liberal, o que S: Ex. , como lodo. 
do ~ua e1cola, clamaram contra. eHa lei ; on• 
\retauto chega. a vez do pllrLido libord, o o 
nobre ·m!nlatro, em voa de propor a. rovogo.Q(o 
da lei, ilot ameaoa com a oxeo11~ della. . 

O chore pro•tlmoeo do partido libt1ral, o Sr. 
cConeolbelro Saraiva, º''° qua~i oraculo· do par• 
tido, fallanio contl'& a la! na 1a111o do senado 
de i3 de Agoato de t874, diaeo que, como orga.· 
niz.'lçlo militar, ora l'idicwll, e como meio de 
prover o exercito de aol•dos, ~ra um& amGaça 
permanenta As liberdades publicaa e â. ordem 
social. 

. Com eft'eito. Sr. presidente, foi um:i. acer
tada. previllão essa. R&almenle o que se tem 
d11.do 1 A. lei é.r.i<liellla., porqua tem sido aba· 
fada até com polvilho como já di~se ir'iso), e 
tem sido in efficaz, porque 10 , annos são pas- · 
sadôs e nem om soldado entroti para o ex.&l'· · 
cito pela conaoripção; nem entrará; 

Entretanto, a. ameaça. perma.nente ahi está 
pesando· sobre a cabeça de todos ; e agora 
ag-gravada pela promessa. que o nobre ministro 
faz de pór em. ueeuçio a. lei. 

O Sn. Cuocoo DE Oi:.°tvEnU. (ministro àa 
guerra):....:. Hei de sem duvida e:x:ecutal-a. 

O Sn. MARTI:NDO CoNTA.GU: -Dii~ae, Sr. 
presidente, que o antigo recrutamento era 
uma. arma q_ue embaraça.,.,. · o livre exercicio 
de. muit~ ~reitos, principalmente do direito 
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do voto: eu pergunto, esta lei não o emba
raça_ inda maia! Sem duvida, porque esta lei 
é cega. como é çega a. sorte no incerto girar 
da roda; póJe ser peior arma eleitoraL (M.u"-
ios apa.rtes.) ·. · 

De sorte que; Sr. pr011idente, é de .entir
se qne o nobre ministro prometta ilolemne
meote fazer. execa.tar · e!J8~ lei, que elle e 
n011aO partido solemoemente impugnaram. 

O que vale, Sr. presidente, é que S. Ex. 
mesmo reeonheceu,.em sea 'discurso de 18 de 

. Junho, que essa lei precisa de retoques. Aca
nhou-se o nobre ministro da guerra quando 
disse qa,e a lei precisava de retoques, porqne 
ella. do.que precisa é de úma ra.soura. (Riso;) 

O Sa. FEu<iro oos SANTOS :-Apoiado', 
O Sa. MARTINHO CoNTA.GEM : - .Agora, Sr. 

preniente, para. nã:o ca.nçar por mai!I tempo 
a. cama.ra. (n«o apoiados) •• .• 

O Sa.. MANOBL Pos.n:LLA.: - Estamos ou
vindo-o com muito prazer. (Apoiados.) 
. O Sa. MARTINHO Co:NT..i.GEM. ; • • vou obe
decer ao preceito que me illlpt!Z de ~ fazet' 
critica sem indica.r remedio. Sei que é. temeri
dade d~ minha parte querer · suggerir alvi-
tres... · · 

Voz:u:-Tem mniti competeneia. . 
O SR. MuTIN110 CoNTAGEM ••• per&nte esta 

augn11ta e illostrada. camàra. ; maa o mandato 
dá a c&da um de nós o direito de trazer 
seu obnlo, a. sua. pedrinh\\ para o grande ed.i-
ficio da patria. (ApoiatloJ.) · 

E lambem não me arreceio de atirar agora 
sobre este tapete grandes absurdOB, porqne de
pois que apparaeea aqui e!IBe projecto do 
goT'trno, de que o nobre ministro da guerra 
faz parte, eupponho que eatou iguaJmHte no 
dir>.ite> d3 trazer para a discue~o oe maiores 
absurdoa. (Hilaridade prolongada.) 
· Peço ao nobre mioiatro da guerra aua ai
tenç!O, •• 

O S11.. C.u;oro~ DBI Ot.rTJIUU. (mbii!tf'O . dti 
gueM'a):- &tou ouvindo com muita atten
çlo. 

O Sa. Ma-r1iolao CoNUGJ:H ••• para o meu 
plano de organização do exercito. (llilá
,.idaM.) .. 

Nós n•o podemOI repreaentsr o papel da 
Prusaia., jã eu di1&e; mas tambem não podemos 
ser como o antigo Pa.ra.guay;· proeoremos um 
meio termo, compa.tivel com ag ll'Jaas condições 
soofaes, segundo disse· o nobre minüitto da. 
guerra, quando promettell prop0r alteraç!See 
que tornassem a l ei de accórdo com os nossos 
costumes . . 

o 811.. Fii:LXCIO ~ SANTOS:- Ha de ser diffi
cil. 

O Sa. MAB.TXNHO CoNT.àGllM : - Diz S. E:s:. 
aqui : • Convem, talvez, reto car a lei, pon
do-a de aocórdo com. a1nlosau eircumat&ncias 
10Ciaea, maa,emq11antó nJ:o ae fizet' i•to, cwnpre 
executal-&.> Daqui concluo que S. Ex. tem de
sejo de fazer algama cousa. pam reformar & lei; 
por iuo entro em obra com. S. Ex. (H ilaritlade.) 

E' certo que nenhum paiz põda viver aem a 
. ·: . 

mantenl)a do-poder pub!ico e o respeito do prin
cipio da àutoridade, o todo isso depende da 
f01•ça publica. Precieamos de força armada,· de 
exercito, • havemos de levanta}~:>, de qualquer 
modo ; mas o que é mais compativel com · a 
n088a fórma de governo represeotaiivo 'l · 

E' o voluntariado. (Apoiados.). 
O Sa. CA?;nroo DE 0LrvJéau. · (ministro tla 

gicerra) : - E isto esta na lei. 
O S11.. DuQuE-EBTaADA T1u::u:nu: - Arf. to 

da lei • 

o SR. MA.'8.TINBO CoNTA.GEJC : - E' põr mefo' 
do voluntariado que a Inglaterra, os Eatados
U nidos e outras nações m&Dtêm seus e:s.er
citOll. 

Diz o nobre deputado pelo Rio de JaneÜ'o, 
apologista da lei, que o -voluntariado· e3tá nó 
art. t.o · 

O Sa . CANDIDO DE 0LIYEmi (ministro da 
guerra) : - Eatá. . · 

O Sa. MARTINHO CoNT.AGEM : - Mas eu 
reapondo que. é. o meswo. que nio estiveiiee, 
porque a lei Dio estabelece vantagem sobre o 
recrutado. 

O SR. FEL!CIO oos SANTOS : -Apaiado. 

o SR. DuQUE-Esnw>A. TExu:m..i.: - Mwtaa; 
O Sn.. CANDIDO DE OLIVEJlU. (ministro rla 

guerra) : - T.em vantagens. 

O Sa. llfAB.nNBo CoNTAGElll . : - Não esta .. 
belece vauhgens' baatant~s. E 'depois, Sr. pt'e
sideote, eu admitto, concordo ·que o art Íº é 
bom; ra toquemos a lei, riscando tudo maia,dei· 
xando-se 16 a i• parte do art. t 0 , •• 

o sa. Fii:ttcro DO!I SJ.NTOS : - Apoia.do ; é a 
unice. cousa aproveita.vol da lei. 

O Sa. MAnnNHO CoNTAGJ:M • •• que ô a 
anica aprovei&aval e que tem servido para 
manter o oxercito que'temo1. 

O Sr. miuiatro da gaerra daclal'Oa, 11Him 
como 1eu1 anteoe111ores, que o quadl'o do exer
cito eetA completo, }.JO? meio do voluntariado. 

O Sa. CJ.NDIDO 1>11 0LITlltU ·<mi•ifero da 
gu~1"a) :-E esti. 

O SR. F•L1010 DO! SA.NTos :-Eis ahi. 
O Sa.. MA.nTIN!IO CoNTAGllH :.:.-Eis, Sr. pre

eidHte, comi. tudo eatâ. :demomt.1.'a.ndo que o 
·voluntariado em nosso paiz é o meio eompativel 
com os nossos habitos e euffi.ciente para. as nos· 
sãs necessidades. . . . 

E eu.creio, Sr~ p·residente,. que,, si o volunta
riado ~sse melhor. r9'1'.IUD.eraào,, ei tivesse niais 
'vanta!fens, grande esria.. a concurrencia e não 
se daru o inconveniente, que notou o nobre Jlli:.. 
uistro da. guerra., isto é, de .não ser o. volanta"'- · 
riado o meio mais proprio da se obterem sol!fa
doe idoneos pat'a o exercito. 

O Sa. · C.&NDmo n11 ÜLJV'lllli (ministro da 
guffN'a) :-Nlo prOTa muito bem. 

o Sa. MA.ramo CoMT.t.aui:- Mas, 1i' a r.:. 
munera~lo fo11e tt.l que a.briaae eoncurreocià 
mo:iu · outras profiaslSes, podel',.se-ia eacolhêr
com v~tagem eutl'é muitOs, e teriamot 'Oll me
lhores aoldad09, porque ·OlJ volun.tati.oJ do 
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•<:iilelles· que ae 1entem com vocação para a vida 
militar. · . 

Eu não quero, porém, deixar o nobre mi
nis&ro da guerra e meu paiz sujeitos aó & von
tade do vol=t&riado. Venho lembrar uma pro
videncia, reclamada por todoa como unico . re
medio para. re11tabelecer a orde.m, encaminhar 
Cl8 costumes e flroui.r· o trabalho. U1&xime ne&ia. 
quiidn de transformaç3e1. · 

Todos ki queixam da vadiagem e da oc1os1-. 
dade no Brszil, que é devida s eeu. clima. a.meno 
e poetico (ri101 e a esta natui"eZ& feliz, onde se· 
viYe se"l.. ser preciao trabalhar. (Riso.) 

Seja porque fór, não ha negal"-se que ava- · 
diação precisa. da um correcrivo, e o Sr. presi
dente concordará commigo, assim como o nobre 
mi.iüslro da g uerra, que nossas leis policiaes 
são insuflieientes, não baatam pa.ra repri
mil-a. 

A e:i:periencia prova que o unico meio de 
8lleaminhar este paiz á prosperidade, comba
tendo o vicio da vadiaçio-o o recrutameuto. 

O S:a.. Z.uu.:- Não o antigo recrut&mento. 
O SR. ·MA.nTINBO CoNTAGltH:- Eu disse que 

me 1111.ppunha no direito de apresentar alvitres, 
nem que foesem absurdos; .ora,. si eu quizesse o 
antigo recrute.mento, nio 1eria. meu o absurdo, 
liio teria as honras da invenção: eu trago uma 
novidade. (R iso.) · 

Proponho o recrutamento, mas livre da in
tervenção da autoridade policial 011 agentes do 
governo, in.tervençiio e•ta que tornava o re
crutamento odioso como arma eleitoral, do 
e&pricho e paixão partidaria.. (Apart11s.) 

Deve-se a.rrolar toda iente ápta J?al'à o ser
Tiço· do exercito e coanrter-ee o imposto de 
sangue em uma con lrlbaição pecuniaria, pro
porcional u varias ela1119S d6 modo que não 
seja impouivel ao pobre ; · estabelecenào-se que 
aquelle que nSo tivel' rendaa de que viva., 011 
11.io s• moatre empregado nlo poderà aubati· 
tui.r pela oontribuição peeuniaria e Acllrá 11.0 
cuo de 8:8r recru~o como detoeoupado. 

Este arrolaine.nto e cla,sificaçio podel'lo "r 
fei\011 palas juntaa de que falla eata lei . 

O Sa. CANDIDO Dll 0LIUIRA (min i1tro da 
perra.) : - Jà V, Ex.-quer a lei. 
· O SR. MillTINHO Co?1uGz111:-E11 quero só
mente a1 juntas creadal por ella. · · 

Se~a. a. intenençlo do governo eó na parte 
relatin à aceitação ou rejeição do reera.ta. 
pelo exame de· ·capacidade ou incapacidade., 
para qualqu&r doa aerviçoe do exerciti>, o.o.de li& 
s erviço para. todos, até para. os ca.pengaa. 
(Riso.) · . . · 

O S~. ZAKA:-Faça~ee um exercito de fortei 
e fraeo:i; 

O SR. '.MA11.TIN!lo Co?1nGar:-.Aaegt11"0 ao · 
nobre ministro e., eam&ra que o paiz nio se le
vir.ntal'ia contra ••ta idé& e contra o i.i:Dpoato ou 
iaeno&o peet1niaria, pol'qu seria o meio de 
llliviu o pc>vo da _oppreSdo em que H acll.a 
por nrtuda delta lei, e •ri• 1lJD& fonte er
tnal'llin.ari& qQ• pot n 16 bu\aria para ma\ar 
a a6<11 do Thaooro. 

E nem a substituição do imposto de 1ang11e 
por uma contribuição pecuniaria é idéa minha. 

O senador Nabuco, de saudoaissima me
moria, falla.ndo contl'a esta lei no sena.do, im
pugnando ~ne a. substituição peeuniaria fosse 
elevada, poui .só estaria ao alc~nce dos r icos, 
lembrou qne na antiga Roma, quando o the-
1011ro achava-se esgotado, afrouxa va-ee o rigor 
do recrutamento, anbsfüuin.do-se p or contl"i· 
bilição pecuniaria, ·na proporção das posses de 
cada uin. · 

Lembro ao nobre ministro que poder-se-ia, 
Por exem11lo, tiur a: ·contribuição na razio de 
quatro pal'a os ricoe que vivam das re~das de· 
seus bans ; de dous, para os que vivem das let
·tras e artes l iberaes; e de -um, para os que vi
vem do trabalho braç!ll, · ficando aujeitos ao 
servi~ os que nio pàga rem e os que forem va-
dios e t1.1rb11le11to~. . 

Fense S . Ex. neste absurdo que digo e que 
foi muitas vezes .empregado no antigo povo 
conquistador, pela Roma conquistadora, que 
entrelanto tinha. necessidade de grandes exer· 
citos p&r!lo manter largas fronteiras e ~o.minios 
conqui~dos; e, mesmo que o nobre JDJ,D.J.Stro se 
jul"'ue no C&l!O dos antigos conquistadores ro
m.a':ios, adopte o meio que lembro, que prestará 
um bom serviço a noes11o patria. 

Sr . . presidente, tendo assim .enun~iado a 
minha aversão por semelhante lei, creio haver 
dado uma. satiafavão a.o meu nobre amigo, mi,. 
ni1tro da gtierra. pela .PGsição que· a_ssumo 
diante do ministerio; e creio que prote11~e1 como 
podia e me penniUiam u fracas forças (fk'to 
apoiado1) contra as proposiçlS(ls enunciadu por 
S. E:i:. no seu discurso de 18 de Junho. 

Espero que o nobre ministro da perra refie· 
ctirã. e a.írouxarll. MI ordena que me.ndon ao• P* 
1identH das provinoiu ; mas, quando o nobre 
ministro consiga realmente wer executar a 
parte pL•eliminar de.ste. lei, qne é o recensea
mento; ante• que comece a caçada de nossOI 
muceOO., Hpe1'0 em Deu1 que S. Ex. , para 
bem do p&iz, para bem da. lavoura e das indus· 
triis, nlk> occuparl mais e11& cadeira. 

De1ejo ver s. Ex. fóra de11a cadeira, em seu 
pro11rio benelcio, porque estou eerio de que 
s. Ez., consul&ando 01eucoraçlo, confrontaA· 
do o• inloret111u da noaaa cart\ pro•incia • do 
pa.iz, h& de estar atllicto por um liabea1•oorpu1 
para 11 ver livre daua poaiçlo em que o colloeoa 
o nob~ preeidente do coDJ1elbo e em que pagara 
ums. culpa que nlo é sn&. 

Slo 01 desejos q11e tenho em relação a S. Ex. 
como seu pa.rticula.r amigo e admira.dor . (Mu.i
t·o bem, muito bem. Q orador é feiicitado.} 

-<>r.--

sooiao em 22 li.E Juln.o de 188' 
\"1do P•i• 163 do Vol. IR. 

O Sr. A.ltredoOh.avesc-Sr. pre• 
aiden&e, antea de jusLificar o r~querimento 
que pretendo euviar à mea.<\, aftm de qae aeja 
10jeito à deliberaçlo da cr.mara, direi t.lgama 
oouu oom r.oelaçlo a um, discurso que ha di.u 
foi aqui proferido. 
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- -Devo reeJ>pÔsta. ao nobre deputado -pélo 6° 
diet.ricto do Rio de Ja.neiro, 9.ue, em uma das 
sessões passada.a, procurou justificar os Srs. pre
sidente e chefe de policia da província, das justas 

-eeusur-as que ·eu, anteriormente, lhes havia 
feito . 

Agora, Sr. presidente, que já me não. arre
ceio de- aggra.var a sit1111,ça:o melindrosa em 
que se viu colloca.da uma. das victimas das 
perseguições do Sr. <Wdoy, por isso que o 
Tribanal -da Rel11ç!o, em sua. ultima reunião, 
concedeu habeas-corpus ao Dr. Henrique 
Graça, annullando o tumliltllario proceBSO em 
que de plano envolveram .a. eate ma.gisb'ado, 
posso satisfazer meu desideratum, -dando li
geira. resposta à alladida justiiicação. 

Esforçar-me-ei por ser tão -conciso quanto 
possivel nesta impugnação, pois que tenho ne
cessidade ~e aproveitar o curto espaço de tempo 
ae que disponho, afim _ de ainda hoje tratar 
de outros factos que bem provam o acerto da 
opinião por mim emittida. a respeito do Sr. pre
sidente da provinciii. do Rio iie Janeiro: que 
S. Ex. ~ão administra. a provinci!lo com a isen
·çio de animo que era de ·eeperar e que lhe im
punha o desempenho d9 alto cargo que exerce. 

o Sa. RODRIGUES P:IIXOTO dá um aparte, 
O Sn.. ÂLFREDO CH.A. VJ:s :-0 nobre deputado 

pelo & districto ii& prorincia do Rio de Janeiro; 
a despeit.o de todos os seus _ esforços e da 
grande cópia de documsntos que em original 
trouxe para a. discW1São, não con&l!lguiu de11truir 
lls censuras íeHas, quer ao iaresidente da pro· 
'9incia, quer ao chefe de policia. 
· Com efl'eito, Sr. presidente, eu havia dito, 
tratr.ndo .to segundo attentado de 'lªe foi vi
clima o jaiz de direito da 2• rara orrel da co
marca deNictheroy, que tal facto na:o era aína:o 
a consequencia. da desidia com que se haviam 
portado ()Ste11 alto11 fanccionariõl, deixando de 
wmar em tempo providenciai capazes de im- -
pedir a repro:lucçlo do crime praticado na 
noute de 25 de Fevereiro, em Nictheroy. 

O Sa. RoDllIGUIS Pll:ttoTO d& um aparte. 
O Sa. ÂLJrllllDO CBA. VIIS: -o nobre d&putado, 

contestando-me, avseverou que toram tomadas 
todu as provicfoncias, por bso que ae abria 
i~querito, por · S. Ex. denomiDado inquieito-
l'lal... -. 

o SR. RoDRlGUII PEIXOTO:-DaY&.811&. 
O Sa. ALrRBDO C11&v•:- Davaasa, porque 

nelle foram ouvidas 3i testemunhas. 

o SR . RoDRlGUES YBIXOTO : - Aliás 42. 
O Sa. AI.runo C11Av.Es :-•.• e tambem por 

ter, desde o dia do-delicto, a policia m andado 
guatdar a. casa .~ .residencia do Dr. Coelho 

_Cintra por do\ls poheiaes. · - -
(Tl"ocam-se r.&pal"tes entre as Srs. Roàrigll6s 

Peia:oto e Andrade Figueira. . 
Mas, Sr, presidente, o que o nobre deputado 

não disse foi que esee inquel'ito nlo teve por 1im 
de.êobrir o oriine com todas aa iuaa circumstan
ci.ai, mu, 1im, eubtrahir à acçlo da justiça OI 
oriminceoe ; que 111e inquerito tendo d&clo re
sultado diverso do que esperavam o cheft 

de policia· e o presidente da provincia, · a.quella. 
a.utorid.sde trato11 em seu relatorio de tirar con
clusões qne, abaolutamenle, :alo estavam de 
aecôrdo com o me111no inquerito. O qae o nobre 
deputado eaque<:eu tambem de dizer foi que a 
policia ptoeurou garantir a pessoa do juiz de 
direito, mantendo no_ cargo de delegado de po
licia a um reconhecido inimigo desse magia:.. 
trado, que estava de 'tal fórma compr.omettido 
no facto criminoso que p juiz substituto, em 
exercicio da '9ara de direito, mandou que élle 
a8signasse termo de segurança. 

Os SRS. RonatGUBs _ PmxOTO x ANDRADE Fr
G~CB.A dão apartes.-

O SR. ALFREDO CBA. VBS :- Direi ao nobre 
depqtado pelo 6° districto do Rio . de Janeiro 
que interessado na. questão era antes o chefe 
~e palieis, que .s? eonverLe\l em vel'dadeiço 
instrumento politico , esquecendo qu6 mais 
lhe cumpria gWLrdar a pessoa do magistrado, 
do que _valer-ee dn~uella o~iriio para dar ex• 
pans!to a seus iien.timentos de partidario. 

Sr. preaidente, o '}Ue valem os inquerit.os do 
actnal chefe de policia. da província. âo Rio de 
faneiro bem sei eu ; pois o vi, por occasiiio de 
factos eriminOBos occorridos em 'Nova Friburgo; 
e -provenientes de desavenças entre dous ci
dadãos daquella loce.lidade, pertencentes am
bos ao partido liberal, limitar euas providen~ 
ciaa a improficuo inquerito : a consequeneia. 
foi ficarem entregues á soa 11orte esses dous 
individuos, que se aineaça.vam de morte, por 
isso que o chefe de policia. julgou. desne
cesearias quaeaq11er pr ovidenciu preventivas. 

-o Sa. Rol>B.IGoBs PEIXOTO:-Maa elle nio 
.(lOdia aclvinhar, n!o podi& prever a hypo-
th81!8. - - -

O SB.. AI.Fam>D Chr.&.ns:-Refiro-me a factos 
t.nteriorea ao asaaa1inato de um do~ alludidos 
indivíduos, eJlLl'e os quaes menciona.rei a em
boacada de que foi Viotima um individuo de no
me Basilio, que ficoa gral'emente ferido, e um 
cam&l'ada de menor idade·que o aoompanhava, 
e. que fa.lleceu pou~ hor111 depois dos tiros 
diiparados sobre &mbos. · 

O chefe de policia foi a Friburgo e abriu o 
inqnerito do qual :naifa. reluhou. 

O SR. RoDIUGUJ:S PmxOTO:-A.hi está jmti· 
Aeado o chefe de policia. -

O Sa. ALJ'UDO C1u:n:s .: - Eati justülcado 
o chefe da policia, porq__lle do inqa.ento não re-
sultoo. o conhecimento· da verdade ! _ 

As cousas, Sr. -presidente, chr.garam a tai. 
panto de negligencia que um doa . alludidos 
individqos. cauaador~àoa mencionados_ cri.,. 
mes, _ que era o ea.bdelegado da villa de Fri.; 
burgo, foi conaenado no cargo, -tab·ez por 
se .ter rerela.do, na ultima eleiça:o geral, tão 
deHmbaraçado caba.lista, que no .Prop?'io col
legio quebrou, com o cabo ao propno chicote, & 
Cl!-beça de um eleimr,qu.!! nlo quizera sujeitar-se 
a da.r o voto ao meu competidor na OleiçãQ. 
(Cruam-se (Zj)artt$.)_ : 

Foi 1al à imprevidencia do chefe de -policia; 
que nem 1iquer mandoll -Ullignar te~O- de 
ugurança. a. 811168 indiviinoa que _•• ameaça.-



c!mara dosDepl.lados- lm~esso em 30/01120151519- Pagina 41 de 55 

-462-
'i'aro+ pondo em.ilerigo a ·or.!em publica. na loca· 
lidada. · · 

E quer saber a e&ma.~ qual o resoltado de 
tão desidioao. proc'edimont.o? Em um dia em 
que Dimas FerrQr& Pedi::osa, qne era um dos 
irreconciliaveia inimigos, regreaava da vià
gem que fi.zcira. a freg11ezia. do Sumidouro, á di11-
tancia de meia. legua da 'filia de NoY,a Fribur
go, foi barbaramente allllossinado • bem asairn 
n:m incaato e infeliz i;noQO, que casualmente a 
elle se aggregâra. 

O Sa. RoDRIGOBS PJ11xo'ro :-E teve a res-
pousa-b:Iidade do úeto o chefe de policia Y· ! 
· .O SR.. ALFllEDO · CuTES :- Teve a respon
sabilidade. não só pelo que expandi, mas 
ainda por ter conservado à frente dã- policia 
100!1 um individuo que se .mostro11 sémpre. in.
di.Jf'erente é. gravidade das .indicadas. circuro.
stanefas. E devo acpü notar qU"e esse delegado 
de policw, que devia ser demittido para garan
tia e segurança da ordem pi19lica, foi conser
vado . por. h~ver tambem prestado inestimal/&s 
serviQOS eleitoraes .. 

·O SR. RoD1Uain:s· PEIXOTO :-Não ~iado. · 
O Sa. ALFlll!:DO CEIA Vll:S ·:_;;,A policia de Fri;. 

burgo· diSti;Iiguiu-se tanto na lub politica, to
mou parte tão actin :rio pleito ·eleitoral, que 
coube ao seu delegado a inca.iil benciil. de as
signar o protestcHi presentado contra ·a elei9ão 
do orador. (A partes:; · . · . · · · 

Eis nhi, Sr. presidente·, o ·valor dos inqneri
tos e a. imparcU.lidade das .Providencias qne cos
tuma tomar o Dr. Monteiro de Aze.vedo, chefe 
de policia da provineia do Rio de Janeiro. 

O Sa. Rooa16UES PBIXOTO da um aparte. 
O Sa. ALFREDO CH.1.vEs :-Esse chefe de pe>

licia é o primeiro qne duvida da efiiC3cia dos 
seus recur.;os; elle 'tem tão ponca confi.nn9a em. 
si, que não achóll outro meio de garantir a vida 
do juiz de direito <Joelho Cintra, sinto aconsG
lha.ndo-o a que se mudasse da. cida<le de Nicthe-
roy ! . • 

O Sa. R001Uoo:s:a P11:1x0To;-Si fez iato, deu.,
lhe um conselho de a.migo ; nlo .foi como i11.ti
maçio • . 

O Sn. ANDWlll Fre1:1:.c11U.~- Era se11 dever 
garantir a vida do magistrado, e não mandar 
que 1ahil8e . 

O Sa. Rona1au:11:s Pz1xaro:-Este facto eati 
eon~estado pelo. Sr. chefe da policia. 

·O Sa. ALl!'R~ Ciu.us:~O ·fa.cto esta .pro-
va.do porjus~~ção.dad& em juizo. ·· · 

O Sa. Roo11.1GUBs PBr.1i9To ": -:-Ora, juatifiea• 
çõe~ ~ º' nobre depufi"do sabe .o que ellas 
valem. (Ea out,.os aparte~.) · · · 
•. o Sa. ALJ!'RÉoo' Clins :-Ouça ô nobre de
putado o qµe <Ü2 . o Sr. conselheira Paulino.de 
Souza. s. Ex. pó1111ue próva. do que. !!-Cabo de 
ailirm&r. · · · 

o nobre depllladc>. tamõern. diue que o. juiz 
que tinha mandado u;i gDll' ter.mo de aegurau
ça · ao dele114io de p(llioia de. Nic~&roy, e a 
ouh'<>a indif.idll09 imjllieMol no delicW. .tillb 
~-apamudúleate . 

O Sa.. RoDRIGUE.S Ps1xo10:-E' um jaiz sem 
criterio. ·· 

O Sa. ALnucoo C11.1. v.s ·:-Nessa ocea.aiio 
pedi ao nobre deputado 1ize1111e inserir em &eü 
diacurso o inqaerit<> a qne se· refere o despacho;. 
pois tinha a certeza de qúe, com a publicação. 
desse documento, vinlia. a plena. jnatüicação . do 
Dr. Muni~ de Aragão. · · . 

Não o tendo, feito S. Ex •• no me11 discurso 
o far-ei... · 

O Sa .. RoDlUGUJiB PsrxoTÓ dá um a.parte. 
O Sa. ALFREDO CIL\VES: - ••• c.érto de que 

não haver& quem, de animo desprevenido, 
poa·sa. dar razio 110 nobre deputa.do, quando 
combate os fund&me~tos do despacho daquelle 
inte~ro lllllgistrado. · 

O 811.. RoDB.IGUEs P.11:rxoto dà um aparte. 
O Sa. ALFB:BDO Ciu.VEs: - O nobre deputado 

disse ai11-da. que o juiz tinha sido tão temera.rio 
que incluiu entre os 'responiiaveis. pelo delicto 

. o redactor da Pro1:1incia do .Rio, qus é um de-
pu.tado provincial. 
o Se.. RoDatoo&S PznoTO:-Não re.iactor do 

jornal. 
O Sa. ÂLFRll:DO Cu.&:ns:-E' o deputado pro

iincial a que V.. Ex. se referiu • 
. Vou m~trar ao nobre deputado que, a.inda 
na opinião deese depu'8do provinciaf que era o 
reda.ctor principal da Prouincia do Rio_, foi 
a policia, e nã:o o juiz, quem o involvell no in
querito da modo a ser e11e logicamente consi
derado um doa delinquentes. Para isto lerei 
al~uns periodoa do artigo editorial da·citada 
folha, Fro1:1incia do Rio, orgão do partido li'*
ral, do dia 29 de Março do corrsnte anno. 

Diz es.e art.igo Oé): 
e Leia quem quizer o relatorio e 4ía,.ts de 

sikl concluaao eo:plígtAe e tt.11tdtit1 a ri1C81ti-
dade da pubJicaç/10 ils Mme.1 ' f OCIO!I fUB U 
K4'o ligam sprenddm d tal ooncZ1'1t%0. · . 

e Repellimos a difamação, usando de nouo 
direito>. .. · · 
• • • • • • • • • • . • • • 1 • 1 • • • • • • 

cPorque .nlo attrib11i11 a autoria do facto 
d t'ldacçllo deita folha, t1ota1:1dmerits ao Dr.· 
Lui.: Carlo.1 Frds1 da CYH 1 Porqu1 aban
donou o major Miguel de Sow.:a Mdllo 41 
AMm f 

e Esse.1 eram inimigo.1 fartei com os· quaee 
não·convinht. ao otrendido lutar. Guilherme 
Mària. Pinto de Vaaconcello1 é um _Pobre Tilll• 
dedor de.bilhetes, embo1•a naturahzado, sem 
rela.çõe9 e necn protecçõai 1:10 pafa. · 

cOh ·1 a policia foi cobarde e pequena dei
xando qne testemuha11 sem · critei'io e ad hoc 
indicâàas. vieuem niis 1revas de um segredo 

. de juitiça aecumula·r, eeg'undo ora. assoalha., 
provas· que .llio menciona contra o pobre moço, 
e ·o que é ma.is. at.lribuir-lhe um. aentimenio. de 
ganancia; que foi e é talvez o "Qnieo movél qúe 
troaxe seus dasa,tfectou deporem contra .ai •. _. 

• • • • • • a • ' • • • • • • • • • • • • • • • . "!• 

cEra J:reeiao uma victima, eil---Ouilhermé 
Maria Pina de Vuco~Uoe. · 
• • .• • • " .· • • . • • • • • • · 11: • .• • • .. • ' • 
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4En:ranou-se a policia-·GuiZherme d8 Vas
Cô1tcellos n<Jo está só;. Dão ha de ser a victima. 
immolada pela inepeia da policia aos furores 
do Sr. Dr. Cintra;~ e não. 
· cNôs estaremos com etie •• .> 

. ViJ o nobre deputsdo ~e, na. insuspeib opi
nião do orglio.do seu partido na capit~l da pro
vincfa, as conclusões do inquerito não podiam 
ser as do3 r ehtorios da policia, que teimou e!n 
.reconhecer um só. delinquente, e sim. as do 
despacho do Dr. Muuiz de · Araglfo, que se con
ferma inteit"a.mente com os depoiwento'l da.s tes
temunhas na indic!içiío do.s.responsaveis pelo at'."' 
ten'tado de que foi, na noite de 2.5 de Fevereiro·, 
Victíma o Dr, Cintra., e. entre os q11ae11 . figura 
aquelle a quem se referiu o ·nobro âepat9do. 

"Fors.m toma~as ae provideP:aia.s pelo c~so 
exigidas; disse o no]>l"e deputado, por isso que se 
mandou guardar por duas praças de "policia a 
casa do . juiz desacahdo. Mas quiil e o valo!" 

_ d_esta. medida. de precauçito, desde que taes aeu
tinella.s eram dependentes do deleBado de po
licia, que não só é· inimigo do . ma.gistrado 
ameaçado, como era. um do:;· compromettidos 

· no inquerito, e de modo a ser mencionado 
pelo j wz entre oli que deviam assignar termo 
de segurança Y . . · · 

O r_esultado desta. .providencfa foi o que se 
devia esperar : a13 praças de pol!cia._ nunca 
gaa.rcl;trão a casa do magistrado,. . como o reco
:nheceu o proprio nobre deputado, assegurando 
9.ue ellas iam ser sujeitas a conselho de inve;;
t1gaçi10,por .não terem sido encontradas no logar 
por occa.sião dê segando .attentado. 

A respeito desta q.uet1tlo nada mais direi. 
Concluo esta parte d11 reapoata ao nobre de
put&do, que pretendeu justificar o procedimento 
das autoridades saperiores da p:ovincia,.publi
cando o 1eguinte documento: 
. dnstaurado o presente inquerito,. em razio 

d9 grave deacato _pl'a\icado contra o Dr. Gui~ 
lherme Cordeiro Coelho Cintra, que nest& ca
pital exerce o cargo de juiz de direito da. 2& 
va.ra civel e orpl:iloa, ficou averiguado pels. 
prova dos au.lot1 que, na noite de 25 pe.ra 26 
ao mez findo, entre i 1 hora1 e meia noite, 
alguns in 1ividuo1, depois de apagarem do11s 
oomb11stol'ê1 da illumina;A:o publica., penetra
ram no jardim da. cua do m t!emO jniz, e com 
uma brocha esrialharam nas portadu de pedra 
do p11vimento terreo da mesma. casa. mo.teria 
e:r.crementicia., que tambem !oi derramada p<>r 
baixo ·da porta. do corredor. e paasefo do jardt_m, 
arreme86a.ndo no mesmo a.eto Contra ·as janel
las do sobrado pedaços de tijolos, que inutí
lisaram doos yidros das respectivas vidraças. 

Fíco11 mais ·averiguado q ue os criminosos, 
para nio deixarem · em duvida suas sinistras 
nitenções, ainda collocar8Jll sob à porta: da 
~aa a ca~ d~ 11~. fi , na qnal ~ ameaçada. & 

vida_ ao ~111z refen~o, ·, levanclo ~mbem ae ty..; 
pographtas dos'pe1."1od1cos Flumuien$e e Pro· 
1'incia do Rio cartas a.nonyma.s, nas· qwi.es era. 
noticiado o . bratal desacato e apedrejainentO 
feito,com,o declarara.rn aa ·testemunhas de 11s. õl 

· e 11.s; 97 v., e se vê ·da. carta. ou psp~l'de tts.W3. 
e:r.hibido em'jni20 .por eate ·ultimo periodico. o 
proprio jlliz offendido -e seus vizinhos nada. 

. adianbl.m de positivo quanto a círcomatancia 
de haver·sído o desacato acompanhado de tiroa 
e deélaru.do as testemunhas de 11.s. · 31, .tls. 36, 
tll. 53, :Os. 59 fls. 93 v., terem apena.a ouvido es
tampido ou detonação qae podia ser r esultante 
de tiro ou ruUo do .vidros quebrados, tornam 
bem duvidosa. semelhante eircnmstancia. na 
dsscripção do facto c:riminoso. Aasim veriiicadó 
o fa.cto 9 suas cil"cumstancias em vista do auto 
de corpo d~ delicto a 11s. i2 e auto de &ppre
heneão a 1ls. 9, füi principal intllito neste in
quent'.> ouvir o juiz offe.adido, que a fia. 3 fez 
declarações importtt.ntes quanto-a U.ctos o pes
soas que podiam ter algwna ·ligação com o 
dc!aacato soffrido, dando assim logar ás pea
q u izas policiaes que sa seguiram. Ouvido . o 
mesmo juiz, declarou que algumas horas depois 
do desacato alludido foi visto o major Miguel de 
Souza Melb e Alvim n&s imcnediações da co
cheira de 'José Antonio de Araujo Mor~Íl"a., á 
ru:i. de _S. João, oudà em frente reside a familia. 
do major Prudencio Luiz Ferreira Travassos, 
cuja filha isso referiu. Qae., conforme informou 
a. esposa delle. declarante, o dito Alvim e outrOtl 
o -desfeite11oriam no· carnaval, por ter julga
do· livra o escravo Jorge do mesmo Alvim ; 
facto que elle declaTante nã.o jalgav& invero-. 
semelliao.to desde que este havia provocado 
Belém e prostestaao tomar al15um desforço 
contra o jaiz preparador do processo ; que, coa. 
for1De ouvira ao artista. Antonio Pel'eira. Villa.
Nova (test. 11!. 20 v.) era o desacato apregoado 
pelo mesmo Alvim, quando t odos ô igno
ravam; que o dito Alvim é intimo amigo do 
oapitão José Tellee de Ml-raes BatOOt!a, ·cajo 
filho lle1fUitdo, con1ta, vai casar-ae com uma 
filha do mesmo Alvim; que, fl.n11lmeute, o facto 
de S!'rem escriptas 'carta.e ameaça.doras contra 
elle declardnte combina.va períeiiamente com o 
artigo do periodioo Pro-oin.cia do Rio de 23 do 
mez findo, sob a epigraphe-Boa Receita-, ar
tigo em que ae doclara o nome delle declarante, 
como se vê d• ds. 8. Encaminhada a ayndi- . 
cancia no aontido de tnea declara.çõaa, resultou: 
Quanto· no dito major Alvim:- i •, qae a teste
muuha de 1la. i6 viu u 3 hol'llll da madrugada 
ele 26 do mez ftudo, em frento á 1ua casa á roa. 
de S. Joio, um homem suspeito, · que trajava 
calçai -brancas, paletot preto e chapéo alto o 
qaa.l lhe pareceu Hr o dito Alvim, e tio con
vencida ficou dis.o que m!lndou logo aviao pela 
te1temunha. de fi, 25 a seu pai, o major Pru
dencio Lui1 Ferreira TravasllOI, qne en~o 
fõra. chamado para casa. do referido Juiz acres
centa.ado aciuellii. testemunha ter , »oaéo 
antes de avistar ·o mesmo Alvim, .ouvido ·o· 
Todar de um carro qu(l entn.va na cocheira 
fron teira, pertéace:nte - a José · .Alltonio de 
Araujo Moreira, aendo. certo que :muito . d~· 
poie entrou · na_ mesma cocheira o carro ·que 
conduziu o ·medico Dr. Paulo Cesar â ca8a dó 
mesm~ juiz nessa ma.drugSda ; 20,. que o dito · 
Alvim, accionado por seu es.cravo Jorge, :em« 
acção de manutenção de liberdade decidida . 
em ú.vor . do mesmc> escravo pelo :referido juiz. 
e pouco antes ,de aoft'rer o deàacato, tornou1e 
publicamente deaa1fecto e meamo iuimigo dea- . 
te, como referem· aa te.t4munhaa de ·81. ·zr, 38· 
e 69, Mpeci&lmeDte a de i'.• 5( 1.·quem ~-
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o D1esmo .Alvim, pouco antes do desacato e a 
prop08ta deBSa a.cçio de m&nutençlo,o seg11inte: 
~ Voeê& hlo de me page.r, hiio de se.hlr dli.qui 
corridos e o Cintra ha . de sahir daqui come> 

~ sahi11 ds Sanla Ca.tharina. > ; a~, que o dito 
Alvim, por ca.uea dessa acção de manutenção, 
tanto se tem. exaltado contra o juiz e todos os 
qll.e nella. to!llam parle, que ehegoo. ao extre
mo de atrace.r-ae na rua com João Mauricio 
Belém,e am~açar de arrojar ao mar em uma das 
barcas da. companhie. Ferry, o Dr. Candido Leo
_poldino da Motta. CrllZ, aqaelle de_P.oeitario e 
este cura.dor. ·ti füle do manutsnido Jorge, 
(teslernunha.s de fis. 20 v., fis. 38, fis. 54, 
:fls. õ9); 4°, que o dito Alvim, sendo de genio 
naturalmente irascivel, serfa capaz, como re
feriu a testemunha de fis. 95, de uma a.ggres
aão poblica con~ra o referido juiz. Quanto 
ai;> dito Tellee Bal'boaa.: -i•, que é este 
amigo intimo do mesmo .Alvim e pretende e&aar 
um :filho com a filha deste (testelliunh&s fis. 73 e 
ds. 54); 2°, que o dito Ba.rbosa. é indigitado pela 
opinião publica como tendo aciencia do des
acato qne se ia praticar contra o referido 
juiz, eomo depõe a teetemunhs. de ds. 54 ; 30, 
que, por ter sido preso na noite do desaca!;o-Pe
regrin.o Josã PintQ, vulgo Bahia., que casa:al
mente se achava nas pl'ox:imidades da casa do 
referido juiz, parecia. ter havido pri>posito de 
arr3dar o me11mo Peregrino do logar do delieto, 
como refere a testemunha. 11.s. :1:05, que neste 
ponto e· contestada. pelo inapector de qua.rteirã'.o 
que eft'ectuou a alludida prisão na tard3 de 24, 
achando-se, portanto, Peregrino solto llll noite 
do desa.cato de que se trata., aeg11nd1> o depoi· 

·menta de fis, 77 e documento de íls. 108. Quanto 
ao pel"iodico Provifl.oia do Rio:- Qu.e o dito 
Alvim, Dr. Luiz Carlos Fróee da. Cruz e outres 
que pertencem ao grupo doa desltrectos ao· 
mesmo jo.iz, do os frequentadores da typo
graphía do dito periodico, no q11al foram publi
cados os s.rtigos de 111. B e fui, 46, pouco antes 
e logo depois do desacato sotrrido pelo mesmo 
juiz (te1temunha.Bde fia. M, d1. 6!f, e tis. 73). 
Sendo e1\es os indícios colhidos de confor
midade com as inf0l'ma91les miniatradal! pelo 
juiz em sua.a declaraçlie1 de ili. 3, cGmeçou, no 
emtanto, no correl' do inquerit.o a. tomar corpo a 
llll!peita levantada pelas testemo.nh111, 9uanto 
á culpabilidade de Gailherme Maria Pinto de 
Va1ooncellos, considerado um doa prineipae11 
inimigos do mesmo juiz, l?ºr questão forense, 
qll.e bem e:r.plica essa iJHmizade toda prove
niente de intereBSes contrariado• por decido do 
juiz no exercício de suas fancçõe1 • .Aaeim que 
conforme juram quasi todM as testemunbs d~ 
proce11So, o dito Gciilherme de Va.sconeelloa, po
bre e ainda moço, depois 4ie haver casa.do com 
uma viu\'a tambem pDbre e mãide uma orpliã 
possui:lora de avulta.da fonuna, via, logo após o 
seu casamento, retirada d& suá companhia, por 
ordem d.o :rne1mo jllii:, i. dita. o:rphã, que foi éon-
1iada. & tatella. do capitão Gratulin9 de Ara.ajo 
Costa. Tanto b~stou para que Gailherme ence
tasse conh'.a. o juiz e o tutor Gratalino a mais 
pronunciaiia hostilidade, apparecendo nos Jor· 
llMB de i882 divar1111 publicaçõe1 e mofin.aa 
:naa quaes •l'rt accaudo o mamo jniz pelo facto 
cle11G tu\efü,, Convé!Il notar qlle, 1egundo é 

.voz geral e referem as testemunh.s, teve Gui
lherml! em mira, com o seu casamento os pro
nnlos dr. tutella de sua entes.da., at6 então em 
ilompanhia de sua mãi por consentimento do 
j aiz e respectivo tutor, que a esta forne
ciam nio peq1iena mensalidade, proveniente 
d<!t rendimentos da mesma orphã. Além disto 
e de pa.r com as publieaçlSes injo:riou.s a.o juiz 
e.allW!iva.s á. iutella. exel"eida por Gra.tnlino, · 
todas attríbuidas ao dito Guilherme (testemo~ 
nhaa de 11a. 54 f!s. 3B e ds. 73),nito cessava este de 
expreSllar-se a reepeito do mesmo juiz de modo 
a. não deixar duvid03a sua odiosidade (testemu· 
nh11s de ds. 69, ds. 73 e fle- 3$). Nas condições 
expostas, tendo sido pelo referido jufa feita a 
entrega do retalho de íl. 45, que pelas testemu
nh:ts de fl. 38 e :ll. 73 foi visto em pOder do mes
mo juiz, e sendo incontestavel que de GuUher
me partiu semelhante retalho, como demonstra 
o a.e;;umpto nelle tratado e o nome do tutor 
Gratulino escripto com lettra diafarç!Wa á. mar
gem do · Illesmo retalho,· é bem visto que ·do 
punho do mesmo Guilherme ou por eua. ordem 
fora.m escripta.e as•pala.vras que abi se notam. 
Ora, eompal's.da a lettra ma.nuseripta del!.Be 
trabalho com a da ca.rta ameaçadora col
locada; na fórma deecripta sob a porta de> 
juiz desacata.do, reconheceram os peritos pelo 
exame de 11,s 81,aer do mesmo ponho a. lettra ie 
todos esses decumentoe: e, pois, ante uma as
severação de tal ordem, não é licito hesitai.' -que 
foi Guilherme o ·antor do bruta.! deaaca.to de 
que ee tra.ta,mórmente, tendo em vista qua 
nesse · retalhó já era o mesmo juiz ameao;ado 
de 1ério a.ttentado por ca.usa. da. mencionada 
tutella. As pesquizas pacientemente feitas a 
respeito do facto criminoso derão em reaultado 
que na noite do desacato nílD foi alugado bote 
ou carro entre ii horas e meia noite, e '!ue 
:nas ruas mais proximas dactaella em que reside 
o refel'ido juiz, do foi ouvido o rodar de cD.rro, 
sendo, portanto, p:i.ro. concluir~se que, aprovei
budo-~ do silencio d:i. noite, Guilherme de 
Vasooncellos com mais douo; ou tres indivíduos. 
praticaram o crime, evadindo-se logo e.pó1 o 
ruido calisado pelo1 projectis lan911dos de en
oontro ªº' vidrot1 dq Janellas d\\. ca111. 

Constatiido, pois, o delicto e quem aeja o 
delinqu11nte para que o juiz oifendido JlOlsa. 
u1ar, quorendo, dos meios legaes, visto tratu
se de factos comprehendidos nos art.<1. 209, 
236 e 266 do oodigo criminal que eacapa.m 
li. acção publica e nlo admittem · procedimento 
oftloil\l dejusti911, sejam remetuaoe estes autos 
ao Dr. promotor publico da ee>m!l.rca por in· 
termedio do Dr. jui2 de direito aub~titu.to a 
quem no imptJtli~nto, digo a quem compate 
no impedimento do juiz ·offendido mandar ar
chivar inqueritos na fórma do aviso de Zf de 
Novembro de !878, extr.l:hindo ·se cópia do , 
pl'esente relatorio pal'a a iuformação do es
tylo ao Dr. chefe de policia. Nitheroy,- 19 
de Março da 1884.-Joaqaim Heleodoro. Go
mes dos Santos. E eu Francisco Corrêa de 
Albuquerque, escrivão, subscrevo e asrigno, 
depois de eonferir.-Franciseo Corrê:>.·· de Al· 
bu qnerq ue. >. 

Com Nlação &0 segundo facto, dos q11& foram 
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por· mim articulados, não foi o nobre deputado 1 no intuito. de se obter ·a con.demnaç~ do 
maia feliz em swi.s eit:plicações •. · Dr. Graça, no celebre proc&Sl!o por ca.lamnia, e 

Eu disse, Sr. pre11J.dent&,. qu.e foi depois de. em seu loga.r foi nomeado quem niio teve escra• 
ter o juiz municipal de Santa Maria Magda. pulos em reformar a just& sentença que, em 
lena. reformado u.ma. decisão dada em favor do favor do juiz processado, havia da.do o reierido 
chefe liberal ~quelle municipio, .Por um g~nro ba.l.'ão. 
deste, que mais se s.ccentuou ·. a perseguição Neste proceaso as cousas ~e J?&ss&ram do modo 
contra. esse juiz, e que· a. ella se associaram 0 o mais escandaloso no munfoipio de Santa. Maria 
presidente· da. provincia e o cbefü de policia, M_agdalena. 
eomo se prova co:m as nome:i.ções de autori".! 
dadas adrede escolhidas. (Apa>"tes.) . ·-0 Tend) sido os aútos remettidos por engano ao 

A perseguição manifestou-se a principio ~-or subdelegado, que 0 um dos inimigos e perse
artigos injuriosos publicadoe contra o magis• guidores do juiz Graço.1 esse sub4e~egado si
trado' em jarnaes,. quer do mnnicipio de Sants. mulou um furto em sua. casa. no intuito de fazer 
Maria :Magda.lena, qu.er do de Cantagallo, e .desapparecer o processo. 

· depois por constantes e serias ameaças. Como O SR. ELIAS DE MoRAES: - V. Ex. não tem. 
pel11s a.mea.ças de q_ue era alvo tivesse o Dr. provas die110. 
Henrique Sraca dirigido um officio ao presi- 0 Sa. ALFREOO CHAvx.s:- E' facil provar 
dente da. província pedindo gàranHas para sua com a simples exposição dos factos,. e a isto me 
pessôa, e indicando os individuas de quem se 
temia., s. Ex. de plano fez pablicar essa peça limitarei até que V. Ex. me conteste. 
-OJlicial de natureza reservada., é assim fornecen Desappareceu o processo. Li, ou ouvi alguem 
a.os inimigos do jniz mate.ria para o iniquo pro- dize:ç", Sr. presidente, que não havia em ta.l 
·cesso de calumnia que lhe instauraram, e que desapparecimento interesse algum para o chefe 
acaba. de ser anniillado pefa Relação· do dia- liberal, autor no processo. Mas isto não é ver
tricto. (Apartes.) da.de·; as occurrencias posteriores repellem esta. 

Tambem em artigo publicado no Voto affirmativa., como se evidencia das circum· 
Li-ore, folha liberal que àe imprime em Canta- stanci.as que paseo a pontar. 
gallo, tra.tlljcripto u Provincicuto Rio, encon- o juiz de direito apoquentado; incommodado 
troa. o presidente da proviuci& pretexto'par11. com. as impertineueia.s constantes do presi
mandar ll~j~itar a procesao da responsabilidade dente da província. gue de todos os seus actos e 
o meem~ Juiz. (Apart.e~) . . movimentos queria mformaçõee, foi forÇ&do a 

De".eria mandar BUJ81ta.l-o a p-roc~sso desde pedir uma. licença.·. Ausente o juiz de direito, e 
que hves~m chega.do a~ Ileu c~nbec1mento ae- , de posse o aupplente do juiz municipal adred~ 
cusaç1S.e~ digna.11 da credito: a.sstm proce~endo, nomeado para fü.nccionar no processo movido 
<iamprirra seu deve:• ,Mas o qne não -p~dia. ·era contra o Dr-. Graça, foi remettido pelo cor:reio 
nomea.r,,co.mo fez, JU1zes adrede escolh~doa en~ da. cõrte, para Santa Maria. Magdalena, no dia 
tre os inimigos d~ Dr. Graç~, e um ~djunto da rn d~ Junho, o proceaso, com direc~o ao jQiz 
promotor .c~m a incum?en.cia especial de àar municipal. 
~ontra o JU1Z a denuncia a que 11a recusara o · . . . . - . 
promotor, O qtle não ara. tambem licito foi o .Logo ?epo1~ des~e 1!11rac~oso appa:rec1mento 
que faz 0 presidente, depoi• da juiz de direito e mexphcave1s colllc1dencias, no dia i7, d~ 
ter tido a hombridade de negar poue a esse ad· -ra.m·se todos os te-rmo~ da appellaçlto e foi 
junto m~galmente nomeado: demittin 0 promir condemnado n~ mesmo di.a o Dr. Gr~ça .. 
ior, ~ue entendeu não d1;1ver denunciar 0 juiz Quer"{. Ex., Sr. presidente_, malB demou. 
mnmeipal., pan põr em logar delle esse docil str~~ o interesse que em tudo ,isto te_ve o chefe 
instrumento que não pudera encartar como po~1tico, a.~tor do procesao 1 E posaivel perse
adjunto, ' gaição JD11,11 acce~tuad!I, e ns. q~ .melhor se 

Foi tal a paix!lo com que procedeu 0 presi- prove llu.e o pre~idente da prov1nc1t\ procede 
dente da provincia, qne não se limiton a no- irrefia~1da. e a.pa1:s;onad~amente quando tra~ 
mear, contra disposição expressa. da reforma. .d~ sat1stàze~ .e.11 eltlgenc~s. daqaellea quo cli
judieiaria, um adjunto ·de promotor: concedeu rigem ª pohttca da provlllcta 'l 
tambem nessa mesma occasião licença -por ,30 · O SR. RcfaarG'IJES PEo:O'IO:- Não apoiado. 
dias. ao ex-promotor, que tal graça não havia o Sa. A~o CRA.. ns : _Sr. presideri.te, 
pedido· . . . todos aquellea qúe eram indicados como ininii-

E t~do isto se fez Uf!-le&mente no d~liberado gos do Dr. Graça, foram cont~mpladoa nas no
proposito de que se desse a denuncia contra. meações, quer de judicatura, quer de policia. 
o Di;· Graça. . E à frente destas ultimas, o chefe de policia, 
- E para. notar,· Sx-. yres1dente, que o novo por quem o nobre deputado pelo 60 districto 
promotor de Santa. Maria Ma~dalena; para es~e veiu aqui quebrar lançàS ••• 
cargo nomeado pelo modo irregular que Jl . · . 
Hpuz, fosse o antecessor do Dr. Henrique O Sa •. Romu~UBa. P:Bi:;t-OTO:-Com muito 
Graça:, no cargo de juiz municipal, baeharel orgulho, porque e muito digno dos meus ex· 
Simpliciano de Souza Lima,. que não consegui11 forços. 
ser rec:ondazid? quando era ministro ~jástiça _ O S:a, :Auuoo C.BA vEa .•.• teve a sem e~ 
o Sr. c~~elhe1ro .~~fra. rem?~ ~e propor p&ra· delegado de policia a 
·· ~os Jll1Z8S ~unic1p~es supp~ntes nomeados nm intlividu~ que, ha ceri::a ~e dous annos; essa 
ult1mamente,fo1 exclUldo o Ba.rao de Santa Ma- mesma autondade fez dem1ttír-a. bem do serviço 
ria MagdaleDA, que resistiu á pressão exercida, publico. · -· . · . · · 

A. 59 · 
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· o·SR.. RoDru<WJ:& P•ttoro:-Reconhéceu tal-- le aqueín con~ém qna conheça, e elwu certo 
vez que hí!.via praticado uma injllStiça,_ e repa- . \l~ q11e .s . . E.~- n1o · tará mais n cor&gem da 
roa o erro. · vi.r a.qu1 a.rticular ama pal&TI"a em de!eaa 
. o ·sR. ALPUDO CEUVES: ~Isto, ·sr. pre- daquelle adjuu.cto de promo&or, nomeado pelo 
lidenta,nl~i tem qaalüicação. · · Sr· Godoy ~ · 
· os aas. B.Llil nll HO:i.A!CS 11 n.oD1\IGUll8 Pmi- O Sa.. RoDRIGUES P11aoro : - Insisto na1 

J:Ol'O DÃO APA.!lTJC8, minhas deolarAç~es põrque conheço o negocio. 
O SR. Ar.Fn.1100 CHAVES; - Respo~do ao1 O SR.. ALFREDO CHA.ns: -Sr. pre1idente, 

11,obres deputa.do• que não estou fa.ll~ndo dos o nobre deputado pelo ô·• districto, com reLi.çlo 
habitante• de Santa. Maria MagdalellA, que .a este facto, não terá 'defendido o presidente 
são dignoi do meu reapeii.o... · · da provi.ncia em quantC.nã.o provar: foque a. 
. nomeação do adjunto do promotor de Nova 

O S11.. Ro»11.moss Ps1x0To ~ - Nã'.o parece . . Friburgo foi feita. legalmente; 2• que a. preai-
0 SI\. ÂLl'llBDO C1tA.v:EfJ : - Estou . refe-:- ' denoia teve in!Ol'ma.ções fidedignas que ·abo· 

rind<rme a factos , e designando quaet1 os nassem a . moralidade e a. capacidade datJ.tielle 
reapollllll.vais pelaa tropelia.li que alli se têm pra.- individuo. . · . . , 
tic8do. Tudo quanto não fôr isto, não pdde aprovei
- (Troca-SI um "i"o dialogo entre os -Srs. tar, ·não tem procedencia e apena8 1e explica 
Eacragl\olle Tawnay, Rodri~s Pei~oto e · pelos .. interesae.s ·pequeninOll de uma. polil.ica 
Etias MOJ"aes.) . m_e.squinha. . 

O nobre deputado pelo 6° districto de minha. O SR.. RoDitIOUJCI P:z1XOTO :-0 :nobre depu-
pl"ovincia. leva a. ta.l ponto o·. enthusiasmo pela tado não tem. direito para dizer iSIO. 
tarefa de que foi incumbido, que ~ me _acliou O Sn.. Pus1n:mNT11:- Lembro ao :nobre de-
:razio nem meamo quando apontei li . º"mar&-o P.utado_ que a hora está ftnd•. 
facto do ter o presíaente da provincio. ~0111eado 
para. adjunw do promotor publico d11. comarca. · o· Sa. ALFR.EDo C1u.vzs: - Sr. pro1idente, 
de Nova Friburgo, a. um individuo.que por sen· V. Ex·. viu que a neceseid&de de reaponder ao 
tença foi reconhecido como dado ae vicio da nobre· dep11b.do pelo · 6° dietricto do Rio de 
embria.gaez. · .Ja.n~iro . me desviou do 111111 mpto que . me 

0 Sn.. Rot>tuGU:EI P:mrxaro; -.NKo ~p0ia.d!> ; trouxe· á tribuna. Tenho, entrotanto, preoido 
V. Ex. nilo conhece os factos. M jµs~ifi.car nm reqnerimento da maior im• 

. . . porta.ncia, no qual trató de uma. peraeguiQlo 
O Sn.. ÁI.ll'rui:DO CHAVEB: -- Jã ums. vez do presidente da província contra um 1erven

e.pretentei d camv& esl.9 doCl'l;imento qu~ aqui tuario Ti.ts.lieio, de qnem S. Ex. procnra,Jlor 
tenho, em que vem provada, de J:!lOdo a :não todos os meios arrancar o ofilcio ae ta.belilo, 
poder aer cont91tada, a nrlnha. asseveração. O. que o persegllido tem desempenhado à con-
adjunto do promotor da comarca de Nova Fri- tento .geral. · 
bill'go, niio tem aó o hahito de embriagaéz, teín · o SB. p •1 • V E ~,(.:! 
ta.mbem outros vicio!! que consta.m deste doeu- : · Rllh 1:1EN'llll·- • x. nito !:"""e con-
mento, ue e11 me envergonho de ler á camara., tinnar eem pedir prorogaçio. 
1imita.n3e.me a paaaal-oao nobre~eputado, para · O Sa. ALPRJ:DO C.ILl.YD:-Desdeque V; ~x. 
q11e o aprecie t reconheç:i. 9-na é de bom. aviso . ~. con~ente q~e eu · continua a oecnpar 
11ómente aacrülcarmos D. política aquillo que não a tr1b11.na -por mais algum. tempo, requeiro 4 
repugne à noaa conaciencia nem nos comp'ro- ca.:n~ra prorogaçã.o por um quarto de hora para. . 
meLta. ().ll.to (). opinião publica. . . continuar ; e attendendo i. gravi.dage do as- · 

o sn: Ronn.iGm:• PEnOTo: _Não apofuio ; s.umpto de .. qnó me vou ocoapa.:1 confio que 
nlo tenho ?Dedo de compromettimento nenhum. o_meu pedido terá favoravel deferimento . 
Campro o ma11 dever, e faço-o com bastante O. SR. RoDBIGUBs PE1~0TO : - Nlo pude 
hombridade, sem me arreceiar da& palavras obter_ esse favor quando quiz responder ao no-
que aqui profl.ro. . . . bre depute.do • 

. O Sn • .Auul!IO Ca.&.~s t - Si ao nobN:d~ .. (Co~.stdtada a caia, é conc9clicla a proro-
. putado :não sa.tisher a leitlll'a. do documento gaçao ·) . · : 
que po_nho a sna d1Bpo1içã_o. • • · O .Sl\ . ALFRltr>o C1!4Vl!:S (c(1ntinuan'do):-Sr • 
. O SR •. RolltUGtni::s PEIXOTO :- Não preciso. preaide.nte, o,req11er1mentu que vou ler encerra 
ler ; . são accuea.ções anonymaa e portanto sem a. synthese de uma escandalosa peraeguiçã'o 
valor. : ·.· · · · . · .. · part~da~ia exercida pelo ac~ual pre~idente da 

ó SR. ALFaEDO Ciu.ns: - N1to ao accaaa- pr~VlllClllo contra um seu adversario politico. 
~ões anonymaa; é uma aenteu.ca. .. - (Lt!) · _ ·· . . . . 

O Sa. Rot>ll1GUJ1:s PmOTO :-Conhe o~ 'hie- . ~ Reque1r~ . que, por ~D;termed10 do ,Min_is-
toria do proces3o. .. : . ç · . ter10 ~Justiça., se !•quuntelll _do g~v~rno ~-

. . · . · formaçoes da soluçao que deu :!.s-dil1genCJas 
9 Sa. · ÁI.FREDo Cu v:i;:s : - Proponho. ao ,promovidu pelo _preaident.e da provinci.& ·do Rio · 

no ore _deputado , outro meio , ·de 0011.ven.cel-o. ·.de Janeiro- · contra . o .capitl'.o Florindo Ali.tou.io 
Vá. o ~obl'e depu~. á ~~ ~e .S11Jit'41lna, de de Freita~,1· taJ?~lliãó dó termo de S&nt'Ann& 
Yacacu, onde· re11de o índividuo a quem me de .Ma.cacu, comarca. de Nova. Fribill'go no in
&1tou. referindo, · c0lh~ por_ si iJüormaçõea in· biito de conatra.ngel-:o a· riíquerer u.Ome~ de 
suapai\aa, Pr<>curG a\6 con.ven&r com aquM· succesaor, BOb pena de ser havido o olllcio por 

. ; . . . 
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vago e sem o onus da terça parte, não obstante de Macacú, por ter fallado a algumas sesaões 
aehar-se o referido aerventuario vit&licio' exel'-- do j ury, onde, na qualidad~ de escrivão, devera 
cendo pessoalmente o emprego. comparecer. 
~ S. R.- Sala diia aese.õea, 22 ·de Julho de o·sa.. 'RoD1t1GUEs PEixoTo:- Hei de explicar 

i884.~Alfredo Cha-oes.> ' estes factos com documentos e nlio por pa~ · 
· O Sa. RoniuGUES P11:n::o70 :-Esse tabellião lavras. 
não exercia. o cargo ; era.. um vago. · O SR. ALFB.llDO · CllA Tiui .. : ~ Note V. Ex., 

() Sa.. ALFREDO CILl.YES :-0 capitão Florindo SJ'. presidente, e a e&mll.l'a, <rue, sempre que se 
Antonio de Freitas, fo tabellião do termo de tratava. da pel'ee.ga.ição de um conserv_ador, o 
Sant'Anlia de: Ma.cacú, e um cidadão que se Sr. Go:loy e Vaseoncellos a.presentava-se asso· 
distingue, além de outraa _ qualidades qne. 0 eia.do à redacção daquelle orgão do seu partide. 

da la. "'· • · 1 al Só me lembro de um facto em que aquelle jor-
reeommen m, pe :=.me~a, dedfoe.ção 0 e ~ nal deixou de ter iniciativa,, fa.cto de que me· 
dade éom . que serve aos interesses do partido recordo neste momento por ~e~ ciontestado pelo 
conservador. · , . nobre depu,tado o Sr. Rodrigues Peixoto. . 

o SR. RoDBIGUES P:e:rXOTO :-:-E' o seu grande o"sa.. RoDB.IGUllS PEIXOTO:- Não tra.teide11e 
merito. !a.cto. 

O SR. P..1.m..rN:o DE Souu :-E' um dos ho- 0 Sa. ALFREDO CiliYEB: -·R.e:firo-me 3. in- · 
me.na mais dignos e mais honrados que co- justa demissão do collector de Campo.s; que foi 
nheço. · directa.mente promovida pelo nobre · depu-

ó. Sn. RoDruau:ii:s PEo:oro :-Não digo o con~ tado. · · 

trar.io • · · O Sa. RonRIGUES PEIXOTO : -V. Ex. não 
. o· Sa. ALFREDO. CHavEs: - Esae cidadão é póde defender o ex·collector de Campos ; é nui 

pobre a _ponto de carecer do tra.ba.Iho diario para. · concuaeionario. · 
mant~r-se:e ·a sua familia; mas, pela conaide- 0 Sn.. ANDRADE FxauElRA: _Não apoiado. 
raçãõ que tem sabido conquistar.na loc&lidade Elle tinha uma. fiança e era obrigado a entr~ · 
em· que reside, pela amenidade do trato e com a arrecadação em época certa. y. -Ex. não 
por Ullla. vi.da 6Xeznplar , é COnSÍ.derado D ód. d al':fi' f Q h fi . 
chefa do partido, e tem tido a fortuna de ser p e aaa'I' esse qu i ca. ivo '. que_ ouve o1 

_ ,_. ~ um granae arbítrio, com o proposi to deli-
aoom~a.u.uauo pela. maioria dos. habitantes do bera.do de demittir·se um fUIJ.ccfona.rio. 
:municipio que tanto o considera. 

O Sa. RoDRlGUJ:S PiuxoTO:-.A:rbitrio seria o 
O Sa. GlCll!INIA.No;-Tão g.rande é o conceito ·cóntt•ario. (Ha Outros atpartes.) · 

. de que gosa. · .. - · . 
o sn. ALFn'Eno CHA.vEs :--E' a este . cidadão O. Sa, AI.FrtEDD CHÂVEs:~Não foi pelo mo• 

b . . tivo indicado pelo nobre deputado que teva 
a quein o no re deputado pelo 6° 'distncto da logar a. demissão de collector de CampoB: foi 
província. do Rio de Janeiro acaba de referir-se sim, pela necessidade que 0 .nobre deputado 
com certo desdem e requintada injustiça·. · teve de accommoia.r no Jogal' desse distinclo 
· O SR. RoDRIGUES PEIXO'Io :- Não, senhor; funccionario, a um dos seus auxiliares elei
ai elle fosse meu col'religionario,. eu tambemo tora..es, que para si e':s:igia tal em.prego. 
elo"giaria pela. sua qulllidade de parti!Üsta. - o Sa. RoDru:GuEs PEIXOTO : _ Um homem 

O Sa. ALFasno Cs.A.u:s·-Esse cidadão, pefo muito digno. · 
honra.qez de seu caracter, tem resistido a todaa 0 Sa. ANDRA.D!: FmuEil\A : _ Não é maia 
as se.riucções ·e 1i todaii as ameaças... digno do que aqualle que foi demittido .. · 

- O Sa. · RónRi:sUEs PErxoTo:-Não apoiÊP.do; o &I\. ALFREDO ciun:s:-Foi esse feliZ pre-
não tein havido nem ameaças ;11em sedncçõee. tendente exactamente quem requereu. a. cel'· 

O SR. ALF:a::s:oo Ciu:vxe :-•.. e dahi a con- tidão no banco de Campos, que ·aemu de .base 
veniencia de promoverem contra elle g:uerra. ao acto illiquo ·-do. presidente da provincia. 

de.A1!1h=!:ie dos inimigos do tabelli~ de Sant'An- (Cruzam-se. a.partes;) , 
na. de Macacú, es~ collocado 0 presidente da Não posso tratar- agora desta e1i:anda.losa. 
provincia. · - demissão... · 

0 SR. BARÃO DE ANADIA :-E'.:-o syetema li- Será: um doe factos _com que me hei de occu- . 
beral em. toda. a parte : ·quando não. póJe cor- pal" em tempo; deixando de consideral-.o nesta · 
rompei", persegue. • oce2aião por não poder prete1iro assumpto para 

O Sn..' A·-~oo ·Cº'VEs.·- Tr•ta.-•e de ven- o qual a camara concedeu-me. urgencfo,·. por 
V~~~ """" ~ ~ isso que não devo abusar da.sua·generosi1lade, 

cer aquella n.obre e honra.da resistenoia pela. ·Entretanto,' Sr.· presidente, desdeja assevero 
fome. ' · á camara. qué ·esse J::ollec~1'.· que, ainstanciaa. 

O.presidente da provincia ti:amou a persa- do _nobre deputado;foi de~1ttido pelo Sr. "Go:ioy 
guição do capitão· Flori:nrlo, procurando pri- e Vas~oneellos, era um exactor. da fa.ze~da pu•. 
vai.a do emprego quá lhe fornece recursos para · blica. de tal merecimento ··que ainda . d!lpois \]e 

. prover 11. sua Jiubsistencia. Este plano teve demittido conseguiu attesta.dos.os:mais "'honroso1 
começo de exeeuÇão. aproposito de 1lin artigo. de ·todos os e_m~regados aupériores.da admmi!f. 
a:rion.ymo· publica.do tia: Pro1Jincia ·do .Rio", no tração da .provin_cia,.cOin.!011 quaes.teve relações 
qual era. e ensurado o f o. tabelliãO de Sant' Anna ofliciaes, e bem ·.· assim. dos · ho~ados . magi•-



trados dá com1;1.rca de Campos.- ('Jr roca'm-se. I ª ~·den tiYs . do~s.es tribunaes .• ·ma!J1. dori proce~'et; ti.à 
apar tes . ) cidade de· Nictheroy a novo· exame de samdacle• 

Dizia eu, Sr. presidente, que foi publicado,' no tabellião. Para · este ·· exàllie · acer~ou O' Sr. 
na Prov incia' do Rio, um ai· tigo anonymo q·ne Godoy em nomear tl'es meÇli!}os de sua particu
devia servir de pretexto pa1·a a perseguição lar confiança, politicos miH~antes na provincia· 
do 1° tabellião de Sant'Anna de Macactí. (Con- do Rio .de Janeiro, c.:ontrarios aos interesses . 
tin,uam os apartes:) . . . partidarios défen lidos por a:·queHe · a quem . se 

O Sr. proiiidente da provincia mandou ouvir pretendia inutilifar por mei'o do p'reineditado· 
sobre essa anonyma publicação ô Dr. juiz de 1 examé; . .. · .. · · . · 
direito' da comarca de No:Va"Fribil.rgo. Esse ma- ·Os• medicas no'meados· foram' ' o director dai 

· g ist1:ado info~mou. que com effeito o tabellião casa de· s'!'üde ~e Si João Ba.ptista de ~ic~heroy,. 
Flo.rrndo _ hav1.a .d. e1xaao de.· comparec .. er. ª. al?'R:-. ! D~ ·'. ContlD'entrno, o· deputado p·r. º. vrneml. Dr. 
mas sessoes do Jury no anno p3ssado, por isso · V'ie'1ra · da Fonseca e º' Dr. :Augusto ·.DL1qiu0'-
que se achava doente na oc9asião, e·; pa ~a pro- Estrada. 
var a pr0ced oncia de>sa allegação, envíou uni Estes peritos procederam ao primeiro :exame
a~te~talo . medico 9ue dec~arav~ aquelle serv~Ii- f em pal~ci~; suj~ita1:am opaci~:ite, a um. inter
tuano accommett1do de d1a·b·et1s-_. . . . rogatm•ro mqms1.tor1al ; por duas horas o mar-

Esta informação urostada pelo juiz de dirêtto tyrisaram co:qi o fim de ver si, pelas declara~ 
de Nova-Friburgo: e o a-ttestado- q1ue . a ella çÕ'es · q·ae" elle ' faziá:,-: O: p'éidiam· corriprofu~tter 
acompanhou, e fôra antes pelo tabellião Fio.o por iilso qü'e dó'eitame·feifo, n'ã:é" 'lhtis' e·ra hcifa 
rindo aprescmtado para justificar os.eu não .com~ concluir de modo a satisfazer a empreitada ·quec 
parecirnento a algumas sessões do jury, no lhes·havia'dadoo presiçlen·te da ·província. · 
anno pf>ssado, pareceram ao presidente da pro- Ainda assim, nesse dia nada conseguiram . os• 
vi:ncia motivo bastante p'ara a· planej ada appli- per~tos no sentido . de se1is. de.sejas e por foso 
cação do decreto n. 1294 de 16 de' Dezemb'ro pediram ·se Uies· marC'asse oütrb dia pa1•:\ con-
do 1853, na parte que S9 i'efere à impossibili.c. tihüarerii nli:8Jes:ciriisas. . . . . , · . . 
clacle absoluta do serveittuario vitalicio. ,,Do'i'is diàs 'dep'o1s cênnp!J.réceü ainda o cipjtão 

Tão boa; vontade · animava neste ·neg<>'cio .xo Flori"n'clo; p3rante· qs ril'efüc'os eiléai;reg'atlo:s · do
presid~nte da província'; que S. Ex. esqueceu" exame· de saJiidiid'é o~ qiiaes o sújeitai•àm· ~ 
se de que o ci tado deci·oto não dispÕ3· sel'!:ão pa:ra novo e inquisitorial interrog'atorio, e passando 
ós casos em que o serventuario · vitalicio está a exai:nitrâl-o mais' ú'm!\ vez,. foram em coli-' 
em inactividade; qüandl'l n'ão se acha no· exer- àcÍeiicia obdgados as déelaraçõ2s fà'vói'liveia, 
cicio do seu empl'ego.,, E as~im, não obsta.nte que se acham no aú:to de examé, como provo 
achar-se o tabellião Florindo. exercendo p.es-' c'Óm a certi!!lã& que' vou> lêr (lê): 
soalmente o cargo, o honrado p1·esidén.te · da . « Só pelo.resultado que nos fornecen a ana:
provincia em porfaria r'~ serv'áâa' ao promotor lyse :chimiea da ourina seriamo.a !Eivados a ·ca
dé Nova-Fi'iburg0, .· màhdou que 'ci ib:'fürmasse pitular a _molestia ,que so~re actualinen-te o ta
dó esfadp ele sai1de daquelle serven'thario; teii:do bellião Florindo, glycuirnria passageira, enfer
elli vista o qecretó de 1853, is'to é, que fad" midade . esta geralmente . cura.vel com simples 
litasse á presidericia preteitto para p.róvidenciar tratamento in'édico-hygienico, mas, consiil.e
sobre a almejada substitu'içãó'; . . . . · . . rân'do que a oiàb'étis é' li'm:a doerrça de ni'arch.a 

O prornotor süje.itou o tabellião Florindo a longa· e· süj'eita à periodos' d'á remililsãà, nos 
um exame medico, no ·qmd serviram como ·pe- quaes os symptonias· , mais assüstadores da 
r.itos os Drs . Jnvenal Martiniano das Neves e molestia corno · que adormffeem; revelan:do-se 
Carlos Eboli; dous faeultativo~ que não pedem apenas por um ou antro incommodo q.ue, pas-' 
ser suspeitos aos políticos da iiitüa11ão. pôr isso sando muitas vezes desapereebido ai0 doente, 
que ambos são liberaes, sendó o primeiro ~o:.. faz com que ~11e se ,julgue ,çurado; conside
brinho do chefe desse · p'artido e!µ Nová-Fri- rando q~e. pela anai:iienriese q\1é nos foi · minis
bnrgo, e' 6 s 3gundo ê liberitl de' sarigile qu·entef tradà pelo proprio dô'ei:rte se vê' .. ; etc. >> 
qu e; em rir1te1'ia 'de politicá.- não ' applica o' s'éü · 'Pa~iiam então oq:ie'dtos ~fazer diversas cem-. 
tão apregoadó systema d'a agua frfa; àidél·âções; fundadá~ em simples conj eéturas, 

Estes do u3 modicos foram: accorde·s' em .deo:. para chegarem á forçada conclusão, que lhes 
clarar ·qu" o tabellião não estava impossi- havia si i:lo ·e'iicoinrilen'dàtla (ctJ'ntestação do Sr. 
bili tado de continuar no exercício· do em- Rodri_'qkés Peixoto}, ~"r'espórrdem aos quesitos 
prego.· Communicando este parecer ao presi- propostos pela seguinte e sorprendente fói'tiiá 
dente .da provinêia o promotor'; qné ja sabia (lê): · · · 
q,ual ai-a q fim daqtielle. exan\'e; indicou.:.Jhe ª « Ao fo qrtlísitó; De qu'i rriolestià ou molés'-
neco~.:;fdade d'e se proceder' à nO'viJ e'famê me'' tias soffre o paciente Florindl'l Antbnio dé Frei-'-
dico mi cidade de N'ithe'i'of. tas 1 >> 

O Sr. presidente da provin'.cfa· agarr'óili.:s'é' a 
essa lembriin'.9a do promotor, e :finghrdo igriora,r 
que, pelo deçre'to ·dê 1853, táes diligeiiciàs nà'o 
podian1 ser foilas· sinãd na· comarca\ proi:novidà'.s 
r>e1o pi'Omotor e presidifa!l pelo juiz m'riiiicipal' 
exigerici as estas de tal impó1;farlcia que 'ó deci'e~ 
to, conãigriando-as, üd artigo '8°; esfübe'lece'u 
qLte, guarido ós servenfuarios servirem perárite 
:i:s Relações, s.erão tlies' clíligencia:s requlfridas 
pelo pro.curadol' d8, Corôa e presididas pelcrs' pre'-

<« Diâbatis F.fàccharina~ >> 
Assim respondem, depois de terem declarado; 

como.acamara ouviu, que, pelo exame faito, 
n&0 p_o:liam classificai" a· molestia senão como 
g lycqsuri '.i passageira; éurdvel por simpies tra~ 
tamento hygie1iico ! . . · 

O Sfü Piui:si:DENT'iii: - O nobrê deput!J.dO já 
excedeu o· tempo qué lhe foi cono.edidó pela 
ifam·ara. 
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O Sa . .ALFuoo CB.A..VBs (continu<indo a. lar)·:_ de saude, a. qu.e.-fui,sujeito o tabelliio do termo 

- Ao 20 : Est1. moleetia. é eur&v&l, no pacient&, de Sa.nt' Anna de Macacú, Florindo Antonio de · 
ou não j ,Jmpo88ibilita...0 pa.ra (}seu ofticio i • -Fr_eitas, e pelo 9aa1 v erá V. Ex., qu.e o referido 

• Qaa.nto à primeira parte : a. moleatia. é in- tabellião está.- llllJ?OSllil>ilitado de contj.nua:r a. 
cura vel no paciente, attenLaa a.a attribni~es do servir aq uelle offic10. 
cargoquetem. >(Riso.)· - • . . <Deus guarde a V. Ex.-lllr.:i . e Exm.. Sr. 

De modo que estes medieoa,. tio interesaa• c_onselheiro Francisco Pri<;co de Solllll. Paraú:o, 
des pela-- saúde do tab9lliJo ·Florindo, preten- ministro e secretario de Ersbdo do.> negocios da 

- dem caral-o da. molestia, matando-o pela fome, justiça.-0 presidente· :r os't! Ltianàro-ãc Gor!oy 
por isso que busca.m_, a to~o tran1&, prival"'? do e Vasconcel íos. ~ · -

. . ~ioo meio de 11nbststenc1&, de que. elle póde 0 Sa. EscB.AGNOLLU TA:.lJNil ~- Isto é iiJ.-
dispor • · · · · · · · · ' ., - · digno L (011._tros apa1·ies .) 

. · O SR. RoDllIGUES Puxom: - Porqne é- in-· o SR, ALFREDO CHAVEB :-O nobre depa-
compativel com a. .sua protill!lão. : - U.do q_ualificou est.e proaedimento como elle me· 

O Sa. ALllREDO Cru.v11.s (continiialldo a ler) rece ; isto é um proce:limento índigno de uma 
•. • cquanto á segunda. parte, fumados IÚs con- &utorída.de, que _tem consc ieneia. de seus d~ 
eideraçõ~s pracedentemente adduzidas, res- veres • .. 
pondem que o_ t&bellião Flodndo Antonio de O Sr. Gcdoy e VasconceIIos, Sr. presídente.
Freitas nit1;> póie servir satiatàtoriamente o ígaora.nào a.e dispoaições do citado decrefo de 
cargo que occupa. > i853, -ou :fingindo, por espirit.o-de· política pir· 

~11 aqui & quesL&o ; medicas- no10eados para tida.ria,. em ~ne elle se tem distinguido na pro
examinarem um doente e diserem em.con-seien- ".incia. do Rio, que ignora. essas diapo.~ições. 
eia. o que pensam a respeito do es~do desae · p~opo~ q_ue fosse dispensado-do cargo de taba!:· 
indi-riduo, não .podendo, como ardentemente lião o serventuario vitalício, sem que o man
deseja.v~. dar o home~por incapaz-, por t~-- dasse onvir-. como eli:presaamente delerillina_ . 
rem verificado que elle n~ so1Fre de molestia esse decreto. -
que·absolutamente· o inhiba de e:J:ercer o cargo, Siato que não esteja neate momento presente 
que lhe qu9rem arrancar. ·deixam-ae arra.-- 0 e::.:-ministroda Jiistiea, porque se.ria .o.ecasii'o 
tal' por iDlperd0avel parcialidade e exeedenào à de invocar o te9'emunho de S . Ex. a. quem foi 
~a& miBBão. vem dizer : e ·Não póde deseinpe- por mim apresentada. a pessoa de ·quem t.rato,no 
nhar sa:tisfatori&mente o ca.rgo que OCl:lUp& > l · intuito de que pudesse. pOl' eimplea inspecção, 
(Apartes.) o nobre -e:x:-miniatro et1nvancer-se àe que ae 

O · Sa. PJ\DrDENTE :~PeÇ&:i.to nobr e depu- trata.va àe'· uma perseguiçio eiel"Ciiá- pelo pre-
i;ad-0 qué coticln11 ~ ·suas observações. Bidento-do' Rio-de Janeiro. O -nobr-e ex·mini&tro 

o sa. Ã.l.FBJ:llO Ca:u·.a:s ;-Até este ponto', pMe. rssi!ri por si_recónhecer que o tabell:iãt> a 
Sr. presidente, as cousas correram no maior que me r~ro, é um hom~m vãlido. • • · · -
segredo; as ordens ao presidente eram expe- O Sa. ESCl\.A.GNOLLl! TAUNAY~-ApoiacJo. -
didas com a nota creservado> ; o tabellião Fio- () SP. • ÂLFR:&DO . CIÚ ua • • • e perfeita.-
rindo · foi. e3:aminado em Friburgo e duas vezes mente no c11o5o de continuar a. de.sempênliar as 
em Nith.eroy, sem. .saber porque e p:1ra que. fttncçõea do seu 'otlicio. -

o Sa. EsCRAGNOLI.JI: TAUNHY~-Isto & uma o sa~ PRESII>mlTll!- Peço a. attenção -d~ n~ 
perseguiçioindigna. - bre deputado: já est& esgotado lia. muito o 

O ·sR. _ RoDRrGUll:S Plr!xOTo :_:Não apoiado~ ~uarto de hora., que a. cama.r-a. concedeu r. 
(Cru.i-am-se oMtros apartes.) • Ex. 
o Sa:. Piw!mllNTI~ --At&ençlo ! Peço de O Sll • .At.~ :Ciu.ns~-EMou eonclaindo..--

novo ao orador que conclua o seu díscur.so. ~ Em reap:asti: ao oflicio 1112e ha pouoo li:, -re·oe..;. 
-qu~ o te-~po está e~otado; Não po~ con~enti_r õeu ~ P.reai~nte da I??Ovincia _ o ·à-egiiint&_ ajisl? 
<rue-váalem da dee1slo da. camara, que fm con- do muilster10 àa ptíça. no qual se lhe ensmou 
ceder ao ·nobre . depu~ad:: mais um quarto de o modo porque devêrater procedido no caso (lOJ i 
hóra_; · · · - . · ·, Segimda secçio.-R1J1mado . .;;.Rio de Ja-

ó . Sa .. ktFB.El>O Ciu.vu :-Sr. presidêute, neir-o.- Miniateri<><IOll Negocios d& Justiça. t2 
todos 'estes f~ctos se passará.m~ como já ·disse, às Março de 1884. 
na malor reserva. Tambem foi reservadamente e mm. ·e EXU1.. Sr.-Déwlvendó ·09 iuclu!Ôe 
·que o -P.residen'te ·aa provincia, dep~s do ~e documentos q ue ireompmlraram e officio rélte?'· -
de -samdade a ·que me tenho refM"1do, -dll'1giu· vado desta presidencia. deS du cwrent&m'Eis, e 
·110 min'istro ·d& Justiça 'llm. otlteio. qne -passo-a relat.ivós ao serven~uario vitalicio do oflicio dà 
l!!l', afim dê que a. _camara, qtte já ~see as ·iabeHilo do :pntiifoo.judicial e ~111 'do: termo 
conelasões dos exames meclicos. julgue ·do e~ de Sane AD.lia ae Macal:lÚ~ Florindo A-utoniu de 
·crnpulo e 11eriedade com -~oe procede esse dele- E1"6Üal, declaroqu.e,na cooiomii~ do decreto •. '. · 
...... do do govemo--"el'lll (l ) ·· - - -- _. _ . " ''" d 16 d D "- .. _ i85~ · ,_ e~ .. n. ......... e e .ezem"':v ..... . - ..; :~~l- ·_. . « Palacio dq góv.e:rno da pronn_cia. -do ,Rio de nado- com o -de li.· 4ôS3 cl& ZZ de Ja.aeiro · 
-Jall!)iro,.Nithe,oy-.-5 de .Mar90 ele 1884.· . - : de 18.'11, c:imp~tê-;& y:. &.. n:nrcar llm .piUQ .. 

« IUm·. e Exm. •. _Sr.· - Em. obser:va.JU:ia_ -ao l'U08.-vel para,.qaelliuierunblaiit> .apuseDfllr.o 
a~ :resenado •de.7 de F~e.r~ .AndG,, 'P~ -S6U : -Te'f'll~ime.nto- pedl.Jtdo t. nomeáçio de ~ · 
ás mãos de V. Ex. o inclRSO wmo de inspeçção ~e~ :(lti all~ .a. profl.l' o :qu. lbe ~ · 
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sob pena de ser havido. o offieió . por va.go, e . Sant'Anu · de Macacu a rêquerer no prazo de 
aem o onna da terça parte do rendimento. vinte dias, a nomeação de snccessor, ou allegar 

· e De as gua.rde a V. E:it.:::..Francisco PrisGo ·e _ provar o qne lhe' convier; sob . pena de ser 
elo Sou:w. Parai.::o.-Sr. presidente da proYin- ila"ido -1' o11icio :por vago e sem o onus da ter-
ei& do Rio de Janeiro.> ya parte do rendimento. _ · 
· Dando cumprimento a eite aviso 0 presidente Deata deliberação teve o intere8118do scieneia 
da provincia., a. contragosto, mandou ~r inter- no dia 19 por communieayão datada de i8, que 
medio do jn.iz. de direi&o 6 por l'ortana reser- lb.e foi feit.& pelo mencionado magistrado. 
nda de i5 de. Março, o11.vir ~ nctimà de .suas_ Não podendo o capitão Florindo Antonio de 
perseguições. Freitas conformar·ae com a p~i.meira. pa.rte .da 

intimação que . receoora, incumbiu-me de _jus
.. O Sa; Rot>RIGUJ:s Pi:ni:oro:-Poi.s ahi e que· tificar perante V. Ex. o direito que lhe assiste, 
era occa1ião opportuna de ouvil-o, !aando sé li. l'iSta dae disposições do decreto n. i294 de i6 -
tinha· de dar-lhe um substituto. ··. ·. . de Dezembro de i853, de conlinuar no exerci-
. O Sa. ·.Auu:oo Wu.vu;-Não e iaao o que cio do cargo dei• ~belliio que, ha fongos ãn:.. 

manda a.lei: · · · · nos e a contento geral, occupa em Sant'Anna. 
Sr. presidente, êBtando esgotado o tempo que de Maca.cú. · · 

1 camara me concedeu, soa forçado a t>ôr ter- Por duplo motivo devia. caber-me esta me-
mo ãs minhas considerações, pedindo _hcença. A. lindrosa tarefa: pelas razões de espeeial à preço 
camara p"ara pµbliear. com o mea diaoarso a de-. e amizade_ que me liga.rii ao referido serventaa
fesa que, em 4 de Abril e a pedido do tabellião rio vitalieio e por trat&r-~e de uma questão do 
FlOrindo Antonio de Freitas, apresentei li. pre· . districto eleitoral, que tenho a honra de repr~ 
aidencia do Rio de Janeiro, acompanhada. de 2i sentar no parlamento, a q11.e não e certamente 
docamento11, que sio attestados_ de todas as au· estranha a poliLica partida.ria. · 
toridáde11, com as qlllles tem elle servid11, e b!lm . Permitia, J!Oie, V. Ex. que me deeempellhe 

· 11ssim, certificàdos de illtlStresclinfoos, quer da de -tal commiu«o· eom a maior franqueza e 
côrte, quer da provincia., passados d"epois de eob. minha. exclusiva responsabilidade. 

·exames que oa lev·aram a declara.-r que o tabal- . Nào tendo sido a intimaçãi> acompanhadá de 
lião .Florindo não _está em cóndiçõee que o pri-: quaesquer documentos ou informações, qne a 
vem de continuar a. .. bem servir· o seu cargo. elucidassem, "teve o intimado, que f6ra aorpren· 
(Apoiados.) dido no axercicio de seu emprego; de requa. 
o sa. RoDRIGU_ES PEIXOTO dá um ano.rte. rer a. V. E:ic. por cer~dão os aclos ofilcia.es que 

r- a motivaram. 
O -Sa •.. ALFR'Eoo C1u:VEs:-E note o nobre de- Pela.s certidões requeridas a 24 e só entre-

pu~o que entre estes clinieos .figura. o illua- gueaa 31 do mez finiio, quando o prazo .razoa
trado .e muito digno pI"ofessor Dr. Jolo José da vel ma.reado li. doteza, termina no dia 4 do cor
Silva, ouja. autoddade, da .ma.for valia, não _póde rent~, t&ve emlim o ca.pitlo Florindo AntoÍlio 
ser contestada por qnem quer ciue aeja. (Ap~ de Freitas conhecimento dos meios que reser
dos.) · · · . . .. 1'adamente haviam aido empregados para deir 

O Sa. P.BltBrDEN.D: - Sou obriga.do a iem-·. apossai-o do 8811 cargo vitalicio, com oifen1a 
brár ao nobre deputado que já e'l.cedeu o tempo de · direitos adquirjdoa e firmados em lei. · 
concedido pela. camara.. . . · Originado o procedimento ollicfal · em artigo 

O Sa. ALFRl:oo 011..1.na: _Feita eab de. anonymo e não em roclamação de partes que 
claraçã:o, Sr. presidente, concluo pedindo aa porventura se jalgassem preju~icadas, o ser-
Sr. ministro da justiça. que ·leia todoa eeaea ventaario tra.tou.de provar com attestadoa · dos 
documentos que farei publicar, e qüe faga a juiie11 perante os que.es tem semdo; que n unca 
devida; justiça. ao tabcllilo Florindo Antonio de houve de quem quer que foss_e queixa contra 
Freitas, acauteli1ndo aens direitos ameaçados falta.a por elle commottidas no ~:icereieio de sua. 
por e!llle delegado do governo, que na pro. !ancçõea. . 
vincia do Rio de J'aneiro llÓ. tem curado dot Ante1, porém, da. _apresentaçllo do1 alludidoa 
mesquinhos int.ereslJ8• partida.rios.. . docwnentoa, r~leve V. Ex. que eu accentue a 

. . parcialidade e improcedencia com q ae se pra. 
P S11.. RoDlUG0:1111 .PJ1:1xoto:- Não apoiado. tende firmar, ne1se artigo anonymo, :enl>licado 
O Sa. .ÂI.P.llllUIO CHAVES • , , na . 111tiafa.ção em uma folha reconhecidamente pa.rLidaria, a 

doa quaos ao tem mostrado ·tio activo, qulo irra- imposnbilidads absoluta do i• tabellião ·de 
soluto e ler:do na promoção-dos r ... 11 intereaao1 Sant'Anna de Macacú, pois o occulto articu· 
da província. que administra. · lista é o. mesmo que 1e encarrega de provar a 

Vozll8 .: - ,Muito bem. validade desse fünccionario, quando lhe é:icpro

~f.esa._ào capitl!o Florindo Antonio de Frei
tas, ~0.iabe.ltitf-0 de 8ant'A.n1,,U1 ds. ~acacis 

. ~- - ~ E:r:m;.:sr. ·Dr; presidente· da provin-
.cu. do Rio de :.Janeiró: · . . · · 
P~r po~aria res~rvada de i5· do prorimo pa.s

e~do. ~~zt_determmon V. E:x • . ao-~·. juiz de 
_. ~tre1to .aa_ . comarca· de ·Nova Frfburgo,·qae in• 
. _tiuia.see ao· _ta.~ellião ·do _:i;iublico 'judicial ·e notas, 

escri-vliHlo c1vel: e m1ns annexo1 -do. te~o de 

bra º fa.cto de intervir, áctivamentG, no1 pleitos 
eleitores, como •~ f<lra licito impedir a alguem 
o eJ::erciclo d~e direito, senão" dever de Cida.- .. 
dão:,; .não é, segurame~te, !nvalido_quem.". pefa 
act1vidade e reconhee1da .1nfiue11cia pohtica, 
tantas preoccupa.çõea . desperta em een.e intole· 
rantes adversa.rios. · · 

Com os · ÍiegUintes documentõs juntos sob os 
numeroe : . 

1. • A ttes~_o do Dr .. juiz; de direiio da CO· 
marca de Nova Friburgo-; . 
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· 2.0 Jdem do aetruU jniz municipal do termo 
, de San\' Allll& de Macacú ; _ 

_ 3. 0 .A.tt(l$tado dó .ex-juiz municipal do mesmo 
termo; · 

4. 0 Dous attestados do Dr. jliiz municipal 
aubatituto do mesmo termo em e:xercicio ; 

_5. 0 Quatro attestados do 'presiden.te da maio
ria doe vereadore.s do mullieipio de Sant'Anna 
de Macacú ; _ ' 

6. 0 Attestado do i• juiz de paz da freguazie. 
de Sant'Anna de . .Maeacú; · · 

7 ." Attestado do Revd: vigario da. fregaezia 
. de Sant' Anua de Maeacú ; . - · 

· 8 . " A~testa.do do curador geral -O.os orpbãos 
do temo; · 

9. 0 Attestade do· secreta.riõ d.a Camara Mu
nicipal de Sa.nt'Anna de Maeaeu, ex-substituto 
do juiz municipal e delegado de policia ; · 
· iO,o Atteslll<lo do Dr. Cyrillo · de Lemos 
Nanes Fag11ndes, bacharel formado e advogado 
do termo; · . 

H . o A ttestado do Dr. Manoel Rodrigues de 
Qoeiror: Vieirà, ba.eharel formado . e advogado 
do termo, evidencia..ae ~ capacidade physica 
e moral · do tabellião, capitã:o Florindo An
tonio de Freitas, para · ccmtinuar no exercício 
do officio, no qual tem sempre servido a. conlen
to geral e sem a minima. queh:a ou recl.amaçio 
de partes ou de autorid&des perante as qnaes 
11erve. · 
. Indagando-se da. marcha que havia tido esse 
procedimento reser,,ado, · que partia dos re
eesaos obscuros e suspeitos de nm o.rtrio· ano
nyino, e chegara ~ imminente ameaça. de es
bulho de direitos 'a.dquiridoa, reconhece-se oom 

. sorpresa. que em Tez de ser O .governo provo
cado, e~mo quer 8. lei que regula. a mataria, 
pelas repreae11taÇões motivadas da.s 1!-Utorida;.. 
dés locaes, fôra .elle quem provocara. a repre~ 
sent&çio do promotor publico, ordenando a esse 
se'u subordina.do lhe fornecesse . motivos para 
a aupposta inhabili~ção do primeiro tabe!liã() 
de Sa.nt'Anna de Macacú.. 
· Em obejiencia. ã11 ordeu do góverno fez o 

promotor publico de Non Ft'ibargo examinar 
pelos Drs. Juvena.l Manfoiano Neves e Carloa 
Eboli o prettin!IO invalido. lato sem fórma nem 
ftgara de jnizo, e sem a presença. do juiz mu
nicipal do termo, que, segando, o dispoeto DO 
art. 8° do decreto n. 1294' de Dezembro . de 
1853, deve presidir aos eiames e dilig-eneias 
necelll&l"ios. 

Declararam os m&dioo11 que o serventnru"io 
vitalicio, ·capitão Florindo Antonio de Fffitas, 
não tinha enfermidade que .O inhibisse de COll.
tinuar no e:urcicio de seu emprego ; entre
ianto,o promotor,divergindo dessa opinião,acon
seZhoú ao. gorJer11.o um novo exàme de sanida:le, 
que, para· ehegar ·a suae desejadas conclueõea, 
entendia."d~ver ser feito na · eápital da provin
cia, em. desaccórdo com o art. 8° do citado de
creto, mae em inteiro accõrdo com as s1,1S.a jã 
reveladas in\enções, pró0u.rando, por esiia fór
ma, alhlires, ~nlta~vo~ capazes de servil-oa, e 
que ahí rião pudera: àc1iar. . · , · 

. . 'Logo depois de a.e~im ·have_r à0onselha.do _a.o. 
governo, o ·promotor, como quem não co:iúia.va 
nos frivolos motiVos que apraaentar~ para, di· 

- vergllido da opinião dos peritos.- _ coJlaiderar~;-

valido o ta.bellião que havia . feito. examinar, 
officiou novWliente ao governo com mal . disfar
çada paixfo, commnnieando que viera a seu. 
conhecimento solfrer a.quelle tabellião de;,...doen• 
ça,dizia o promotor ,que o examina.li.do cccultara 
ao exame dos medicos. Entretanto; antes de tal 
dellCOberta, já o promotor de Friburgo declara.vi. 
incapaz para o servi~ publico ·o capitio· Flo-
rindo A. de Freitas!! . . 

· Acceitos OI! conselhos do promotor pµblico , 
mandou v._ E:!:. que em Nictheroy se 'proce· 
desse a nova inspecção no paciente, designando 

·para eese fim tres medicoa conhecidos como 
adversarias políticos ' do examinando, sendo 
certo qua nin d9Jles a:cabava de ver ma.llograr. 
se sua pretenção em um pleito- eleitoral, ha· 
vendo efficazmente concorrido para ·eeaa .derrota. 
o 'capitão Florinâo A. de Freitas, reeonhecido 
chefe do partido_ conservador em &nt'Anna 

-de Maeacú. -
Os erimes feitos por esses t~_es , xnedicos ·no 

palacio do gove~no e no ho9pilal de S. João ·Ba· 
ptista em ·Nictheroy, .são os unfoos fundameatos 
d& porta.ria pelo qual V. Ex . mandou in.timar o 
i o tabellião de Sant' Anna. de Macacú a requerer 
,._ nomeação de successor, ou demonstrar que 
não está physicamente incapaz de exercer o 
officio. 

Provado, portanto, qae , esse exame me:lico é 
nnllo quanto á fórma &. pela inobservancia de ex· 
pre11Sas disgoiiçõea de lei e. ootrosimque não· 
conclue pela pretensa impossibilidade al>soluta 
para o exercicio do cargô, fica eem rAZlto CO• 
nhecida,para nlo dizer sem pretexto, a commi· · 
óaçio de' esbulho do emprego vitalicio, de que 
foi ame~do iAquellé iierrentual'io Pllblico • 
. Ora. houve violaQ!o du fórmas legaee nas 
referidas in9pecçõas, por isso qn.e deixaram 
em ·menosca.bo do que determina o decreto de 
jS.'53, d~ ser !~itaa ante o juiz !il:Jior ao 1er
ventuar10 ªªJeito a eU1ne de a e. 

Eetainob11ervanciada lei, que se tornou iDe
vitavel, desde que o governo, de accõrdo com o 
promotor publico de Nova Friburgo,· avocou a 
ai o o:mme de eanidade, aupprimindo a compe
tencia do juiz loca.l, sobremanein aggravon-te, 
tornando informe o auto do exame; por nlo 
se ter realizado tal acto com a.Si1111tencia ai• 
quer· dé umo. autoridade admi11i1trativa, pois 
nilo e verda.deira a decla.raçlo do". medicos ·da 
ter sido elle presidido pelo ao ereta.ri o do .gover
no, por isso que sua aasignatura não apparece 
no respertivo auto. . · " 

Das declarações dos inedicot quo. procederam 
ao ex.ame de sanidade, r e1ult.a não · solfrer., o 
pa:ciente molestia qae padesae. ser, como ·co,._ 
llin7ia,.oonsiderada grave, e para chegarem oá · 
tres dout.óres ãa suas desejadas concluaõeé, jnl· 
garam, não pelo <0isum M repertum, maa .. por 
conjecturas derivada:s do inqwsitoria.l interro- 0 

gatqrioa que snjeiiaram a .Victima, dUJ'&nte 
mais de 2 horas no primeiro dia, e certamente 
por D18ior espaçO de tempo no liegundo. , · 
. E' inéontestnel que no . auto -4<> eum~r de-, ,· 
clarti,ra.m Q!J peritos lulveram cónclnido«la. Íll· ·, 
sp~~o_e de todos .os vex;&meS.a que .sujéita.raJii 
o p:M:1ante, que: ·ellf> só-so1fr1a ·-de uma e gly· 
cicsuf'.ia' pauag6_ira~- énferm'i4ride esta. fjeral
mente c:urav~i ço~ . simpws traiamemo m6-
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dic~ygienieo. > E sendo asSk recorreram 01 descle o mez ·de Dezembro do an:iio paBÍado· no 
· pei'itos a conjecturãs para chegarem ao sin- elrectivo exerciciD de· s~u emprego, o que evi
t:Ular e fina.l resalta.do que o 1° tabellilto de dencia não . •e dàl.· com elle a impossrõiUclade 
Sant•Anna de Maeacú ~fl"re prova11elmente -abso~uta de que trata a. lei. · . 
ae uma inc1Allade-diabetis que maliciossmente Eata circumatancia é, no caso, de grande al
ft occultava. àa scientificas pesquisas de tree cance, por iuo que a pratica regalar do de
cloutor-es, aenao digno de especial menção que ereto de i853 nlo permitte syndicanciaa .e 
. ena conjecturada moleatia, na opi•ilo Cios exame sobre a aaude do serventuario Titalicio, 
doutos peritos, só é inc!ll'11.Vel 11ara o ca110 de senlo na hypothese de achar-ao elle fóra. do 
ter o l11ervent11ario TI.talicio de continnu no exercicio do emprego,,pois que o fun ·principal 
exercício do empngo ! da.e disposições . do decreto_ é,. como se achá es-

Mas, 11.dmitto, para argameutar que a.hypo- tawdo no seu art. &>, impedir que deixem de 
tbetica diabetia é rea.l, que o capitão Flo· ·servir pellllOlllmente oe serventual'ios vitalleios; 
rindo .de facto sotfre dessa. molestia; pergunto, Sendo eerto que o decreto n. 1294, de 16 de 
e esta. é a qúeatão: .esti eHe:1erventaario vita- Dezembro de 1853, preooapõe a inactividadé do 
licio em concfiç&lS de ser em consciencia serventaario viLalicio para sujeitai-o a exames 
julgado physicamente incapaz e amri.m absolu- que expliquem a . causa dessa in.acçã'o, e ha.bili
tametite impouibilitado de continua.r a eJCereer tem o governo a prover a. respeito da sabsti-
o ofti.cio Y tuição, não se justifica o procedimento ollicial 

Ninguem dirá â vi_sta do disposto no art. 2° qu.e se está tendo para com o servenl11ario vi
ao decreto dei 853 qne um doente-de diabQtis- ta.licio dos oflicios de tabellilo do publico judi
es Lá ·absolutamente impossibilitado , se~o cial e notas e mais anne:i:oa do termo d e Santa. 
quando 11.0 11ltimo lJ9riodo essa lenta: eufemu- Anna do Maencú, se não pela exiateneia de in
dade tem esgotado aa forças do doente impossi- formações menos euctas. 
bilitandc-o de exercitar por qualquer fórma soa Assim., é de crer que, á vista. dos doeumen-
actividade. · . . tos que junto a estas prova.das allegaçõea, 

Ora, aenao os v.rop~ios peritas os que declaram V. Ex., C?m? é de Jastiqa., . faça respeitar os 
sofl'rer o tabe.l~1a:o amda. tã:o pouco dessa mo- sagrados direitos do ia tabell1ã.o de Sant'An111 
lestia, qne não ·a FJrderam no auto· do enme do Maeacu, permittindo que e&Se aerveniuario 
eapi~la.r .s~não por co~jecturali; segue-ee na continue a desempenhar, com~ aié aqui, a con:
propn!I- optnião. doe medicos q~e examinaram tento geral, os deveres do of!Sc10 que eati effilctt-. 
o oa.p1 tio Flonndo A. de Fr1ntas, na lettra. e va:iu.ente exercendo. 
espirito. da le~, ~~o soffre molestia ineuravel e Rio de Janeiro 4 de Abril de {884. 
que o 1mposs1b1Z1te absolutamente para o ' -
exercicio de seu emprego vitalicio. N. i 
. Par& destruir oa considerandos e as forçadas 
conchmões a que afinal chegaram os trea p3-
ritos em exame feito com patente violação das 
f6rmas legaea, bas~riam estas aensatas, em• 
bora. desautori2adas ponderaç~'· Não obatante. 
e par& que ~que bem delncidada a materir. , 
juuto, ao.b n. 12, a contesta'çlo scientülea em 
qae o Dr. Belisarfo Augaato Soare21 de Souza, 
analysando os fundamentos do referido exo.me 
de sanidade, lhe l'efuta as conclu11~1. ·A' r.utcr 
rizada opinião deHe futinctiuimo medico con• 
torawn-ee aa atteetaçõee juradas de muitol 
clinicoe, uslm da. côrte como da pro"inoia, OI 
quae1, tendo eiaminado o capit!lo Florindo A. 
de Freitll1, o declaral'l\m no caio de poder aier• 
cer aeu ofticio, e bem 1s1im qao o julgam li
vre da.e molestias que ·111e imputaram em 1oaa 
aiuietru coojecturaa OI ires doutores que V .Ez. 
acertou em deaignar-lhe pr.ra o tzame de sani
dada. E note V. E11. que entre os medico·s cujos 
attestad.os ae conformam com o parecer do Dr. 
Belimrio .Augusto Soares de Soan, tignram 
·o ·Dr.' Joio José da. Silva, 11ota.vel cliilico 
·aa oorte · e conceit!llMlo professor da. Escola 
de Medicinà, e o.Dr;; Joilo - ~outeiro, a quem 
se re.ferem no=a.lmente os slõ'Datarioa do 
exame de sanidade para dar corpo de supposi
çilea que não pndera.rn juatifi.car pela. inspecção 
occulir a que 11rocederam. ·: 

Coni:lnindo, chamo especialmente a attan~o 
~e V; ~x ~ p~ra os attestii.dos juntos sob 111. · 12 
~ · ~7; rn J!i.e. n1l:o _ :for aufficiente para formar 
Jm.zo aobre ·o ca.so~ o -significativo . faetO ·de 
achal'-lle o to tabellilo de Sant'An.Ii~ de Maeacu 

Illm. e Emi. Sr. Dr. joiz de direilo da co
marca. de Nova Friburgo.-Diz o oaph!o F. 
10rventuario vitalicio etc, etc., do Termo de 
iant' Anua de Maeacú que, r. bem de seus direi· 
toa,· carece de que V. Ex. sil'"a-se atteatar li. o 
supplicaul.e tem atá esta. data bem •ervitlo os 
seus cargos1 ou 1i ao conhecimento de V. Ex. 
chego11 alguma reclarnaçlo ou qnei::i:a de porte, 
ou de 111toridade1 do Termo contr& a ca.pacidade 
phyaica ou moral do aupplic"nte para o servioo 
publico.- N11te intuito pede a V. Ez. defe
rimento. Rio, 22 da Março da i~. 
.Aue1tad~.-Deferindo attesto: q11e e auppli

cante tem sorvido pes1oalmente o o.fDcio de ta
belllllo do pablico judicial e notas e anne:101 do 
termo de S'a.nt'Anna de lfacacú, aalvo alguma.a 
interra~c;ões por causa de molestia; e bem a.llllitn • · 
que ate est& data nenhuma reclama~o 011 · 
queixa. de parte ou das autoridades do termo me 
foi o.preaentada,contra a ena capa.cidade phyeica. 
ou moral. · · 

Nova Friburgo, 26 de Março de 1884.
Ribefr.o de Almeida. Reconhecida a firma por 
Zam1th e a date. por Ma.th.ews Teixeira da 
Cunha, · 

- N. 2 

Rio de Janeiro, 26 de Março de f884. 
Illm. e E:mi. Sr. Dr. Alfredo R. F. Chaves •. 

-Em resposta á carls -Verso que 'V. E:.- teve a 
bondade ~e dirigir:.l'!le.- cumpre-me attestar qae 
o Sr. cap1tão.-F. A. de Freitas tabellião, etc. 
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, N. 5 etc. etc., do termo de· Sa.nt'Anna. de _. Macacó., 

donde llOU juiz munieipal, . t&m servido com 
muito zelo~ intelligencia e .criterio os sOUll of- lllm · Sr· Dr· juiz m.nnicipal em e::r.ercicio. 
ncios; e durante o· período de 15 mezes' que- -Florindo .A. de Freitas, tabellião do pnblico, 
e:r.erço 0 meu cargo nenhuma,· reclamação ché- etc. , etc., precisa ·que V.S.se digne atiestar si 
gou . ao meu . conhecimento contra o procedi- . o snpplicante exerce bem oa r eferidos C9.rgos e 
mento do dito serventnado. Ao contrario, vejo ili no ~nmp;i_meil~ de aem deveres, 9uer como 

.as :partea eaüsfeitas e contentes por verem Oll funcCloll!lf'Io_pablieo;quercomo particular, tem 

.eeus negocios· b~m traiados ;-e 0 Sr. capitão eommettido atguma, f.alta. que tenhadt.:lo logar a. 
Fk:-indo é incontestavolmente um fu a.ccionario quei:ua das partes e bem assim si o. supplicante 
.dedicado em extremo ·aa serviço. Póde V. E:s:- està em tt.l idade Oll tem taes aotltimentoe 
usa.rde~ta_mi~a respos~ onde lhe coo.vier. que o prohibam de bem deaémpenhu a.sfuno-

~ ·' . Áproveitando a opportnoidade,renovoos meus ções daquelles casoa. ·. 
pNtestoa de alta conside1·a.ção e cl."eia que s11l>- Ne3tes termos, pois, pede a. V. S. que se 
s crevo--me. digne. attestar o que souber 011 lhe·conatar ;-

. E. R. M.-Sa.nt'Anna, 23 de Março de f884.-
De V. Ex: amigo attento collega o-:irigado F. A. deFreitas • .:. • .'Sobre uma estampilh:t·de 

cr~o, Franklin W. da. Sil"a e Almeida. 200 rs. 
Reconhec:da a firma por- Mathias de Car- Attesta.do .-Attest.o que desde qae occapo o 

valho. · ' ·cargo de supplenle d:e j uiz manieipal deste 
N. 3· termo e nas divers11.11 vezes que .. tenho· estado 

·em exercicio, o Sr • . capitão Florindo Antonio 
de . Freitas, eecri"fão do civel e anne:i:os deste 
mesmo termo, tem .desempenhado fielmente oa 
seus cargos aem nunca merecer a menor cenw 
Blll'a,_ e q11e é e:s:emplu o seu comportamento 
tanto puôlico como particular, não me con
stando que em teínpo a~m .hoavesse qneixas 
das partes a. reilpeito do cumprimento dos seus 

Sant' A una, 3 de Março de i882. 
lllin. Sr.· capitão Florindo A. de Freitas. 
Tendo obti lo minh:i remoção deste termo 

para a comarca. de Nictheroy. apraz-me espon
taneamente 'g1•adecer a. V. S. os bons serviços 
que prestou durante minha j11dieatu1 a, tornan
do-se aempre digno de to:Ja oon1iança pelo 
zélo e probidade.com que desempenhava os de
verea a H'Q. cargo. Queira, pois, Í.ereditar :na 
amcer_id&de de minhas expre!êíea como a. unica. 
prova q.ue lhe poaso dar do i>preço em que_ sem
pra o tive. 

.. · Soa com estima de V. S. amigo criado e 
obrigado .. -AÍ'gusto Gurgei. 
: Reconhecida a firma por Jo8é Claro T$eitâ: 
da. Silva. . · · 

N. 4 

deveres. · 

Acho-o ainda bem vigoroso e em perfeito· e~ 
t'do mental, nlo lhe encontrando 1101rrimento11 
que o inbibam de cóntíuuàr a e:r.ere.er 0 - 11&11 
oficio. PasflO eele por ser vordade o que a11lrmo 
sob o juramento do mau cargo. · 
· · Sant'Anna. 23 do Março de i884.-0 to 1up. 
plente em e:r.ereicio, Dr. Jollo OaetaKo M oK
tl1ir!'· Re·couheci~ a 1irma por Zamíth. 

N. 6 

Illm. Sr. prolidante d• Oama.raMunicipal de 
. lllm. Sr.Dr. juiz mu:aioipal a'ubatituto do termo Sant'Anne. de Macacú. · 
de Sant'Anna de Macr.cli.- O éapitio Florindo F . A. de Freitas, t&belli&o, etc., etc., eto., 
Antonio de FreHaa. 111rventuario vitalieio dol identieQ ao requerimento feik> ao atirador. 
otHciOs de ta.bellilo do publico, judicial • nota•, Atentado. -Auesto que o 1uppli0&nte tom 
oacrivlo do· civel e annexo1 deite termo, a. bem aerrido 01 oargo1 qae OOClUpa. coDl toda a bo
de aeu ·direito, precisa que V. S; &&teete aó pé . nestidacle. 1elo 8 aptidlo, de niodo qae nuncr. 
deatt., ai, depoia do dia 12 da Dezembro do anno oavi nem tive n«ioia de quem alirama que o 

· proximo ftnao, o sap~ieante tem exercido o des&bonane como fanccionarlo publico ou como 
seu officio com -aa1iduidadé uem interr11pçlo particule.r. · · 
algama. Peço a V. S. ae digne attestar o que . Outroaicn atteeto qae o suppllcante, posto 
f'ôr de jutiça • .E· R; M • · · que nlo uja moço, é robuat.o e parece . go
. ·san t' Anna, 20 de Março d.s 1884.- Florindo za.r aulftoiente aa.ude para e:r.ercer uu11 cargos~ . 
A.nt_onio de Freitu. Sobre ama eetampilha de· como tem e:r.ercido a aprazime~tt<1 geral. E~ 
200 ra. · · ser verdade passo o preaente atteata,do; que 

.Attesfado.-Attesto·qúe o Sr.capitão Florindo _assigno.-Sant'An.na ~e Macacu, 23 de Março 
Antonio de Freitae,escr1vlo do ciyel e maia na.- ·d~ 1884.-M anoeZ !.o~tJ ROdrj.gve~ .~~~ei
nexos deet:fl~ir'mo, tem aerVido iem interrupção c1d& a fir.ma por Za1111th-. ·. . . ' .. · . 
e com aasiduidacle oá sena cargos desde o ' dia · 
12· de Dezembro do anuo proximo passado até N. 7 

hoje. · . _ · · . ' . · ~: ium. Sr. JolO AntOnio Barl'PIO, vereador·~ 
Salit'Anna, 2o de ?brço de·!~ • ..:. O tõ aiiP.. . Cam.ara Municipal .deste t ermo; no actuatqua

plen.te do juiz municipal em exercicio,Dr. ]"ollo ,triennio; -Diz Florindo. A •. de Freita1,tabelliãó~ 
C'o.eta.no ·Monte.iro. Reoonb.eoida a. nrma .por etc., etc; , e.&c •• identi~o · ao requerimeti~·ao 
Zamith' · ·. · _· curador geral dO!J orphãos. . . ·· : · .· 

A. 60 
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. .Attestatlu.-João Ankinio Barroso, vereador 
da Camara. Municipal de Sant'Annll. de M&ca.ciL 
Attesto; sob· jnr,.mento do .meu ea.rgo, que o 
capitão Florindo A. de Freitalf, ta bellião1 etc., 
etc·. , etc., aempre exerceu d& modo a .mer&cer 
louvor os carg-os que occupa, e ciue o seu com
portamento canto publico como particular· é 
sómente digno de elogios, e istó attesto, porque 
o conheço ha· longos annos, e por ser publico e 
notorio nesta villa. que o supplic311te é um hon
l'lldissimo funeciona.:rio e muito considerado. 
Atteato mais que o snpplio.?onte sõ dava provas 
-de zelo no cumprimento de seus deveres e não 
BO!fre de: moles tia .alguma. que o hnpossibilite 
de exercer os seaa ~argos.-R&bello, 23 de 
Março de 1884..-Jotro Antonio Barrozo.-
Reconhecid& a :firma por Zamith..- · 

N.·s 
. IDm." Sr. Gabriel· Antonio da Silva Li~bôa, 

vel'eador da C3.mara Municipal deste" termo no 
actual quatriennfo.- Florindo 4. de Fl'eitas, 
labellião ete •. etc.,. no ma.is .identico. a.o do ve-
reador João Antonio Barrozo. · 

Attestado.-Gabriel Antonio da Silva Lisbôa, 
vereador do actual quatriennio da Gamara Mu
nicipal.de Sant'Anna. de Macaca. Attesto sol:> o 
juramento ele meu cargo que o tabelli.ão do :pu
blico ete,ete~ eapitio Florindo A .. de Freitas tem 
sempre exercido de modo a merecer louvor os 
cargos que oecupa, e que o seu comportamento 
ta:nto publico como partieiilar é somente digno 
de elogios, e· isto attesto porque co!lheço o sup
plj.cante ha longos annos e ser publico e noto
l"io neste mnnieipio ser erie homem probo, ho
neato e muito consi<le:r!\do. Attesto maia que o 
supplics.nte no cumprimento de seus· deveras, 
com.o empr0gado :publicó, tem semJ>re dado 
provas d.e zelo· e actividade. e não me coJLSta que 
soifra da molestia alguma que o impo:;aibilite 
de exercer os seas cargos. 

S. Jo~ê da Bõa Morte, 24 de Marçli> de 18841 
- Galrr.iei A.nto"nio da Sil-'Oa. Lia11ôa, reco-
nb.ecida ~ :firma por Zamith •. 

N.9 
Illm •. Sr. Bernal'do .Toilo Bouaquet; v.ereador 

da Illmo... Camara Municipal deate. termo 11.0 
actua.l. quo.triennio.-F. A.. de Freitn1, t&belliio 
etc.,. etc. , elo., tndo o mais identico ao do ve· 
reador João Antonio,Barroao. 

At11wado.-Bel'JIAl'do Jo1é Bousquet, verea
dor do aetual quatriennio do municipio de Santa 
Anna de Macaeú, etc., etc.. . · 

Sob oj~ramentC! de me11 e11.rg?, atte11to !:lne· 
o Sr .. ca.pilão Florln~ A.. de Ereltas,. tabelhão 
etc., eto .• etc 1,sem:11re e::s:ereen .de modo a me
reeel' louvor os cargos que occupa, e ·que seu 
comP.ortamento t.anto. publica como partieula.r é 
&6inente di"gnó de e_Iógios, e i11to a.tteato porque 
o conheço deade Iongo_s annos e por 11er: publico 
e notorio. nesta vil!& que o supplicante ií homem 
probo, ·honesto e muito eonsiderado. Julgo qne 

· o enpplicante só dá p:ro_va.s de zelo no eumpri
menti>· de seus:devéres ;·não Foftre·molestia al
guma que- o·. impossibilitti de e:i:ereer os· seus 
C&TgOll: V.illada San~'Anna de Macscú:, 24 de 
:Mari;o· de.· t884.-Be""'1"do: ]9f!o· Botisqtlet~ 
Recõnhec1da. a íir~ por·Z~mi~h. · · -· 

N. iO 

!Um. Sr. jai% de pM da.fregliezia. de Sant&. 
·Auu:s. de M.a.ea.eú"...:_F. A .. de FMita.s, etc. 
requerimento igual ao·do. curador. · 
. Attestado. -"Attest<f debaixo· de j11ra.men to 

de meu cargo· q1ü1 o Sr. capiLão Florindo .A:. de 
Freitas, tab~llill:o, ete~,qne o conheço ha muitos 
annos exet'lleu sempre de modo digno de· louvor 
os ca?'gos acima referidos; e que o sea. com
portamento, tanto publico como particulal'; 
sempre foi eonsiderado . como irreprehenBivel: 
alteato ma.ia qu.e o ·supplieante contiluia ·a.~eatar 
·apto para. eiercer os seus. cargos, poÍll, não 
conheço impeili.rnento algam qne oimpossibi
lite, tanto pela idade como por. moleatia. o 
s·upplicante é nesta villa muito conhecido como 
homem probo e muito Jionesto e considerado_. 
O refül'ido é verdade. · 

Fregnezla. de Sant'Anna. de Macacú, 24 de 
Maio de :1.884.-Jose da Costa Ramos.-Reco
nhecida a &ma po"L" Za.mith. 

N. U 

lllm. ·e Revm. Sr. Viga.rio dii. Parochia destg. 
vílla de Sant'Anna de Macaeti_-Florindo A. 
de Freitas etc. etc. etc., igual ao do curador o 
requerimento. _ · 
· _.A.ttestado.~Josá · Emygdio Jorge de Lima. 
presbytero secnla.r do H-abito de S. Pedto,Paro
cho collado:da Fregnezia da Villa.de Sa.nt'Anna 
deMacacti e cavalheiro da. Imperial Ordem.da 
Roza. por Soa. Magestade Impel'ial,etc. etc. etc. 

Attesto qne o Sr. Capitão Florindo A. de 
Freitas. tabellião etc. etc. etc. sempre exer• 
eeude modo a m~ecer louvor 03 cargos qne 
occupa,. e qu.e o seu comportamento bnto pu.
blfoo· como particular é sómente digno de elo• 
gios, e isso atteato porque o conhe~ desde lon
gos annos e por ser pnblico e notório nesta vill!l. 
que o sapplicante é homem probo, honesto e 
muito con1idarado. Julgo que o su~plicante, 
que· ad dá pMva de· zelo no cumprimento de 
sen• deverei, nlo 1otl're de moleslia.· alg111na. que 
o impossibilite de exercer 011 seus cargos-o 
que tudo atte11to ln fide pat'oohí.-Freguezia 
da villn de Sant'Anna, 23 Março de í884.-0 
vigario, Jos~ Emygclio Jor!l.e da Lima.
Reoonhecida a firma por Z!lm1th. 

N. i2 

lllm. Sr. capitlo Fra.ncisco Nunea·Fagundes; 
-.Florindo Antonio de Freitas, tabellião,,alc., 
etc., precisa que_ V •. S., na qµ11lid11da de cu~ 
dol' geral dos orphãos deste termo se dign~ 
.a.tteata.r. si o supplicante e::s:el'ce bem os refe
ridos-· ·cargos, _e ai, no cumprimento de- se as 
_dev_erea, llner como füncc:ion~io publico, q11er 
como particular, tem commett1do alguma falta 
que tenha dado fogar à quei:l::a· das partes, e· 
bem assim, sr o Bllpplican:te está em .tal iaade 
e condições de moleatia. qoe o inhibam de bem 
·deisempenha.r. as funcçí5es daquelles- cargos. 
Neste& iermoa peço a. V. s. que se· digne at
tllStar o·que aouber·ou- _lhe couta?'." S!l.nt'Anna, 
23 de Março.de i894.- F, A. de FroitM. 
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· .Attestado.- O capitão Francisco Nunes Fa
gundes,. ·curador geral dos orpbãôs do termo de 
Macacú.-Attesto sob o jlll'a.inento deomeu ca.rgo, 
.que. o Sr. Antonio F •. de ,Freitas;tabeUião do pu
blico .etc~; etc.,. tem sempt·e exercido e exeree 
perfeita.mente bem os refel'.idos ca?'gos;cumprin
ilo os sena deveres com niuita a.aaiduidade,intelli
geneia, zelo, act.ivida.de, probidade e deáinte~· 
resse, tanto :na qualidade de empregado pu• 
blico, ccomo na. de cidadão, pelo ·que goza 
tanto d:i. ·estima e consideração publica. como 

· das dos seus saperiores, que por algumas vezes 
até já o t~m elogiado. Nio me coll.Sta que 

· .tenh.a. commettido faltas algumas qt1e tenha.m 
da.do l()gar. a queixas ·das :eartes ; e comquanto 
seja.um homem sengena.r10, c.orntudo está. tão 
bem disposto~ robua_to e forte, que 'induz a crer 
que, !li tem a.lguma.s mo~esfias, são tão insign.i
ncantea, que nem ellaa, nem a idade o inhibem 
de bem desempenhar as fancções daqnelles 

. cargos.-S;mt' Anna de Macaeii., 24 de Março de 
:1884. - Francisea Nunes de.Freitas.-Reco
nheci~ a. :firma por Zamith. 

N.. i3 

ta.de. por .todos deste logar onde merece estima 
e con.siderar,;ão geral,,e quanto á:su& honra.dez 6 
eUa proverbial mesmo, "entre . todos que o co-. 
nheCflm;. aendo tndo qua.nto pouo e devo .attes
tai" em eatiefação :é. .peti9ão :retro; ~ o que todo, 
por ser verdade e de minb.a .. consciencia.,o a.tteato 
e ju1•0 em fé' de meus juramentos prestado11 e 
jurarei si preciso for; ·e .por:assim ·me ser pe
dido. pas8o o presente por mim feito e assi
gnado. -.Sant'Anna da Macacii., 24 de Marc;o 
de 1884. - Josê.Joaguim Ferreira Barbrna. 
-Reconhecida. a firma por Zamith; 

N. 14 

lllm. Sr. Dr.-Cyrillo de Lemos Nunes Fa
guBdes.-Florindo A. ,de Freitas, etc., ·ato., 
identico ao do curador. 

.AttestacZa 

Atteslo que ci eupplicante, que commigo ser
viu qu11.ndo fui delegado de poJicia d~ste Termo 
e com quem. na-minha qualidade de advogado 
tenho q uotidia.nas rela.9ões .de foro. é de inex
ce:livel ·probidade tanto na vida par·tieular 
como na publica., onde· tem conquistado a me-

. Illm. Sr. major José .. Joa.quim Ferreira Bar- recicj,a. repntação de emprega.do activo e zeloso 
boea.. · · · . . ·no cumprimento dos dev:ere1J de seus cargos, 
: F. A. de Freitas, :tabellião, etc. d~ste termo para os quaes tem toda. aptidão e em cujo exer

precisa que V.· S .. se digne, na qualida.de de ciciio sólfoito e delicafo nunca deri gue o 
substituto do juiz municipal e delegado .de po- _Sl\iba. razão alguma d~ queixa. 
licia '!Ue foi .por muitos annos,e at)tualmente .A.tte11to· igualmente ·que o supplicante·pela 
como secreta.rio irite~ino da Camara. Municipal siia robustez physica,e pela sua energia. e acti
deste ter.mo, atteatar.lli.· o siipplica.nte e::i:erceu vida.de, mostra claramente que nem pela idade., 
e. exerce .bem.os .referidos cai~gos {e o ma.ie·em nem por molestia,. está 'iiihibiao de continuar a 
iden.ticas oon·liçõ~ a.quelle que !oi ~irigido .a.o bem rdes!'lmpenhar,oa deveres de f38U8 Cal"go13. E 
çuraclor .doe orphios.) · · · por ·ser ;verdade paaso ·este attestado e affirmo 

:Attestado.-Êu abaixoaseigna.Cloma.jor José sob j.uramenlo de meu gra11.-Sant~A11n.a, 23 de 
'Joaciuim Ferrr.iraBarbosa, cavallairo das ordens Ma.rço de i884,-.Cyrit&o de Lemas Nunes 
de Nosso ·sen'b.or Jesus Chr:isto e Imperial Or- Fagundes.-Reoonhecida a firma por Zamith. 
dem da Rosa, etc. · N. f5 

. Atteato qua, gnando 'fui primeiro substituto . 
' dos juizes municipae.s e dos orphãos deste termo, -Illm.. ·sr". Tir. Manoel EduViges de Queiroz 

·q:uando ainda reunido ao termo·de Itaborahy Vieira, advogado em Sant'Anna.- F. ·A. de 
onde residia. o juiz formado, es~do eu sempre. Freitas; tabellião, etc., stc., identico·ao do cu
em -.eu rei cio .nio tlÓ cleises .cai:g.os como de ·de-:- . rador Francisco Nune; Fagwides. 
legado de ,policia, .fü·e mnita11 licca~iões .de eo.- ..A:Úestado.,-Eu. abail:o assignado, advogado 
nhecer que o supplfoante· ~pí:tão Florindo A. etc., a.ttesto qne 'o · Sr. capitão Floriodo A. àa 
de Freitas, ent.ão escrivão dos juizos de-paz,e Freitas, tabellião, etc., etc.,é-umfünccionario 
subdelegacia desta· fregueúa. de Sant' Anna .de digno dos niaiore.s elogios e elicomios, não só 
Maeacú sempre exerceu eom aptidão, intelli- por ser muito activo e escrupulo30 no e:'l:ercicio 
gencia. e zelo aquellee.·cargo11, passando depDia de.suJLs funcções, como tambem ·por ser -muito 
a .. 11er .ta.bellião do puhlico .judicial e notas, '"ttendoso pa.ra ·com as pal'tes, o•que justüica a 
escrivão geral e erlminal,ea.rgo·qne .tem sempre consideração ·com que é •tratado "por todos 
exercido. com . toda .. dignidade, lionra e zelo.· e· aquelles 'que ,com elle trabalham no fôro • 

. q~e .por scienci.a propria. poseo assever~r .que, . Ontrosim, attesto que, á visià d& grande 'aeti- . 
nmguem lhe PJ?d!lrâ contestar a sua.ap~idão e vidade e assiduidade no exercieio de seus car

. zelo .em .o exerc1c10 de .s~ua cargos e mruto me-· gos, mostra não soflrer de molestia a.lgama, 
., nos .~m ·ª a.ia. reconhecida. honradez. ,Pero oo-. que. 0 . impossibifüe d4l bem desempenhar as 

nhecime1:1to .e pelo trato que te~o const_aute,. • funcções .dos cargos qlle ,e:z;erce; 0 ·que afirmo 
mente. ,tido c~m ·C?· ~esmo supphcante .sei !lue em fé do meu grau.- Sant'Anna, 24 de '.Março 

· a 11U'!- ~~de .na.o 0 tao .a.va.nçada., qi;ie Jà · 0 im- de 1884.-M an.Qei Edwoiges de Qudiroz Vieir(t • 
. pos_1bil•te de exercer· oa 11011S:offie1oa. ao co~- · . :_Reconhecida a. ftrma. · or ·zamith. 
h'ar10 1empre teve e tem exercido com prompn- · P 
dia e a coutelito do publico em geral. 1endo N. 16 
homem .forte· e ·robuto nlo 110!l"rendo de moles-
tiu · chron.icas qne o impouibili tem de tr.ab.a- · O Dr. Belisario Angmlo Soa.res de Souza, 

· lhar. Como pa:tienlar é p11111oa. muito nspei-- , medico pela. Faculdade do aio .de . Janeiro. 
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Attmo qae o DJm. Sr. eapitio Florindo 
.An&otonio de ~reitas, .tabelli«o d11 pob.ico j11-
clicial e notas do termo de Sant'Anna de Ma
eacú; provineia do Rio de .Janeiro, ~ii<fo, cc>1n 
66 annos de idade, está em oondiçõe!I de exer
cer . as fancções de ta.bellião do civil e annexos 
d&quelle termo, por· não · sofl'rer de molestia 
aguda ou chronica que o torne incapaz do 
e:i:ercicio do seu emprego. 

O referido é verdade, o que juro á fe de 
meu grau.-Dt. Belisarw Augusto Soares d~ 
..Sou;;a. 

Rio de Jan~iro, 29 de Março de i884. 

· Coneoi'do com a opinião do douto collega. 
Rio de Janeiro, 29 de :Ma.rço de 1884 • ...o.Dr. 

J' o4 J I 0$8 da S il11a. :A firma está devidamente 
reconhecida. 

N. i7 

O Dr. João· Ca.etano Monteiro; Dr. em me
dicina pel.& Faculdade de Mediciua do Rio de 
Jan~iro. · 

Atteato que o Sr. capitão Florindo Antoiii.o 
de Freitas, residente nesta villa, não sô niJ 
iob1ccomettido de enfermidade desde o dia 12 
de Dezembro do anno prorimo passado, como 
tambem não . soft"re de moleatia cbronica que o 

. impossibilite de exaroor o cargo que occupa 
ou outro qualquer cargo publico. · 

Passo este por me ser pedido e 111er verdade, o 
que juro à fé de meu grátl. . 

Sant'Anna. de ~acacd, 20 de Março de i884. 
-D,.. loflrJ OattaM Monteiro. · A firma eslá 
devidamente reconhecida. 

N. i8 

Attesto que, e:Qminando o Sr. c&pitão Fl~ 
ril!d<i Antonio de Freitas; tabelliio e ·ea~rivão. 
do cível e a.nnexos do termo de Sant' Anua de 
Maeacú', nada. encontl'ei que o •impo89ibilite< do 

. eurcicio de llUaS funcções. O referido ·é ver-
dade, o que juro. · · .. · · . . 

Rio de Ja.neiro 29 de Março ·de 1884.-Dr. 
. A11tonio Amancill Pereira de (!ar'OalÃo. R~ 

conhecida a firma ?<>r M~thia11. 

N. f9 

FlorindD Antonio de Freitas, mol'ador de Santa 
Anna. de .Macacü, e examina.ndo-o, eaconlrei 
aoffrendo de febre intertnittente complicada 
de hepatite aga!fa; cornplicação e11ta que.re
cl&mou o emprego de sa.ngue-sugas llObre o 11:.. 
gado, . aggravando~se· seu estado com a. gan
grena das oisura.11. · · · .. . · 

Tendo ultimamente e;uurlna.do. o . me1mo 
Sr - caQitão Florindo, a.penas not.ei que 10ffria 
de u,ma hepatite cb.ronica, molest.iu. esta. que 
não o impoSllibilitava d,e .exercer o seu em~ 
prego • 

O referí1o é verdade, ·.o que juro â fé de 
meugrau. . " 

Rio de Janeiro, 28 de Março de 1884.-Dr.· 
Joaquim Pe'l'eira. dos Samos. A :firma está de-
vi.damente reconhecida.. · . 

N. 21. 

O enme de sanidade ao tabellião Florindo 
Antonio de Freitas, praticado nos dias 16 e 18 
de Fevereiro do cortante a.uno, pelos Illms. Sre. · 
Dt11. Ma.nc>el Pereira dá Silva Constant ino Ju
niorJ.. Manoel Vieira da Fonseca e.Augusto Ce
aar l>uqu&-Estrada., por ordem do Enn. Sr. pre
sidente da província ao Rio de Janeiro, é insuf- · 
ftciente e fucompleto como trabalho clinico,: 
pJr não estabalecer o diagnostico ditferencial dn. · 
moles.tia e de suas complicações, por não coriter 
·apreciação e elementos da prognostico tira.doa . 
da marcha do mal d~sde seu apparecimento até · 
a.o tempo em que fo1 o doente examinado, indas• · 
pensa.veis .no caso · em que se trata.; e é difii- · 
ciente e incomplet(J como parecer medico-legal, · 
...;.<Je:flieiente porqne revela defeito de compre• · 
benção na interpretação da.lei, i.ncompleto por 
não .conter a l'esp01ta do mais importante-aoa 
quesitoa formulados. . . 

O diagnostico firmou-se todo na anemeae 
qQe o proprio doente forneceu, é o exame das 
ourinas, que nesse caso devia ser o mais com- · 
pleto, foi · i.nsufticiente por não determinar o 
qn&mto de glyeos3 encontrado pa.n. a qua.ntida.-· 
de daoul'ina e:umiuada, e iiicom.pleto por ·não 
se praticarem. ensa.ioa·deailiu.dos a firmar 011 a 
exc~o.it a existe~cia. da co!12plica~~es:, & albllmi- . 
nur1a, etc. CUJO con.hectm.Gnto importava. áo 
prognoa&ico da ad"ecçlo, 

'? esta.d!> actual do doente depffhendo aer · 
aa.t1efaetor10, por nio poder eu compl'ehender 
que a medicoa de tio claro entendimeut<> 

.A.ttesto que o Sr. capitão Florindo Antonio de pasaa.asem detpercebidaa complicações ou actos 
Freitu, tabellilo e escrido do cível e a.nnexoa· m.orbidos procesud.01 para. qualqu&r dos gra.xi.- . 
ào termo de ·Sant'ÀJlna dil Maeacú, não sod"re dH apps?elho11 organicos. A distincção eli
de m?l~stia alguma que o .. impoasibifüe do nica do diabefü 1aeharino, em leve ou grave. 
exere1cIG do s;u ea.rgo. · . . • · s!mple11 ou :~ompliea:do, ímpun~IH!e ao espi-

Por ser ve: ... a~e e, me.ser pedido, passo o pl'&' · r~t~ tios .pe_r1t?s, CUJO pa.rece~ .1a, ~a.lvez, de- . 
s~nte 11obaJe e Jara.mento do meu gnu. ctdtr doa di.re1tos d<i mn fnncn1onar10 publico • . 

Rio de J'a.ueiro, 3i de Março : de iSS.;~Dr. ~sta. 1i~ples eomiideração d.&via aconselhAl" 
J?ªº Raymundo 'Pereira da Sit,,a.~· R9coohe- aos per~tos exames ma~s COl!lpletoa e maior-
c\da a firma por Mathias. pruden~ta n&S eon~luso~s e; n'? emtanto, 

- · . nad~ -dizem 011 peritos sobre o per10do d!I 1110- : 
· N.; . 20 .lestia e sua . íónna, e nem ao· menos prócura-

medieo ram na·hi~~ria_ do doente · e aa· affeeção· •le-O Dr. Joaq-oi!n J'.~rei.ta das S&ntos, 
pela Facaldad& do Rto.de Janeiro. 

~ttesto, que:&m.di~ ao mez de·.Á.bn.1 ªº a.nno 
. de 1883; foi . chamado pm :,.er o ·Sr. capitão' 

mentoa · c11nieos de prognostico . . · · · 
Si, poia, como . . trabalho clinico.· o parecer,. 

qu19 agon. enmmo, licou ·a.q_119m· <loa meri- 
toa provados de · sell.S ill~rH · irig11atario8~ 
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como parecer medico-legal, foi além. do _ que 
devia h'.. por nio ee Íllllpirar elle no espirito-d-0 
decreto de · i853 (que rege o caa~) , e da intelli
gencia que aempre Ili.e deram o governo, Vi~ 

- bunt.es e j nriaconsultoa. . 
O legisla.dor eatabelecau cl&ramellt} os c&BOS 

em qae, por impossibilida-J.e do exercício de 
snas faocçl>es, perde o fanccionário o seu em-
prego. · · 
~mprehende-se que qualquer affecção 

menhl, algumas moleatias nervosas, a.ffecções 
dos orgãos doa sentidos, quando incnraveis e 
chronicas,impoeliibilifom o funccionario do exer
ci cio do cargo que occupa., não 10 póde, p0rém, 
aceitar que u.ma molestia só pelo caracter de 
i.D.cura.bilidade e qrtando ainda não produziu, e 
talvez Dão chegue a:_. produzir, leslíea do sys
tema nervoso de relação, possa iohibir o :func
cionario de exercer o seu officiO. 

E não importa ao medico legista que a pro
ftseão do doente seja a mais propria para aggra
var-lhe o mal, . pois, si ao clinfoo consulta.do 
corre o dever de prescrever-lhe o m"is c:onve
nieate tratamento medico e aconselhar-lhe o 
melhor regimen hygieBico, ao metlioo legista 
apenas cumpre fornecer ~ elemento scienLüico 
de-que carece a Justiça ou administração para 
mai~ recta e sabia applicaçã:o da lei. O eseru
pulo e:s:agerado- de Cantani, q_ue prohibia. 
ao padrJ dfabetico de celebrar missa, por ser 
a hoetia elemento ternario, comprehende-se; 
ninguem, por8m, aeompanhará os autores do 
parecer que ·discuto no grande zelo com· gue 
pl"OCuram 1$&lvar um homem de di.&betis saclía
riila para· vel-o 1alvez morl'er ,de fome .- O 
diabetis no estado · leve (como se dept'ehende 
do exame de sanidade, porque, não t e.n:lo feito 
os peritos a disnncção dt. fórma da moles\~ 
do periodi>, deve-se concluir que é leve pela 
deac:ripçlo); sem perturbações gra.ves e tão li
geiras que, si não fôra a· anainneeia tão com
pleta, tio lucida do doente, oa illuatrados colle· 
gas julgariam a molestia-glycosuria passa
geira-; o diabetia ·que nos dous anno1 maia 
ou · menos de _ eua evolação ain.fa Dão teve 
episodio.s agudos, a não sei: a gangrena de que 
falla.ram 09 peritoa e que alilb foi subsidiada 
pela diaerasia ·de wna. febre biliosa. grave ; 
a diabetia que ainda. não prodllliu deaordens 
nervoaaa, a. diabetis que tem largos períodos 
do remissão como. muito bem confessam os ta
lenlosqs collegaa autores do parecer ,e nos quaes, 
comc;i dizem ainda, o doente j ulga.-se ourado, 
não póde . impossibilitar (n'esse grãu) ao fune
ciona1·io do · exercicio do· seu o11icio. 
_ E.Pis~dios ~gudos d e moleetia. chrvni~a; mo

leetias intercori'entes gue aeaso lhe acc1dentem 
a marcha chroili_ca., imJ?OSsibilitam tanto ao 
funccionario do exercic10 de aeu cargo quanto 
ú divera.1 mole8tias, ·que, em da.daa eon
di~ dt localidade, de ea\açlo e ,- de con
a&ilaiçlo medica, vexam i1 YeHI com frequen
cia indirid11111 ati •ntlo completamente .sa-
dio1, . 

Do maior Oll IMDOr 1tlo1 da maior ou menor 
aotiYidllde, do modo mal1 o.a m1D011 1&tit
f11ctarlo por qu11 um f1uaaoionarlo •Ul'Ot o •11 
cargo, ou,rOI llo Cll J11l••· 

o medico legista e apenas chamado 8 dizer 
si o fun.ccionario pôde. ou nlo exercer o seu 
emptego. 

E' qa:eatlo de capacidade absoluta, de im
_poasibilidsde ahlloltlta,e não relativa como e.o.
tellderam, em eeü gr.Ande zelo pelo serviço pu- · 
blico,os provectos collegas autores do p>recer. 

No dia em que s<.!melhant~ doutrina passar 
em julgado, que só o caracter de incurabili
dade de uma molestia, iinpossibilit1 para 
servi!' o aeu 0&rgo,nenhum empregado pablico, 
desde o de maior _categoria até ao mais hu
milde, el3Ca.paria talvez -à eorte gue ao Sr. ca
pitão Florindo ·Antonio de Freitas prepara o 
parecer dos meus doutos collegas. _ 

Mas rezumirei esl.&a eonsidcraçj)es talvez 
oc:iosu,. porquanto o parecer que examino tem 
vicio insanavel : o de nãO responder ao mais 
importante dos quesitos fol'mulsdos, aquelle 
que resume toJa a. qnestão mejfoo-legal ; o da 
possibilidade ou impossibilidade de ·exercer o 
ei:a minado a!I funcções de se 11 oflicio . .· . 

Este quesito exigia. ._uma resposta clara, ter
minante e preci-;a e ã que o> peritos lhe deram 
faltam todos estes caracteres. · 

Julgo t er demonstrado que o. parecer ê deffi.
cieilte, por não estar de accôrdo com o .espirita 
do decreto cita.do, e incompleto por niio respon
der ao que11ilo ultimo que exigia. resposta pra-. 
cisa, clll.ra e terminante. · 

Rio de Janeiro, 3 de Abril de i894..-Belisa
rio Augiuto &ares de·Sou.za. 

-b-

- e11. 7 de Jnlh de 1881 
·Vide pag. 4j do Vol. III 

o Sr. Manoel Portella. s- Sr. 
presidente,· o p!:ojecto que 1e discute é da ma
xima importancia. (apoiados) .o.lo IÓ pela re
lação que tem. com a. founigração estrangeira., 
como bem notou o nobre deputado que, impu
gna.ndo-o, rompea o debate, como porque lam
bem respeita à loca.çlo de aerviços dos na.cio
naes. 

Nlo tenho unia loUY01'61 a tributar MJ& di
gnoa deputadoa que o8'ereceram ' conside
raçlo da camara um projecto, cajo intaito, 
noa termos do parecer da illustre commisalo, é 
não sõ supprir a11 laeunaa da. lei de if> de Ma.rço 
de i879, como· tambem melhorar muitas de 
saaa disposiçõe1. . 

Mas, embora. lonve aos illustres aut~res do 
projecto, niAl poaso (sintc) dizei-e) ~tar de per- · 
feito acicôrdo com SS. EEx. a respeito de 
tOdas u disposições nelle contidaB. · , 

Tambem nlo . posso _ eatar de accôrdo com· o 
illustre deputido par San'.a Catharina, que o 
impognon em· termo8 séveroa. 

A minha posição é interrnedia,: nem· aceit.o . 
iudo quanto o projecto colitém, nem poss9 acom- . 
panhar ao illustre impugaoador em todaa ·a.e 
couideraçõâl quefez. . . .. '~ ,-

Ht. .n.o projecto dispçsições q1\e melhoram a 
lei de t879; outr1111 que prejudicam os -intuitos 
do .legillador e ontru que merece~ aa censu-
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ru feitas pelo íllustre deputado por Santa Ca
tharina.. . 

Trata-se de um projecto derog&wrfo, am
plia.ti vo e complementar de diversas· disposições 
da. lei de i5 de Março de :l879; mas esta lei não 
está em plena execução, principalmente tanto 
na parte penal como ne. parte reguladort\ da 
prova por falta de regulamento. 

Qaa.u.do o piiz reclama providencias tanden
lea a sub11lituição do braço escravo, quando um 
dos meios, pelos quaes .ee pMa fornecer â la
voura tanto o braço estrangeiro como o na
cional, e a lei reguladora do contracto de loca
ção de serviços, o partido libel'll.11 apezar de 
estar ha tantos 11nnos no poder, tem deixado de 
dar execução a lei de :15 de Março de.i879. 

O SR. RA.TIBBON.A. dà. um apàrt.e. 
o SR. MANOEL PoB.TELLA. ·: - O nobre de

putado aabe que ·nesta. que11tã), como em todaa 
da me-.im.a natureia, não me domina o espi~ 
rito partidario ; não é porque eu· seja con
servador que .asaím me expresso ; mas porque 
vejo q_lle o governo liberal não consulton ·os 
interesses do paiz deixando ae tornar. elfectiva 
a vontade do poder legislativo~ não expedindo 
regulamento par& a.·execução da lei, e assim 
privando-nos de verifica.r pela pratica em que 
. pontos ella. precisa de modificações 011 al~ra
çc:ies. 

-Senhores, quando no ·domi:nio·do partido con
serva.dor foi resolvida. pela. lei de z.8 · de Se
tembro de i87i a extincção gradual do elemento 
servil o gabie.ete de en~ -e o que o succede.u 
procuraram pelos .meios ao seu alcanca habi
litar a classe agricola já para conhecer as 
con:liçõe.s em que estava, jà. para preparar-se 
com os maias precisos para'V~neer as difficul
dades que a acção do tempo teria de produ2ir 
com a gradual diminuição do ·braço escravo. 

o SR. RATISBON'A:-0 partido de~. E11:. tam
bem não a.D.dou bem li.esta. parte; descuroa. da. 
execução da lei de -28 de ~etembro ; não a re
gula.menton; nem.se lembrou de regulal'izar o 
semço dos ~ber.tofi. 

'O Sa. MANO'Et. Po11:i:Ei.tt·a::__;l'érdõe-me o no-· 
bre depl!ta.do;. eu responderei ao aparte com que 
me :honra. Dii:-me :S. E:s:. qne o partido con
servador dão providenciou eobre ·& «1:ecuçit1>·d& 
lei de 28 de Setembro •. Não ha maior injastiçs.. 
Senhores, a. -qlle'tão ,da. substituição do :tra
b~lho e11cravo pelo trabalhoJivre quer11acional 

. quer estrangeiro, ·é muito· coml}leu_ ·o go
verno que a resol~n em pam .com•aquella· 
lei & de modo ·oonctllltaneo -com os d.llteresees do 
paiz, motivo P91" que a ni.esma ~i foi recebida. . 
com applauso pela .:na~o, · precisava . ter toda. 
a prudenei'a, toda ·a. -cautela. neste 1U1aumpto; 
dahi a necessidade de :todOIJ os actos que foi 
suecessivamente praticando. ·' 

.Nã'o duvidou vir em aw:ilio de quatro ·pro
vincias, Rio de Janeiro, Minas.., $. P&ul1> .e 
Espir.ifo Santo pela .disposição legialati va que 
am(>lion o .prazo concedido ao Banco do Briuil 
pit.re. 1eCOlhimen.to das suas notas, m?dis.nte 
a obrigaçãe> de fazer o banco .empresumoa ã 
la.vonra até ã quantia de 25.000:000$ ajuro 
de 6 °/0 e omo!."l&ção de 5 °/0 medida que 
muito favoreceu a classe ag!'icola dessas qua
tro provincia.11. 

Pela. lei de·6 de ·Novembro de 1875 Jlt'Ocurou 
satisfazer a "UeoeBSidade gerahnellte reconhe
cida. de habilitai' a lavoura de todo o paiz com o 
capital preciso para desenvolver a ~ua esphera 
de acção e solver os seoa com.prom1ssosonero
aissi mos por dividas, cujos _j urDs se elevavam 
de 12 a 74 Q/o· · 

E por outra. lei do m:esmo a.nno de 1875 au
torizou a garantia de j o.ros aos ca.pitaea empre
gados em enge~hos centraes. q?e se ee_tabel~ 
cessem nas ·diversas provmc1as, -providencia 
cujo fim era. 11il'o só augmen.ta·r e melhoraT a 
producção do assucar com? <facilitar a so.bsti
tuição do trabalho; cumpnndo'Ilão esquecer que 
parte do capital dessas emprezas fõra destina.
da a·emprestimo;i li. lavoura que ellas serviSllem. 

Ve portanto o ·nobre deputado qoe não teni 
razãe :na. censura que faz á situação conserva
dora • 

O Sll. 'R.1.nsBON.&. .-E' a todos •. 
O Sa. M.\.NOli:L Poa'l:ELL.&. : - Mas eu ·estou 

defendendo<> gabinete .conservador gue fez a ·r.,.. 
for.11ui;.de .i87i e.o seu successor·; ambos com
prehenderam .o pensamento que ·presidiu. á 
adopção.da lei~ e por este ·conju.ncto de .medi
daa mostraram qne attendÍJlm ás necessidades 
da la.vonra.. . · 

Mas o ·nobre deputado au.'": não se ·regul.s.
ment.ou ·a 'lei. A. lei é de 1871 e teve os regula
mentos quer em i87'l, guer em f872;·e·por élles 
se ·vê perfeitamente o moao por qna o governo 
procedeu a respeito desta questlo delicada. 0 
que devia fazer msis ~ 

Estava. feita a Teforma. Era preciso que a. la
voura, ·confiando nos efl'eitos 'dessa. lei hum.a
onit11ria, contaBl!e com estabiliilade. Os ·gabi
netes conservsdores procuraram, na. execuçio 
da lei, cDrreaponder ao pensiom.ento do legi&
lador; mas o que fez a·este respeito a liituacão 
liberal, -pergunto ea ao nobre deputa.fo ~ 

Nó3 vimos que part~ do fündode ema.ncipa.Ção 
foi conservado no Thesouro Nacional,·sem ter·o 
.destinil mal'Ca.do ·pela 'lei de 28 de Setembro; 

Cl Sa. MA.c-=DoWJ!.LL:- 25 º[o . 
O Sa. MANOEL P-OB.TELLA.:·- .25 •/o, eamo 

bem· diz o nobre de_patado, o governo entendeu 
dever de$ti~ :para. .educa_Çio de · ingenuo11. 
fApar.te1). 

Ma não e ed isto. 
Aasim não só mandou .em .1874 proceder ao: 

inq u~ri lo d& lavoura. veritican lo-a~ p~r eue in- O Sa. . .AiusT1ms SPUIOLA. dá um •.PJr&e. 
quento que sómente .em l5 prov1ncias ·do foi- · O Sa. M4Nom. PoaULLA.: -COm relaQlo ' 
perio a. divida hypothecaria ~&tingia a cifra. data talvez V. Ex. tenha razio. 
superiqr a. :139.000:000$, e :a. dirida .nf.o'4!'11· · Parece-me queaó em i880, no mini.terio do 
rantida por hypotbeca ,era, Rperi<lr .ao ·duplo. conselheiro.Sa.rain foi .a~larado que 11ocliam 
desta <p1a.ntia, ·CO!llO ,tambein .mandou 'Proceder? ·rl!v.erier aoi:ando ~ euwacipaçio os25·0f., delle 

. em · .1877 .à 6'\atllitica ~la. · · até então ded112id011. 
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Ma~, como dizia, em. res1.lDsta ainiobre depu- O Sa. Aru:sTIDJ:S SPINOU :-V. Ex. está se 
tado que me honrou com O· seu aparte, qual a preooeupa.ndo muito· c0m este assnmpto, fá
execação que· tem dado a situação libeTal á lei zendo ac~es politieas ~ entremos na dis
de 28 de Setembro, a :e.ão eer a distribuição do cussão da ma teria, que é importante. 
fundo de emancipação r o S:a. MANOEL Poll.Tl!:Lr..A :- Eu não podia 

O Sa. RATISBONA :-Era. o que podia. fazer. dei~r de tomar em consideração o aparte da 
o Sn. :M.il!OEL PoaTELLA. : _ Si era 0 que nobre deputado pele> Cea.rn. Quando assim tem 

p0dia. fazer, como censura. 0 nobre deputado os procedido a situação libei:al, o illastre chefe do 
·gabinetes conservadores por não. terem feito gabinete actual, soltando seus balões de e:npe
mais 1 1·iencia, agita. a questão, sem que todavfa se 

conheç;i; as idéas que tem combina.do. 
O Sn. RATillBONA.: -Ett não 1iz censura neste O Sa. ·Alu:sTioES SPrnou: - Espere pelo 

sentido.. Ambos os: partidos não .têm andado projecto. 
muito bem nesta. questão': censuro, não o que· 
89 fez, ma.so 0 que 83 ·deixou. de. fazer. O SR. ÀLMErDA NOGUEIRA :- O projecto não 

póde deixar de esta.r de harmonia. com. o pro• 
O SR- MANOEL PoRTELLA:-Entio não com- gra.rnma. do governo. 

prehendi o aparte do nobre deputado. O Sll. ÂlUSTIDES SPINOLA :- o progra.mma. 
O SR. RA'I:ISBONA : - Tenho notado isso. pe.:l.e tão pouco. 

· O Sn. MANOEL PORTELLA:-Pa.l'êceu~me que O SR-MA.NOEL PonTELLA:-Terminando a. res~ 
S. Ex. censurava OB gabinetes conservadores posta. que entendi dever dar ao aparte do nobre 
~r não terem dado e:x:eeução á lei; entretanto, depul;ado, faço votos para que o partido liberal, 
.e o proprio a confasaa.l.' que. a. situa~ão. liberal. que, ao tempo dll. elaboração da lei de i871, 
n!io tem feito ma.is_ e decláraque era O· q_oe podia mostrou quer~r ir além dos limites que el!a 
fa:11er. Si é assim, não ha zarão IJara censu:ra traçava, mas que na execação dessa mesma. :~i 
aos governos conservadores ; mns a situação tern se conservado muito aq uem de ta.es limites, 
liberal .p0dia. füi er mais, porque lia disposições dê. copia. de si, ~hindo do silencio a. q ae se tem 
da. lei completamente esci.ueciila.e. imposto. 

O Sa. RA.TisBONA.:- Por uns e por outros. Volta.ado ao.objecto em discussão, eu notava, 
O S11.. M.{t-l'OEL PoRTELLA:- Si procurarmos qua.ndo fui interrompido, que a lei de 15 de 

saber o destino que tiveram os 19.000 libertos Março de 1879 não· está em. plena e::i:ecuç . .:ia. 
pelo fWldo de emancipação, onde se acham · PelD aviso circular de 8 de Maio de. !8&0,. o 
elle11, em que se empregam, e por quaes con- governo declarou aos presidentes de provincia. 
tractos estão snjeitos ao· trs.balho, nenham dos que, apezar de não ter sido expedido regula
gabinetes liberaes po:lerá respon~er. lnGnto l)ara a e:i:ecnçiío da. lei de fü de Março 

·de 1879, podia. ella. ser cumprida,, salvas aa dis-
0 Sa. &!.TisBONA::- Nem os conservadores. posições dos a.rls. 8, 25 e 31. 

O Sa. MANoJCL PoRTEU.A:-.Ms.s o. nob~ Os artigos 8, 2~ e 31 da lei.sãoe:cacta.mente 
deputa.do sabe que o govemo conservador ini- _a.qnelles qae respeitam a disposições mnito 
ciou . a execução da. lei, a applicação do fundo imporla.ntes e cuja. regnlamentaçio era indis
de ems.n.cipa~; entretanto a aituaçi<> liberal, pensa.vel para que se pudesse conaide1-al-a. em 
qoe. domina. ha 7 annos e. q_ue podia f11.1.er e::.;.ecução. Um delles refere-se· á penalidade. 
muito dentro dos limites da 101, n~ deu de- Ora., 0 nobre deputado por Santa. Ca.th&rina 
monstração de. sua."· solicitude. Sómente ha fez da. par~ penal. .um dos ponto! ma.is nota'" 
pouco· tempo o presidente do Espirito. Sa.nt~ vais da sua argumentação ; entretanto essa 
chamou a a.ttenção doe jaizes de orphios para. pe.?te penal não teve a.tá hoje exe~ução, por
e.eaa. parte da lei de 28 de Setembro. Percorram- que 0 governo, por a.quelle a.viso circular, de~ 
se os. relatorios do .Ministerio· da Agricultura, clarou que ella nil:o podia· ser cumprida. Si ella · 
e nada se encontrarà. a. respeito. não foi cumprida. e não esta em execttçiro, como 

A lei. dispõe que os juizes ·de orphãos té- pódeattribuir-lhe o nobre deputado todo o mal,· 
nham in20pecção sobre as associações emanei- que diz ter lía.vido desde então)aTa a. ii:nmigra
padoras ~ mas· nos- rela~rios ~.º govern,o guarda~ ção estrangeira ~ .•• 
se ·o mais hmentavel. silenc10 a respeito. A lei O ontro artigo reepefü.- á. prova do contracto: 
nio tem tido completa exeeação. tamberil não esta regulamenta.do·. 

6 SR. RATISBONA. :-Infelizmente, não é só a Basta que nestes dous pontos substancia.as, 
: r". speito dessa lei que tem havido fülta. de prova dó eoatraoto · e penalidada pelas infra.e-

., ções deste, a lei não tenha sido regulamentada 
caidado. para ·qae se reconheça qae não tQJll sido el.la 

O· SR. MANOl!lL PoaTELL! :-Infofü:mente; obstii.culo ao·desenvolvilnento: da. immigraçio. 
diz bem V. Ex .. Fazemos muitas vezes leis para Sr. presidente, em 1869 foi .. apresentado 
&arem a.panas nas collecções. · ·. nesta. ca.mara. um projecto de l9i . reguladora 

o Sa •. M'Ac·DOWllLl. :-Ou. pa.n infringil-:is~ do contracto de locação de serviços: em 1874 
a. commissão de justiça civil deu parecer, con-

0 Sa.. MANOEL PoatlllLLA :.:...o~ para ilimn- cluindo pels. sus.-adopção; e eni f875 foi a.p-
gil-a.1, como bem.diz o nobre depntado. provado tal qual, menos os dons:· ultimos a.rti~ 

A censura., porta.nto, a~ partido· conser'!"8-dor gos, 9.ºe isentavam do_ recruta.men.to, entro 
.' e inabivel, ao P.lalllº que e procedente a. qae 611 em vi:gor, e dur!'-nte o i:empo doeon~ct.o 05 10-
~ & aitua.ção liberal. . . eadores de se"iço agricoh e domestico. · 
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o projeeto era geral, eomprehendi& o ser- · 
. viço da .l&voura e o serviço domestico ; mas niio 
comprehendia o eerviço doa estrangeiro•: ·re
mettido para o senado,soffte11 ahi, em 1877, al
teraçã:o prot'nnda. uma. substituição, pód&-se 
dizer, devida em grande pa:rte, sinão es:cluei
vamente, as em0ndaa off'erecidas pelo 1inado 
conselheit•o Nabnco. Em 1879 a ca.mar& :não du
vidou adopta.l-o nr. fõrm.a emenib.da pelo se
na.do . 

Assim foi dasnatnrado o pensamento da <:a
mara. o projf.leto que ella adopton em t875 não 
l"egufava. o contra.cto d~ locação de s~rvi~os de 
estrangeiros nem exclns1vamente o da locação 
de serviços agricolaa; mas as emend'ls do senado 
o tornaram restricto á. la.voura e comprehensivo 
da locaçãO de serviços nãosô denacionaes eomo 
de eatra.ngeiros. 

Adop ta do na fót'ma emendada. pelo sena.do ·Ó. 
elle a lai de 15 de Março d2 1879, a que 8e re· 
fere o projecto em discussão. 

.um anno depois o gvverno; pelo a.viiio citado, 
ma.niou q11e fosse cumprida es3a. lei. menos na. 
pa.rte rela.tiva. sos tl"es artigos que· mencionei e 
a.tê hoje não deu-lhe regnlamento. Nos relato
rios do 'Ministerio da Agricnltura.. não encont.ro 
informação alguma a respeito desta lei, d~es 
não consta. a. razão por que o governo 'não deu· · 
lhe regnlamento e n9m que resaltadoa, bons ou 
maus, telll ella dado. Este ·silencio é mnito 
significativo, e não ·menos significativo me pa
rece o silencio do gabinete actual nestii. dis
cussão. · 

Quando o gabinete no seu progra.mma declan 
desejar medidas relativas á immigraçilo e ao 
contracto de locaç.!lo de serviços, nós preciaa
moe saber qual é o seu p~mento aobre o 
proj ecto em discussão, o que quer o governo, si 
a.ceita. o projecto tal qual, ou si· quer o1ferecer 
emendas. E' preciso que a ca.niara. conheça o 
pensamento do governo. Elle,que fez da lo
cação de aerviços e da immigraçio pont.os do 
setl \lrogramma, conserva-se silencioeo ! Será 
poas1Tel que não tenhamos a pala.V?a do go
verno a reapeito· de assumpto lio importante t 

O ·Sa. RoDll.IGmcs PE1~om:-Creio que a ca· 
mara tem a11tonom.ia sobre 01Jte assumpto •. 

O Sa. MANOEL Pou&LLA.:- Sobre ieso Dão 
à.a davida. ; & carnarr. póde reaolver a respeito 
do objecto; ma.s, desde que não basta a. lei e é 
preciso o seu regulamento, torna-se necessi:.
rio que o governC> ma.ni.felÍte. o penss.meii.to q11e 
·t~m. a. respeito desta. lei e do projecto que a ell& 
se prende; (Apartes.) . 

Por isso disse e repito : o silencio que a~ 
encon~a. DOS relatorioe do Miniaterio da Agri· 
cultura desde então até agora.; me faz crer 
!lºe o· governo nlo tem cnrado de11te ~pto 
1mportaute., . _ . . . . 

O Sa. Ro»luG0:11 Parzoto dei um aparte. 
O Sa. l\UNO:st. Poa.T&&.u:-Perdóe-me o no

bre · depatado; o gol'erno niro póde ignorar a 
exiatencia deste projecto, nlo póda ignon.r 
9. ue sobre eate· proJ•cto hoaH parecer. Dlo póde 
1g110.rar que eate projecto jà foi a.pprovado em 
~ ª <hscussão. 

E' pojs-o'brigação aua, agora que o projeeto 
e11li. em 2a discuS!Jão. vir â camara ·com o con
curso de ana experieocia., de suas luzes; da.a 
inform!l~Õ9!! que tem doa diversos presiden~a 
de província., com relação â execuçã:o da. IGi. 
(Apartes.) 

E acrescentarei, Sr. presidente, que é tanto 
ma.is indispenes.vel, q11e o governo a.Birim .pro
ceda, quando recordo-me de que no millistel'io 
passado o honrado ministro · da agricultura, o 
Sr . conaelheiro Affonso -Patina, dirigiu circ:;
laras ás presidencia.s de prol'i.ucia.s , . pedindo 
informaçõe.a, . e ouvi11. a. diversas sociedades 
agricolae, e entre ellas a Auxiliadora da. Agri
cultura. em· P.ernambllco, p~racendo-me,. mas 
não podendo affirmar, que S. Ex. encarregou 
ao honrado Sr. consellioiro Ca.naanaão de Si
nimbú de, examinando· a lei e :i.s informações 
prestadas a respeito, e1Itittir parecer. 

A11 informações fjOlieitadas e o parecer pedido 
fl pesssoa. tão auloriZada não constam do rela.
lorio de S. Ex., m~s devem estar na Secl'eLaria 
dl\ Agricitlh1ra, e não podem deixar de inter.~ 
sar a discuesão do projecto. 
· ·Ea espero pi>is que o honrado Sr. ministro da 

agricultura nãO deixará que a discussão prosiga 
sem trazar-nos ess;is inform9ções e manife3~r 
o peneame11to do governo. (Apoiado$.) 

Senhores, sinto nlio poder acompanhar o il
lustre deputa lo por .Sa.ut& Catharina. naa consi
derações que fez sobr3 a immigração. 

Não me parecem procedentes .as : ca.uae.s ·que 
S. Ex. assignala como juati.fü:~tins do pouco 
desenvolvimento· que tem tido a im.migraçlo 
estrangeira. S. ·Ex', . diz que a causa, que . para 
eye mallogro mais tem iD1lu.ido, é a nossa de
feituoga legial39ão, qne do estrangeiro colono 
fa.z servo d& gléba., qw.ndo não o substitatD do 
escravo. · ·. 

E' uma illueio. Noa relatorios do Ministerio · 
da. Agric llltun. não se eDcontra.,entre as calisa.1 
a que diveraoa miniatros tem attribuido o pouco 
de~nvolvimento d& !.mmigração, a pen&lidade 
estabelecida na lei de 11 de Olltubro de t8g7, 

A penalidade maia grave é a da lei de i879, 
mas eats. ainda do t'oi applicad&, por fa.lt& de 
regulamento . 

S. Ex. foi o primeiro a declarar que estava 
certo de que oa fazendeiroe lóeatarios não re
correriam a. eBÍa penalidade. 

Tambem não creio que saja a causa a exia-
teucia. do elemento a~r.nl no .BráZil . . 
· Nóa temos a. prova. 'e111 contrario nos proprioa 
Estados·Uniios (apoiados), para ·ande nunca. 
deixou de affi.uir a immigraçíío apezar do cle-
mento servil. · · 
- :.A província de S. Paulo, onde o elemento 
servil predomina., é entreta.nto a que mais 
se avantaja na·acquisiçio de braços estran
geiroe. ~utes mesmo . que. pela. lei de i850 -
fossem 'trancados os pot'tos do Brazil ao tra.ti.co 
afrioano, nlo tivemos em !817 a colon.ia'Nova
Friburgo, em i~ a da S. Leopoldo~ no Rio 
Grande do Sul 7 (Âptlt'tes .) · 

Senhores, o estrangeiro, vindo ao Brazil, tem 
em vista. o aeu futuro,. o aeu bem-estar; .consti
tuir·M 11roprietario. Ningttem ·presume.. que o· 
bnr.ço estrugeit'o ha.·de anbetiiuir de·prompto 
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e compietamente o br11.90 esenvo ; em pequena 
escala 6 ~ivel que isto ae conaig&. 
· · A imm1graçlo e11ropéa, eomo foi dito em um 
doe rel.atorios do Ministerio da Agricultura, 
não se llda.pt.a ao regimen do nosso trabalho 
agricola, que impossivel é transformar d 9 um 
dia para. oo.tro ; muito tempo terà ainda de 
decorrer para que a. transformação ae opere. 
A grande industria. a.grieola. nacional do ca.fé, 
da canna de assacar, do a.lgodão, etc., não 
deixar& de resentir-se da suppreas!f.o do braço 
escra.vo; mas com o trabalho estrangeiro se 
desenvolverá a pequena. propl'ieda.de e novas 
induatrias serão exploradas : anecederá o que 
vemos no· Rio Grande do Sul, onde ha talvez 
mais de 200.000 allemães. 
· O nobre dep11tli.do fez ha pouco em seu 

aparte referencia. á província do Pará. Nas 
provincias do norte a differença do clima. influa 
muito para que ella.a não possam confiar como as 
do 8111 na immigraçãQ est.rangeira. Ha, porém, 
uma compenaa.ção, e é que lá o braço nacional 
presta-se mais ao serviço agricola, e é por isso 
que,apezar da diminuição q11e tem havido na. po
pulaçio escra.va.,quer devida. ao cholera em 1856, 
quer devida. á. el:portaçio pa.ra. o Sul, a. pro· 
ducção, em vez de diminuir, tem augmentado, 
concorrendo mnho poderosain~nte para is&o o 
aperfeiçoamento dos mac:hinismos, e mais acti-
-v1dade e perseverança dos agricultores . . 

A razão disto, direi ao nobre deputado, é a 
necessi'llade. Outr'ora, no norte (fallo pelo co
nhecimento que tenho da provincia de Pernam
buco), qoa.ndo a popula.çâO escrava. ·a.bundava, 
nio tinham os agricultoret necessidade de re
correr ao braço livre ; ma.s, em consequencia 
da escaaaez dos escravos, foram obrigados a 
·cbar.tar trabalhadores livres, a fazer-lbes con
ceselSea va.ntajosa.s, e disto tê111 tirado excelleote 
resultado alguns dos agricultores maia intel
ligentes e mais activos.; chega.ndo-ae a este 
resultado, como observa muito bem o nobre 
deputado meu oomproviociano, sem as grandes 
deapezas da colonizaç!f.o, porqua.nto dos •••••. 
'9. 000: ~ gastos com a ~oloni.zação no sul 
nem u1aa m1plha chegou pal'a o nom. 

E ' a necessidade, digo ao nobre deputndo : é 
a neceuidnde que ha. de f'j zer com qua no sul 
se opero a substituição do braço escravo. 

O Sa. RoDiumr:n P:e:rxoTo : - Trata-se com 
afinco. 

O Sa. MANOEL PoRTELl.A : - Sei, e só tenho 
moiivos para louvar a gra.nde propriedade do 
sul pelos esforços ~ue faz em dilferentes .p.ro
vincias para substituição do bra.ço escravo. 

E' uma empreza pat?'iotica. Os esforços que. 
para este fim tem empregado a provincia de 
S. Paulo são dig nos de todo o elogio. · 

. São conhecidas as ma.nifestações hayidas 
neste sentido por occa.siã:o da. reunião do. con
gl'esso a.gricola nas.ta cõrte, e111 i 878. Em geral 
es agricultores q12e nelle tomaram parte ma.-· 
nifestaràm-ae adhesos a substitnição do b~aço 
escravo; a. grande questão agitada. nesse eon
gre880· foi p~incipa.lmeute esta, e desde então 
a lavoura têm . se esforçado para a consecução 
deSl!e de.siMriztvm. . . · · · . 

O Sa. RoDlllGUES PEIXOTO di um aparte. 
A. 61 

O Sa. MA.Noi:L PoRTELL.&. :- Direi ao nobM 
deputado itUe o a.o:rilio de 25.000:000$ conti
nuou a · favorecer a lavoura das quatro pro
vincias do Sul, e que deü:on de ter .execução 
a lei de 6 de Novembro do :1875, que aliás 
fóra decretada em beneficiá de toda. a lavoura · 
do Imperio. 

Pelo modo por q11e me e::i:primo .não tenho 
em vista olfender a lavoura. do sal; ao eon· 
trario louvo-a pelos esforços que tem ampre
!!'11.cio na aoluçio de um problema que . não 
interessa. sóm,e,te á classe agricola., ma.a ao 
pa.iz inteiro. (Apoiados.) 

Na provincia de Pernambuco mais da metade 
da prodacção do a.sanear ó devida ao braço livre. 
(Apoiados.) · 

Tive occasião de dizei-o em acto official, em 
187i, oc:eaaião em qne manifestei a convenien
cia dos agricnltores não abrirem mão dos ser
viços dos inge11uos e ao mesmo tempo eàucal-os 
e dirigil-os convenientemente. 

Os proprietarios têm tido o bom senso, e 
consultado seus intereresses e os do Estado, não 
abrindo-mão desses serviços, e tratando bem Oll 

i ngenuos . 
Pouco mais de· 100sã.o os ingenuos até hoje 

entreg uea ao governo; e, noa relatorios do Mi
nisterio d& Agricultura. não se encontra men
ciona.do um só facto indiCl'tivo de abuso ou mau 
trato dos ingenuos. (Apoiados e apartes .)-

V. Ex. Sr. presidente, desclllpe-me a.inda 
esta. digressão, eu vou entrar no exame do pro
j ecto. . · 

O honrado depul.ado, q11e o imp11gnou, consi
dera o§ 1° o1fenaivo da. liberdade dos colonos, 
e prejudicial á. immigraçio; mas S. Eii:. nâo 
tem razio. 

Estou de acéõrdo com 011 autores do projecto 
qua.nto ao § 1°, ma.s não com a amplitude que 
lhe deram. 

.A lei de 1879 tem trea partes muito distinctas: 
a locaçilo simples , & parceria agrícola, a po.r-
ceria pecuaria. 

Comprehendo que, com rela.çlo a. estall dual 
e1peeies de locação, s~ja exigida. a escriptura 
publica oomo meio de prova. ; mas pa.n a pri
meira eapecie niio vejo neceBBidade da escrip
tura. publica, e, ao contrario, me parece que o 
escripto ·particular, meio admittido no § 1•, é 
preferivel, facilila. a celebração dos cou tratos 
e erita. as delongas e despeia.s inheren.les at 

. eS'Criptura publica.. (Apoiados.) . 
Acresce que esta. disposição esté na lei de 

1837, que exige como meiil de prova o escripto · 
·publico ou particular. Portanto, o projeclo rea-
. tabelece a disposição da lei d11 1837 e deroga a. 
da lei de 1879, que exige não só para a fórnia. 
como para a prova, a escriptura. publica. . 

O projecto bem como a lei de i 879 reg ulam 
contratos com estrangeiros e .-naaionaes: 
com relação a estes~ con vi.ria não e:rigir . o ea
cri pto como unico meio de prova. do contrato 
de locação de serviços; (Apartes .) 

En não ofi'erecerei emendas, mas 11ubmetto 
algumas considerações â apreciação dos dignos 
autores do projecto,afim.de que acol.ha.m aquellaa 
que julgarem procedentes. · · . 

Pareca-me que, tratando-sé de uma lei ·rela
tiva. a contratos com estrangeiros e: nacionaes, 
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não convêm: tornar essencial a escripttll'a pn- SeglÍDd~ a lei de 1837 não era. pncl.So.·eate:
blica ou particular. e_ sim admittir de prefer:en.- cortejo de formalidades pam a.10eaçio d°' ser
eia. a generalidade dia disposições do direito. vi9oa do menol"', ainda mesmo da menor orphio; 
civil aobi:e a prova dos rontratos. bastava a intervenção de um curador' especial;. 
-_Mas, ha ma.is. de um. ponto aqui neste- para- mae a lei de 1.879 uig-e, como.o § 2•, a iu.ter--

gr:apho: e fei&oll por · el!otipw particular, aasi- venção de divel'S&ll entidades. e a~. da proprio: 
gnados pelas partes e per duas teatemun·has. > menormaior·da i4. annos. Penso· que llio con..-

0. paragrapbo exige;.(limdo) <que a e.cri- vêm manter o. paragrapho tal qua.l.e3tii, p:i.re
pt.u"a particular -seja lançada em wn livro espe- cendo-me preferivel a lei de 1837. 
eial pelo eserivio de paz:, etc.~ registrada. noa O. paragrapho diz :-menores- orphãos; ma.a-. 
teiomos do art. 8•da lei.> - a-lei de.f837 eo ~ 6•_da lei de 1879,regulam:os. 

E' demasiada. a-.exigencia: registro no car- contratos da loc&ção de serviços, não BÓ de me,. 
torio de pa.z e registro na eamara Dlunieipal. no!'es orphãos _como de menores que 11iio são 

Que neeeeaidade ha. destes dous regi~trOI ~ orphãos. · 
E' Jll&is uma düficnldade. Todo o nosso fim. Ora, si o § 2' trata. apenas dos menores.or
deve ser facilitar os ·contratos de locação de phãos pôde-110 concluir que se referindo aos 

- serviços, ds.r-lhes todas aa garantias: de exe- menores qua nll.o são orpbã~s teve pôr fun ex-
eução. ' _ elair os contratoa com estes eelebr»doa. Este 

Pareee-me que, a ser erigido o regiat o, não foi de certo o pen.~amento dO' projecto ; mas. 
basta que seja. feito no ca.rtorio do escrivão d'e é conveoien\e·Dão dewr qualquer duvida. llà 

pai. execui;:ão,ptra;que quan ;o se-ti:atarda. loeaçãode--
Ae circomscrip~ões doa d'strictos de paz são serviços de-um menor representa.do por seu. pai,. 

muito mii.is limitadas do que. as; daa-manicipali- nâQ 110 entre em duvida si é preci110. que inter.--
dades ; _pó:le o locador ou o Ioeatario esta.r á venha.o curador. porq11e noa- termos- da. lei d&, 
grande distaneia da. sede do municipio, e ear- 1837, na. ausancia do pae,.tutor on. eerador,.i~ 
lhe, portanto, penoso e dispenàio10 fazer ore- _ tervinhll..C) Cll.ndor geraldofi colonos; e qoa-ndo, 
gist.ro na. camara municipal. elle não e;ij&tia nomeado pelo-governo ou:pelos 

O Sa. An:1nmi:s SPINOLA dil. um aparte. presidente•· de provinda. en nomeado pelae, 
o Sa. MANol!:L P01tTELLA.:-- Perdôe·me 0 · proprias sociedades, de· cclonizai;ão.- e na..ía.lts. 

nobre deputado ; es~a. disposição, a que se re• delis.a pelo. juiz. 
fere, é salutar ; attende _ de preferencia ao Tratando-se de contratoe de menores~ e~pe-
distri eto e ao manicipio ecn que está situad·o 0 cia:lisa!ldlMill' apenas os menores orphlOs,, Bi
predio onde devem ser· prestados os serviços. pBSsar· a projecto co1D1>-está,_ appareeeri d11Jtlda, 

Seja 0 contrato feito- llO districto ou muni- quando.aetrata:r-d& cele~ão de contrai.o com 
cipio da. resiJenoia de qualquer, ou d!l amba.s : menor, qae niW fôr orphio, sobt>e a neae1111idade 
as patt~e contrata.ntes, 0 proiecto erige-_ que do concureo de todas as entidades 41ie-o pa~a.-.. 

· - · · d - ~ · · · graplio' exige. 
o registro seJa fe1to no istrioto e ma01c1p10 0 paragrapho erige tambem 0 consentimento, · 
em que o predio estiver situado. do maior-de i4. a.nnoa. 

Portanto, entendo que são eec11sdos estes Ne11te "'"'to_. parece-me pref&rivel nlo faz&r-
dous registro3 e que basta ll!ll. r-- • 

o si. ÀNilll.ADB Fuwimu. : _ Nlo i necq- ~ficação nos princípios. geraes do diredo 
civil •. 

iario nenhulll. O Sa. RoDIUGUllls PJiaoTO : - C> -orphlo 
O Sa. MANo:er. PoaT111LLA.: - Eu declaro ao póle ter maia sympathia por um on outro-loca--

11.obre d-eputa.do que liesejo a maia ampla liber- tario~ 
dade ; lllo qnero q11e se estabeleça o regis-
tro como uma. obrigação, maac como uim. f&cul- O Sn .. AlUs1:lDES SPINow.:-E' o orphf.o maior 
dr.de, eomown düeito. de H. a!lllasjâ tem. cape.cidade pan. contra.tu. 

Eu. prefiro t> :registro voluntario ao obrjga.. o Sa. M.iliOEL. PonllLLA. ~ - Não julgo qll4 
torio ; caJa um dos cozitrstantea fará ou· Dão eue. oonsenHmento aeja oondic;ão. essencial para. 
regi1trar o co:ntraro COllforàie quizer, aem que a., validade do contrato do menor representa.do. 
a falta do i·egist.ro imporkl pena. pelo pai. _ . 

Nio diz o paragrapho quem de,:e requerer o - O §_4°, impago.a.:lo pelo illastre deputa>f<> por 
- registro, 8i o 1'.catario 11i o locador ;. aate ponto S'a.nta. Cath1ui11a, dispõe_ que na. locação ilos

deve ser· resolvido deade -quel' nio füI" aceita a servi:ços de_ ·menor; não_ se estipulará -dtiraçlG _ 
idêa de tornar voluntario-o registro. Tambem que transponha á mínol'idade, salvo sendo ~e.t'll. 
não diz- o paragra.pha ai. o registro & gratuito indemnização de despe:i:1111 ou po~ con®mt1a.ção 
ou retribuidO,e n9111te casa a quem cnmpre fuer em consequencia de ha.ver-fidtacb ao _cum2ri-. 
a desp$-z&. - men:w-- do contrato, nll:o- po.tendo, em ambos os-

Tambe111: para e_yi'8r·dlnidas convém.marcu eaeos, a pl'Ol"Ogação_- exceder- o prazo d& um 
Oll;ltazo em qt1e o registro ~ .l&l'_ raqmrido e JmDO. · 
~to. , - - Não concordo com a i111pugn~ feita pelo. 

Pe.slltlm~s ag0ra -ao § 2!>-que· tem referencia nobre dOputado, porque- este pat'llgrapho- est& 
aos §§· 4.-., a0 • P'llrei- conaideiaç!Jes a:-l'l!lspeito subordiiwio a outra dispoeiçõil'J do pro~to-;· 
delites tNI paragr&phoa- para. moatra.z:- O que :mae dMG ponderar o-seguinte: este. disposi)llio 
llellee lla -~~3Cei-taV1ll e o.que me· parece, dever éda lei de i82'9'; os autores 'do project.i>- aere&
ser rejeitado. O § 2<>- COl'l"elpc>11de,aeari. &da eentaram-lh& ttm&:eJ:~ <!1m$agrada, na· lei~ 
lel, o ,. 11m1. repiaclGCpo: ti materia regulado. de i837, sal1lo _sendo para i~~a'Ç{lo--.lle· -
pela lei.de 1837~-Dis-o- pue.gi.ir.plm. (Lê.) - de~•-o•por '1allde:m11açc'lo',... Cce%• . 
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Esta exeepç"ão acertadamente não foi ·l'epro

d112ida u& lei_ de 1879, e nio·· ha razio pani. 
ipe o seja no projecto·em dillcosdo. · · · . 

· Estabeleça-~e outro qo.alquet" ·meio ~lo qual
º Jocatario posisa haTer a indemnização do 
damno C\\oh.do pelo menor·_on o embobio daa 
&espeu.s que estefiz61.'. (A.pq.rt~.) 

O § 8° não póde ser· aceito. 
Os nobres deputado3, autore'3 do projecto, cer

tamante tiveram. os melhores desejos de guantir 
, . a sorte do menor; mas formnlaram ulll3.dispo

siçio qoe não póde s"er adoptada, pol"que. 11&o 
corre~ponde a tão)ouva.vel intuito_ _ . 

Trata-se da. loc.1M1ão de menores; na.o se dl.$· 
:tingue se orpbios-00 não. · 

O Sa. ARIS'l'.mEs SPmoL.1.:-Ne~ os sexos. 
O .Sn.. M.a.NOEL Ponn:Li..1.:- O .pnra~apho 

.diz-menores-: entende-tis, quer estej& ·sob o 
patrio podAr,quer este .tenha desapparecido. 

No § 2• usa.-se da expressão. - menores or
phãoa-; no§ So não ha. diatincção. 

6 Sa • .A.LJRIDA. NOGmuRA.:- Peço a palavra 
para respoAder. 

O Sa. MANOEL Po11.TJ:LLA.:- A di11p011içãodo 
§ 8o é genel"ica;m11a vejamos o que dispõe a lel 

· a.ctoal.e o que quer o projecto. 
'O .projecto diapiSe que nos contratos de loca

ção cetebi-~dos com menores (ol'ph!os ou nlto),o 
locatario ftcarà obriga.do pela quarta. ')Jarte doG 
wal'ior, que cõnservará em seu poder, p ara 
restituir ao menor, findo o contra.to. 

ls!o não é r.egule.r. 
A lei de !837 mandB.va., com ~odt. a &abede>

:ria, propria dos legislaliorea antigos," que,quan
do ee :fize.l!l!e conU-ato de locaçll:o com menores; 
M retire.sae do seu sala.rio o gwantum neces
aario pt.ra satisfação das deapeza1 peaaoaes do 
menor, COIIltau:to que não excedeaee de meta~ 
de do -salario. e o eicedente fo111e cónsel'Vado 
em poder do locatano, ae era pe990& noioria

·mente abonada., ou p'l'eltando fiança, e na 
falta de 1ian"° foase recolhido ao cofre de or-· 
phãoa ou ls th'laourariaa da sociedades de colo
Disaçlo; o· proi&oto do reproduziu .esta di1po
siçlo; deixa a qtiar~ parte do isahrio do menor 
&ntregne ·ao locate.rio,seja. ou não abonado ; llio 
distingoe si o menor é orphão ou do. 

Áo passo que o projecto aasioi· disp~ e nlo 
cogita do j •1ro qu.e deTe vencer a quantia de
positada, é bagta.nte severo para com o locador, 
mesmo a respeito do pa.gamento de juroa .• 

O SR. RonamuEs PEIXOTO: - Nessa parte a 
?isposição e.atá subordinad11o á regra do pro~ 
Jecto. . · _ , 

(Ha outr-0s apartes.) ·· . · 
O Sn.. MANOEL Po1tTELLA. : - E' neoe1s11rio 

emendaT ea\e paragrapho, de modo que 11 parte 
J'eat3nte <io sala rio do menor· seja recolhida ao 

. .cof~ dos orphios. ; -0, tratanio de 1DeDores, <i.ue 
do Aão orphãos; 9eja entregue ~pai. (Ãpoia-
tlcJ1.e apartes..)- . . . · 

. o § s~ não~ parece aei!ita-rel : dis~e que 
'DO eaao da trausferenda odo predió ruaUco, por 
~a.lquer mOO.o legal, ·não é necesaario o apra
suaento cio locador para-a ln.nafereucia do con
-trato de locaçã:o. 

Bata disposição. nlo é nova., •do· art. f.S da 
lei de 1879. Segundo este artigó, nãoé. n~ 
sario o aprazimento on intervenção do locador 
11a.ra que o locab.t>io trs.nstirt. o oootrato. 

O pe.ragnpho, portanto, reproduz a dispo
a;çio da. lei de 1879, mas esta não m~ parece 
digna. de aer mantida. 

Si o projecto dispuzesse que, no c~so ·de morte 
do loeatario, não :ficaria roto o contnno e 011 
locadores continua.riam a. prestar os seas servi
ços na propriedade, a.te que os horlciros do Jo
cabrio pudeS56DJ providenciar, ea eomprehen-
deria ess:l · disposição accorde com a legis1ação 
commercial; inas não se tra.t~ dietc>. 

Si tenho 20, 30, 40, · _ 50 trabalhadoo-es oon
tratados em minha propriedade agrícola, de
verá a van.da. dest& importar a. tre.nsferenci" dos 
contratos de · locação que :fiz com aquellea 
que eonfi.arom iim mim 1 ! · 

O nobre dapntado autor do projecw diese qne 
nesses contra.tos de locação tinha-se em 
vista roam â propriedade do que a pessoa a 
·qne t. propried .. de pertence. 

B' um engano de S- Ex.: no contrato de lo
cação, embora os serviços tenham de B(Jl' pres
tado& em c~rta e d~terminada localidada, ·qaem 
os presta tem muito em consideração a peSlltm 
do loca.ta.rio, 1111 condições de garantie. que este 
offereee para a boa execllçio do contrato. · 

O Sa. RomÚGUES P.111 :~0To:-As condiÇõea 
estão nu.das no contTato. 

O SR. M.A.No:mL PoB.T!llLLA:-Si estão fixa.das 
no contrato, po~ qu1úazio ha dea lei dispor que 
pa.ra. a il'S.nsferencia. do contrato de locaçlo 
não e preciso a intervenção do loca.dor 1 Man
tida esta di11posiç&o, poder--ae.á. dizer, como fez 
o llobre deputado par Santa Catharina, que a 
intenção do legislador é reduzir o colono, quer 
nacional~quer ealrangeiro,á. posição de escravo. 

Quando transfere a propriedade, o proprieta .. 
rio póde. transferir os seus escravos ; me.a nlo 
quero ds.r-lhe o direito de, tl''1ll11Íerindo s. prc>
pried&de, trs.1111ferir tambem os contratos de 
locação de aerviços que tenha com estrangei
ros ou nacionae1. 

Si o nobre depute.do por Santa CathaTina con• 
sidera perigoa. easa idéa. com relação .aos es .. 
.trangeiro1, eu Uimbem a considero principal• 
menta com relação aos naeioriaes. _ 
· -Est& idéa., digo ao nobre deputado e a todos 
aqnellee que &e interesaam lla aubatituição do 
braço· escravo pelo braço livre nacional ou es
trangeiro, esta. idéa não póde deixar de ser re
cebi.da com rnaito' desagrado pela popnlação 
livre, que 11e vai prestando a substituir o braço 
escra:f'o. 

O Sa.. PRr:~rn•N;x:....:. Noto ao nobre deputado 
que a hora es~á. finda. . :: 

o ·sa. °MANOEL PoRTELI.A.:- Permitta,.;me 
V. E:c mais alguns minutos e terminarei. 
· O § 6° foi objecto de censura. - -

Penso que si) deve dei:Iar que o locador e o 
locatario convencionem· entl"e si oa juros a pa
gar no cs.eo de rompimento do contra.to, seja de 
6 011 i.2 •/.,;.o que nio _convém .e que a l~i tau 
oa jnros. . . . · · · . . . 

O § 9o \l<)ntém dispoaição · qne ·n1o me parece 
prefei'iv~l & da lei. Diz élle. (U :) . 
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Na minha opinião deveria ser aattribuição 1 ·O Sa. ·Pmrn:a:NTll :-Peço ao nobre depu. 

eommcttida a qualquer doe 41uatro juizes de tado 11.ue &die aa eaae considerações para outra 
paz e não ao juiz de paz em eurcicio: facilita oecas1ã'.o, porque até o quarto de hora de tole· 
o trabalho e evita a difficulda.de da yerifieação ra.ncill. está esgotado. · 
de ter ou não estado em e:rercicio o juiz de o sa. MANOEL PoRTELLA :- Farei apenaa 
paz. uma consideração ~terminarei . . 

O § U diz. (U.) Chamo muito eapecialmente a attenção dos 
· l~ste pa.ra.grapbo é inteiramente novo. nobras deputa.dos para o§ 25; O projeetO neste 

Limito·me a dizer _que elle sappre a falta que ·pa.ragra.pho,tornando e:i::teusiva~ aos liber_toe e~b 
a. claaau~ de prestação de 11erv:1ços as_ di_spos1-

ae nota no art. 'Z'l dJ. lei. A comparação rle1111e ções · do § 20, acrescenta _ B'!m limite de 
artigo da lei com este para~ra.pho j ust.ifica de tempo. . 
alguma fórma a sua disposição. Sabe a camara 0 que quer isto dizer 1 Quer 

O§ 15 nã~ me. parece ac~i~avel. Ç:Ompre·. dizer que 0 lib~rto, com a clausula de prestação 
h.endo a ena disposição no dom1n10 d?. lei do re· de serviços, incorrGndo na penalidade do § 20, 
crutamento, mas desde que elle cessou, não. 1ica inteiramente fóra. das condições dos demais 
A lei do sorteio está em vigor,- e ainda ha livres, quer nacionaes, quer estrangeiros, Com 
poucos dias ouvimos o nobre deputado .m.ini11. relação a. estes, naeionaes ou estrangeiros., a 

-tro da guerra declarar que ia tratar da sua priaíio limita-se a um a.nno, mas, com relagão ao 
execução. · liberto n!o tem limite, ha de 1ical' preso pa-ra 

Esta disposição é perigvsa.; o regímen di?. lei umpre. · 
não o admitte (apoiados) ; e foi por isso que 0 SR. J. P&Nroo : _ Será. uma nova. escr9.-
esta camara, em 1875, não a.pprovou os dous W· 
timos artigos do projecto de 1869, que conaa.· vidã:o. 
gravam a .mesma disposição. O Sli. MANo:EL. PoRT.ELLA : - E:uctamente; 

O § 20 não me parece acaita.val. diz muto bem o. nobre deputado. · 
~enhores, trata-se aqui de punk. o locador, Faço ju$tiça aos sentiment<:is dos .illustres 

qiie jâ tem soffrido a primeira e segund::. pena.. autores do projecto; act"edito qne não estava na · 
(Lê:) · mente de SS. EE:x.. esta. penalida.de ine:z:pliea-

Parece-me preferivel a. dispostç!o do art, 75 vele injusfüicavel. · · 
da lei de 1879. , Sl.". presidente, t ermino agradGcendo a V. Ex. 

No ea.so previeto nestG paragrapho a lei esta- a benevole.iicia que se dignou ter para commigo. 
belece que 1lque ipso facto resolvido o con· Sinto não podsr dar desenvolvimento as consi
trato. del'a9Õ0s a que mataria tão importante se 

Senhores, primeiro que tudo b dii!iculdade pres\&. 
D& execuçlo de1&1to pena. O SR. J, Pi:Nmo :-V~ E:r; esclarecell muito 

Eu pe~gunto; ne1~e1 oentros, em que e~tlo à camara . . . 
as propr1ed&des agr1~olas1• ha obras publicas 1 0 Sa MA.NoJ:L PoaT•LLA:- E' poesivel que 
em 1ue o locador remUJSo 11rva por lante tem~ . d. 1 A . t 'b' tã te · -r

nto seja but.ante pata pagar ao locatauo eu aia. a v~ ~e .. r i. una, e en <? i:e1 occaai..., 
~!mo que lhe deve 1 de tl!rnar amda mata patent': a JUittça que faço 

Onde 89 cumprira a pena da nriaã:o com tra- aos ~lll!stt"es autores do proJOOto, bem com<? ao 
bl\lho ? Onde eetl!o 08 e.tabelecimento• em ue pntrioh9mo do !'-º~t"e deputado, seu ae!ero. un
ae posaa tornar exequivel esta pen&lida~e 1 pugna.dor, patriotismo que sou o prim~iro a 
Decret:lr urna pena para nilo Hl' cumprida:, reconhecer, mas que não exclae a n~ce~e.1dade 
nio me pa.rece acerta.do. de sermOll ma.nte!1~doros desse br~s1le1r1smo, 

Desde que o loca.dor 10 apresenta. nu con- que S .. E:s:. q~al1~ca de enfatua ~· mas ci.ue 
diçiles previstas neite paragrapho, 0 um homem e.u cona1dero 2nsp1rad~ no verdade.ll'o patr10-
incorregivel ; e bem dispoz a lei de 1879 man- hemo. (.Apoia~s; mu•to b6m, muito bdm. O 
dando que em ta.l caso fique rõto o contrato. orador e comprimentado.) 
E' prefet"ivel ao locatario perder a. lançar mão 
desses meios para uma indemnização porven-
t ura minima. 

o SR. RODRIGUES PEIXOTO dâ um a parte. 
O Sa. M.uioEL PoaTll:LLA: - Aproveito o· 

aparte do ·nobre deputado. Todos nós estamos 
deeejósoa de fazer um!}- lei, enjoe fructos sejam 
boneficos p:ira o paiz, e por isso devemos le
gislar para o presente. A ttenda S. Ex,_ que, 
si fizermos uma lei que no prêsente satisfaça. 
as necessidades, já.teremos feito muito. Pois 
si não temos .ainda o trabalho livre l:>Mtante 
desenvolvido, devemo• facilital-o do melhor 
modo "posai vel. 

Depois que h<!uver trabalhadores ein grande 
nut11ero, então será possivel adop\ar ou \tas dis
poaiç'5ell ; ma.s por ora. nlo ; devemo11 dar todas 
asfacilidades. (Apartos.) · 

Vido- pag~ 32 do Vol. IV' 

osr. Alcoforado Junior:
Aguardava alguma das· , propostaa do. po.:!er 
executivo, cuja. discussão costuma ser ampla 

.e~abr.A espaço a considerações de ol'dem geral, 
'para .que me fosae dado enunciar o me.ujuizo 
não só 80bre a actual situaçlo politica, que tan~ 
tos males tem causado à. no.ssa pa.tria, eomo. e11-
pecialruenle ~obre va.rios eerviços a cargo do 
·Mi11isterio da. Agricultura, e q ue 1e affectuam 
em minha provillcia, como por e:remplo~o me-
lhon.mento do iiorkl,engenhos centraes e estra
das de ferro. Em vista., porom, do estado ano-
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~alo em: que 11~ ~~ a ca.man em coiisequen
cia . do annunc10, .fe1Lo pelo nobre Sr. presi
dente do con.selho, de ser ella eft'ectivamente 
dillsol vida, apenas sejam votadas a.s leia de · 
meios indispensaveis á ma.roh~ reguhr da admi
Diatraçio publica; o um prindo-nos, porta nto,o de-
ver de abreviarmos os trabalhos para que haja. 
quanto antes a consulta ao paiz, sou fol"çado a. 
re:nuncia.r o proposito em· que me acha.v a, sam 
comtudo deixar de pedir,bem que.em considera
ções ra pidae, a. attenç.ão do Sr. ministro sobre 
os servil)os que indiquei, assim. como providen
cias adequadas e urgentemente-o:i:igidas pelo 
interesse publico. · 

o commercio da. . provincia, emquanto não do 
feitas as obras definitivas. Mas, se o governo 
continúa 11. regat~ar quantias aliás insufficien
tes para a. conservação dos serviços e exeaáção 
de trabalhos que não podem ser intem>mpidos 
sem perda total, visto que o porto do Recife 
pefa sua natureza. tende 11. ser aterrado de dia 
pan dia, e assim é de recaiar que em breve 
tempo :fique aquelle porto tranca.do á. nave
iação, 

Eu, como pernambucano, nifo pose" deixar de 
la.vrar um protesto contt'll isso, embora a pouca 
solicitada do governo me faça desoonfiar de que 
estou clamando no deserto. · 

Comel)arei pelo porto do Recife, o qua.l tem 
o direilo de ser conoiderado dos· de pi"irneira or- Outro melhoi"amento âe que o governo tem •e 
dem do Imperio, nã:o só pela importancis com- descurado, é o que se refere aos e.ngenhos cen
merdal daq11ella. cida.de, como pela. avultada traes. Os engenhos centraes, que em minha. 
a.rrecadaçio da. sua alfandega. provincia, como em toda a parte, foram rece-

Entreta.nto é notavel s.indiff'erença. do gover- bidos eom grande enthnsiasmo, porqne annun
no para com.os rnelhoramentos que são constim- ciavam como que uma nova era. de prosperidade 
temente reclamados como uma necessidade in~ para a. lavoura, infelizmente tiveram em Per
declinavel da minha provincia. Como V. Ex. narnbuco um pessimo começo de execução, por 
sabe, Sr. presidente, muito se tem escripto culpa, devo dizel-o com franqueza, do governo, 
sobre o porto do Recifü, indicando as obras a que consentiu fosaam inicia.doe e executa.dos os 
fazer, os melhoramentos a introduzir. trabalhos, sem a menor fisc:i.lisação. 

Q_uando. a opinião pubiica de minha. província E'incrivel, Sr. presidente, o que _se passou 
se impa.cienta reclamando a l."ealização desses na conetrucção dos engenhos centraes de Per
melhoramentos, que, quanto maia adiados,ma.is llQmbuoo ; e eu sinto não dispôr de maia tempo, 
urgentes se tornam, o governo apressa-se em e tam'bem não quero roabar a attenção da. ca
mandar para alli engenheiros nota.veis, os mara, para l."elatar minuciosa.mente o que sei 
quaes têm apresentado trabalhos e projectos por informações de pessoa. :fidedig-ria . 
.importantes, que infelizmente têm ficado ar- o Sa. GONÇALVEll FERB.EIRA : - O po.ueo 
chivados. 

Em 1882, si bem. me recordo, 
0 

Sr. Buar- escrupulO C;JOmeçou logo nas concessões. 
que de Ma.cedo, de saudou memoria., mandou O Sn. ALCOFORADO JuNron..-Emctamente, 
para. alli um nolavel en~enbeiro americano, e eu agradeço ·O aparte do nobre deputa.do, que 
que procedeu 11. Gstndo1 .erios e apresentou um sug;reriu-me llma observação que ia-me eaca
importa.nti111icno pNjecto. pando, e é que o governo não proceleu regu-

0 que pen1a. o governo de1110 e de outros pro- Jarcnente · nessa.s concessões, a.a quaes pela lei a 
jectos, e o quo pretende fuei· 1 No relato- pelo regulamento respectivo deviam s()r feitas de 
rio aprc1enLD.do 4 camara pelo ox-ministro d11r preferencia. a classe dos agricultores. Soniren
agricuhura nem uma piilavra 88 lê a esse de11-me moito que, tentando justificar à. irre
re1poito, e o q110 nelle vejo, de'lo dizel-o com galaridade que acabo da indicar e ~ue foi 
tri•tnza, ó o govorno rega.toando pequena.a qua.n- argnida por men nobre collega pelo 3° dLstricto 
tia11 jul~adas impr.-1oin li vela ó. cODHrvaçlo de Pernambueo, o nobre Sr. ex-ministro da. 
do1 serv10011 ~ qne &ll deatinndu. Para. qua a· airricultura. se lembrasse de apresentar uma 
ca.mara. aprecie o modo por que ail'.o tr11.tt1do• ne• razão, que é abaoluta.mente inaceitavel. Dia.e 
gociol!I tio •erio1 e de tanto interesse para 0 S. Ex. que não foi preferida. a classe dos agri
paiz, eu peço licen~a. pn.re. proceder à leitura cultores, porque não dispunha ella de capitaea. 
ao seguinte trecho do relaLorio (i~: Ora, p0rg11nto ·eu: os felizes concessiona.rios 

cOomp1radas os resultados dos doua ultimas estavam em molhares condições ? Pois os :i.gri
:mnos, ·verifica-se que não só foi jnferior, po- cultores, que são proprieLarios. não podiam com 
rém ma.is custoso 0 producto obtido no um- ma.is facilidade obter capita.as na Europa, ser· 
moanno; facto que deve ser attribniclo, diz 0 vindo mesmo de g11.I"ae.tia as suas propriedades, 
director, ao eatido do maWial e, á oocas- tanto mais quanto esses melhoramentos aff"e
sez daverbadestinada ao serviço.> ctam particular e immediatamente á e.lasse 

Eis ahi. Em consequencia da escassez da agricola. ~ . -
verba destinada aos serviços, os trabalhos da Mas,. dizia ea,SJ.". p1•esidenta, o moda por que 
conserva!>)ão do porto estão sendo feitos imper- infelizmente foram iniciadas a~ obras dos enge
feitam.ente. . nhos centraes foi . deplorav·e1, começando pelo 
· O. an:rio:passado, dovo lembrar ao nobre mi- de Cuyambuca. O edificio foi levantado contra 

itlstro, úm vapor da comF&llhia da Royal todas as regras d'a.rte e até sem plano, ·porque 
M aii pôde alli entrar, .com grande conten:.. · eu não pel"ce bo como pudesse ser aceito e a.p
tamen to para o commercio de minha provincie., provado o plano do engenho central de Cuyam
Si os trabalhos de excavaçiío pudessem con- buca,o qual, antes de ser colhida a. safra, desa.· 
tinuar a ser feitos regularmente, sem duvida bou completamente, porque não offereciam as 
nenh.uma. que ou troa vapo>"es alcançariam pe- \ paredes sufficü1nt& reaiatencia. a.o pellO da. co
netru naquelle porto com gnude proveito para beita e á.s vibraçõe11 do mecanismo. 
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"Fui informado de que -pelo plano primitivo 
e!lll!. coberta. de\<la eer feita com follta-de fel't'o 011. 
•eo ; ma.a n!o !lei pOI" que, foi elta. 1ubstimida. 
por telhas de barro, o qull augme11tou conaide
rav1dmente o ~so. 

Ainda mais; ou. porqüeo machinúuno eati
vesse mal montado,. 011 porque foas~, como ouvi 
Clizer, tão impresta.vel e imperf'eito qlle, tendo 
ido pa1'a o Emto,fôra. de lã. recambiado, o que 
é verdade é IJ.UEI, ~ntes de estar completo o en
genho·e Íl1nceione.udo :oeg\lla.rmente, hoa.ve :uma 
explosão que causoll ferimentos e mortes,. e 
logo depois uma outra l!Dhtevei11. Ora, eompre
hende a. ca.ma.ra a impressão t!olorosa que se
melhant~s occurrencias deviam ·Cll.llBa.r ao~ 
a,gricllltores de minha. província. Felizmente. 
doiv.O dizel-o, a comp:.ui.h.ill. trai.ou de indemnizar 
os prejuizos que ellee tiveram, maa por maior 
que fosse a indemniza~ão. ella não compensaria 
completa.mente os prejuizos causa.dos. O que 

· ac.ontece é que o desaniDlo lavra e os agricul
tores olham para ellSes melhoramentos, destina.
dos .a imprimir .à industria agricol 'l o r.naia ba • 
uefico movim~nto, com descon:fian~a. 0 alJpre
hensõ~s, resolvidos a renuncial-os: ieso é U.11'.lJ, 

ía.talida.de . · 

O SR.. 'ANDRA.tll!l FIGUJ:nu : -Póde f&llar oom. 
liberdade._; nós o ouviremos com todo o prazer. 
(ApoiadOi.) 

O Sa. ALC<1'Voa..rno Jmuoa : - ..• Nilo quero 
al'Awtr da attenção. dos colle>ga.s, que com ~nt" 
henevoiencia. me ouvem à esta. hora.. 

Como dizia.. ha. uma. fatalidade qlle peo;a 11obre 
a prõvine'iâ de Porna.mbueo, no que diz respeito 
a estradas de ferro: Alem do despendia de 
se>mmas a.ylll.tadaa, pala mór parhi conanmidaa 
com um enorme e e~ce3Sivo pe11soa.l, tem ha;vido 
uma morosida.cfo qu~ causa. 1"18 maior?il TeparQJI 
G dl'B!'-S"tado geral. . · 

O Sa. MANOEL PoRT111LW\:-Felizmente estão 
tendo a.ctivida.de, · 

·O Sa. At.eoFol\ADO lUNioR~-Além disso, nW> 
se tem segui.do 11~mpre 1\ melhor direcção, e o 
q tte acontece é que as estraiiaa em eerlo!l pc>ntoa, 
em vo:i: r!e 3.tt"aveeea1'am a zona. ma.ia fertil, vão 
por outra. im prod11eti va. . 

Tem sido est~ Jl. sorte das estrada.s de ferro 
de Perna.mbuco. 

fá. uio quero !:'aliar da primeira. ~ue foi man-· 
da.da. coil!ltruir, cujo IJ'echo inicial e hoje gel'al· 
m~nto reputa.do inconveniente. · 

PaTeei& que, em. vez de fr ao Cabo, a.traves
No estado em que se aeham as cousas, eando uma zon11, que não direi improdnctiva, 

9. u.ando a agricultura. da ca.nll3. de :i.ssuc!l.r não mas qu11 ~ bei~a. mar, onde os engenhos podem 
pólle competir com a beterraba. principal- encontrar transporia mllia facil e barato para. 
mente c:mtinuando esses antigos. a,pparelhos seus productos, ella podia. ter tomado outra di
que são nsadoa eai minha província, creio que recção, pois qne até ao Cabo póde dizer-se que 
desde o tempo ei:n qne .João Fa1·nandes Vieira é destinada a.o transporte de pa1sageiros. 
teve engenhos; e augmenta.ndo a. cultura da Ma.a isso é facto consummado ; e oecapar
beterraba progregsivame.nte, graças bmbem ao m.s-ei do prolongamento, não como desejava, 
ay.atema dfl protecçlo adoptado {)elos governos mas pérfunctoria.::nente, pel!Lll razões qae tenbo 
mais eolicitos M bem pnblico, qual a sorte .que expandido. · 
1e llcha.. reservada á agricnUara. da canna na E' regra geral qtte obras de certa. ordem, 
provincia. ~e Pernambuco ·1 uma vez começadaa, devem ser pro1eguid11s sem 

Por outro lado, a cries por que atra.ves11a. & interrupção e conaluidas ; mas naa obras do 
lavoara, sobrecarrega.dr. de compromitsoe, sem proIQngarnento adoptou-ae o plano desarrazoado 
elementos para. competir nOIJ mercados estran- de collleçar simults.nea.mente o trabalào em di
geiro~. cor:n 1eu1 prodtt~toe imperfeitos. que versas secções, aem auendel"-ae aos aerviço1 
apena.a alcançam preços pouco remuneradores, que eram maia urgentes. Si, eDceta.fas, fo11~em 
tendo dio.n te de ai a perspectiva da transforma.~ conclnidu as obras da i• sa09íio, haveria nlo 
C}lo proxima. e inentavel do trabalbo, incuta só van~gem para o publico, qo.~rae 11.provaitaria 
nos lw'l'l!.dore11 de minha província, e-posl!O ·da &strada até ao ponto e111 que o trafego p11-
falln.r em nou.e de alg1111s, apprehensões que deisa 1er aberto, como faeil se tornaria o tmna-
01 uerr11.m. porte dos ma.teriaes destinados á con1trucçlo 

O futuro,qul.l se lhes antolhl\ negro, talvez se dai secções consecutivas. 
realize, si, porventura, o got>erno não tomar As.~im não ·aconteceu. E qnGr o nobre mi
ao serio estae questões de engenhos centra.es, nistro saber de um ca110 nota.vel 1 À estrad"S e•· 
obviando os ao11sos por meio de uma fiscalização teve .como se.sabe estacionaria. por m1lito tempo 
s~vera e. além disso, promovendo a construcção em Palma.reB.Era. natural qlle se trata.ase doi pre
de estra:las de fer.ro, para qu~ os ;iroducto~ pos- fer.encia de conetrnir.a ponte sobre o rio Una. ; 
sam ser · facilmente ex]lortados e .Por prei;o mas o que 11e fez ~ Fez-se ums. ponte de luito 
moaieo. . · em Pimenteir34 a outr.a proviB()ria de madeira. 

Aproposito de estradas de ferro, eu direi, ··aobre o rio Una' de modo que, quando se devia 
com grande .desgosto, que minb.aproTinciatem franquear ao publico o prolongamento da ea-õ 
'9\do mnit·) infeliz. · trada, a ponte provisoria j:i ntto• podia prestai!' 

(!ofaer" -di•i:ior .de tempo, ·a1!:8im me tíves~e serviços, por estar deteriorada! 
cabido a ~:-ila-,ra em outra oecasiã'.o, [>a:-a. di11o- Não :tenho tempo, como já fui Ter, para tr:ata~ 
eotir -eete 'IU!!Almpto eom ·o .de'Se:nvolvimento que de outros . pantoa, assim oomo da. eskada. de ca..; 
&riggm C5 grande! int:ere•ees ligados á riaçio ruard, e preeiso ainda oceupar-me de outro· ai-. 
'fertea; mãe, alóm da hora adiant.ada do1 nOllsoe aum11to. . 
tra.bll.lhos, eu confes10-me &c&.'llhado pe.ta sit11a- Si mi.nha voz 1,mde~ ~r ouvidt. pelo gover• 
'Ção -dii camara. ~tnalmente; •, poia, limita?'- \ no, eu e hamaria. a 111a. attençlto pa nr. uma 91-
me-ei a utet'!IM' pert'anctoria1 conRi.deraçõe1, trada da ferro qu~ foi projectadf. em Perua111.
instigado pelo amcirdo iutereut publico. . huco G oot&TG gau.ntia. d& j1ll'O• da uaembléa 
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provincial~por eer consider.!d&. de grande faturo 
para a provincia. _ . : 

.Refil'o-m9 :.\ estrada de ferro que, parti11do da 
eataç&o do Ribeirão, 11a via-ferrea d& S. Fran
cisco, e pasaando pelo Bonito, vai ter á villa' de 
Pesqueira. · · 

CompreheDdendo a importa.neia de>Sa estuda 
e o benefici& que ella. trarà aos. oovos. daqu&ll.ui 
ferteis regiões, a presentei um. idJitivo qu11ondo 
a-e discutiu o orçam~nto da agricaltura, maa é 
eacasado dizer q a&l foi a sorte que teve. 

Esa!'- deliberação da camara_, que eu tflllt>eito, 
recebi-a, entretanto, com muito peza.r, pou te• 
nho a convicção de q_ue aa despezas qu1 se fi
ze1Sem co.m o nielhorain11Dto que propuz, seriam 
reproductivas. · 

Quem conhec&, como eu,_ a·quelhs paragens ; 
quem sabe que. o Bonito comprebende uma zona 
da8 nrai1 impGt'tantes e das- m'&i1 fertei!!·tla pro•. 
villcia. de Pel'naml>ueo, não póde dU'l'idar do 
têsnltado a~spi'Cioao daquella. estraà.11.. 

O que a:con\<Jee é que ·&ctiialmente os ls;bo-
l'iosos babitante11 daqueUa localidade, onde é 
~:s:tücsa a cultura da calll!a -de v.-ssucar, ~afé e 
'Ca'Cau, niio conseguem auferi-r·cfo se·n eaforÇ"C' e 
da feracidad-e d'e aol~ todo o provoito e.vantl\
-gem, porque a isso ae oppõem as grandes difli
culdade.s que emba-raçam e one'l'&m·O transporte 
dos productoa por tal fdrm~ que ae pó:le asse· 
garar que :fica.m este11 a'baol-vidOll em metade do 
Hll valOr pala.a deap~ da condueçlo_ 

O Sa. ULYBSU VIANN.A:- Até Bonito não h~ 
IM'rida. 
· O Sa. 'MANO&L Pon'l'JILLA. : -Com a r810luçlo 

que o governo pretende tomar aobre o r91gata., 
deve &Uendar A estrada da Cerro de q111 fali& o 
nobre deputado. (.!la outro1 opg,rld1 .• ) 

O Sa. ALOOJl'Oll..U>O Ju~uoa:-Sobre e.o ramal 
do Bonito pr1nclpolmente nilo .póde b11vor duviJa. 
<aiioiados), e hõje que o governo protonde di· 
1D1nuir OI bn.901 • lavoura, den om oompenH• 
9lo~dar-lhe facíl · meio de tra111pcate p1n 09 
proaucto1. 

O Sa. ANJ>lL\U .F1ooauu. : - Por ew 1'u!o 
Dia; e' & laVOUl'A nlo tiver bupt Dlo tO:'' 
prod11oto1 ·para tra.na11or&ar. 

-0 Sa. ALO~Oll41>0 JoNioa;- llu OJ bnooa 
lllD de aer a&ilatituido1 .e a. tr&uformaçlo do 
ttt.balho ha d9 H oper&r. 

Ia-me e1capando pildir a attençlo do go
.Y.erno sobre a estrada de S. FrADCiBl'-O, r&lati
VSm9nte ao modo. por que o e:;:rriço é alü pra.n;.. 
~~- ' . ' 

Os g eneros !Ujeitoa a despacho são reeobidoa 
89'111. Nllp-O'ltSt;biltdade &. estrada, de ·moio que, 
quaudG c~m ao aeu qelltino, r&r'e. é t. vez 
que não appsreeem reclamações pela di!e~enga 
do peao. 

fllan ma.ia raz9avel do qlM fazer ~ que 
9l!llas merca.:loriae eejam Teeebi<ks por peso e 

·~d.ida. ' 
Eu · emo qoe b.verâ alguma diiB.cnWf.de- com 

relação ao asaucar, que muitas vezes é ?W:aet
~ par& o merca.do em más c~ISea ela fa
lu:ioo e sem Ntu hem M:Ollàicionado. Podará,. 
portanto, dar-ae algama. diif~ de peao 
naturalmente por1ue. s t.e.Dho- ristu, 111.QÍtu. 

vezea grude qaantidade de mel ext.ravasaclo 
do aa•ucar. Mas isto não é. propriam611.t& uma,. 
impossibilidade, porque o transpor te do assacar. 
poderá s~r feito de outro modo, não havendo dif
ficaldade em ser o assuca~ secco reeebiló por 
peso s medida como os cereaes, algodã1>, etc. 

.AMm di11to eu ainda. ch:i.1110 a a ttenção de. 
S . Ex. o. Sr. ministro da ag1ücolturs. para.li 
eetação que Bfltá sen io construida no log!lr de
nominado Canhotinho •. 

Recebi. quando vim para a cõrte, u.m abaixo 
a.ssignado de diversos moradores daquella .zoDa,. 
recl&mando êontra n impropriedade do local
escol bido para. a.-eatação, qu~, Jit;em: ellea, é o 
pei« JIO'l'livel. _ · 

Recebendo· esta. represenb çil'.o, entandi maia 
çJuvenient& envial -o. ào Sr. D1·. Calaça, chef6 
do llerviço. Ma.1- ultimamente ainda por in!Ol"• 
maçõea-cneg11eiao conhecimen to de· que o e11.• 
ge!lh1üro niio ooncorda.va.abso:utamente com os 
habitantes da localidade e que a estação con
Linuava. a ser feita conforme o plano a~io· 
pt9do. 

Eu. chamo a. attenção de V. Er.. para eate 
ponto, pol"qo.e me parece.que em assumpto~ 
que niG ~o propria.meate de OTJ:em technica, 
aio muitu vezes ouvidas com proveito in
fo'rmações que miniatl"âm as pe19oas que ~ 
aid~m no logar, u qua• niro raro salvam OI 
profiuionae1 do commetterem erros d,i,mnoll'Os. 
Em todo caao, têm o direito de ser ouvidas e at
tendidu quando fa.z11m justas reclftlllaçiles, por 
1&rem imrnedi&t&mente j nt.et&3S&d&1. 

Com rela910 ao Miniaterio da. Agricultara alo 
elltu H con.sideraç~~a que eu me limito a fazer 
e queo:foreeo a conaideraça:o do Sr. ministro 
que .mo honra COID wa aUençifo. _ 

DeH.i-ris. oocupar-me Me&e momento de .,_ 
.1ampto1 da ordem politic& e de aetualidade, 
1obro os <11J&H 1e con~ntr.a a a.ttençlo de todo 
o 1_>1i1. M11 a circw1utancie. a riue allu:li no 
p1'1ncipio de mea dilcu1'I01 da achar•1e a ca
mara em 1itu"çlo e:r:cepcional, depois d\\ for .. 
mal deeb.raçil'.o, foita. pelo governo. de uma 
d~olaQão. . que eu do ui 19 chame n~ 
m.i.Dal ••• 

O Sa. Â.."ft>LU.DB· F!GaEm.A:-Annnnciada. 

O SR. ALC0.110.iu.oo J11euoa.: - ••.• ea ma 
julgo qu11ai sem direito de tomar contaa ao 
governo, qaanto áa occur.renciaa que ae.dera.m,. 
aoe motivos e ao objecto que. aa originaram, pa
racendo-me maia competanb. p:u:a isso· a.. f11· 
tura leg,ialatura. · · 

Davo, porém. assignalu .qu,,, liendo_, 1irm.e• oi 
pr .. !JaslUI. do goverllO. do diminuir 011 b.r.af811 
á l&wuu, oorre--1.he o dever. de· &omar: .pro'Wi-< 
danciaa promptaae bem combinadas P!ll'a; qu" 
sejam, o mooos d.;LrimentosaS; poe.sivelas cir ... 
cucnata.ncia.s a. . lj.Ue .. será. condeDUlad&. noua. 
princip&l. industru. _ 

Esta, infeliz insütaição da escruidlo; de ,qae1 
:a&ô ~Dl a. geração· actual a re1pooubilià(M~ 
mu cai• pernici09GI e«ei~ a:>tfre, nlo. ~ 
Mr es.ürpadà eem muita pn.deácia. e oircll8-
apectla. &eonaelhadu pelo .patriotismo. 

Tanho, Sr.;. presidente,. ~ minh:i. COllSCie~ 
&ran:tnilla. quanlo ao. voto.qQB ac:ibei. ele clu 
contra.o ~aete l..moçio.dé- eonll•·»QI •. Pm--
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tendem os exagerados malsina.r-nos,dando a nós. 
conservadores a odiosa. qualificação de escravo:1 
cratas, mas considero-me acima. disso e penso 
que Dão -podia proceder C0111 maà prudencia. 
DZIS actoaes cireumsta.ncias.de meu paiz. 

A esera.vidã'.o, como instituição. está de todo 
condemnada, e este resultado é uma das mais 
bellas conquistas dos tempos modernos. 
· A questão P, toda economica, e aesim não 
póde aer resolvida sinão por um conjuncto de 
medidas, que se inspirem em madura re!lexão 
e interpretem as necessidades de> )aiz. . 

A.ccreece, desde que o governo tez ques
tão de confiança. do projecto apresentado, 
dando a uma qnestão de ordem social, para. cuja. 
solui;io devem cooperar as lu7.e11 e o patriotis
mo dOB b razileiros, sem dist.incção de cõr polí
tica, categoria. e a natureza de questão parti
daria, eu, como conserva.:.lor, tinh& o dever de 
negar-lhe peremptoriamente o meu voto. · 

UM SR. DEPUTA.DO: - Por esta razão, sim 
senhor. 

O Sn.. ALCOFORADO Jt:rNIOR : - Mas eu não 
qaero discutir o.gora. esta questão ; eatou ape
n&S fazendo notar de passagem as razões de 

. meu voto, repétindo que tenho a minha. con-
sciencia tranquilla. Si errei, appello pa.ra a mi
nha provincia,que msj11lgará, e eu fica.rei satis
feito com o seu tJeredictum .. 
Approximamo-no~, Sr. presidente, do pleito 

eleitoral e eu peço permi1são para. ainda dizer 
alguma.a palavras em oonclus!io, 

(Or14.;am-se 1U1'erso1 apartas.) 
Peço aos nobres deput&do1 ~ue me pormittam 

continuar ; t enho pouca. pratica da tribuna e °' apart~• cortam o fio d.111 conaideraç&is que 
utoc ÍllZCIDdO . 

O Sa. P1ta1Dsm11:-E11 pti;c> aos nobres de
putll.do11 quo dei11;Gm continuar o orador. 

O Sn. A:uuJo P111Ho : - O orado1• tem-se 
mostrado Hnhor dll tribuu; vlli muilO be1m. 

O Sn. Au::oro1u.nn Ju111on: - Tratundo-11 
do pleito, Sr. preaidonte, que 1e o.pproxima., 
eu peço permi1sito para dizer, e nisto nlo vai 
uma oifen~a, que nlo acredito muito na. pro
inettida imparcialidade do governo. 

S. lix . o Sr . presidente do conselho, a quem 
rendo todas aa homenageDJ, sem. duvida, não 
poderá. cumprir a sua promessa., collocado na 
situação em que se acha. S. Ex., que na pre
sente situação tomou sobl'e seus hombros tarefa. 
tão ardna. e tão difficil, não poderá., de certo, 
desvencilhar-se das difficuldatles proven:i entes 
da oircnmstancia de ser pai•te no pleito eleitoral. 
S. Ex. não poderá. resistir á. tentaçllo de conse
guir, com o auxilio dos meios officiaes, o .maior 
numero. de apoiadores da sua politica. 
· E' po11Bivel, portanto, que eu nlío poau:vol· 

tar .ao recinto dos representantes 'd& nação e 
prevaleço-me da opportunidade, que agon. se 
.oferece, pa.ra desta. tribuna. manifealar mais 
uma . vez o meu reoonhecimento não 16 ao• 
meus amigoa G co-religionario1 ooroo aos illns
trea membros do p1rtido liberal do 9• diatricto 
de Pernambucl), que me honral'am com 01 aeng 
votos, usegurando-lhea connrvar i1111D11rredoura. 

lembrança da dietincç!o que me conferiram, in
vestindo-me de sua conúa.nça, como seu repre
sentante no parlamento. 

Seja qual !ór a posição que o destino me 
reserve, eu aerei eternamente grato e reco
nhecido a esta. honra, a mais elev-&da a que Gil 
podia aspirar e · que entretanto. reconheço ter 
sido immerecida. ( N lio apoiada!;.)' 

Teaho concluido. (Muito bem, muito bem. 
o orador. e feiicitado) .. 

~ 

Sd em 17 de JlllàO de 11184 
Vide pag. 2l3 do Vol . m 

O Sr. Olym.pio Valladão:
Nilo eaperava, Sr. presidente, que este pro
jecto, embora fazendo parte dl!. ordem do dia ha 
muito tempo, fosse hoje 11ubmettido .á. discuaa!o, 
Elle, porécn, interesse. grandemente â pr<>
vincia. que tenho a honra de repreeento.r nesta 
casa e á população desta c:Lpital; e por isto 
farei algumas considerações a respeito, tanto 
ma.is que não posso concordar com a opinião 
que caba de emittir o illustre kaàer da maio• 
ria. 

Procurarei o mais concisamente poasiv:el , 
ao que obriga-me o tempo limitado que resta 
para a discussão deste aseumpto , a.preciar 
algum~• dispoeiçõ~a do projecto; e depois 
pedirei ao governo provideneiae que muito hão 
de concorrer para melhorar aa condiçõe1 do 
abastecimenw d., Cat'ne verde á capital do Im.
perio, como p!Ll'a o desenvolvimento da indus-
tria plletoril na provincia de Minas, · 

O $1\, StLVJANO BB.ANnlo: - Póde otrerecer 
emendM a.o projecto. 

O Sl\. OLYkP!O VALLA.Dio:-0 projecLo que se 
discute contem diverll\e me:lidas que a eitpe-
1•iencia mostra serem efficazes para repl'imir o 
monapollo que tem constantemente dominado 
o commercie> de carnes verdes, com prejuízo 
dos prodnctores e consumidorea. Convém que 
eesae meios saiam empregados, mas não sei 
Ili convirá. que ' fiquem marcados em uma dis
posição legisla.tiva, que se apartará. do syste
ma creado pela Jei de :i0 de Outubro de 1828. 

Tão va.riavel é a fQrma do inonopolio, que 
me;lidas que hoje afiguram-se-nos proprias para. 
debellal-o , poderão amanhã ser-llle propi~ 
ciaa. 

9 projecto· estabelece a preferencia na ma.
ta.ni;a do gado a favor dos agentes da industria. 
pastoril. E' uma. dispo5ição muitissimo conve
niente, e seja-me licito ap~veitar o ,ensejo que 
ae me depara, afim de solicitar ao governo qae 
resolva quanto a.ntea o recurso, que interpoz 
o presidente da. e&mara municipal da. c~rte, 
da deciaã'.o que tomou a maioria deata. cor
por&ç!o. 

Regi• o serviço do lll&lado11ro de Santa Crn1 
o sy1t'lma. da livre concurrencia, o qual foi 
sub•tituldo pela preferencia, ea.b&ndo um terço 
da ma.ta.nça &OI õoiadeiroa ••• 
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O Sa. MoNTANDON:-Qwrndo devia ser a.me

tade pelo menos . 
O Sa. ÜLYMPIO V.u.L.u>Ão ..•• um terço 

aoa açougueiros e ontro aos marchantes. Por 
nltimo a camara municipal · declarou inteira.
mente livre o abatimento do gado. 

O Sa. S1Lv1.1.No BRANDÃo:-A ca.mara tomou 
essa resolução por maioria. de um voto, segundo 
. sou informado. · . 

O Sa. ÔLYMPIO VALLAo:io :.:...O illustre de
putado pelo 3• districto do Rio de Janeiro, que 
pr~cedea.-me na. tribuna, não for just~ na im
pugnação que fez ás reclamações que na tribuna 
desta casa e do senado e na imprensa ergueram· 
se, e:r.igindo o restabelecimento da preferencia, 
embora restricta, que tin.ham os boiadeiros . . 

O nobre deputado invocou o principio da. li
berdade de comrnercio, eon1 o qual julga. in
com pativel a. providencia. que o projecto encer
ra. Outro não é o signal que disting ue a liber
dll!le das transacções sinão a ausencia. de autori
dade estranha como arbitro das trocas . Não é a 
esta tim que propõe.se a preferencia. São muito 
especiaes e pouco conhecidas as condições deste 
ramo da commercio. Aposição do invernista e 
do boiadeiro ê a. 4a parte fraca, q ao, si não me
rece protecção, tem direito a obter garantias : 
trazendo o gado a.o nia.ta.iouro, vê-se constran
gido a. submetter-se ás imposições qt!e aão füitas 

. pelos intermed!arios. Eº preciso habilital-o 
para comp~tir oom os poderosos intermediarias: 
a prefêrencia hn. ·de assegurar este resul • 
ia.do. 

Absolnta.mente, não ; entretanto são · geraes 
os ela.mores que ergnem 03 prod11ctores, os 
q1111.e!i são os nnicos juízes de seus interesaea. 

O Sa. MoNTANDON :-A verdadeira liberdade 
ha. de nascer da adopção dessa medida. 
· O Sa. ÔLYMPio V Ai..LAD"lD : - E' necesearÍó, 
pois, que o governo, qaanto·antes, sol'i'.a o re~ 
c11rso que para. elle foi interposto. 

Sr. presidente, reputo de . utilidade não só 
est)l, como muitas das idêas que contém o pro
jecto em discussão. Neste caso e.stã a organi
zação do serviço das officinas, que jã. funccio
nam no matadouro de Santa Cruz e são nece~ 
sa.rias para que os productores possam otferecer 
o~ procluctos de sua. industria aos con.swnidorea; 
sem este meio é impossivel que elles concorram 
com os poderoso11 iutermediarioB, que monopo
lisam eate commercio. (Apoiados .) 

Tem fórma muito irregalar o commercio de 
carnes verdes, como é feito. Ao passo que as· 
signala-se em nossos dias a tendencia de appro
xima.r cada vez mais os productores dos con
sumidores, vê-se nesta especie uma grande 
~erie de agentes, que se collocam entre uns e 
ontro,, tira,ndo a melhor parte dos.proveito~ da 
industria. 

O Ss.. Sou.i:s :-Apoiado. 
· O Ss. . ÔLYMPlo V.tLLADÃo :- Não póde des
prezar esses elementos quem queira regalaci
sal-o • 
·.o p1•ojecto consigna. a.inda a limitação da ma

tança . 
Como medida. excepcional,cujo emprogo ca

b~rá á municipa.lidade, em tempos anorm.ae9 
Muito judiciosa.mente pondera a co!Xlllliseão, sómente, pode1·ú convir. 

que elaborou este projeeto, que uma rapida in- O nobre depata.do pelo mo districto de minha 
specção das diversas phasee e condições do provincia·auggeriu t:i.mbem o alvitre de, em ve:i: 
commercio de gado basta para verificar-se que de preferencia, competir aos productores o di
Dão póde ser proveitoso o systoma do lais~·e;: roito de abater o gado, n11. ordom em quo che-
azze,.. gaase ao merc:i.do. 

Supplle-se, pondera ainda a commiasão, qae Creio que dost'arte o nobre deputa.do nlo 
basta deixar livre o accea>o do mntado11ro n a.nnulla, como auppoz, .os inconveuientes que 
todos e fiar-se na panaeéa. da liberdade do com- alguna notam no regimen da preferencia, 011 
mareio, na vara magica da livro coucnrrencia, antea o direito que S. Ex. confere a.os pro
para que as cous1s entrom nas via.a norm:i.es o ductore• importa dar-se-lhes preferencia. 
venha. a. prosperida.cfo pa.rn todos! Jã clamott•!le contra 11.busoii que houvo n:i.1 

Julga-se que, dando faculdade ao boiadeiro de concesai5es de prderencia feitas pela munici
cor tar seu . gado, esta descoberto o remedio pnlidade, mas esse mal poderia s~r remediado 
contra a imposiçifo da.. marchantes ! ~!as, p1•nferiodo-se excluaivamentG os producto1·es. 
como tem fuoccionado. este syatema 1 . O illllBtre d~put~do pelo f6° districto de 

Apenas o boiadeiro entra em concurr11ncia. Minas l embrou a id(}a de retirar-se da muuici
com o~ marchantes, estes colliga.m-s~ a abatem palidade o ma.la.douro · publico, tornando-o um 
Umll quantidade de rezes sup~riol' ao consumo, estabelecimento sujeito ao governo geral. 
desce a carne a preço infimo e o mineiro solfre E! e:s:trordinariamente grave a medidiic, ma.s 
a perda da sua mercadoria. a má direcção que tem sido dada aos serviços 

A illustre commissão, cujos tr:i.b~lhos não a jo11tifica. 
posso deixar de elogiar, pois os acompanhei de Deixarei.de parte entras conside1·açlles sobre 
perto e com interesse, mostra que não é pos- o projecto, porque o tempo desti;nado á sua 
sivel à. applicação dos princípios absolutos a discussão está. a findar, e passarei a pedir- ao 
este asaumpto, siDão atlendendo-se muito .aos gov:~rno algamas providencias que pre ndem-~e 
factos . ó. ma.teria o que j ulgo uteis á industria pastoril 

Que outras razõee, Sr. presidente, apresentou de Minas. São <le grande justiça e com ellaa 
o nobro deputado pelo 3• districto do Rio de Ja- fará o governo um beneficio real a · eSlla in
nciiro contra.· o projecto q_ue se discute 1 Ne· du~trh, c:iue nenhum favo,. já solicitou ou ·con
nhuma. mais auggeriu S. Ex. seguiu dos poderes publicoa •. A provinci& do 

Actnalmente \igora. o l'Ogimeo da livre con- Rio de J aoeiro cobl'a. sobre o g~do que é expor
curroncia. Q11e bonollcioa têm colhido os con-

1 
Wlo de Minas para a côrto um imposto bastante 

1umidores f O preoo tem l>a.ixado Y forte. · . 
A. 62 
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Ess'.I imposiçã"o não deve continuar, e pa.ra 

revogal-s poderá o governo iniluir ~rmeio do 
delegado que tem na 11dminielrs.çã:o dessa· pro
vincia. 

A provinci11. de Minas, provineia central, não 
póde exportar iieus productoe siniío passando 
~elo territorio das provincias contlgua.s. Será 
JU~to que deste füctO aproveitem-se easa11 pro
vincia.s para augmentar suas readas 1:1or meio 
de contribuições bnçadas sobre os .Productos 
mineiros~ · 

Um dos mais nota.veis publicistas brazileiros 
já disse:« Qt1antos inconvenientes e ma:les, 
quantas difliculdades para a circulaç.ão doa i;ro
ductos se não darão, ei ais provincia.s e oi, mu
nfoipios começarem a lançar tributos sobre os 
p~oduct;os doi; outros, a fazerem-se umCI. · guerra. 
de im-postos que hão de traier reta.liações e. o 
a.traza da. nasc~nte industrfa do paiz 1 O imposto 
la.uçado por uma provincia sobre os productos 
de outra poderá ser Coll6iderado como oli'ensivo 
dos direito11 desb, nos termos do art. 20 do 
acto ad..licionaJ. ~ Inclino-me a crer que sim, 
a.o menos em certos ca.sos, porq ne a constitui
ção ga.r&nte a liberdade de commercio e da .in
dustria., e cada. provin eia, cada rnunicipio tem. 
o.direito de exigir dos poderes geraes · protec
ção contra M medidas que lhe prejudicam ou 
m.atam o commercio e: a industria. -, 

A provincia de Mina.a não pôde continuar su
jeita. ao onn3 q'le soffi-e por ~rte da provincia 
do Rio. · 

Outra providencia que peço é que se dimi· 
.nua o preço da ta~i lil da estrada de ferro Mi.nas 
e Rio para cond1.1cção do gado e para o trans
porte do sa.l, que á essencial á i ndW1t.ria pas • 
toril. 

Ae tarifas dessa estrada de ferro são em geral 
muito eleva.das, e conviria que fos~em re
vistas. Mas em relllçio ao transporte do gado 
é uma nece se idade aba.ix.ar-1e a tarifa, a bem 

· dos interesses da mesma estrada. A estrada de 
ferro Minas e Rio cobra por um boí 55 réis 
por kilometro, no pas~o que a estrada. ds ferro 
D. Pedro U co bru. sómente 25 réis por kilometro. 
E' verdade que a. tarifa daquella estrada m:i.rca 
o preço de 6$ por cabeça, aendo o gado 
conduzido em wagon completo e em dislancia de 
mais de fOO kiiometro1. A.inda assim é muito 
eleva.do o custo do tran1porte, e cumpre equi
parar-se a ta.rifa. á da. D, Pedro II. 

Oa Saa. Sou.ln ll: OUTRO&:- Apoiado. 

O Sa. OLYMPJO V.&LLADÃo:- Ao menoe .fa9a-
1e isto, quando não seja poasivel alguma rerltLc
çio, embora pequena, na tarifa dA ~eirada 
D.Pedro II. 

O preço de transpo~te do gdo na Minas e 
Rio, meui.o em "l'í&gon completo e em dia
ta.ncia de mais de 100 kilometros, é excessivo: 
regula. 35 réis por kilometro, o que é muho 
ma.is do que cobra.a.estrada de ferro D; Pedro II. 

Nenhum gado tem sido tra.naportado pela. ea
·trada. de íert"G Miuas e· Rio, sendo causa diSllo 
·o preço eleve.do da tarifa.; que obriga oa pro· 
ductoril11 a. trazerem o gado com uma TI.agem. 
pênosa e muito demorada.. 
. A redui:ção da tarifa. sera um grande a.u
~io p~011tado à. industria pastoril, e abrira 

para Minae e Rio melhor fonta de renda. com 
que poderá contai', Chamo pa.Ml este a11sumpto 
a attenção do digno Sr. ministro de. agri· 
cultura.. 

E' convenienfa ta.mbem reduzir-se a ta.rifa. 
para o transporte do sal. ID.furmam-nn que 
pelo preço elevado do transporte d~sta. merca
doria não póie o sa.l, q o.e à conduzido pela 
Minas e Rio, competir em preço com ·O que é 
trausportado pela esti·a.fa de ferro do Oeste. 
Si contill.lla.r este facto. basbnte prejudica.da 
~erá. 11o · renda. da estrada. de ferro Minas e 
Rio, 

Outra provideni:fa. que pe>l,lO ao nobre Sr. 
ministro da. a.gric~lltnra. é que S. Ex. faça. que 
a estrada de ferro D. Pedro 11 tenha. o numero 
de carro11 precisos pa.l'a o transporte do gado. Sou 
iofor.xia.do de que a.ctualmente o tramporte do 
g11do por essa via.-ía!'l'êa está. sujeito, ~ém do 
preço que marca a ta.rifa, ao pagamento de 
certa quantia pelo aluguel dos carros, que são 
de propriedade doe marchantes. Não me parece 
regular este facto; deve a estrada ter os meios 
de transporte precisos sei:n fica!'em sujeitos os 
que delles q 111zerem servir-se a outros onu.s 
siniío os que constam das tarib.s approva.das 
pelo governo, 

PJ'ocnr~·so actualmente organizar tuna Elm
preza que tem por fim fundar na. estação dos 
Tres Corações do Rio Verde um matadouro e 
por meio de apparelhos frigorificos trazer a 
earne ao Rio de Janeiro para seu abastecimento 
e par~ e:i:portal'-se. . 

·Não é preciso encarecer a importancia deste 
commettimenLo,que muita animação poderá dar 
à ind1.1stria pa•toril. O exem11lo da Australia e 
da Nova Zelandfa mos~ra o que dahi podere
mos esperar. (Apoiados.) 

Pedirei, portaato, ao governo que .fa'1oreça 
a constituição dessa empreza,que lia de prestar 
grandes serviços à industrie. pastoril e melhorar 
extraordinariamente as eondí9ões em qa.e ella 
provê a ea\)ital do Imperio. (Apoiados.) 

Sr. presi:iente, o tempo está findo B 1llo 
querendo nem reo~ber alguma ad.vertencin. de 
V. Ex. , nem embs.raçar a approva~ão de:> pro
j eclól, remato as observações que Julguei de 
meu dover externar sobre o 111escno. (Muito 
btm, muito bem.) 

s~ em 5 de !gDSlo de 1884 
Vide pas. 26 fo Vol. YI 

O Sr. Souza Carvalho:- Sr. 
presidente, nilo tinha intenção de falle.1\ a de
claro que não pedi a palavra. pa.ra. amollar a. 
camara. (Riso.) 

Nesta. legi~atura. aind'1. não fallei, mas ha. 
uma cousa. que neste momento me estimula 
a faUar (ris11das), e é que os nobres deputa.dos 
têm com.batido este add.iuvo sem conhecer 
a questão (apoiaclos e apartes ào Sr. Ulyssu 
Vianna), infelfamente para aquelles. que o 
propuzera.w, e para a. ·praça do Rio de .Ta~ 
neiro. 
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E1ta praça do Rio de Janeiro, Sr. presidente, Qae se pretende cocn este additivo Y Auto• 
é a maia desgraçada que se póde imaginar. 'I riia-se o governo ·s. qu'l altere o forma.to daa 

O S1t. JoA.QIJUI TAVARES: - Não parece. letn1s ~ Thes~~l'1,de mOd.'I que possam eirc?w 
· com ma1s facil1da.de, sendo dadas e r ccebidu 

- O Sa. Soou Oili.vA.LHo:- O nobre deputaq.o em pazamento !>Dr quem quizer. (Âp:;ía,. 
vive em Goya.nna, não póde conhecei·&. (Biso e d,s.) º \' ; 
apartu.) . -

P · h d · r 1. 'dad O Sa. ULYSSES VrANNA dá um a.parte. ara qúe se compre en a t. uhe 1e1 e _ 
desta praça basta. dizer que os 1eus dous pr:in- O Sn. So~zA. CARVALHO :-Mas, os senhore1 
cipaes bancos. o do Brazil cujo fundo ca.pital combateram iato coo:io papel-moeda. 
é de 33.000:000$, e o Rural, d e B 000,000$, O SR. Ui.vseE~ VuNNA : - Eu, não se-
têm constantemente emprestad1111 ao governo nhor. 
quantias superiores á somma. destas dtias, em 
letras dó Th~aouro. Prel'entemente d !ve-lhes o 

O SR.. SouzA CA.RV..\LHO :-0 nol>re deputado 
não fallou em outr-.i. cousa senão em papel-Estado mais de 46.000:000$. TC>do eate dinheiro 

deixa d3 gyrar em op2r:\ções b:incaria.s, nlo 
tem circu.Lt.ção,. o governo reforma constante
mente essas l~tras, e os b111cos preferem con
fiar o dinheiro ao governo a entregal·o ao c1m
mercio e à indastria,que é quem sof!'ra. (Apoia
dos.) 

A razão de~sa preferencia està nlio 1ó no 
desejo de servir ao governo e na. soperiori
dade do credito de qu~ este gosa. como .na se
gura~ça que têm 03 bucos de que em oce~ião 
de crise, que ne5ta pl'aÇa sempre se receia, o 
governo não lhes recasará papel-moefa em 
troca de soas letras para elles poderem re-
1istir ás co'rrida~. - . 

Mas os bancai não se fizeram pa.n emprestar 
dinb.eiro ao governo, (ap1iados) e o governo, 
que tem outroa recursos no estran~eiro e no 
paiz, não deveri& chamar a ai o dinheiro dDs 
bancos. Por este motivo não se póde presente
mente organizar empreza alguma no Rio de 
J11neiro, e a no<sa praça ó uma praça morta, 
que não tem nenhum movimento real o im-

- portante ; a este respeito estó. muito abaixo da 
de Buen:>a-Ayrea. 
- E' de aJmirnr, Sr. pre8idente, como o nosso 
governo, aó por lhe ser ma:a commolo e Ca.cil, 
toma. para set1 uso todo o dinh9iro dos bancos, 
privand1> delle a pobre praça ; e mais ainda é 
de a.drnirar como e1ts. e o publico aupporta.m 
tamanho vaume e tã:O dotoste.vel abt1so de 
força . (.4.pMado-~.; 

E i11to hojg <>11.á muito re:lazido, a aommn 
devida polo governo aos bancoa era muito 
maior, o 11ltimo empr~stima externo permittiu 
ao Sr. Visconde de Paranag nâ amortiul-s. om 
eel'<'-a.dei7.000:0íl0~. Si nllo foaae o paga· 
mentode~tes 17.000:00()$ pelo g .1verno, e ai 
nlo fo~sem os aoxilios preatados do modo muito 
legitimo e pruden~e pelo Sr. conselhe'ire 
Lafüy~ttP, , que assim. fsz um grande b0 nsftcio 
a esta praça, olla ha pouco teritl quebrado : te
ria.mos passado por uma crise horrorosa. 
(AJniadu ). 

_ Poucos o sabqm, não ha quem o publique, 
mas e esta · a ver:la.dll. ( Ap1iados ,) O Banco do 
Brazil tem emprestado a.o governo cerca de 
(0.000:00()$, e o !linheiro que tern em 
caixa é frequentemente inrerior " aomma eid
givel a todo momento, nelle depositada pelos 
oull'O'! banco~ a pelo governo. Falta-lhe, não 
ha duvida, dinheiro para realizar suas opera
~ee na e~cala que compete a um estabelMi· 
manto l1o coloaaal e tio acr11ditado, como feliz-
mente ainda. é o Ba.nco do Brasil. · 

mqed1. (Riso.) _ - · 

O Sa. UL'l'SSES VU.NNA :-Está. enga.na.do. 
O Sa. SouZA OuvALao:- Mas isto vence 

juro~, tem prazo fixo e breve, e não t~m curso 
foroaJo. (ApoiadosJ 

O governo póJe fazei-o sem autorização l&-
. gielativ&, e até póde ordsnar o r~cebimento da 
taes letra.a nas repartições publica.a, porque 
isto da sua. parte não seria. maia do que pagar 
dividu que elfo póde pagar s~mpre que quizer 
oa julgar conveniente. Assim mesmo, note-se 
bem, o rec11bimento nas esta~es publicas é 
apena~ fa.cultado. _ 

Que inconveniente ha nisto Y Si o governo 
não qufae1·, não recebe (ap~iados), e ai receber, 
fal-o em pa.g&mento de uma. divida propría.· : 
presta um gr.inde beneficio á prllça do Rio de 
Janeiro. (Apoiad:>s.) 

O Sa. RATISBONA:-0 additivo é incombs
tivel. 

O Sa. SouzA. Oav A.LHO: -Só pódP. 11cr com
baiido por quem n!o conhecer as circumsbul
claa da praça do Rio de Janeiro. (Apoia
dos,) 

O Sa. ULYSS11:1 Vu.NNA. :-Não apoiado. 

O $11.. Soou CAaVA.LHo:-Si nlo fõr a.do-
ptado o expediente de que ee Ira ta, enl:ão 
eaide-se quanto antes de reatituir aos bancos o 
dinheiro que o governo lhe~ tirou, e que ú.1 
tanta falta ás oparaçõe11 do commercio e da in• 
du1tria, (.·lpciad" , • 

A força d9.8 le&ru do Th~llODro para gyrarem 
CO!llQ dinheiro e~tá unicamanto no t"redito do 
E.talo (apoia.d~$), qua, ap9za.r de to:los 011 des· 
per licios a loacaraa, :i.inda é ma.ior do que o de 
qualquer outra entidadG a.qui no Rio de Ja-
neiro . . 

Portanto, não vej? razão nenhum.a para esbJ. 
impugna~ão. Isto é um grande aarviço a· praça 
do Rio de Janeiro e a.o governo. (Ap Jiaclos .) 

A praça do Rio de Janeiro vivé coosto.nte
mente debaixo de.uma ameaça de crise finan
ceira -; uma. interrupÇão da. etitrada de ferro na 
remessa. dos cafés, qual:i_uer .eircumstancia ein
fim, póde produzir ullla crise nesta pra~. 
(Apuiad:Js e apartes ~) 

Sr. pr;isideute, si eu fosse opposicionista 
. por motivos part;darios ou pe!IB()aes, não votava 
por este additivo, porque elle r emoTe uma 
grande diftfoaldade pal'& o gonrno ~ eu o . dei~ 
xaria luta?' com maia eess grande· e ·lia.bitoai. 
embaraço .; porém, em Attençio á. . praça do 
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Rio de Janeiro, á utilidade geral do paiz, voto 
com muito enthusiasmo, e não cessarei de lou
vàr e exaltar o patriotismo e o grande serviço 
prestado pelo nobre deputado por Minas apre
sentando este additivo. (Apoiados, miiito bem, 
miiito bem.) 

Sessão em J de Agosto rrB 1884 
Vide pag. 300 do Vol. III 

O Sr. Manoel Portella : -
Sr. presidente, a Sociedade Auxiliadora da 
AgriculLurn de Pernambuco enviou a mim e ao 
meu amigo e collega, deputado pela mesma 
província, o Sr. Dr. Rego Barros, a· represen
tação que o Congresso, ha poU'Co reuniqo 
na cidade dO Recife, resolveu dirigir á assem
blé,1 geral legislativa, afim de apresental-a 
á augusta camara dos Srs. deputados. Fo
ram convilados e tomaram parte nesse Con
gresso rnemb1·os da lavoura e do commercio, 
não só da província de Pernambuco corno das 
províncias ela Parahyb'.t e Alagôas, e tendo elle 
começado os seus trabalhos no dia '17 de Julho, 
conclLtiu-os no dia ·19, fazendo a representação 
que passo a ler. (Lê.) . 

Desempenhando a honrma commissão que 
se. di,g-nou dar-me a illustre Socielade Auxilia
dora da Agricultura de minha provincia, cum
pro com satisfação o dever de mandar á mesa 
a repres0ntação, para que seja submettida á 
consideração da commissifo competente. 

Sei bem que, em virtude do conflicto havido 
entre a carnara e o governo pela approvação 
da moção de confiança, annuneiada a dissolu
ção da carnara, que se realizará logo· que o go
verno obtenha a lei de meios que solicitou, a 
camara dos deputados na sessão actual não 
tomará em consideração esb representação ; 
mas seja-me permittido, interpretando os senti
mentos daquelles que se congregaram na pro
vincia de Pernambuco e fizeram esta represen
tação, addnzÜ' algnrnas considerações a res
peito. 

Não pareça que o segundo Convesso de Per
nambuco teve por fim manifestar-se em opposi
ção a qualquer idéa tendente á diminuição 
gradual do elemento servil. Não. Elle de
clara que «não é infenso ao principio da sup
pressão do elemento servil e até a deseja tão 
dopress:'\ quanto fôr possivel, inas sem offensa 
do <liroíto de propriedade, e sem perLurbação 
e desorganização do trabalho.)) 

Elle não S9 manifesta contra a acção das so
ciedades emancipadoras, existentes na provin
cia de Pernambuco algumas das quaes an · 
teriores á lei de 28 de Sel.embro de 1871; 
mas reclama contra a propaganda, que, trans
pon<lo O$ limites da convenie'lcia, torna-se pe
rigosa p2la1> doutrinas que proclama e pelos 
:ictos quo prntica, dandologar a receios de per
turbação do trabalho, com grave perigo para a 
agricultura e para o commercio. 

A Sociedade Auxiliadora da Agricultura ela 
provincia de Pernambuco, organizada em 1872, 
adheriudo ao pensamento humanit9.rio e patrio-

tico da lei ele 1871, consagrou em seus estatutos 
a disposição, que tem cumprido, de celebrar no
dia 28 de Setembro de cada anno ele sua exis
tencia urna sessão magna. Festejando nesse 
dia o anniversario de sua instituição, tem dado 
exhuberante prova, não só de adhesão á essa 
lei, como de havel-a recebido com applau
so; identificou-se a3sim com ella celebrando 
no dia 28 de Setembro o dia festivo de sua exis
tencia e commemorativo da data da grande re
forma operada no elemento servil. 

Quando tão digno tem sido o. procedimento 
da Sociedade Auxiliadora da Agricultura, a que 
me honro de pertencer, não receio asseverar 
que erram aquelles que tem procurado dar ao 
segunclo Congt"esso, por ella convocado, intuitos 
dissonantes de tão elevado pensamento. 

Pelo modo po1· que se expressa o congresso, 
vejo com satisfação ·que elle não se apartou do
pensamento dominante naquella illustre socie
dade, representante da classe agricola da pro
viocia, em favor da qual muito tem feito: lon
ge de desconhecer, elle proclama a convenien
cia da extincção do elemento servil, . mas re
clama, com razão, providencias garantidoras, 
parn que a substituição do trabalho escravo 
possa continuar a ser feita sem perturbações 
nos estabelecimentos agricolas, e sem offensa 
do direito de propriedade. 

E' u.ma reclamação tanto mais attendivel, 
quanto é certo, como por mais de uma vez tenho 
dito nesta camara, que os agricultores da pro
vincia de Pernambuco têm procurado substituir 
o braço escravo pelo braço livre nacional, bas
tando attender que naquella província mais de 
metade da sua producção é devida ao trabalho 
livre. ( ApJiados.) 

A convocação do Congresso, no qúal toma
ram pat·te homens de, ambos os partidos poli
Licos, conservadores e liberaes, agricultores e 
commerciantes das províncias da Parahyba, 
Ala!Sôas e Pernambuco, foi resolvida pela So·· 
ciedade Auxiliadora da Agricultura em sessão 
de 7 de Junho ; não teve por objecto a reforma 
projectada pdo gabinel,e 6 de Junho; não teve 
um fim politico ... 

O SR. JosÉ MARIANNO.-Peço licença para 
dizer-não apoiado. Teve fim político, embora 
occul\o. 

O SR. MANOEL PoRTELLA:- Peço ao nobre 
deputado a bondade de ouvir-me. Honrando-me 
com o seu aparte, ha de permittir que o tome 
cm consideração, afim de fazer desapparecer do 
seu espirito o juízo que forma, e que, si fosse 
fundado, importaria amesquinhar o Congresso 
havido na provincia de Pernambuco. 

Senho:·es, ainda quando nesse Congresso al
gum ou alguns (o nobre deputado se refere a 
um só) algL1m ou alguns de seus membros 
tivessem enunciado o pensamento de candida
tura pol itica, como diz o nobre deputado em 
seu aparte, não podia S. Ex. disto concluir 
que a convocação do congresso fôra determinada 
por motivo político e nem que as resoluções 
por elle tomadas tenham sido determinadas por 
esse motivo. 

O SR. JosÉ MARrANNo: -As resoluções fo
ram tumultuarias : 'foram tomadas pela mesa, 
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sem se proceder a votação. O . fim que se teve 
em vista foi politico, mas , felizmente, não pu
deram leval-o a effeito, por honra da provincia. 

o SR. MANOEL PoRTELLA:-Perdôe-me; e 
ainda um engano em que se acha o nobre depu
tado. Por honra mesmo da nossa província, por 
honra do _sentimento altivo e digno que nella 
sempre predominoú, por honra das traiições do 
primeiro congresso agrícola, que alli ficaram 
perpetuadas, attestando que a provincia de 
Pernambuco sabe manter-3e na. altura dos des
tinos que lhe estão reservados, peço ao nobre 
de1mtado permissão par11 tomar em considera
ção os seus dou:;; apartes. 

Não, senhores, não houve um IJensamento po
lítico ao ser convocado o segunilo Congresso 
pela Socieda:le Auxiliadora da Agricultura, re
presentante da classe agricola, e ao aceitar
lhe o convite a illustre Associação Comme1'.cial, 
representante do commercio da província .... 

o SR. JosÉ MARIANNO:-Perdão; como não 
posso fallar, peço licença para ir respondendo 
por apartes. A attitude do congresso foi tão 
censuravel que os presid'entes da Associação 
Commercial e da Sociedade Agrícola declara
ram que tinham comparecido r;irilplesmente 
como 1mrticulares : fizeram constar isso da 
acta. E ainda mais : o commercio está promo
vendo um abaixo assi.gnado, protestando contra 
o que houve naquelle congresso. 

O Srr. PRESIDENTE :-Attenção ! QLrnm tem 
a palavrn ó o Sr. Portella. · . 

O SR. MANOEL PoRTELLA :-E' o terceiro 
aparte do nobre deptitudo, 'que tomarei em con-
sidel'ação. · 

Dizia eu, Sr. presidente, que n~nhum pen
samento . politico tinha determinado a convo
cação do Congresso, nem da parte da Sociedade 
Auxiliadora da Agriéultura, que fez !!- convo
càção, _e nem da p 1rte da Associação Commer
cial que aceitou o convite e poz á disposição 
o seu salão de honra, declarando estar certa Je 
que aquella «deseja a extincção da escravidão, 
no menor espaço de tempo possível, com res
peito ao direito de propriedade e sem pertur
bação da ord·em economico-social do paiz .» 

E acrescentarei, para mostrar que nenhum 
pensamento ou motivo político determinou o 
proceclimen to destas duas illustres· associações, 
que, quando foram convidadas para a festa 
que a 25 de Março foi cAlebrada pela extinc
ção da escravidão na província do Ceará, am
bas ellas lavraram em suas actas os motivos 
justificativos de não poderem aceitar o honroso 
convite. · 

O .Sn.. ·Jos:E MAH.IANNO:- Mas isso não prova 
o contrario do que digo. 
·O SR. MANOEL PoRTELLA : - Isso prova que 

não é novo o pensamento, que agora manifes
taram pela convocação do cong1·esl!O: . nãO foi 
o pensamento politico e sim o mesmo q1rn já. 
tinham em Março, quando ~mbas estas socieda
des resolveram pelo inodo que, para constar a 
todo o tempo e pàra convencer ao nobre de
putado, passo a lei:. 

O digno gerente da Sociedade Auxiliadora da 
Agricultura, o Sr. Dr. Ignacio de Barros Bar-

retto, ao receber o convite, reuniu a superin
tendencia da mesma sociedade, expendeu os 
motivos justifieativds de não poder ella adherir 
ao convite feito, assim resolvendo-se por una
nimidade de votos. 

Desculpe-me a camara si, para responder ao 
aparte do nobre deputado, sou obrigado a 
ler a seguinte resolução... . 

O SR. JosÉ MARIANNo:-0 officio ·não tem 
nada de contradictorio com aquillo que digo. 

O SR. MANOEL PoRTELLA: - Perdôe-me ... 
Não desejo roubar tempo á camara: aqui estão 
(mostrando)as razões justificativas da r esolução 
tomada pela Socieda .le da Agricultul'a; aqui 
está a resolução tomafa pela Associação Com
mercial no dia 24 de Março, vespera da festa, 
para a qual tinham sido convidadas e a qual 
não compareceram. 

O SR. JosÊ MARIANNO :- Mas eu não me re
feri a isso. 

O Sa. MANOEL PoRTELLA: - Perdôe-rne o 
nobre deputado; isto serve para mostrar que 
não houve pensamento ·poli tico, e g ue aq uellas 
sociedades, posto que partidarias da convenien
cia da substituição do braço escravo pelo livre, 
porque na nossa. provincià não ha quem tenha 
idéa ditforente, entenderam, todavia, que esi;a 
idéa podia realizar,se de um mo.lo lirudente e 
adaptado ás circumstancias especialíssimas dá. 
lavoura na provincia de Pernambuco. Portanto, 
repito, a convocação do congresso não foi de
terminada por pensamento·· politico, mas por 
haverem aquellas sociedadas entendido que cem:.. 
sultavam o intere~se publico, o interesse da 
pl'ovincia, não só da lavoura, como do commer
mercio; tiveram agora o mesmo peri.samento 
que já tinham manifestado nas actas d~s s.essões 
que celel:>raram quando foram convidadas para 
a festa de 25 de Março , actas que farei publi
car com o meu discurso. 

O segundo aparte com que honrou-me o nobre 
deputado, foi que o congresso não tinha proce-
dido regularmente. . 

O SR. JosÉ MARIANNO : - As deliberações 
foram tomadas pela mesa sem consultar a 
reunião. 

O SR. MANOEL Po!l.TELLA: - Peço permissão 
ao nobre deputado para dizer-lhe que 0stá mal 
informado. 

O SR. JosÉ MARIANNo:- Não, senhor; estou 
muito bem informado . 

.o SR. MANOEL PoRTELLA: - Está informado 
certamente por cartas vindas da província ... 

O SR. JosÊ MARIANNO: - Estou informado 
por pessoas insuspeitas, que ahi compareceram. 

O S.R.. MANOEL Poan:r,LA :'-Pois Sr. pre
sidente, direi ao nobre deputado que S. Ex: 
está mal informado, que os seus informantes 
não attenderam para os termos do regulamento 
publicado para os trabalhos do Congresso. 

A Sociedade Auxiliadora da Agricultura, 
convocando o congresso, confeccionou o rcigula
mento, segundo o qual deveria elle funccionar. 

Esté regulamento foi publicado e, na confor
midade delle, fo1·am tomadas as resoluções que 
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o Congresso traz ao conhecimento deste. au
gusta camara. 

O Srr. JosE' MAnrANNO : - Não apoiado ; não 
se procedeu á votação, porque reconheceram 
que a opinião geral era infens_a aos fins do con
gresso . 

O Srr . MA NOEL PoaTELLA: - Não houve ne
nhum pr9tBsto pela imprensa, nem da parte dos 
agricnltores, nem da dos negociantes. 

O Sr.. Jos:E MARIANNO: - Porq11e a cousa 
acabou em chinfrinada perfeita. 

O Sa. ' MANOEL PORTELLA: - Perdõe-me; o 
nobre deputado ha de respeitar os nomes dos 
cida dãos que fizeram parte da mesa do con
gre.sso; ha d-J considerar que o Sr. Visconde de 
Guararapes, presidrm .te do Congresso, não se 
pre.1 taria a uma acena de ohinfrin . . . 

O Sa. Lou.RENÇO DE ALBUQUERQUE:- Apoiado . 
O Sn . Jos:E MARIANNo:-Elle não a provocou, 

roas o resultado foi esse. . 

O Sa. MANOEL PoaTELLA: - ... ·já não fa l
lando de outl'OS· cidadãos altamente collocados, 
que constituiram a mesa ou tomaram parte no 
mesmo Congresso. 

O Sa. Jos:E MARIANNO :- Resultou perfeita. 
balburdia . . 

O SR. MANOEL Po:tTELt.A : - Seria aviltar a 
província de Pernambuco, seria fazel -a descer 
da consiJeração em que tem s1bido sempre 
mante r-s>, admittlr que um congressa de agri
cultores e de commerciantes tivesse teroúnatlo 
pelo modo por que o nobre deputado descreve . 

O Sa . Jos:E MARIANN0:-0 :fim foi poiitico, 
mas não pu fo ram levar a effeito. Queria se 
proteger a candiJatura de um escravocrata pelo 
20 districto . 

O Srr . RATISBONA :-0 Si· . Dr. Ambrosio Ma-· 
chado escravocrata ~ ! 

UM SR . DEPUTADO :- Elle se apresenta em 
nome de ,sas i<léas só para fazer mal á candi-
datura abolicionista do· 2° districto. · · 

0 Srr. RATISBONA ~-Oh ! 
O Srr. JosÉ MAR!ANNo :- Está ahi â sua cfr

~ular . Agora estão os nobres deputados muito 
mter 1ssarlos por elle . · 

O Sa. MANOEL PonTELLA :-Sou obrigado a 
tom·1 r em consideração· este aparte do nobre 
deputado. . 

O nobr·e depu tado me ha de permitti r a miin 
pernambucano e aos dignos repre 'lentantes 
daquella provincia, e n '•sta parte não faço se
lecção rn tre conservadores· e liberaes, que affir
memos formalmente que o Sr. Dr·. Ambrosio 
Machado... ' · 

O Sa . RATISBONA :-Um dos c~racteres mais 
disti nc tos destepaiz. 

O SR. MANOEL PoRTELLA:-. •. não tem. força 
bastante para por· si congregar o commercio e a 
agricult ura em bem de sua candidatura. E u os 
provoco a contestar-me. 

O silencio dos nob1·es dep.u tados .... 

O Sa. Jos:E MAR!ANNO dá um aparte. 

O SR . MANOEL PoRTELLA:-... mostra bem que · 
o Sr. Dr . Ambrosi(}Maebalo, embora um cidadão 
respeitavel por suai:: qualidades e pela sua posi
ção , não póde ter, como nenhum ou tro, a 
pretenção dr~ dominar o commercio e a agricul-. 
~ura daquell a província. 

O SR . JosÉ MARIANNO :-E como se. explicam 
as palav1·11s delle-que se apresenta em opposi:- · 
ção pessol l a mim 1 

O Sa. MANOEL PoRTELLA:-Peço permissão 
para r esponder. 

Esta que~tão entre o nobre deputado e o Sr. 
Ambrosio Machado, ambos líbera.es . . . 

O SR . JosÉ MARJANNO:-Mas os conservado
res favorecem a causa do Sr .Dr . Ambrosio. 

O SR. MANOEL PoRTELLA :-.. . ex plica o enga
no em que o nobre deputado est.â , sinão a pai

·xão de que par ece estar d'ominado. 
O ·sa.JosÉ MA.RIANNo:-Não é paixão, é con

vicção. 

O SR . MANOEL PoRTELLA :-Nem o con.
·gresso agricola da provincia ·de Pernambuco, 
nem o partido conservador, póde s.er respo nsa
vel pela candidatura do Sr . . Dr. Ambr.osio · Ma.
chado . 

Sabe- se .em que condições esta candida tura . 
surg iu. O Sr. Dr. Ambrosio Machado dfrig iu.
se pela imprensa ao nobre d.eputado,. interpe.J
lando-o sobre as ideas que S. É::s:. lhe tinha 
manifes tado, com r eferencia :i questão do ele
mento servil , e sobre a declaração de não dever 
se aorprender si., ao chegar aquiá côrte, se mos
trasse escravagista ; o noh1·e deputado deu 
tambem pela imprensa as e::s:plicações de seu 
procediment,J ; ó Sr. Dr. Ambro-;;io entendeu 
que a explic~ção não o satisfazia, e atiro u ao 
nobi·e deputado o cartel de desafio, apresenta:n
do-se candidato. 

O SR . JosÉ MARTANNO dá apartes . 

O Sa. MANOEL PoRTELLA : - P elo que r es
peita ao partido conservador, não tem que in
tP.rvir nesta qu 0 stão : ambos os candidatos são 
liberaes ;. o · partido l iberal do 2° di5tricto re
solverá coroo entend,!r . 

O SR. Jos:E MARIANNO : - fato é · outra 
cousa , . 

O SR. MANO-EL P6RTELLA : - E, pelo que' 
me respeita , ennunc·iando-me ass im na tri
buna, não t enho por fórma alguma a preta.a..:. 
ção de estabelecer prevenções contra o nobre· 
deputado. 

O Sa. JosÉ MA.RIANNO : - P erdia o seu tem
po. Eu confio muito no eleitorado, e posso di-
zer que a minha victoria é certa . . . 

U SR. MANOEL PoRTELLA ·: - Não tem mzão 
o nobre deputado, attribuindo pensamento oc
culto à reunião do con gresso . Não preciso in
sist ir · ne3te• ponto. 

Resta-me ag-ora r r.sponéler ao apart '3 em que 
o nobre deputado dhse que os digmos pr esi
dentes' das asso 0 .iações coinmercial e commer
cial agrícola dieclararam qu.e não tomavam 

· parte no congr<>sso . 
Aqui estão na representação as assignatur.as 

. do 1° e 20 vice- presidentes do CongressJ, são 
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distinctos negociantes os Srs. Manoel José da 
Silva Guimarães e .. osé da Silva Lago Junior, 
presidentes da Associáção Commercial Benefi
cente e da Associação Commercial Agricola. 

O SR. JosÉ MARlANNO dá um aparte. 
o SR. MANOEL PORTELLA :-0 que se lê na 

imprensa é a exposição feita pelo honrado ne
gociante o Sr. Dr. Gomes de Mattos, e a respost!l 
IJ!\le lhe d ~u o lllu.strado secretario dà Sociedade 
Auxiliador.i. da Agricultura, o Sr. Henrique 
Millet... . 

.O SR. REGO BARROS :-Não é brazilei:ro. 
O SR. MAN'OEL PoRTELLA :-'Mas é naturali

sado e, quando naturalisa,,do não foss'!l,isto nada 
importaria. · 

O S.a. ULYSSES V!ANNA :-E' um homem 
iHustrad0. · 

O :SR. MANOEL PoaTELLA ;-E' um homem 
. de serviços á provincia ..•. 

o SR. ULYSSES VUNNA :-Apoiado. 
O SR.MANOEL PoRTEL·LA:- •.. e de dedicração 

extrema pela causa d:> la~·oura" .secretario que 
•tcem»sid0 ~empd'e da sociedad-e auriliad.o.r.a. : 

• 1 
O SR. ULYSSES VrANNA:-E" um hollil'em dis

tiincto inquestionavelmente. 

O SR. REGO BARROS: - Apoiado. 
,·Q Sa. MANOEL PoRTELLA: - N atUJl'alisado o.u 

,não, é um homem•de ,ji;i,q11!J!estionaveis :se•rvi.ços. · 
fA![loiad.os .) Na mesma sociedad·e temos Ollt!1<DB 

que não são brazàleiiros, o Sir, Fernandes Lopes, 
:por 'exemplo, que é po·r,tuguez ... 

O SR. REGO BARRoa:-E' um trabalhador in
'fa-tigavel. 

'O SR. MANOEL PoRTELLA:- ..• .. -que por e:Ua 
tem trabalhado Lambem com toda a .dedicação. 

:Os SiRs. U'LYss·Es Vr.11.NNA E R'EGO BARRos:-
.Apoiado. · . 

. O · SR. MANOEL PoRT·EL'l.A: - Urna observa-
ção finai. · _ · 

·0 'Cong.resso 1dirigi<u-'se ipor tre'legra'Ffil'lllll'S :à · 
Associação Commercia:l da capital ·do Imperfo, 
'ªº .cs.ntro da ;Lavouva e ido Cornmercio •G 'ªSua! 
MagestaJe o Imperador, annuncfando a scra : 
reunião. 

As :res}IDe:tas da:queilas duas assmiiiç0es che-
15aram logo ao Congress-o. Por1car'ta'l'eceb>ida •d'!l 
P.er.nambrrno se:i que]á cem~ta 'haver c'heg.J.dÓ a 
nesposta lilie Sua MageB!tade ~ mas ·'l'J'U'!l nã"o havia 
-sid@ ·p u b lfoacíta __ · · · 

Não 'sei, .se-n'hores, sii o ;pll'eside1rte :da ·pro-vi'l'l:
.cia .rec.ebeu esta res·p©sta .. 

O SR. JosÉ MARIANNO:-'- Si ~ tivesse r.ece
!l:iiao, -till-a-ia Jlub'ficado .. 

O :SR • .MANOEL PoRTELLA :--{Jvmo ·<1uer .q.Ere 
s~ja,, estou .con-vllncido .de JiiUe á illes_posta fol 
dada .da mesma .ma.neira .por q1ue . .foi .. dada ,ao 
pr'ime"iro Congresso havido na cida.:!e do .Re
cife .. . .. 

•.0 ;SR.. JoisÉ -MAR!LAiNNO ,dJi .um •apa:rt'!l. 

·O'SR. NIANOEL 1"oRTELLA:- Não .estou .fa
r.enlto accus·ação, mas a.pernas iiizendo que., S0-
·guni:lo consta de carta ao . dia ·24 do corrente,, 

até esse dia nenhum jornal da província havia 
publicado tal r esposta. 

Si ella não foi publicada, a algu em deve 
caber a responsabilidade (1lpartes). Eu não 
tenho que fazer indagações do mordomo, 
mas simplesmente de expôr aqui o facto; 
quem que1· que sej<J. o respünsavel,assuma a 
i·esponsabili.dade. 

A camrna, queira" desculpar-me si dei maior 
desenvolvimento do que pr-etendia,ás considera
ções que entendi dever fazer ao apresentar
lhe a re presentação do Congresso. Si nestas 
consid_erações proferi alguma palavra que, por
v.entura,, pudesse parecer ao nobre deputado 
menos agradavel., S. Ex. t~mi ·a bondade de 
dizel-o_, porque não foi me11 intttit9 molestar 
a S. Ex. · 

O SR. JosÉ MARIANNO dá um aparte . 
O SR. MANOEL PoaTELLA..: - Sat.i5faz-m0 a 

declaração do nobre dep:itado. Creio ter cum
prido o .meu dever. 

Tenho concluído. (Jl!Fuito bem ; muit.o bem.) 

DOCUMENTOS 

N. 1 

SOCIEDADE A"JXILIADORA DA AGRICULTORA DE 
PERNAMBUCO 

Ses.sao d e s,uperi.ntendenJCia 

Aos 2.0 de Março de 1884, .achando-se i['lre
seutes os Srs. .: geren.te Ignacio de B.ar.ros. 
secretarie ,geral H.. A • .Millat e thesoureiro .An
tonio Pereira Simões, falt;indo .o Sir. Ayres 
Gama .sem participação, declar.a .o Sr. gerente 
poder fonccionar a supBrintende,ncia., abr-e a 
.sessão e diz .ter esta por fim tratar -de um as
sump.to melindroso, que y .~m a ,ser .o mesnie 
ainda <lependeute -de .deliberação da · s0:c.iedail.e, 
de,poi& .de mais de duas !l'euniões do co;n; 
selho .. 

Em um dos ul.tim.os dias foi ·es.ta ·sociedade 
convidada par.a .tomar parte .nos fostejos, q.ue 
se ,prepar.am pa-r.a 25 do corr.e.n.te. 

« E<m .!l!la maioria composta .esta so.cie::lade da 
.a,gricultores, entende q.ue ella :ha de ;receiar vi
rem taes festejos cad'l vez mais augmen.tar as 
appr.ehensõ.es .dag.u·@.lleg que aguar.da,m -servir 
de désastrosa re.:qiJ.ação .peJa .incu.ria de ,tantas 
gerações ,p 1 ssadws. 

-« O :capti.ve:iiro é .. indtibitav,e1men~e ,u.ma ifil
q.uidade,, mas a 'Sup;pressão .de1le .em ,oru"íli.os 
casos .e d.e .c.~to modo .pede .1mpG>rtar ag;·g:l'aN.a.
ção d.e 01lltros .captiveir:os. não .menos 1'.ea.es., 
embor:a de ordem .diffe.rente. 

« A <extirpação,d:esae .canm•o, p.e;is, impe:l'iosa~ 
mante .re.qu}r .a ma.ior i;i.r.t:dencia ,par.i. .nã.@ 
viir co doente a falle.ce.r da cura. Demais.o !lm
pe.rio ,é indivisi:vel, .11.G> .ae11tido de flerem .sali~' 
darias todas.as suas partes, .por mais im.por.tall!tes 
q,ue sajam, .na ,obedie.ncia às 1eJs c0:mmu:n-s .. 
e.mama .las .da sobe.r.tnia nacioRal. 'Qxa, não ru>S 

consta .gue 'º ,poder s@bEmano ,do Brax.il ',teiniha 
abe.rtD e:xm~pgão ,alg.uma em po.nto ,algo.um ·de :S!l<U 

vastissimo ter.ritor:io, lPªªª .apJ>l!lludiI'mos JD.©s ,JI. 
consa,g.ração .ahi de .um :imaginado Fefo.gio ex;tra 
legal pa.ra .o capti:v.eiTo,, ainda .este 'em v.iÍg,í!r, 
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tanto em outros pontos da nação como ahi 
mesmo virtualmente em face da lei. 

« A UNIÃO POLITICA dos brazileiros, que tanto 
sangue gene1·oso nos custou, desde o seculo de
cimo setimo, em 1817 e 1824, airida não é fe
lizmente uma s:n·te de communa · pariziense, 
onde loucamente abstrahe-se do e >tado e se 
transforma tudo em doceis simulacros de sobe
rania do campanario ! 

(<Si as festas, que se promovem com tanto 
ardor, não podem mirar semelhante refugio, 
esta sociedade não comprehenderá o alcance 
dellas sinão como acarretando inevitavelmente 
um incentivo bem vigoroso para aggravação 
das alludidas apprehensões da favoura actual. 

(<Propõe, portanto, que se exima a sociedade 
de tomar parte nos festejos, para que acaba de 
ser convidada.» 

E' posta em discussão ·a proposta. 
O Sr. secretario geral, obtend·o a pala na, 

diz: 
«Quriesquer que sejam as riossas opiniões 

individuàes acerca da questão do elemento ser
vil e da propaganda ou agitação promovida 
pelos p<;irtidarios da ·emancipação immediata, 
nã:o me parece que possamos tomar parte, 
nos fe stejos preparados para o dia 25 do cor
rente p2las sociedades a boi icionistas, no cara
.e ter de membros da secção de superintendenc ia 
e ipso facto representantes da So.ciedade Au-
xiliadora da Agricultura de Perambuco. · 

(<A nossa presença neste caracter official im
plicaria, da parte da sociedade que represen
tamos e cujo primeiro dever é cuidar dos direitos 
e interesses da lavoura, completa adhesão aos 
meios attentatorios ao direi to de propriedade, 
empregados pelos abolicionistas cearenses, 
para obterem a suppressão do· elemento servil 
em su<t província, e sentimentos de regosijo 
pelo estabeleci111ento (aliás ameaçador para, in
tegridade . do territol'io nacional) no meio das 
0L1tras provincias do Imperio, de um novo Cana-. 
dá, uma t erra de promissão como chamam-na, 
onde não t8rão mais acção alg uma real as leis 
que ainda protegem em nosso paiz a proprieda
de escrava e para a qual estão sendo encami-. 
nhados cliaria e clandestinamente pela philan
tropia abolicionista os escravos das provinci.as 
vizinhas . 

<i Implic~ ria a approvação, por parte dos 
numerosos proprietarios e agricultores que per
tencem a nossa sociedade, dessa propaganda 
abolicionista, que nega-lhes o dil'eiw de pro
priedlde sobre os escravos de snrrs fabricas (a 
que chcnn:'lm escf·avisados e aos donos prete n 
sos senhores) , dessa propaganda abolicionista, 
que em menos de tres annos, e com prejuízo 
enorme para innumeras familias ainda hoatem 
arrnmediadas e hoje pobres, tem feito baixar a 

. metade, ou mais ainda, . o valor da propriedade 
escrava nesta província e quasi na mesma pro
porção a· das grandes propriedades ruraes ; 
dessa propaganda que está promovendo a indis
ciplina nas fabric11s dos eng·enhos e cujo .trium
pho completo acarretaria a ruína tambem com
pleta da lavoura de export1ção com todas as con
sequencias fataes, que della decorrem. 

(< !<.'licito, sem dL1vida, a cada um ele nós e 
dos proprietarios e agricultores, que pertencem 

a esta sociedade, inspirando-se excluúvamente 
em sentimentos philantropicos e humanitarios 
exclamarem. com V. Schoelcher na assembléa 
Jranceza de i848 : (<Antes pereça a lavoui-a d.o 
que um principio>),e applaudirem a imminencia 
de sua propria ruina ; mas taes sentimentos de 
abnegação e despr~ndimento dos bens deste mun
do são tão contrarias á natureza humana., que 
não estamos autorizados a presuppol-'.)s :rio animo 
dos nossos consocios e muito menos para af
fü·mar a sua existencia. 

(< Sou, portanto, de opinião que seja adoptada 
a proposta do Sr gerente e se agradeça a com
missão dos festejos pela libertação elo Ceara o 
logar, que nelles reservou a sociedade, que re
presentamos, e dêm-se-lhe os motivos ela nossa 
abstenção. 

O Sr. Pereira Simões assim .se manifes
tou : « Eu tambem concordo com as duas moções 
que se acabam de apresen_tar. Mas isto tão 
sómente porque entendo que não temos o di-. 
reito de officialmente representar uma opinião, 
que não é a dominante no corpo collectivo, da 
qual somos su perintendencia. . · 

(< Cumpre-me,porém dizer e_ assignalar o meu 
voto, que não intwpreto esta festa pela mesma 
fórma que acaba ella de ser interpretada. 

· «Não· vejo que com a solemnização desse dia 
25 de .Março se· faça a glorificação ela abolição 
immediata; e muitü me custa acreditar que por 
este simples facto se constitua o Ceara u!11 
refugio valioso, por isso mesmo que a sua si
tuação aCltual fóra da lei tem perante a inte
gridade do. lmperio um caracter instavel. 

(<Na minha opinião a data alludida,a data, em 
9ue se verá o Ceara sem a escravidão dos negt'os, 
-e uma data tão celebre como aquella, por 
exemplo, da memoravel revolução de 1817, que · 
foi o prenuncio da independencia do Brazil; e 
ass im é igualmente digna de ser glorificada 
como uma daquellas em que este Imperio deu 
mais üm passo na senda da civilisação. Eu 
concordo com esta glorificação. 

(<E' difficil sinão impossi vel prever hoje o 
que succeclera quando tivel'mos a emancipação, 
que aliás é necessaria. 

«Injustos e desiguaes foram os meios de que 
pela maior parte lançaram mãos os abolicio
nistas cearenses ; e é real que . a abolição im
me:J iata não é a fór_ma de emancipação que nos 
convém; pelo menos jà. 

«Ü escl'a vo não esta hoje para o s e. u senhor . 
no megmo caso do inf liz africano roubado pelo 
negociante negreiro; nem é d ô justiça e equi~ 
dade que como o cordúro da fabula seja o se
nhor actual respousavel pela culpa das g·e1·a
çfjes antecedentes. 

(<Mas, meus senhores, não é a glorificação 
dos meios o que se faz; saúda-se a victoria 
pela mesma fórma que em um campo juncado 
de cadaveres, muitas vezes irmãos, se entoain 
hymnos fazendo tremular o pavilhão nacio-
n!l.l. '·· 

((Contra a propaganda . ha tambem a ·1Hopa
gan la e, si o assumpto -daqu ella que acarreta 
prejuízos não é uma verdade lu minosa, certa
mente vel-a-emos ceder o logar, porque 
como muito bem disse um illustre · pensador 
-o elogiú nunca de·u vida ao que deve mor-
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' . 
-TSÍ' a:ss~m-como,4 ce1'sura:tiUf!C~ matOU ·o· re 
·dellB 11i1'er.-....Era.·. o que eu·. tinha.: para· · du:er 
.:$pois de.ter .. estado ·:pela ·proposta.cdo Sr: g~ 

rente com. o additamenlo do ·sr;. secretario 
gera.!.> 

.. S~ni:lo · imcerrado o~ debaie,'· po~ta &- votos a 
. pi:opoata. do Sr. gerente com .o additivõ do Sr. 
_1-iillet é approvaia unanimemente. Levarita'°"e 
. a. S!)l!Sio, .lavrando-a~ . ii. pre~eri.te . acta pe.1•a 
'1onstar em todo o tempo .. ~ Ignacio de_ Bar_ros, 
,""":'H •. A, Millet •. ..,..Ant~nio P. Simi'Jes;• 

N.2 

·realizar-lle-á. a.·. completa :1ub11füui9ã0 'do ]>raço 
escra.vo pelO .livre e lierlo ellei doí ,primeirós a. 
·tolllare~ part~ . ~oregó~ijo p~bli_có ;Jioré~ det~. 
:urio·de campri.r ·com .a. · sua missão ai·concór.o 
:i:er~m pâra a.ugmenta.l'::!lo ~meaça qae e.iltá ~Dl';Q~: 
nenle sobre a. ,nossa.. agncultura e quê deve.fie 
tratar de afastar. · . · · . · · · · · ·· · 

Os . clirecto'res também e:[pressa.in estes votos·· 
poseuido8 de sentimentôif_humanitariós, e por 
~ata razão mesmo .prefe~m doszilale11 o meilor,e 
~gualmente pel& convicção de qtie nem~ Dienos 
e. um bem· a ·libertação da.quelle ·modo~ •pois 
pouco :aproveita. aoe.libei:tandcis ;. . . .. . . · . ·. 
.. Nada.-maii havendo a tratar-ilefoi levantada 

.~mt1.ri ~traordinâria ria cli;ee toria· d,a À.~so- ·· ª ~easão; aendo i/~ horas da t&l'de • 
. ciaçllo Oommercial Benefieente, em ;24 t:k ' 
Mar;otlo 1884,. .. •,. · . -~ 

A's Ü .horas do dia, a.Chando-11e presentes os S"""'" · ll d Jnn• de 18ºA ·,: 
:Srs,•:. presidente Manoel José da '$ilva.· Gui• ~~ em . .. _t. 11J1110,; . D't 

. ;marltes,secretarioJosá-Maria de .. A.ndrade, the_. Vide.pag.·M"'do.Yol. 11~ 
-soureiro José. Augusto ·Alvaro de. Ca.rvàl.ho, . di_. . · · .... · · ... ,, . . 
rectores Augusto Lal9ille, .. C11Stodio ·FranciSco :-::0 ·sr. Fei-~eÍra.· Via.ri.D.a.. i.:.,. 
.Martins e Frédericii ' Woelhaff; 0 Sr. presi~ V .. Ell:., Sr; .Presidênte, 'deve .estar lembrâi!Ó 
dente. declarou q11e O ftm da. reunião era 'de. qiie Ó hônr,!ldO Sr' preSidente .do con$elli.o 
-d~liberar-se sobre o· convite· .recebid.G .pela di- ajustóu~se º. ommig-0··~· ª. rs ª. b_ rir_ ~arga. .. discllll. Mü_ . · 

:racção para · fazer-se . representar' na.. festa . b ... ti -
•comlnemorativ'a:- d& &bolição •. da· ,.eseravidão na'. 60 re o orç&men ... • . rapar çao a se11:ca.rgo. 
provincia. do Ceará, a.dherindo assim esta a.alio- COnto1·. pois, com ·ª P.re~ença. «io honr~do .mi-

. ~ " ll · -, · nh nistro da fa;lóenda. .. . · . . .c1a11;11<>' .. que e. monmento, . e , como ·pe or · · · · · · · · · · · ,. · · · · 
-ássig,nando ' a:direcção ou ums commilliãO· dele- . . (Ent1;:a. no. Tei::intq o ~-,. . JWlfSÍd!Jnte. do' eim'
gada em uma. pagina. para esse :fim.:reriérvaài ·seiho.) ·· · · · , .. ' · .' · · .. · · ·· • 
no livro denominado· de-,.Ouro...,;. · · E' o cí.so d~ diie~· : tra.temó~ doa :noaiids n'e~ 

: Posta a ~at.ei-ia em dÍscüs~ã'.O;·faiia.rii.m todbir :goci?6; dos l1e~ocfos do.·~ra.zil, _seiµ i:ispU:ito' d~ .. 
os 'diréctores e resôlverlimpor:unaiümidadé de·. ~ti~o,,~aJll&lOr, elevaç_ao_ ·d~_· ~parcíalidaile• 
votos. 0 seguinie : .· · · · · ·. ·· · ·· · ' · e .no, 1J).U11t~ de cooper~r com ~ ~.ºIlrado ~r. pre-
. ·• > . . , . ~. . ; · :.· . .. , . . '· · s1d~n~e do · conselho,para sahlrmos da situaçito 
. i•. ·Não c?mparecer .~ direcção, nem por~s1 .â!hctiva em que .. :n0e ' a.oha.mos, por :erroe .de 
nem 1or mew.de ç_omll1Í13s~o ~ alluclida fest~~". . todos e .éom saerificio geril. · · · · · · · 

2°. M~nda.ra.rchivar o_co_nv1te.sein. reaponder,. . · ·0· ·.,,~ D·: · ·· · /,;,;;,: : :._. · · .:.· · ··l" :.: : · 
.para. evitar· qualquer dLBcussão des!lgradaveL . . ;?4• . ~:r~s. U'';~8...,.tlnte "'º , conse .w) =-:-

3•~ •. Insa?'ir.na· act& a manüesta·ça:o·dodeeejo ApOiado. · ·.:: e· ·,· ·· · " .:· •·. . : .· · ' 
. que e.ada um, dos directore• tem,de ver e1tincta a. O ·SR. ·FE_RRlliIRA :Xli.NNA :- Tratemos d~ 
el!~ravidiio_n,o ~nzil, poré~ com resp1iito .ao ~:. nosaos·nego!l.IOS pre~9n!l.d() _os q'!le por .aua nat11-
.re1to· de propriedade; fazendo a competente 1n- reza, sio ma.is urgentes.· · · · . . 

. demnização do real valor doi escravos aos' rea- . · A .. situação ftu.anceira e .. economica do · J?aiz 
pect!ros aenhor_ea e 'ae!ll_P_ erturbaçâo_11a. 'ord_. em l"llCl.!'ma detida attençlo, Ili· 9,Uere~~ _deve~aa 
.pq:bhca. . .. •· . . , .. ·' ·: .·.. . . realiz_ar. ~s altos el!lpenlioe d& politlCll. e. os, da 
... Sendo o pau: !-1~\i e iudivis!V.el, rilol'.Ód~,ter COllllC~enc1~ hum~a~- . . .;, .·· . ." . , · 
,aign,ificação. _legal o:-~<?n8ider~r·'le· e:s;tilicta .a .. ·. 9 diilheiro ~ ~:a~o_ ne~o ~.gueri,-ac, •:como 
escravidão ·em uí:D& província, "& facil ~é de. com• . il. se~ente fecunda. ,da' pa:i ·~· restabelecs ·.ou pelO 
.p:rahendei: o per~g() que: ?'e~lt"° pãra a.i outre.s o m~n.os man~em·á ~rdelJ? no. inWfior e .ra.z · .re~ 
no.vo -_esta~o de· cowi:as q1:1~- se .l?rocura C)9mme:- p~1m,t: a umda.de e a : d1gn1<Jade · do E_etado no · 
JD,ora~, alem d9 poderoeo.incent;vo, plra.a foga. exterior; · · · . · · :.: :. ' . . . > . . ·_. 
dos ,e!l<lra.vo1f das. Olltl°!'ª províncias'. . ·. · .. . ~ _Perturoação da.s ~11~ . mclica_ uma ·mil 
, : Devenªo !> comme~ci? ~ agric~ltU?I,' cs~inh~ politica.: Nlo ta.11.to ·a. 'má P.olttie&.' determina as 
_r(;)m de acc,õr~o, s.~li~rem"'lle muttl!l.me.nte, m~ ~nanças, co~o eataa:.1mpoem •sempre· ta~ 
_como representante dó commercio.deve e111a ·di- · crific10,aos altos inte;-6SJ!es ~o Estado. >. ·, .. -.··,· 
récÇãocumprir.o qJ!e preeeifui:n~s §§t~e.20. do· .-':o Sa.F~ B:&Úsiim:._;,Apôiâdo. . · ... : ,' · ·: · .. 
ark·3•,doa ·~sl!ltub)s de~sa a_s.s~iaç~o, pél<iqu~ .·. · • ·: · ' · : .,.. ·· · · , • . . • : · .. ·.. . ···.' : .. 

. ·não de~e. tomar P!l-l"te.n!liJ.u!lll~ feat&de lib&~ ., º S~-· FJ:~~y~A~7A ~~e~~~~'."' 
laçlO e ·. ainda:menoa estio;iu~;.i:>s a_nimo~ ·q_ue eeg~da., oppr1m1da,_f1º:ena dizer q1m1_ de_~e~p~ . 
daqnella fórma. se estenda a · esta. pronnc:ia;. ~~~· re~~a d()s.s~u~ re.presenta.n,t~, o_ inr-IS: 
a~tentó o·;_grande m~·q.ne~provirá ·da aeãorga::::- . mm!c~_º' .ªxa.Fe. ~.,d~~ez;~· f .. -.. <: ·')ó ., , ~ 'f.c'T ;: 
·nus.çio do t~balho.11gr1colà•'-· .· · . · ' , -: ;e: : ·· ·. , Sr• presidente;> tenho ouvido e: Jido ·.-que0.o · 
· ' Os'~ ·direet0re91 inni~ : confia.m> no ·· ti'aba.1ho · . éontribuinte· brazileiro nlo,:é\o ;ma.ia ~ ón:e?a:doi-' 
•livre·e;'recollh~oe~'q11e~lle-_vai ae.introd~d'?' &·vis?. : ~e: quau~,-pic!en.~eiaeP,~e'!~yan~~s -
'no . p~.-. com>u.tiàfatot10 reaultado; · e· •\ão . •em que ae ~p1lr~ ~ancargo'de cs.da.·m.di"riduo, 
~rtoa. de" que -longe n~ estará a él!:Oca em que q'9,e eomplie uma certa popll)açio :,:~' . .::'.!. : · .;i.·, •.· , A. 63 .. . . . ·-.· ... · .. ·· . · , ... · ·.· ... · · :·:···.· ·/····· . .... ·· 
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·. ·O Sa. · P. BsLDWtio:....;.Nada mais falso. imperio.;. mae, em todo o caso, não negarei ·a 
() •Sa. 'Fn.m:.IRA'Vi~A:-Esses· q'lla.dros, 'tii ·m!nha hamilde ·cooperação, porqne o altar da 

não folll!en1,eomodiz o ·honrado deputado,falsos, patria é maito .fargo para receber todas as 
seriam inuteis ~ · · · · . . oblações (Apoiados) •. 
. '·Q gravame do imposto ·devi!-tle ealculiii pela O Sa. DANTAS (presit:knte ào conseZho) : -
renda. liquida do contribnin te. • • . E o governo ·se honràrá com: easa coll&boraçiO 
· o .sa. RA.TràsoNA.:-Eis ahi o graiule prin- de V. Ex. · · 
cipio; esla,.liim, é que é a base. . .. · O 'Sa. FgiuOO:RA 'VIÀ.MfA:- Sr. présidenté, 

·O Sa •. Fl!:ll.Dlru V.I.ANN:A ••• ·e . llão pelaa na- tenho eatuda.do com alguma attençio os negocioa 
eessidades .do ·Estado • . Eis :a .razão por . ':fU&,. fin,nceiros do paiz, e a~minha convicção ca.da 
quaildo s. ~ªXI!'. do imp?6to exc~de aos recar110s · dia mais se afunda ·e leva-me a insistir com o 
da renda. llq uJda., ,0. tributado e :forçado a. entrar honrado presidente do conselho, ·como tenho 
no sea ,capital e ·O Esta.do em ve:z de consolidar feito com oe ·seus ant·aceSl!Ores, pela ol'ganiza~o 
as suas fu:ia.nças, pelo ci>ntra.rio diminue os de nm pll'-no · largo e comprehenei-vo daa 
recarsos e os empoiorece·. IieceBSidades :fina.neeir:ae e eoonomica.a do paiz. 

Qu.e me imporia, sabe:r si Cada faglez paga Uma .suecesaã:o. não interrompida. de deficits 
màis. do· que cada brazileiro, .si aquelle tem affiige a quem tem. o costume de examinar 
diante de si os productoa de uma industria fe- a: ordem destas matarias em oatros pa.izes. , 
liz e· prospera., ·e este vê·s& a braças C(lm Ô tl"a- SI<> inevitaveis .as conseq ueneiaii ti.ua.'nceiras; 
balho em perigo de deaorgariiaação, s'ervido por basta.ria. ler a. historia dos grandes infortwúoa 
ma.ehin&s atra.za.das, e a.inda. nos principios ou das n11.9õee para achar a calllla primeira. na per-
radimentos da sua sgricultura ou do seu com- turbação de 11uas fina.nça8, . 
mercio? O que parece leve, tomada a quantidade E' muito clifiicil aÍlscita.r pa.ixões populares, 
ou o peso, é pesado na proporção da.e forças eapecttla.r com a credulidade dos silJi.p tee, a.r-
da.qitelles que. o supportam. · · · raatal-os, quando não· ha este germen de .pri~ 

O SR. LOuRJ:NQO lllli ÁLBUQUBRQUE:.-Apoiado~ · va.ções, d:e necessidades ~de miaerias. As cir
ü Sa. ·FElUlBU\A VUNNA : _ A naçã:O· bra:ii-. c~ma~nc1~a actuae~, pore1!1• oifereeem .màte

leira tem aep~aÇões nobillisaimas, . para. ccja ~1~ diapomvel p~ra. u1cenl1~. que _poucoa pre-
11&tisfa1<ão insiste 1lão só a sua. con.scieneia. oomo 'Vem, mas g,n\l nnigae~ póde unpedir. . . 
o seu de1er no meio dos,povos eultOs e.chris-· . Nã~ creio, Sr. p~s1dente. que as e1rcum
tioa·; mas uma JU.çâo mede .ás sua.e em prezas St&n~s actuaes S0Ja.JXl. O _prodac~o _da. falta de 
pelo·s elementos de .força. de. que. dispõe, 8 .a, p~Lnot1smo. e zelo dos -parti.dos .politicos, que se 
nenhóma. · e licit.o condemns.r-se . .4 morte ou ao tem. succedido. n? poder• . 
mtleídio. Portanto' si as xiossa1 aspiraj}õés Faço outro JUlZO daquelles que antecederam, 
eatão na. proporçio da :noSlla :educa.'ÇãG in'elle- como espero que, pelo noSllo .acerto no m~do de 
ctn~, mas aba.ixo doe recursos mataria.as, é encarir e corta; o m~l.aeremos todos bemJalgg,.. 
preciso fa.zer uma parada, para, ao menos, me- dos pe a geraçao fatnr!l. • • 
ilitarwos s.obre os .elementos, que a.inda.podem ~ão conheço poier illegifuno qlle nll'.o foaae 
Ser sulc.itadoÍ!, as forças q?e devemos acordar. dar U.~ ab1~m? da. b:rnca-rota • . . 
no sentido ·de levar por diante a& grandes em- A ~ legitím1dade e a. fonte d~ todos oa d1Jflcit1 
prezas .da haml\Jlidade e .do ~l'irito cliriatlo. e d~ ~dos o~ des.astres íina.ncen•os de q ~e nos .di1 
A bllllai.-rot& uwu.i:iu~nteuão ªIJlacaria a.s düli- D.?11cia a h1~tor1a do1 povos cultos. E e prec~ 
culdades. e complicaria cada dia. mais 0 estad • dizer-vos com a le~.is.de que dew ao me~ l?a1z, 
aictuaL · 0 e com a reverencia '8.Qa poderes ·constltu1d01, 

que a illegitimida.ti.e á o vicio parma.nente do 
O Sa. Lotm.EKçà llll Al.Bt1QURQtrr.-Apoiado. podel' publico o.o Bra:i:il. · 
O Sa. F1mium1..1. VIANNA :- Urge ·qae se .A abeorpçilo feita pelo poder ger&l em pre-

.convençfo de que· o anxllio e a coopera- juizo doa poderee . locaE!ll f a inaniçlo em que 
Qflo doa dous pari.idos,. em que. se divide a na- :fiear•m oe municipfoa, nlo 1d em recursos como 
ção, talve:J não a~ain sútll.cientes llU circnm- em aut.oridada tn0ral ; a. dee&.dencia do pO<ttn 
stancias aper.tadas ·e estreitas em que se acha. provincial apertado pelo cilicio de rtndaa as
o paiz, para livral-o dgrs embara.Ço.s e du a-iaea &Peitas e inanfficiantas,e impedido de b.nçar tii
IJU& o.atormemão. · bato1 aobl'e a.massa eontribaime, g_ue'j' nlo u. 

o Sa. ~o I>B ÂLBOQlmllQm: : _ Pelo tejuob a acção do governo ga!'al, produziram 
menoa.nlo:&ed. de maia. o l'et1ultado que 11. todos .e11pa11ta.: a vida· no 

o sa. Fln\U:nu. Vumu. ~-Em falta de centro_ameaçando uma. apoplexia, a mone 11.81 

maior engetiho~.omsulever êantea de allumiar extremidades pela animia. (Ãpuiados.) Um.a 
b • grande ftaqueza nito podendo ser TeaB.imada 

a .• ~!!ª do .abysmo, do que eminar o melhor ca- por uma. grande força ! . · 
muiho. ,pa.r& çhegar. a uma 150luçl:o .pacifica. e 
ugura; · .: .. · . · . . ·O Si. LolmJJ,Ngo m .Al.wQtllllqU.11_:-Maa 
. A . C&!Il$'l'a. ' . porém •. :não aeve ter COD.- Jl8Dl no centro ha. nd&. 

ft&nç&ein meu .. espirito-. J>euao qlle e~'tá. cheio ·O ·s.. FlllUlMll1 VIAmU..:- Pareceria ~ui 41 
lf.e .in1vona negru, quanclo bdves o. tmri-te governo,sendo omnipocen.te,Bão llle f&Uani. m.-
MJ& .de l'OIU-; oque '.(tUgero · pll' supere~ci- midade pala. levantar as -provineia&<la eeu . .&ba.
~. n~aa, pOll'~ ~ulquer~ 111ot.fyo.que: a timeut.o. -e prestan1angne. e rigor. XKIYG ás 

. plw.i~ ?'Xl9ria '1alYeZ e~lie.r, • · 011 ·Emba- 1Bealidade11; ·111SS .a _ OPUtipowieis. de ~o-é 
-~_:;111m q'll~ ~.~um-o ~o• . a:.•• ~Geza·:e ·:~.·da. .Wll&âecad~; 
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- ~99 ~ 
sa. peide muito, carrega com. uma;:responsahili- O . Sa. FJIBQilll VUNN.A:. : ·-:A illegititlli
.dade· superior· á . sua vigilancia. e, portanto; â dade do poder é . a fonte dos noesos deficits e 
sua propria.reaponea.bilidade. tambem. d&. embaraçosa sitnaçio n~neeira . do 

Todos se qU'PUanl delle, é o alvo da.a aolfoi- pau. E.' indiiJpensayeJ, para que· o paiz seja 
. lações .nniversaes, e· posso dizer sem -injuria, bem governado e tenha boaa finanças, que nin
porqne Dão seria capaz de iDjari&r ir. minha. pa- gnem pol!lia. tudo, que cada um tenha autoridade 
tria, que estes municipioe e provincias andain e pod~r dentro da jurlsdicçio que lhe foi tra• 
t!Dbertos de· andrajos a cercar o governo Jmpe- ça.d3. pela. faí funda.mental do Imperio. Luiz XIV 
rlàl, e. em eupplfoas por miniwos commodos. dé não teria deixado a seu bisneto a.a finanças 'des
·qne carecem. · - barata ias, si o povo francez govsrna!IBe e não o 

. O governo levanta cha.tarfaes, abre esmi.!b.s capricho ou a vaidade rê gia.. 
de. ferro vicina_es, protege e1:1tradas provfoeiaes, . Para. ericapa.r a. este perigo por que puaou a 
em.fim· é 0 provedor geral. Quando ch.ega a Fr11onça, cujas _ e11nsequencia.11. outros . povos 

. supporta.r11om, o nosso seaulo formou este be~ 
occas1ã.o de debellar oe deficits enorm.~11, quando .equilibl'io de poderes em que 0 . singular foi 
sõa o rebate ·de banca-rota. imminente, o go- ·9u~stitaido pelo plural, em -vez de < governo 
verno levanta-se 0ppressor, e de sorpreza eup- eu :i> «governamos todos :i>, e cada um dentro 
prime os direitos provinciaes. (Apoiados). da sua. competencia e capacidade. 

Ainda assim mal ch.esam os tribut?s. geraes Receio 'muito de um poder que tudo póde, 
para ·accadfr ás necessidades i~declinaveis e !:'Iorque é da natureza. humana. que se desvaire. 
permanentes do orç<l.Illento l (A.poiados.) . Surgem os caprichos, que al~ma vez 

Esta. situação póde melhorar com córtea . têm dado bons resultados, ma.a que em geral 
de verbas, com ·a supp1•ea.são de mesquinhas . tr~ze~ Mcri.f!cios irrepa.raveÍ.11. Dizem que o 
deapezas. com a raducção do fünccioniilismo ~ princ1pe de Bismarak tentou a guerra contra a 

Não ; · níio é assim qlle se destróe 0 producto Alle~an.ha. Jo Sul e de.pqis contra ~França at_é 
a·e um eystema illegitimo, e que eó póde ser cou.st1tnir a .su11o patr1a nas cond1çõss de pl'l.
vencido e combatido pela resurreição do poder m~1ra potencia. do mundo, contra a vont5.de dos 
legitimo. Eis a situação que o nobre preeiden~e estados rep:i:_esentados. 
do conselho tem diante áe .si, si é que 89 julga Teve de ~1s~alver o pa.i:la.mel!to tre.s veze~ !. 
com·forças e elementos para oppôr-se é. inun· Cºn:se~m, era, :(!orem, B1a!'1~rck espm.to 
dação que transborda e alQeaça. 08 tectos do edi- ~uper.1or. tolero temeridades amb1~10sas, quando 
:D.cio social. Ella'qobe, e aobe além da prevido ill1un1na.das pelo clarão ?o gamo ; <;_uem nio 
do contribuinte. tem porem ess_a a.Ua capa.c~dade e se ve de ~011se 

· . . . . • . de um poder JlllillBnso_, pode forçar a. naçao ou 
. O ~e10 de. res~tuir a. vicia aos deafallec~doa a. uma resistencia. fatal, ou a_ desgr~ e á ruina 
.ª a l1be!d9.d~, ~ses. celeste, la.z que re&nicna sem remedio. -
o orgam6111o social. Esta centra.hze.ç!o, .este go- . -
verno pagão1 governo provilencia, goyerno o. Sit. DAN;.1.s (presirlente do conselho) :-
cesariano, não re.olve o problema, complica-o. Feh_zmente isso e apena.e . uma visão, não é s. 

Eu tenho fé nos principioii, e fe illumi:iiada realidade. 
pela experiencia de 4() annos de decadencia,· O Sa• FiiB.rui:IRA VliNNA: - Nlo estou fa.. 
de 4() annos de queixa• e de jllStas exprobra- zendo" applicações. 
ç3u. O Sa. DAMTAS (presidente ck conseJho) :-

0 Srt. DA.NTAs (J!Nsid6nt6 do cor1s1lli.o ):...;. Ah l .. · 
Ne1ta parte ha muita inj111ti9a de V. Ex. Só O SR. F.maumA. VIANN.1..:-0 nobre presi· 
po110 comprehend9r isto pela inanciabilidade do denta do conselho sabe que a tribuna não· é 
1e~ desejo a de todo• de querer caminhar ain~ tanto uma. arma, com.o um pharol para illum.i
ma.11 · nar 01 espaços longínquos. Não. sei ei est&-

0 Sa. F•1uumu. VIANNA.:- Sr. preaidente, mos 1.meaÇados de algum perigo por pretanilõas 
diziam 01 e1tados geraat de· Portup!, depois e cli.prichos que se queiram por ventura impor 
·d&ra.t11.uraçllo do Sr. ·n. Joio IV, em i64t, â nllção; mostro :apenas· á lilz da historiá os 
quan.!o o espírito monarchieo ara. maia vi- riscos e aa temeridades. de .uma tal politica. · 
goroso do que boje 1e pMe presumir, pois cégo O Sa. DA.Nus (presidente do· conseiho) : -
muito cégo anda neste mundo quem nio vê a A explieação não podia ser z:oelhor e (ueu con-
influencia crescente do eleme11to democratico aelho tem todo 0 merito. · 
nas aocieda.des moderna. : · 

· O Sa. FllllRlClRA.. Vumu.:'=- Emfün firmo 
e Vós e 01 voseo11 antepaSRIMioa nada valei• bem a ·minha.. proposiçãa : -'a - illeghiini

pelo poder' como pelos beneficias que deb:aee ; da.de do . e:r:erciCio -de pod~_1~es alheios deu. em 
o vinculo que noa. aper~a como subditos ao resultado a perturbação . financeira do Imperio, 
nosso soberano são oa benefic.ios que recebe- , e de prompto-collocon o nobre miitistro. da· fa• 

.. mos, e não & .sujeição qUe noll impõe• '> . zend& em poaição êl!l que ni[() queria. vel~; 
011 povos . hoje não eetã'.o .menos bem edue&do11 . o nobre presidente_ do conselho,: oom. o seu 

·,do que· C)a ·. daquelle tempo, e :não ha fõrma de programma,-pert11rbou; Ili nio a111.igiu, o meu 
·.gover:mo, que possa resisfu ás desgraças pu• eepiiito.. . · · 
blicas. · . · -. .. -· · · · · T?mou compromissos wu~to maiores do que 

O· ·SR. DANTAS' {Presidente do conseZho )': .~ podia attento o estado financeiro (apciiado& . dcs 
.,·Ba nações· com maiarEl'CUrllOa do que nõa e que - opposição). , Penaon- poder ct11J1.binar elemen\os 
estio soffrendo mais\ ' que sio contradicforios, &'no empenho·vio de 
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... O ·_DObre pl'81iden.te do: coueiho, Ili ·tem. v'on.- diato. O paiz ê uma:rede= de ·fmiccio!iariO. D.lo 
ta.de · e . dispos~. ; para. ee&a-~e:;e~preza, aó :doii · 11emço« · publieoa .. propriaae:rite : cUtoí, 
~11 . o ·. ilalido,.feliC:íto, e esto11':Pl'_OlllPto _ a.-~pe:-._ como-.cloe · eertlçoe: ind!IS'riaea dirigidos . pe~ .· 
,_~ar com .~. Ex_;·· .. · ·, . · , ,· ., : -.:. -.. · .. : ·" -, ., ·Estado;· Esta--mo~mama doa empregos foi ·f~ :-
- < E' ·~~elBOr~~r~~ ~Jmpeno., ·A,actual mentada.pe1o1.gov9rnos .•• , ,: ,:, ·.:·· 

. org~izaçilo e empine•.-~ elemento podre: de ·. ' o· SJ,1.. D.uiTA:S-(presiddnte'áo co,..;Blho) :·-
~8Illentos ta~be"! a.poc1rec1dols: A_acturJ,9rga- .Converteu-se iíà melhorúidU:mia. · - · · : 

· _niz~. mo e. maIB:.qrgão de· VJ,talid&de, e; p~lo ... : .• -
0
. s· · F .. . •. · , •. ._:.V-. ·. · · ·.-... -~ .- · . : . · ·.. . . . · 

oontrano,_-de morte. : · . · : · . . · . , .. R •• JCnREUU. . ~"'- ·".'""" • agol.'8. tor-
•· ·As ti.nançail eiigem a e:z:ecuçlo ·. dest~ · , empr&- noix;se diffic~dade maior para o govern.o, q l;l•· 

za; o ,:iiobre presidente do ~oonselho :e-·à.;Cam.arâ 11rec1sa redunr as despez11,s. . . . . _ . 
de-v:em· ten1enfüo a impoesibilidii.de de barmci:C :. A: melhor' prova. do: estado pt>ecario e: difficil . 
·m.Íll' por outro--m!Jdo 08 i.Dteres8éli ~em.lu&& • .. ; _' .. do pai1 é o cambio, que, como dilÍse :um nobre·êle.o.: ' 

'· O-município :·etá· sepultado~ nem · respira; -p:ntado, é ó .thermomstro · eucto =da proeperi
·al p;"ôvill,ciae·e ·o Estadó esti<> em ~.iúljcto•: " ,,_ .dad_e · ,~11 decadeneia de. um paiz., :O· .c.ambiO-· 
. ': ·:A. questã~ 4lQs . direi1oe-proYincíâes, ·que di'- enire nóa devera obedecer a lei de i846, que d.eu 
Vi.dili a Iliaioriada camara, a.inda· está' pendente~ á. moeda. nacional . pàdrão, .por altos .motivos 
sem . soluÇão• : Quantomaie-:ao•Mi&i:;a ·aolução; ae·_ in,tere9se do Esta.do e. doa pt.rticular,ea, 1i.
'iiienoe facil 'se ' tornará, tanto · mau · sif ·com- . .xa.ndo aaeim uma.· .inedidà para .. os coi:i.tr!IWs e . 
plicado: aa cireumstancias. do 0-Theioiµoó, '-pelo pari. a _110lu9i0_ dif 'tOaas· a8 Obri~ée do com• 
·C1'91SCimento de ,.suaa neceeaidaJea~ ·o qué pre- niercio e da induatrià, é.a1S119garaildo ao e.tran
.douiina fatalmente no orÇ&Jpento sio os empr~- ,geiro a estabilidade, de modo a a.-nim,&!-o a 
tllnoo, qus éOJllO a·bola. de· neve ·a.ugnientam de . manter ~m ·o Bmil fraileo comill·ercio e a. ·em.:. 
volume à< proporção que vai rolàn.do-. ·A11&im, . -p_regar no paiz os_ eeUll ·capitaea; _ " . 

. ~r~endQ ·com.os· de_fiÇits 85 diflfouldades,. - ~º ·_.:o .cambio de zr; ~:firmado .pela referida . 
i;'h~~o; menos posa1ve~ ~rá a r&so!11ç~ equ1-- -lei.de 1846,tem descidô: e p0«cas.vezee a&tingiilo 
.ta.tiva, da. 4{Ue•tio d~s direitos. ~roTlD.caes. A áquelle termo legal. Deaceu dura~te a guei:t'&; 
. exorb1~ncia: na ma1s ál~ ~nlBtraçlo _do ~&· tOniôu · & 111bir, logo que o govet"Jio imperial 
~do ·p~ui1u, como era me~tavel, coueequon- ·. observoit a politica de rigorosa econooúa e 

. c_ias.funeatas •. - . ·_. · . · . · · :. teva o pluo de Dia emaial' despezas nons com . 
· · Diz-te: e O Im'perio do .Brazil é mui'rieo, obras ez.tr&Ordinariaa. De11cau •inda por ca1m. · 

.. di~p?)e de grandes reCUrsoB ·; 8 Oll"BQB bOm8D8 d&. politica aveJituroaa.,dotmelhOl'&meD.toS ma~G
cle · E~tado, ' (quando qnêriil.mcenaãra:r oilnado riaes, pofüiéa 'contra a qual prote1Loli ·com_· ·• 
Visconde de 'Itaboraby), mal câlcallo de _1nia1 maior · vebemenei•. e ·sempre patriotice.mente 
riq uezaà. Sob · ~ · preaup<ilto alargvam -u o .· honrado déput&do pelo 1C0 districtO d& provin
-deapezàa;0 sobre eatu bases tentaram emprezil ola do Riode·JaneiM. · · · · · . · 
· colloeeaes; e dnt.l quando appellwe para • ri- : .. Tin . ;. gloria , de ach~me sempre . a •eu 
queza., para . a força, ~ara a : protperidade ... elo · l~ 1*ft.. protMt&r ooiltra _. poliüca, ineuria 
paiz; a reaposta do 111.quiet~, · pi'oteltot, em doa• errot : o i o de empenhar o fü~oro , 
começo . de motim ·e de uegaçlo aDlolutr. de 0 2o de estimular 8 mono!Jl&Dia doi · e111pregós' · 

. p~ar impoltol decretadol por lei l . publioot, · 
Portanio. BI' • prtliden.le,. oomo ·me eom.- Falto aute Uni&· camara., que ae úi1pira 1101 

promeui a acoende:r ama . luz, . • : collocak · i d& -'-~ · Bcola rb l d 
i beir& do abysmo, N.Pito ao nobre pNSiden&e princ1p oa· Ye.-..-e11'&· e i era.- . a 
do OODHlho: •Nem tm"""tol, llem balloa-rota iltoola pmic&. · QuDdo ·a llCli medito 1óbre o 

u1&d r- que ie tem falto e o que se deyia faier,· aobre 
1im a Oll nrdadein, n&in empNmm•. 11 u eonseqaenoiu que ."* opprimem e . 1ol>!e 

O. Sa. D.urrA1 (f'l'.uidlftfl tlo ~0111~/lo):- t.q11ellu que decorrenam natlll'aL ·e fac11'
Pó direito ftrme1 o i1querdo nlo H mecha. mente da pr&iioa dos. bou pl'Uaoipioa, reco
:Marcba 1 · · · nheQO a verdade destel .pat.. e:z:piaçlo· PQr 

·· o Sa . , Fu.iuDxu VxAXKA:-E' iimuoluQSo que eatÃ paeundo o pais •. . o que 1eria deita · 
diflloil; mai impGl!I&. pelu cirolimatanciu, pela terl'&'si, em yez do goY11rno, com a eapionagem 
11uprema neoaaiidade. E' .pa.ivel; n1o &em da poli~& da"Veliezà .~c~ie!a.;procurar . ~ber 
nad& de imprati~vel. . . .. : . onde esiste uma. economia-, onde: :um lhHQuro 
. . . . • . . ooculto,. onde uín patrimonio crescente, P"I".ª .. 

O Sa~ . DANT~B ~r11s1~6n!e do cons11~1i~~ • ":""".: deniiroprial'-08. a . troco de juros·.: de . 6 ·ºf• . em · . 
:Em_ W,do oc~ ~--~tuio dllll.cil_'. · . . .. · . . .: _, _'. : ~ a.police11 da diTida "pnblicil? deixasse, com~: ~':':" 

· .O.SB. ; F:IIU1.EmA>VxANN.a.:--:- Reeon.hec;o .. q_ue governo 'd°' Estados ,,,Unidos ou ·: como.: da ·· 
é difficil. Uma.d119 .primeira,e, 1i_,n«q __ a · !ll•tor· ,-Ingl&~errs,; que :ees~·-- l!~onomfas: ·creacessem,·· .· 
das düjiculd~d!!S.9,U~' seine &ll~O~a; ~ ~ despe,z~ . :que e~es. patriino~io~ ,a,VuJ.~em.; que: ~!eel 

. com o funcc1onalíamo;-O~ fun1:C1.0D.IJ.'lo11 do B?a~ thesonrOfl . se :,m)l).tiphcaasem. :e:-ficaasem: ·~llJ.Ca
.zil.eonetitiieiil' i:parte in~is ·intelligent8; · mi.is .mente: so,b.·,a :direcçiO , do: -intereue~'-d.o, z~lo · 
, aeti-n(~~'ll.a~,,, e,_._, por.:!=9llll8Pi:11:~~. : d~ve-se· ·eAa.;pe~lpi~ii.-_: de ~~#8.:w~~~dores 'l:·:~~T:- : 
crer' gue a m1US . resIB~ente.::A~culpa..e_ 'do<pod,«ir .se_r1a:· ho.ie . a.~·R~çãQ :,~e»JlODl1ca .,,do: l~peno,,, 
legislativo;:'~il,e;céni '• .v:ez '.da -~i~~-. -~-)i~. . s~ ,,.Q02,000:000$, -.em que lui.po:rtainJ<>doa._OI, ct,-\~ 
govet'no, {ez ~e ·D18;ntevl!-'a ·outra,-a.;·d11 gOTei:no· pitaes arNdàdoapa.r~-a~pe:rra--e ,_para . as ,gl'l!n~ - · 
cen1nmàdor, o :; est!ulo,;.éonstitu.iu-ae, ·empre- ides -emprezaa :do.;-:Estailó.;meiisem·ei!io.'coilfiá.._ ·-. 
. zario rnadalie-:fauemelle:.elllim·. a: _aut.'-inãpi .. . oo. &·.iJMlostria. ~\>!ld&;.-:,ãüüclã~~ ~ =·---,. 
·n:çiõ, oieuau:z:ili.Ó,'' 0 ,-:!!8U ~ Jl"tt0cj.JúO ' ÍJilmG:- um, 8 á a~UUdade dosJ_lrofimioDaeá:i ;; ; ~:.:::r,~;:' . . . . . ~ . - - . . . ...... . - - . 
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1Uo 1eria, ·appil'l!Cidóa ~~. qae ~ .·• . o. Sa;· D.mrU. ... ~&itlMttn co~) :-

OSDJaJ'll 4?11V1U, h.a bem pouaoe_diaa. .a. um doe Aceito ~agrad~ço· mu1toaV;E:1:; ··· · .. 
llMIS. mn~ ~llOll talentol, o hOmdo deputa~o . ·. () ~a. FJ::all~· VrA!fzu: ~..;,;.Sr: president&; 
pela. p~cta de P$1!ambaeo, -O Sr. Antomo o orçamento do MintSter10 da ·Fazenda não.é' o 
de Siqueira. 1:mpuhva. ellê, 8 com bons !n11- maia inelll'BO em censarae por a.buiso nas dea-
-damentos, a .perda de grande parte dos cap1taes pezas · · · 
. empregados nas estradas de ferro · áinJl.uen.cia • · . · . · · 
politica., que h.avis. decidido ·d<>' traçado das Como · :1~ ~s~elho ~eilecte ·as des~e~as dos 
linhas ; 11.ccreaéeotava que, si taee Tiaa-ferrea.s o u_t.ros m1n1stenos •. E na verba da.. d1 vi~e. .}la
houvessem sido lança.das. em : Per-namba.co, · na blica, que aesente o au&'.me;n~. progressivo aos 
Bahia, .. no Rfo de Janeiro e . em outt'as pri>vln- encargos, .. e .se. ac~. 8: ~l!.liçação do. progresso 
.Ilias, fóra da aeçio e da iniluencia da politica~ ~ despeza. deste muusleno. . ... . • ·. . . .. 
. a: renda' Miria. 11uffi.eiente para amortiza~ o·ea- Nesta . tabella. que voe a.presento (o oraclor 
pi~l ·e ~gar os · jnrus dá .. dhiida1 E' log0 d~ d_es~nrola um mtipjla) _e.gtão as provas. Reputo 
po18, d1~·: _cSão· brdii.~ça.!J: ·11. compe~sação, e:t?· documento de ãlgnm · _valor p!!.ra. e11-
e·1'emuneraçao destes:,cap1taes hão de, vir'.> · .... .pmtos que sentem. noe algar11imos :palpitar a 

E' preciso ficar em uma das eX:trenílaadeiÚ verdade, J?-elles ac~m a eloquenclii. synthetica., 
a. :emuneração não vem ou porque 0 capital não .11~e ex~nme mais do que.a. pe.la.vra, •. Alga.
i'Oi e,mpregado convenientemente, conforme os l'J81n08Sao :Proyas, que se unpo~m qualldo ~ 
inter851!es da. indastria e do commercio ou mados. e arranJados sem prevençao. . 
porque esses . interesses 11ão era.m taes' que · Esta. tabelb· conten.ipl& a receità geral arre
a.conselh.ai!sem . o emprego .. de . capital. tão -cadada., o oI"çame~to .votado e.ª despeza pag;i.. 
grande. . .. . . · Portanto, póde:s~ po~ ella. avaliar quanto s11b1u 

R~pito, Sr. presidente, a .minhâ primeira. a des~eu.40.·Mimater10 ~a Fa. zenda em.relaçio 
proposição; os utensilioe·, o material de tral!S~ à l'êceita. ge!'lll do lmpe~o. E estas proporções· 
porte. do Imperio são maiores do que reclama. as :eetão ci;.lcaladas em de~1maes. .• . 
proiacção do presente e . até de futuro nio A deapeza tem crescido progreBB1vs.mente e 
proximo; · · · · · · · a degp~po.rção ~ntre a. deepe~a e o or~ento 

''as, ·81• 0 A~ •t:' ·· . de receita e cont1uur., com· muito poucas ex-
.w • -p1 iu.-e11 -11qw. o 11011to em, que cepções. · . · . · 

concor.d11 ,~ta1~a~ente com aquelle ho~o · . Si o.nobre pl'eaident~ do conselho,. generoso 
deputa.do-ai o caJ11titl, em V~.de. estar ·&nJ.elto · como é, qufa:esae receber de miilhaa mão.11 eese· 
ao governo, de ser por elle. disposto, e desv1~do trabalho. teria. muitó prazer em o:fferecer-lh'o 
das mão11 de. ee~ ~onoa i 11. todas, as el:'.ono~~8 · póde servir mtiito · a qnem quizer estuda!'. com 
~ .rouem. 10ha1tada1 por •po!1c911 da aiv1da paciencia,as :fü:u1nças deitá reruu•ti ão •.. 
pubhc!IL ; 111 Dlo ~e vendeaaem . unpostos, como . · . · . · . ...- 9 · 
se vendem pubbcamente a. cidadil'.oa, p&ra 08 O. $11.. DA.NTAS .(pr~11!ier.te elo comelho ):-
cobral'Bm de outrõs cidadloa, eollocando 0 Aceito e agradeço muito. · · · · . 
paiz no e1tado da primitiva Roma, dividindo O Sa. ·. F.111lUlEillA. ·Vu.NNA ~-Levantei outra 
01 cidadfoa em patricio11 a plebaua, aquelles ta.boa. com todos os elemenfos,que reiJutei iil.dis
que traba!brun para: pagar impostos e aquelle!I pensa.veis para jlilgar ~ sitt!ação finaneeira, ·e 
que . o• tem comprado p&l'& recebel- como· tambem doe erros dos liberaea e dos ·conserva
.renda perpetua ; li nlo folle uaim, ó certo ~ree, porque nenhum dos doas partidos é 
q11e. H Htradu bayiam de dar proveito, ,o isento dellea. . " . · 
aoverncuilo aeri& forçado â aft'ectiYa. garantia., · O partido libera.! é impenitente (l"isol, ao 
e, quando, P!>~entarr.. tiTe.11e ~mpenh&do a. meno1' mostra-se tal pefa .oppo•içlo que· se 
lua re1pon1&billdade, e1\a eena. . ele ~o nomi;, nota enLre as pala~ de seus homens de Ea-
nal. ( Apoiarlo.t:) . ia.do e as saa1 obras. 

~ortanto, 0 que 0 Brazil preciu é mudar a . O parLido conservador te~ \l~ merito; faz-ea 
po11tiea : ·em vez da gne tem ti~o-preciea da l1beru no gcverno. O partido liberal &orna-se. 
ilolitiea. ~a r~~poneabihdade, da iniciativa, da. li- conserndor : pare~e . que .então. governam hCJoo 
óerdade mdividaal-; e então ver-se-á,4 luz d&S ~~·d~ s.ntíga. e r1gida lei. (R,so .• ). . · . 
pr~sl que o. erro n~o veia dos .homeria q 00 . · E. a impre~slo que tenho. ~ sei . e1 é por
·adminutrarain o Imperio, mas que 'a Ca.paei.;. qneos eonserva.dorea temem mais a oppOlltQlo 
·dade . delles iilo p6de vencer' ai <liftkulda-:. dos Jiberae~ •.. que tor.nam ·sé lll&is libera.e11 do 
desdo .mechanismo que funceionava. (M'llito' -que elles (nso), que não temem o partido con
~etn~)~ · . · . .. .. . se~va.dor, sempre condeacendelite, tolerante ' e 

Cii.da . uni :fique com a . •uâ 7esponsabili- cheio de . a.ca.nhamento • (Sig:r,aJ negativo do 
da.de n~ta ·longa navegação, e é · ju.íto que, Sr. l. Pens~o.j . . . 
'IUl~· ~splrito·_d~ pareialidad~. a!l_te• emn., .au- V. Ex: J1&() e desta opinião r 
torid.ade 'de.JUIZ, li il cama!'.& permitte que a . o Sa •. J. PJmmo:-Nlo, senhor. . . . 
.ten~a; .dep~1~.dae l?ro,.~ que:~i4ado d~isen,- .·.O Sa., F'ER1i11:rli VwmA:-'-Poi~ é iDjuato~ 

. 'Çlo_ de .: eapirlt<i, diga. o :que_ fiuram · ~e meus. . . Esta.s quea.tões d.e · &lgarism°' .do. asperu, 
mn1gõ11 e o que 11zeram 01r bberaes, nao pafti , ~nfadonhas •; e bcnn de vez em qua.ndo miti.
oa i:_ep_r;en~udel' nél!l ace:-is&r, 'lJla& para pre- gal"&S, ~niaal~as, ' com alguma. diveraiO, e 
ven1r. ~ aeoneclhat. a·. repressio do a:buao, como o nobre .deputado se moatra &lo ben .. 

_ -e anllll:&1' .º ~~--prelident4t do OOllllelho a ~Jo liellll're·pa.ra l!ommi.gn, · aproriit!) C) qn 
: :·,E.ce~i- ,,~}',?~~C& , ~l~af}ora o. .. 'fianças •do ~{IU'te par~ lhe~ <r -eêguintG;' e. o pa;rtido 
. P .no~.- .. ~- -·· - -Sbe?alparecfil&.murto ®Ia aquellugonclOlaa 
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de Veneaaqi:J.e t~m duas pr6aa:011 daaa pópas ; ao ftbir o p&riido conaenador- .ae·i8 i/8 d. O 
navegam em. ·canal, nlo podem fazer~alla .moVimeaw "8gaime·f?i de·asce:ai~ d chelar 
larga-, comõ diiem os :mariaheiroS:, _ e :eiitfo a 27.·. e · Z1 i /tI. e ate· 28 d.; qll&lldo o parlWh . 
a l>f6a·oom que·'91o,s&ne cle.'põpa, com que vem. CODaftVad.ar: .deixoa·o poder ao. partido liberal; 
. o Sá; i . P.11:Ní:no:-E' eoinó alg~aa barw mantinha-se o cambio a · 2' i/16. lm.mediat&- · · 

de Nicthero:y. (Riio.) . . . .. . · . . . · meotedepon,o cambio .pasgilupara.20, eem20 
· ·· · se conserva, . com· tendencia..para.a baixa; alo 
· O ~a. F&RllEUU: Vi.uUa :..,;.Eucti.Sm~<» tendo nunca acedido de 22 1/i6. . · . 
. O S.a. DANTAS (presillettto do .con.so1ho):- o Sa. ÂNTONro t>B SrQ.u11:nu.: - A subida a. 
1!fas. hoje ~stão. modificadas. . 27 resultou do emprest.imo de i 5.000.0()(f. 
.• () s.a. FlUUlEilll 'VIANNA:-A figuraª·º par- o Sa. F.maB.BllU. Vu.NNA: - o . apai:tê nãO 
tido liberal pa.rece-s~ . com 01 navios cb.quella cabe no. ·que estou dizendo; depois.e:r.plicareL 
conetrileç~ ; tem· o bonet pbrygio em uma Mas para remover, desde jà, a diivida do nobr&·. 
Jlrôa ; o~ ·republicanos aio a vanguar- depllta~o basta eonsidera.r . que o Viaconde de 
Ili. dos liberaes, quando · fóra. do podor·; e Paranaguá ·fez emprestimo, e . nem. assim. con; 
na outn prôa apparece·a c<irõa .imperial .(Riso) aagniu levantar o cambio·. 
Para a sua . navegação nein. precisam mudar de 0 Sa. ANTONió DE SrQUBIRA :-Mais teri.I. 
guarnição. ;. · .. _ ·d · - " .r · · • 

Si estio no poder, 0 .Partido·. republicano uvmci o 11t nao .• osse. o .emprest1mo • 
. fica· na retaguarda; si é preciso conquistar o O Sa; F~IR.A. Vu.mrA:-...; PergontO si o 

poder, o · partido republicano passa para. a nobre deputa do acre~ita que ainda. teria. descido 
-vanguard!'-; vai na proa. ·. · .ma.is Y Sendo assim, uaior .razão para o meu ar· 

.O .SR. J , Pxm00:-Todosos .e:r.er:cito11 têm gnmento. · . 
a sua vanguarda. . O Sa: Âlm>NIO DB StQUEriu : - Os em.pres-

o sa: Fs~ VLUiNA:· ~E'· uma Van- timoo infiuem no curso do cambio. &lle chegou 
guard& só do partido liberal ; ·011 ·col188rva-" . a 27 em 18i5 no ministerio ·Rio Branco, em 
dore~ nl o usam dea&a. manobra. ·· . · · virlu:le de um eínpreatimo de cinco milhões 

... Em· ·todos os· paizes tenho Tisto ·OIS 1'6- esterilnoà. · 
.pu.blicanoa quererem a republica, mas entre -O Sa . . Fi:aa:suu. VrANNA::_ O ·nobre depu
nóa· os·repuolicanos querem que o partido: li- tado não póde sn11tent.ar a prcipo11iç!!o de que o 
bera) nnça, Porque não hio de est&r juntos emprestimo inftue sempre i;iara a alta. do cambio. 
oom·os conservadores,q_ne aio hoJe a opposição 1 lnft11e provisoriamente; ate que a; Íl!l:portancia 

. Sr. presidente div2do a administração do dq empresumo tenha proe11rado o seu.emprego, 
paiz em dous periodos. Não fui aliáa quem a para depoi1 in1luir auida., porém perniciosa.. 
Clividiu; foi ·o-eleitor dos miniítroa, j'- se vê. mente~ 
Di'ridia. a admiiiiatraçio . em dou1 per1odoe, de o ~mbio que 0 partido conurvador manteve 
i~S -69 até 1877-'-78, que é o periodo, que foi. entre 24 e 27; · . . .. . 
dlamam, COJl&ervador, • de 1878 -:-- 79 · até , · · 
J883~4. que é o periodo que ae chama lili&r&l; .: o sa. ÂN'l'ONIO DJ: S ' QIJEDl.\ :-Pois 'h& cam.;; 
açredito que ·IDbre iao n1o ha duvida..(Ri.to.) E.. bio mantido peb partido conservador ou pelO 
tudada a receita nestes. dous periodoa nota.4e, . libel'lll'f O cambio é e:ffeito du circumatancias 
oomo•ra. natural, qne 0 ~rtido con1erva.dor ar- do paiz; ·governe um ou outro partido • 
.reoadon menos e o partido liberal maia, porque a O Sa. · C4RNJ:ra.o DA· CuNBÀ: - Ha niais ou 
nceita,em nulo daa revis~• das tarifas áe al~ mena. oonflanor-. · · · 
fandep,emrazlodemai#pel&dollimpoatoudo . o sa. DANTU (prilidonte !lo cotuelho): 
Aataral deaeAfOlrimento, tende a creacer. O. Uma boe. oa má adminitiéração ...u,. i n11uir u 
GODaervadores tiT•ram uma média DO decenllio 1 ..... · do !"""Q 
de 911.000:000$ de rendr., e oa liberae• a média a ta oa - 1n e&mbio • . . 
de 124.000:00()$000. Por oonsoctue:iacia. a 're- A obu~çlo é ~erdadei:ra; h. J>Orém, algu-
~ que elle1 arnoada91G JIÍaior do que ·ma. anomalias. · - · ·. · 
.a arreéadada pela. ~artido comeY&dor. <>• · o Sa.;' hwnu. Vr.uffli :-Não é tempo de 
"'1jloil1 doe exerc1e1os ~dort!. ele- e:r.plicar toda~~ causas. (Aparte& .• ) . -
va~e ..a · 278.~:000$. ·~ d! faze~ lDlpre~· .. Algtiem .d1ni~rá ue. a p?opaganda~ qlie se 
do !· Os deficiu do p1.rt.ido liberal em seis f!Li:· bi.18.ndo :i. .propdeds:de, Dilo in1loa110bre 0 
allDOI :elevam-ee .a. 169.000;000$. De modo· • ª.- a· · • y · · .. .· '· ~. · , 
que. a ~édia dos ãe,'cit1 d~: conservadoru em : -c&111bio 0 pal:r: • • • · . . . · ; 
.ai per1odo de .ta. annos ili.ele 27~0Q0:000f; e a O 'SB~ D~NTil (pr~de~e elo ~p.nsel~)::-:-
. médl~· dos ~·u:ficits · ®~ Jl&.~tido . libaral e~ 6 · · Que?i defuiiu ~o oamb10 com.o een111t1.va. detiniu • 
suos é da-2.8.000:000$.lll.üorreIMi&.elD&lCINll bem..·· . ·· ' · 
.j,,i_~t•~ . ;·:- '.. · ·. · __ : : · .. · ·.·. · · ·o_Sa.. ·Am>riADra Fi~ :~em· du\'id&~· 
· : O Sa.: 1.; ~~ ~E maio~ . se".ip i!e . . Q sa_ . FaurÍtA Vu .. NNA ; :.- E' .. . um thermO- : .-. . 
orçamen~. . . . . . .. metro .exacto, ·e, eatudaD:iI!l a ~ria.~ du&a· 

O ·sa, ::hriuaü. Vumu: : ~lao:.nJo' i para :sminmatra9'Séªt·~ ee:jlM~achar:el•~~nt.o;de· · · 
agora. . · . · ·. . : . .· · · · mais eegut'9 oriterio <10 que a ellCalad~ .~blO• 

(J 'Clilllbio, :que ~.-e~ di8ll& o. notare.<}e- . E~cri?:tore1;e 1inanc.eiroe do ~e ' ºPf:llil.O que.;- . 
pu'b.do, o •rmometro .certo .. confWl~ . ela. il ~'9r.IO 1rW& 1l8lf1ll'O para ·~ Jiilgãr ~ ~ . 
proaperidMe e da gralldea:de ~. -pc>vo; era peridade dt um·povo, éo cambio.(~.) ·:.' : 

.· ' .... ·· .. ::: .•. 
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O SR. ANTONIO · I>li: SIQUEmA:- Foi emittido 
com parecer fa.'ll:oravel da autoridades dnancei

-ra.s· e de politicos conservadores. 
O Sa. ANDRADE FiGUEIR.i.:- Ora, desde que 

o governo diz que é necessario, o Conselho de 
Esta.do não ha de toma.r a. responsabilidade de 
· emba.raça.1-o. · · 

O S:r;t. FElUtEt:aA. Vu.N~A:- Não devo fazer 
comparações no sentido offeusivo das recl·imi
ns.ç&2s; m'i!.s está = conacieneia. de todos que a 
despeza .da gueI"ra, embora_ fosse iniciada pelo 
pal.'tido liberal, por elle provocada ••. 

O Sa. DAN'rA!I (presidente elo· conselhoJ:
Pl'Ovocada pelo brio nacional. - · 

O SR. FErumA VIANNA:-••• podia ser 
prevenida por outra politica. E' certo que, em
bora provocada ou iniciada pelo partido liberal 
e acabada. pelo partido conservador, as conta.~ 
estão liquidadas no Thesouro ; a. secca do Ceará 
não tem contas! Não foram jamais demonstra.
da& as despeza.s feitas com a. atteauação do :tla.
gello, que carregou sobte nós com o imposto 
do papel-moeda, e augmento da divida. 

O S.R. AFFONSil ·CEiso JUNIOR dá. um aparte. 
O SR. FJllRil.EIBA VrANNA.:- Pelo menos en

tendo que se deve apresentar ao parlamento 
uma conta da. d,espel!:a. · · 

O"SR. D.uius (presidente· do conselho): -.,. 
.Jllu direi o que ha até hoje sobre isto ; prometlo 
a.o honrado deputado. (Ha. outros apa.rtes.) . 

O Sn. F:E:!Ul.EIRA. VIANNA :-Não sou temera~ 
· rio, nem fa90 accusações a.os que obedeceram 
nem aos qué mandaram, porque nem existem 
contas. Entendo que o parlamento tem direito 
de exigir uma. conto.' (apoiados), ainda CJ.Ue fosse 
para approval-a sem e:i:ame, por dignidade da 
nossa. administra~ão. (;!poiados.)· 

Quem podera com ccitef'io julgar da despeza. 
com a secca do Ceará, qua.ndo'l.le diz que se guar-

. daram os documentos em uma casa. arruinada.; 
e deba.Uo de uma gotteira ! Cahiram chuvas du
rante mezea, e os docnmento!J fizeram-se ne-
8"ro1 e tnlegi veis i ! (Ri3o .) 

Por forlilalidade, a.o menos apresente-se uma 
conta. Gastaram-se 70.000:000 ! (Apoiacloa.) 

Em letras do Theaouro, que é uina. pe.rte da 
divida 11.uctuanta, cm i868 deixou o partido 
liber11.l 68.000:000$ e o ·partido eon•arvador 
larga·u o poder com 45.000:000S, e actua.lmente 
a divida. está. em 46.5!8:000$000. . 

Este é o recurso de que os ministros da. fa. 
zenda. usam e abusam ; a lei nnicarnente o a.n
torisa,como adiantamento de receita, para emittir 
bilhetes até a importancia, antigamente de' 
8.000:000$. qu.e no mi;u entender era.sufficien
te, e depois de i6.000:000$· 

O $R. P.ANTA.s (presiil1inte do conselho),.,...,. 
~orque ~ . µecassidades c~eaoeram. 

O Sa. FllllRll:reA. VtAl'11'!.A ::-. ... entTetanto 
est~ o paiz com uma. divid:i. em letras do The
sonro de ma.is de 46.000:000$000. 

OS.a. DANTAS (presidinte do conselho);
Mas seja dito dr? passagem que nenb.um pa,iz 4o 
mando; .mesmo os de :melhoro~ :fi.t1',J:!ça.s, ·~~-
pensam este recurso. · · 

A. 64 

O Sn. FERREIB.A VuNiu:-De accõrdo, ... ma.g 
usam delle dentro dos termos da. lei; e ha'finaQ
ceiros de' grande nota que entendem que·. este 
recurso póde ser subotituido por -outro. 

O SR. DANTAs (presidente do consetho) :-
Ni!.o sei ai elles têm raziio. · 

ó Sa. FEIUl.llmA VIA.NNA:- Si tivesse teqipo 
poderi.e. desenvolver- ute JlOnto. .. · 

. Finalmente, o parti.to liberal deixou-ao par
tido conservadol' umadivlda de 436.000:QOO$, 
e o partido collllervador passou-lhe o govemo 
do pa.iz com a de 678.000:000$. li'allo unica.
monte da divida fundada,. desta divida, a que 111e 
tenho mferido, e não d~ de deposha. E' s~~ 
bido qmi o governo não poupa. nem cain.s 
economicas, nem montes de soccorro, nem bens 
de orphãos : não ha 'gaveta qne elle não · abrii., 
que não raspe, de que 11~0 tire todo o dirili,eiro, 
e aind& é poncó ! . • • · 

O Sa. AN0IU1>11 F1Gosuu. :-E conta corre.ute 
com o banco. · · · · · · .. · 

· O Sa. F.Elll\l!.UU. V.1.uiú. :-Assim, o partido 
libe1•al entregou o governo com 436.000:000$; 
o partido conservàdor torno11 a deixar o poder 
com 678.000:000$ ; e o pat·tido libenl elevou 
~m seis annoa a 809.338:894$333 ! 

Es tã, pois, na tab alla. que orga.nisei, a; histi!ria. 
das duasadminiatrar;ões (mostrando um map~ 
pa); e peço ó. eamara. licença. para ontregar ·Ó. 
imprensa. este documento. Será .objecto de 
estudo, do maior exame e blvez de contesta~ 
ção dos adversarias .. 
· O SR. FELto~o DOS SANr"S dá um aparte, 

O SR. F.!!larumu. V.I.A..."ffi'A. :-- Contesto; Q 
. soph.isma. tem alcance em philosophia. ou em 
··religião, porque não se pó::!e tinl' a prova. real 
da verdade da. canclusio; mas, no objecto de que 
se tr~ta, a prova. real é representada por not~e á 
bocca do cofre e o povo a sante.Nesla objecto ~~q 
pórle haver sophisma.. Oh ! pudera haver ! O n<r. 
bre dep·1üado s1!-be que o povo sente e ~a~a; 
já não clama só ; faz . mais, 

O Sn. D.A.l\"U.S tp;-esidente do co11-selhe1J;-. 
Os algarismos na essencia sito sampre verda..,, 
deiroa, mas ás vazes na fôrma podem· illadir, 
(Apar:es.) 

O Sn. Pnl!ISIDENIIE (ao oraclor): -Peço ·li, 
cença para observar ~o nobre cl.ep~tado qu!l o 
tempo estâ findo. · · 

OSn. F'ER.REllU. VIANNA:-Sei que es~outo. 
mando tempo a ca.mara.: . · 

O Sa. Prur.llIDll:NTJC:-V, Ex. me fe.z jo.sLiça. 
em acreditar ~o constrangimento ce>m que o 
interrompo. · 

O Sa. fEruucIB.A Vu.NNA.:-••• mas o Sr. 
presidente deve :ficar certo de que deste. di .. 
cnssão não póde sa.hir para. o go'l'erno si?l~ o 
bem. (Apoia~os.) 

o·~R. DA.Nl'A,B (president6 do cori.sell!o) ;,,,,. 
~' um serviçQ que V. ~~ .- er;~:\ prestando, . 

O SR. Fic~EIRA. V~4 ;.:..vou fàzérfc~ 
J:!l.arª' uipa.. fip.a.l. Ç.Qnsid!lraçã.o , fat!IJ. Qut?ªª• si 
não fõra. a eeca.ssez d() temptr e ~!lc~iar ~~ 
correr em. ía.lta. diante do Sr. presidente da ca-
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man. : Qaizera encetar debate lar~o sobre 
oatroà assumptos, mas, .por hoje, ·consfotam os 
nobres deputàdos,que lhes faç,. o epilogo de htdo 
quanto tenho dito, corrigmdo assim a. falta 
tah•e:i; de connexão... . · . 

o· SR •. DANTAS (prasiilente do conselho) :
Em abono Ja verdade, não era. poss~vel maior 
cónne:tio. _ · · 

O SJ\. F2ia1:Íe.A. Vui:rn.i.:- .•. e de methodo 
no'·que tenho .dito, contando com a bene\'Olen-
cia da ·.camara . · . 

O Sa. Durus (presidente à~ c::~nselh'.1) : ...:.... 
Póde não ter razão em algU:ns pontos, mas teve 
tódo nexo." 
· O Sa •. FEI\REJ:U ViANN.\.: - Vejo que o 
Braiil empobrece \op&iadJs) cada dia· mais. 
Esta receita crescente é uma illusão, ·uma a.p

o.sa. FERUntA VtANNA.·:-Tenho certeza de 
podlir demon<trar a. minha these • . · .. 

Si é certo que. esta grande e e.norme dilfe
rença de cambias tem <!e ser compen~ad.a. por 
impostos, eu creio poier dizer com a maior . 
confiançe. à. camara e ao nobre ministro da fa
zenda.: «lslo é nm a.bysmo ; a política. da reor
ganizaGio do lmperio é a la.z .> (Muito bem. 
muito llem .) . 

(O orado,. J compriineiitado e felicitatlo por 
m"Uitos Srs ~ deputados e pelo Sr .. presidente 
do co;iselho.) · . . • 

~!o em 14. de ws:o ue 188i 
Vit!o pag . 75 do Vol. IV. 

parencia que se deafiguraoonformeoe cawbioa. 0 Sr. Mo:ra.es Jardim : 
A d.ff'erença de cambios hoje 6 de 25 •/o· Sr. presidente, estava longe de pensar que .teria. 
O Sa. SoAB.Es : - 30 °/a. ainda. de fallar nesta ·casa na. pt'esente sessão ; 
o Sn.. FERRl!:lllA VIANN.À. : - Não quero mas uma· qnestão leva.ntada a.qui, ha puuéo, e á 

tanto. qual jlllgo pod.~r t1•azer algum esclarecimento, 
· · obrigou-me a. pedir a palavra. . · · ' 
O S11.. DA.NTA.s (presidente do conseiho) : - Trata-se da. quei!tãe do a.baateeimelito de aguas 

Realmente ê de 28 a. 30 .e/.. . . desta capital, act11al01ent~ eni crise como soe 
.O Sa. FERREIB.A V.ril'NA:-0 p3.iz eet:i amea- acontecer todas as vezes que, por algum tempo, 

ça.:io, como observa o .nobre deputado, de ·carn- deixa de chover. · 
bios.ainda. mais d~sgra~ados; mas; calculando O b.oora.do Sr. m.inistro. d& agriculta?'&., occu
que a deprecia.ção da moeda seja de 25 •/,,, o pando-se ha. pouco dessa questão, procuro11 ex
Eatado, pensando arrecada.r 100 mil contos, só ,,uca.r a.a ca12sa.s da penaria d'a.gua,de qae,desde 
terá. arrecada.do real e eff'ectivamente 75 mil ·alguns dias, se occupam os jornaes, in tormando 
contôs. . a camara da• medidas por S. Ex. j& tomadas 

·os pr.rticnfares , para. pagarem a impor- pa?'a attenru1r os efi'eitos da crise. . . : . 
taçio, terão neM&aida.de tambem de trocar este Até certo punto o ~onrado ministro tetn ra.zã'o 
m •io circuh1nte por ouro ao·ca.mbio da lei, e a em attrib11ir a. defi<>iencia nota Ja no forneci• 

.;di.Jfer11nça não será menor. mento ·do alludido ar:igo á i .1e·uffieiencia. daa 
A 0scillação do cambio é. uma calamidàde; aguas e&nalisadas, agora considerav- lmenVJ re

afügenta. os cap:taes do paiz, encuece o con- duzidas em cooeeqilancia dá. secca·; e de fdcto, 
sumo, ameaça a rPnda publica, desequilibra o n" organisa~o do projecto completo para o 
orçamento do E'ltado e d<1s particulares, e final- abastecimento d'agua à esta cidllde, tanto se 
ménte . expõe o importador a eoffrer prej uizos r.•conbeceu inauffieiente · o volume de 30 nri
iucaleula.veis. lh11es de litros ultimamente canalisadoa, que ee 

Por uma. conta. que ilz, no primeiro periodo, contou com mais 30 milhilea de litro3 tornados 
0 do "partido conservador. que é de iO anuos, no r io S. Pedro, cuja de?'ivação deixoa de eífe
pe~eu o Estado it:O . 000:000.~ P'?' dill'arenças ctaar-aa por causu conhecidas. 
de ca.rnbioa; e no aegundo periodo, o do partido Acttialmente, no aervi90 de que se trata, 814 
liberal, que é apenaa de seis annos, já perdou e.i.>ro\'eit&do1 diverso• mananc1ae~ proximos à . 
pelo mumo motivo :150.000:000$000. cidade, e mais doue toma.doa ã serra. do Tinga!. 

os rios do Ouro e de Santo Antonio, cujo forne-
0 Sa. ANToNro nz S 1QUZ:IllA:- Acho que isto cimen\O desce, nu occasiõe1 de secca, abai:i:o de 

é 11mâ. perda imaginaria. 25 milhões. de litro•, conforme eat.á. verificado; 
O Sa. SoA.B.Q:- Não apoiado. .. e corno então aq uelles mananciaes fiquem igual- . 
o Sa. ANTONIO Íi11: · StQuJ:nu:-. Peço a pa-1 me.n~e reduzidos,_resalta d~hi conaiJeravel dimi-

1 · . nmçao no fornecimento feito á. população,dando 
a_yra . . ' . ·. . . • . . . , logar a q1111h;a.s mais ºªmenos fundadas. 

O. S:a. RATis~ONA.:- Não e nesta totahda:ie; :~ Devo, toda.via., observar que as reclamações 
mas em parte e exacto. t leyanbldas n~ imp~ensa,80.bre o modo por que é 

O Sn. . FittU\:Ei.R.A V:.ANNA. :-Asseg)l~O que não fe1to·_.o serviço, não podem ser e;.plicadas &<?-
é imaginaria., . · . . Il).ente por essa a:~usa, porque,, si as aguas Jà 

· . · . · . can'lliaadas são ainda insuffi.cientes para um 
Não ~so du~cutll' C?m º,nobr~ ~~pulado, por- abastecimento regular, que.satisfaça a. to:los os 

q!le o Sr, presidente Já m · adn?'hu,ma.s 0 cun- fins, a que a agua doa encana.mantos· é a. li
vido, e p~ço ! . C&O).llr& que abra! ao~re_ esta.! cavel, ·o volume de ll.118 actaálmeate 11e di&~ é 
qujllltio, debate largo, Pª1:1' s_e verlficar 81 eão l m11i~ ·superior ao qrie era forw~cido ·h:l. cinco 
ou 11io reaes ·OS. deaoontos mdi.cados. · 1 ou seis annos ; dotide se póde concluir ue ha 

, .O'Sa. SoÀ.llKS·,:~V. Ex~ sahil'â pe;f~itamente: outras c&usas que com- .aquellas. c~~i~l'l'em 
'tQ11mph&nte. · . para motivar as queixas da popalação. 
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E; cer~ que desde então ·deve.ter augmen

tado considera.ve1mente o con,ullló de agna, 
devido 40 systema. de distribuição adopta:to por 

-pred.ioti; ma.s t'lmbe:n é certo'qúe,)ieiJ o modo 
de fazer a. distribtlição,nãose dá a regularidade 
precisa, resultando da.hi a.b:isos ·considersvei1, 
qus, em ,grande parte; concorrem para.· o que 
hoje ss observa. - · · 

Pa.ra provar qu3 a insufticiencia das· aguas 
. cana.li~a.das não ·eiq~lica. satisfa.ctoriamente a 
a peuuria. que se accusa. em Jiiferentes pon
tos da cida le, basta· notar que actu:,Jmeute de
vem fornecer os encanamentos mais de 40· m:
lhões de litros, que, distribuídos por 350.000 
habitantes; dá. cer<!a do. 115 litros por habi
tante. Ora,ningilem dirá q•:e 115 li troa por habi~ 
tante, média · com Que · ee contentam a maior 
parte da.s cidadesdÕ mundo, ll"jª uma quantl
da !e insutiiciente ou pelo meno.s q tie s eja tal, 
que po.asa dar logar a. tanto clamor, 
. Com etfeito, Sr. pr~aidente, considera7se ge
ralmente que uma mõdia de fOO litros basta 
para satis~zer as principaes neceS11:dades de 
úma.população, admittind(r!le qne para os nsos 
domesti~os ·e sufficiente a de 30 litros; Por
tanto, a que hoj\l ·se dbtribue ·devia satisfazer 
pelo mP,noa as nAcessidades · mais im:1rescindi
vei:i da ~pulagão dést& cida-:le, embora nKo 
seja ainda bastante para attender ·a outros ser
viços, 'de que não se póde prescindir'e.m uma 
grande cidade, como a irrigaçã.o. · 
· A .verdade é que, pelo modo por que é feito o 

serviço da . distribuição, dà-se irregularidade 
t11-I;q11e·em alguns pontos da cid:1de ha abui;i
dancia, a.o pasilo que em ontl"O~ pontos ha 
grR.Ii Je penuria • . . 

.. O que se deve conoluir, portanto, ó que a 
distribuição é defeituosa. · 

O Sa.. ANoRAD.E FrGUEt.\l,A: -Apoiado . E' 
pr>.ciao alterar a base do ir.iposto e úzel-o ·r e· 
cahir aobre o consumo .. 

O Sa. MoRABS JARDIM: - Essas irreguhri 
dades, que importam em abuso, são até éêrto 
ponto autorizade.s pcil.o modo por que foi regu
lamentado o st1rviço. conforme· jó. fiz ver nesta 
casa. d · seu lindo o orça.manto do Ministerio da 
Agricultura. 

No T~gulamento, de accõrdo com a lei neste 
p0nto, uão se a~tendeu á natureza do consumo, 
como fóra conveniente. O cousumo par.i·usos 
ciomeeticos não póde ser taxado e pago pela 
mesma fórrna por que deve ee_r ta:s;ad.o ·o .con
sumo para usos indll~triaes e para · os que · sa. 
pod·~m· con.siderar de luxo, como irrigação dg 
jardins, repc; éhos, etc. E' indispensavel que 
se a.tlenda, não sómente para. e1•itar .. abus<is, 

. como por equida.de para eocn M classes monoa 
a'basta.dai , ·A natureza ·de con,.umo, t.l::u.ndo-o 
sob base& dilferentes. Nio é justo o que Mtual
mente •e oburn: em rnuitot pontos da cidade 
ha cbacaraa largamente abastecidas .de agua 
doa encan·1mento-1 .. OBteJ!tando , o : luxo de ro

·pucbo9, gra"M'iiii 11.gos · efo., 0 cujos proprie• 
tarioa 'pagam ·o mesmo que oa predios de habi
ta~o de f..milias pobtea, noa quaei o conaumo 

. ae limita '. ao ind.i11pen1úvel patt. ai primeiras 
ni!ceasidáaéa iU:imeStiêàB • · 

·chamei aattenção do governo para esse 're
gulamento provisorio. Reconheço, e . verJade, 
que:~ 1ando .. elle foi foito nã.o se podia lr'até á 
class1licação . do consumo, por deticienci~ da. 
re$pectiva -lei~ · · : . 

.Cumpri~, '·portanto, que se modiiicisse css~ · 
lei, que e a que foi pl'cmulgada pelo decreto 
n . 2639 de 22 de Setembro de t875, no sentido · 
indicado. 

Infelizmente o~ :i.conteciméntos, que depois 
se 'dél"Am, impediram qJie se tratas;;e dessa 
qu~atão nll. presente sessão. Ao governo, eU:o.; 
t.retanto; cabe não perdei-a d~ vista, para> em 
tempo opportuno, obter do· parlaméi:i.ta as· alte· 
rações precisas na. indica. la. lei. 

Vindo :i. tribuna, foi meu :fim sómente oife
'r ecer ao governo desle jã alguns esclareci
mentos q ue pos ;am concorrer para ·que 6e to~ 
m~:m as medid,.s ma.is urgentes p:i.ra utenuar 
as faltas que se vão notando. 

Jti. fiz veT Ôma das que se acha.m nesse cas0 
. -a que concerne ao modo pratic:> da distri
bui ção da.a aguas, da.ndo logar a. i:ansideraveis 
abus,,11, que prejudicam a. muiti>s pontos" da ci-
dada em favor de outros. · 

O Sa. BEZERRA DE MENEZES:- O daíeito no 
modo da. dietribaição vem 'do ·regulamento, mll.ll 
não do modo de executal-o. 

O Sll. •. Moaus JARDIH:- Reconheço .. qu·e 
houve \'.icio na lei e no. régnlamento; mas tam
bem ha.defeite1 na execução. 

o Sa. Bl!:ZERR"-. DJ: MENEZES:- Pelo' regu;;, 
lamento, o abastecimento faz-se sem limitação 
alguma, · · 

O Sn. Motu:r:s J..i.runai:: - O defeitCI não é 
só do regulamento. 

O Sa. BEzK&RA. n1: MJCN:s:zll:s.- NãoiÍJarca 
limite a. 

O SR. :MOR.AES lARDlll.:...:.. Pelo menoe a lei 
marca . 

O SR. B!izi:alli u ME~EZ:&s:- O in.spee\or 
daa obras p11blicu não pode corrigir o defüito 
de haver ague. constantemente e em quantidade 
indotermina ia elll um logz.r e fali.li. ábsolutr. 
em outro. Apenas ha uma cba;>a com nm ori
ncio por onde se pr&some paasar, duran\e 24 
horas, ~Iitos litros.· - . 

O SR. MoRAES JARDllll :-Leigo h& limi~~·· 
O Sn. BEZERRA D:E: M1m111z:e:s :-V. E::i:. sabe 

phys ica e comer~hende que, con~orme a pressão, 
peÍo mesmo oriticio, póde sablr menor ou m!l.ior 
quantidaQ.o d'agua, ew p~rioda ~eterminado ; 

O Sn'. MoB:AES JARDIM :-Mas···1useil orifiCios 
devem ser determina.dois, tendo-se re!peito á 
prees&o média em cada ponto. . . · . 

O Sa. BuBRRA nn MBNllZBI :-0 regala• 
mento nlo warca o dilUlletro. 

o sa. MoIUu JAao1u :-V. Ex. creio quo 
eatá' enganlld.i . · : 

o Sn. Bns1uu. 011 M2Nu1ui:-Nlo e1tou' : 
eal\l•lei .esta que•tlo. · . 

O Sn.. MoaA.l!S J.\.aonc ~...:.Em todo Ca.to'1o -te • 
gdlamento dm lunitar o consumo. 13 é quanto 
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bastá, Entretanto. devo observar que o. Tieio 
lllo escã a.hi sdmente. . . 

E' queetió que carece ser detidamente estu· 
dada. · . __ _ 

O abastecimento _é feito por düfsi'.e.nte11 ma~ 
·nanciaes, formando systemas inteira.mente disa 
tinctos (apoíarlos), com refação ãs differen
tea partes dii cidade e seus subarbios, sem 
talvez attender-se convenientemente ã area 
aba.stecida. ou á popula~ão qúe a occupa.. 

Ha mananciaes que abastecem wna zona., 
. cujo conauuio exige ·maior volume d'agtta., do 

que aquelle que elles podem fornecer. 
O rio GaJ.•ioca, por exemplo, que é um dos 

que D1ajs Boifra com a secca, qua.ndo o va
la.me ele. suas aga.as re:luz-se á qui.Dta parte 
fah-éz do forneci:inento ordinlll'io, abastece uma. 
area., ·que presumo ser a.inda a. mesma que era. 
por elle a.baatecida. a.n.tes da eana.lisação da.a 
a.gilu do Tinguá. _ . . 

O SR. B:szERRA DE MEmi:zEs;- V. Ex. já 
estudou a ta.boa. das obl!erva.ções ma.nometrieas 
nos diversos reserve.torios 1 

O Sa. MoRAEs-JARDrM:-Fallo neste mome!lw 
de sorpreza . 

O SR. BEZERRA DE MllNJ!!ZEs:- Pois, per
nfüta. que o a.u::tili&: estude-u. que ahi encon-
trará grandes faltas. · 

O Sa. M.oru::ts J.A.anni::- Si me fosse licito, 
eu desceriil._ ao exa.me . das -multiplas questões 
que se prenderu ao asswnpto,· como a. da pre 
fe~encie. de mananciaes que ainda devem -ser 
deriV&dos para completar · o aba.11tecimento, e 
tantas 011tras; mas no uiomento não posso 
fazel-o nem a. discussão é tã.c> ampla flUe o per~ 
mitta. 

O S.a. BEZERRA. o:m MBNEZES: -"Consulte 
V. Ex. OI ma.nornetros dos diversos resarva• 
torios, e verá as il"regularidades inexplica.veis 
que elles manifestam. 

() Sa., MoRA.Ji:i J Aittlm : -. Isso prova. defeito 
na distribuição, · 

o 811.. B:IZEtlàA DE MENEZES: -Perdoe•me ; o 
defeito. pri'neipal é manifestar o ma.nometl'o, por 
exemplo, ás 5 horas da tar.ie uma. pressão de 20 
libra1;· ú 7 0u 8 uma. pressão de 40 libra.s, e 
as1im por diante : é injusfüicavel. 

O Sit. Mon.us JARDri.r : - .A ser assim, 
deve-se presamil' abusos. 

O Sa . BEZERll.A llll: MllNE7.ES: - Mas lá 
fóra. · 

O SB. • MoIUEs JARDIM : ..... Cabe aó governo 
a.tt9nder a el!ses ra.ctos, que não podem passar 
desa pereebido!i. - .. · • 

Comprehende.ae qua a ·ceria. hora do di.9. di· 
minua; pelo augin-ento de eónsumo, a. pressã~ 
111a11ometrica. · 

O S1t. BEZERRA DE M:z:NEZEB : -" MaJS •u~ 
gmenta de repente, a despeito do consumo. O 
Sr.. Ewbank demonstrou i1&0 no ministro d:i. 
ag-ricUJ ti?ra. 

·O Sa. Moui:a .J1o.11nn.i::-Eata. que.etão foi ea
tudii:da, 'po~ um en'genheiro. 

o· SB.. lifua.u:a i_JARDIX: -Li enctaínente o 
contrario~ 

O Sa. Bllitiâi·- Dl: M:ss:s:zEs:.-v. Ex. leu 
no ·aviso. mal!' 011'?&firo-mo. ao relatocio do mi- . 
nistro. · 

O Sn. · MoaA.l!lS J.A.RDIM:".""Ó ,q~e p·areee in~ 
contest&vel é que a insuíficiêp~_Í!lo relativ11- das 
aguas . canalisadas não basta. para explicar os 
clamores que ora se levantam.' -

Si a. qll!Lntida.de d;agna.; de qne se póde dis~ 
por para. distribuição, é a.inda insutlicien.te para 
todo o serviita, nio o é para. atten.der ás neceaai-
dades domestica!!. · . 

Concorte, sem dii.vid9., como causa impor
tante para. a. irregularidade da <iistribuição, a 
falta de um reserva.torio. reg11fador como saja o 
do Pedregulht>, que se acha ainda em concer
tos e n.ão sei quando poderá de novo fun·ccio~ 
nar. 

E' in.dispensa.vel, para que a distribuição seja. · 
regular, que esse reserva torio, que não é obra 
de luxo, Iall.ccione. 

O nobre ministro deve-apressar as obras de 
rtlparac;ão desse reserva.torio, por~ne delle de
pende eseencis.lmente a regularidade da dis

. tribuição das aguas ultimamente canalisadas. 
R.efarinda.me a esga reservatol'io, não posso 

dei:x:at< de insistir nas observações que já aqui 
fiz com relação ao.aecidente que Dalie se deu 
e que, por erro de apreaiação, tem dado logar a 
successiv:os concertos, qne aind(l. perduram. 

Houve em verdade, eomo jà o demonstrei 
anteriormente, um grnndo erro de·apreeia.ção 
110 a.ocidente que teve logar 110 referido re• 
servatorio. 

DeI"a a alio causa. uma simples infiltraç~ 
que •. Clombatida oonvenientemell te, colloca.ria o 
reservatorlo em estado de poder funcciona.r · 
dentro de alguliS dias e quando_ muito de um. 
mez, media.nte obras insignificantes. 'Mae,-in.
felir.mente, as obras de reparação basearam-se 
em a].lrecia.ções do tod.o ponto infundadas, em 
consequenci& do que fizeram-se alli eeca.vações 
<inor!lle&, que t'oraxn leva.das até abai:to da.s full · 
dações das muralhas, e que, enchendo-se com. 
e.e a.guas das ehuva.1, prej11dfoa.nm euas con~ 
diç!!es de e~tsbilida.de, porque e.s agnas, bus
cando sahida, atravessavam por baixo da mu
nlha. e fam sa.hit dentro do reserva.torio, 
prejudica.ndo tambem o revestimento do fundo. 
Depois disto, si alguma cóusa. h!I que se possa. 
admirar, é que· o reservatorio do Pedregulho 
tenha. resil!tiao a. taes provas e ainda ecxista. 

O mal está feito, jã não póde restar duvidà. 
quanto ao erro ·praticado, cumprindo agora evi• 
tar a eua i'epl'Odnc~ão ~ que, a. pretexto de con• 
certos, nll'.o se diependam quntias avultada11 
em obtas diilpenaaveia. . 

Tive occaa:ão de visitar, ultimamente, o im• 
port~ nte res0rv8.torio a que 111e ~afiro, 9 sinto· 
dizer que não me pareoeraw justifica.vaie cer
tos trab:i.lhos que alli estí'.t' ·sendo iu::Mut.:dos, 
qMr rara garantir a imp 'i'meabilidade da. caixa 
inferbr, quer para conclusão da superior. Pa"' 

· O ·sa~ "BEznllA. DE MENt!z:ii:s:-0 ministro 
~=~- qu&· as razões 'dó. Sr. 'EW-baµk é'rií.n1:· 
p :én~~ .. · 

r~ceram·mé era.geradas as dispósições. :iilopla· 
d~a-, sem que ii.o méiios·"o~â.m ser J1~tiúc:i.da.s 
por acei'eacli'li.o d·e B6guran-ça 'éiU rêlaçã:õ a. -pro• 
'Va veis accidentu... - · · 
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Nà'.o". poaso, sr~ presidenl.e, nem devo demcr o Sa. ULYSIEs· VIANNA:- Entreta.nto, tendo' 

ra.r-me - demasiadamente nesta dúle11ssã~;· ea- sido a.presenta.da pelo nobre depuc.ado· por Mi•. 
trando na. demonatra.ção do que ·· a.cabo de ex- naa nma. emenda sobre assumpto importante; e . 
pender ; limito-me, pois, a. deixar consignado tendo-se aberto hontem debate sobre ella., e 
meu juizo a. ~l respeito. julgando eu qne e88& emend& ten1 magno al· 

Julgo, porém, do meu dever, oba.mar ainda cance e. póde exercer funesta influencia. em o 
a. attenção de S. Ex . . o Sr. ministro da agri- nosso regimen fumriceiro, e preteildendo apre
cullnra para certas obras, que, a meu ver, ai.o sentar a ella um ·aubstitutil"o, peço a V. Ex. 
inopportunas e não são de immedia.to interesse para. justificar esse Sllb&titutivo no mais resu
para a po11ulação, pódendo ter mais util appli- mido numero de palavras, que me aeja poasivel. 
cação na actualidado o que com ellás se despen- o Sa. CoNTAG&:-A pressa não deve p~ejo
de. Refiro-me á eonstrncção d& chafarizes luxuo- dicar os esolarecimen tos . . . . 
sos q~e ~stão sendo levantados. em ~iversoa pon-
tos da cidade, antes que se. disponha da agua· · O Sa. ULYSSES ·Vu.NNA. :- Sr. presidente, a. 
precisa-para alimental-os. · emenda do nobre deputado autoriza o governo 

· Ora, Sr. presidente, na conetrucção desses a parcellar os bilhetes do Thesouro, emittindo
chafarizes denmjá ter sido despendidas quan-- os no valor de 500$, a prazo de f2 mezes, 
tias elen.das, concorrendo para o exceeao d~ com juro; po.gos no :fim de cada semestre, não 
despeza feita com ·as.obras do abastecimento eó pela quantia que o parlamen\o o .autoriza a 
d 'agu&: em · relação ao orçamento primitiva- emitti.r como antecip:i:ção da receita, isto é, 
mente approvado. . f6 ,000:000$, como tambem a fazer emissão 
Tenh~ minha parte de responsabilidade nisso, .desses bilhetes a.fim de custear os serviços, ·q ue 

e .é por que não posso dettar de· fazer reparo 'segundo o nosso orçamento1 11ão r ealis&doa por 
·sobre o modo por que se vae despendendo avul· operações '1e _ creditos, podendo as repartições 
ta.das quantias na. construcção de obras perfeita· fiscaes recebel-os em. pagamento de dividas para. 
menee adiavaill, porque não são de p rimeira. ne - com o Estado· . · · 
cellSidade, deixando-se entretanto de attender Senhores, · a emenda. ª?1Pla o1!eracida. pelo 
a outras mais urgentes. nobre deputado por M1uas nao e1tabelecé 

Sr. presidente, enlre outros motivoa que se limites, por assim diz"el", a ·essa emiildo de 
apontam como dando logar a escassez que actu- bilhetes com jaros e que circularão como 
alment~ ae· nota no •ba.stecimento d'ag11a a. esta. moeda. n u altas transacções mercantis e nas 
capital, ha. quem· acredite em desvios frandu· opsrações bancariaa . Não havendo um limite , 
lentos das aguas canali.sadas, quer antes de essa emissão de bilhetes, que não pôde ter o 
serem recebidas 110s encanamentos geraes, quer caracter de papel-moeifa, é certo, deve, entre
pelos registros de descarga nelles existentes. tanto, exercer sobre o nosao regimen financeiro 
Confesso, pol'ém, que não encontro plausibili- uma funeeta. influencia e produzir aa deavan· 
da.de em taas auepeitas, porque qualquer des- ta.ge%ll5 do papel•moeda. com curso forçado. 
vio qne. tivesae logar poderia.. ser facil~ente re- l· O Sa. Souu. Cu.ni.110:-·Limite tem ella : 
conhecido e obstiido p~lo pessoal habthtado que ni'!o ae ~ó:ie emittir sinão á vista das operaç5es 
ae aeha á testa. do serviço. · de credito autorizadu pelo parla.mnto. _ 

Limit?-me, Sr·. presidente, a eatas oonside- o SR. ULYllllP VIANNA:- A ·quanto mon· 
ra~, Julga.ndo prestar com ella.a ~m pequeno ta.rão, porãm, esaa.s operaQ15aa de credioo y 
1~rV1ço ao governo e á popufaçao desta ca·. A emissão deeses bilhetes parcelladOI do The
p1tal. souro ae restringirá ao proximo exercicio ou 

~~ em 5 de Mooto de 188! 

Vido pa~. 26 do VoL IV 

Q ·sr . . uiysses . Vianna:-Sr. 
preai:den·te, eu seguiria ·º e"l:emplo patriotico 
dado pelo uobre deputado pelo 11° distrieto do 
Rio de Janeiro, . cedendo da palavra, si não jul
gasse dever restricto occupar, por alguns mo-
mentos , a atlenção illustra.Ja. ·da camara. . 

Na aituagiio actual do parlamento, tendo '11ido 
annunciada. a diesohição da. eama.r:a como a so
lu~Ao -c:onstituci<mal do contl.icto entra ella e o 
mini•terio, nó1 •ó temos hoje ·o.m fim-votarmos· 
&~ leia de meio1 para impedirmo• a dictadur:i. 
inovita.vel do governo em ma.teria de impOlltoe e · 
de deapezu •. e nos diRpC?rsarmoa,afim de pedir
mos d. · .naç.1~,..soborana a a·11provaçlio do no~so 
proce..iimen.tD, a confirmação do nosao man-
âato. · · . ·. · 

Q s~ .J~ PPiNJ])é:: ...... Apoie.d<>, ~ mais· 1111b-. 

ee eatenderâ. pelo& aeguintes 1 
O SR. Souu. CAl\V.A.LHO :-0 P.a.rlamento -O 

que sabe. 
O Sa. ULYs:ms Vu.NNA :- A 40, a 50.000:000$ 

annaaes 7 

o SR. Sot1zA CAnv..1.L110 :-Agora. d'O cerca 
de 46.000:000$-000. . 

O Sll. tir.YSsEs Vu.:NNA. :- Slto cer~a d.e 
47 .000:000$000. Pois bam ; s endo , el!llês 
47 . 000:000$, que se acham em. quasi. s na. to
talidade na carteira dos bancos, como fundo de 
reserva e que vencem premio .. , 

O SR. SoARES :--l'eço a pala.vr:i., para. res .. 
pender. . 

O Sa. Ut'rS!!ll:a VrlrmA :....- •.• · poatos inmre• 
diatamente em circulação, e à. essa quantia de
vendo ·eeguir-se 20 ou. 30.000:000$ do· curcicio 
corrente, e ~sim por diante, lima vei que º.aa 
d·,ape:i:aa da.'--iabelJ.a. C a outras contimlarão 
ainda -por a.lgnm tempo a ser feita.ri :i;mr ~pert:;,. 
·çõea dé credit0~:. 19eguir-ae-à qu-a a. ·;n~ .(lo 
'11"0"81'4) 'lllimerai'i4) 15e tornar& vm l>rm temP11 
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tio e:itraordinariàmênte ampliada que o papel
. moe::la, já tio depr&ciado no n9aso p·liz, tora.ar
.e-á &ln.ia. mais depreciado, com o maior pre
juizo par>\ o commerciQ, a.s ind11stria.s e o Tbe-
souro Nacionli . ' · · · 

o:sR. JOAQtnM TJ.v .. uucs,: "."""Apoiado. 
O Sa. ULYSSBll VIANNJ.: - Sr . presidente, 

qual a _ causa. maia geral, que determina a de-
preciação do papel·moeda., como s~ tem reco
nhecido neste parlamento e foi declarado ofll
cialmente pelo ultimo relatorio do, Ministerio 
da Fazen.:Ja ~ 

A sui ·q11antidade, como ~ge?it.e de permutas, 
superior as nec888ida.d<)S da circulação. Ora, 
desde qllO houver um outro agente de per
muta.e, parallelo ao actua.l meio circula.nte,e que 
o ·póde allbstituir em sai.a funcções economicas, 
não seguir-se-á maior depreci:1çlio d l que a 
actual. baixa aindll maior do cambio com gran
de da.moo do eommercio, da forto.na. particular 
e ~ublica. 9 · · · 

E eBse oovo agente de permuta'>, vencendo 
juros, recebidos nas estações fi.scaes como meio 
liberatorio de obrigações, e consequentemente 
com os cuacteriaticoa da moeda, não trarà 
ainda, _eocnn. conaeqnencia. logic&, em nova e 
fatal espeeie dA concilrrencia, a. maior d"pre
eiação do actu!U papel-mOeda., .!epreciai;ão essa 
erea<fa, si Dio impo~ta,pelo governai (Apoiados. 
Cnizam-se· apartes. )_ · · 

. Quando se procura levantai" o cambio -Mê 
mesmo por meioa artifiçia..es, _quando se pedem 
resgates -parci;tes e succesf'ivoe. tio papel-moeda 

· em circulação, nio . será· temeridade levar ao 
noseo mercado monetario novos e poderos"a ele· 
montQs de perturbaç!o, que se ha d0 reft,.ctir 
e.m .mai_s bruscas 11.uctuações de cambio 1 (Cr11-
zam-se a:pa.rtes .J 

O Sa. ÂNDRADB F1Gtn:IRA.: - Apoiado. 
o 'Sa. ULYss1:1 Vu.NNJ.:- Senhores, outro 

aepecto da queat&o, e não po~eo ene&ral·a 
1ob todoa O'I pontos de viat&. ·• . 

·.Ili! leis ecouomicas; que ião invariaveis 6 se 
im:P.oem aos individaos e áa corporações • 

Será esta. um:i 11srspectiva de a11imar 'l .A 
camara que reflícta. . . · · 

Nestas condições, Sr. presiden~, ejalgando 
eu que o pens!l.ID.entr> cootiJo na emenda. do 
nobre deputa 10 por Mina.11 póie ser aceitD·Bim
pl~amente cowo um. ensaio, sendo que ella. é 
modelada pafo que se tem .feito em proporções 
restricts.s nos Hstados U111dos, d•sde i812, e 
nada . tem de original, permitta-me s·. Ex. que 
lhe d e'clare . • • · · 

O Sa.. So.u111:s: ...- Apoiado; a idâa não é. 
minha.. · 

O SR. UnssES VIA.N!u .. :-••• porque, .como 
diese, dea,Je i8l2, eas& medida se pratica ·nos · 
Estados Unidos •• , 
. ·O Sa. ANDRA.DE F1GTJJ1:1RA:- Onde não ha.via 

oura 1 forçado. 
O Sa. ULYSSBS Vu..NNA:-:- Dá: me licença ! 

Mesmo com o curso forçado .•• 
O Sa. AN!lun:ii:' F1&U1111u:~Foi temporaria-

mente. . 
O Sa. UtYSHa VuNNJ.::"-..,, a primail"a emis

são de bilbe\88 com j uroa foi' p0 10 Acto de 30 de 
Junho d~ i812, lia importancia. de 5.000.000 
de dollara á 5 2/5°/o. · · 

Esses bilh<tes do thesouro, trsasury " "tes, 
foram a.ptilícados a paga.mantos de . despezas 011 
de bitos dos· Estndo!-Unidoa: era.m reembolsa
veia um anno depois da emissão, t"mfiriveis 
e recabidos em pagam~nto de impostos e com~ 
pra d~ terras publicas, sendo o reembolao do 
principal e juros eíf.lctoado pelo fando de 
amortização. · · · · 

A e111e Aeto de i .812 sego.iram-se, na .Uniito 
Americana, 18 Actos leg islativoi consagrando 
medidas · identicas, slgamas dss quaea amplia
ram aa faucçlSés das notas do th~~ouro como · 
meio circulante, sendo o ul\imo de 2 de Março 
de 1861, autoriz·•ndo a ~missão ·de maià de 
35.000.000 de clollars. 

<> Sa. ANDll.ADE F1GtiB1RJ.:- Por cauaa d& 
Qual a iuconveoiencia, ai não o perigo,daa di

vidas 1111ct11an\ea 1 A sn& exigibilidafte em praiu 
certo ·e curto,_ um~ vez que na divida. funda.dr. o guerra. 
Esta.do 16 PªB'ª 01 juros, aem se pl"ericcupar do o Sa. ULYSSES Vr.1.mu:- Não; antes meaino 
capital, que, qt1ando muito, á amortiza.do em da ~uei·ra, mas provocadas ·por dit!i.:oldai.dea fi.4 
tima longa serie de uino1. . nanceira.s. . · · 

Admitti ecn noesa circulação uma grande Desde 1812 até i86t, i9 Actoa ·legislativos 
ma.si!& ·de11es bil 1ete11 do Thesoaro, que a Coram publioado11, pelos quae11 os bilhetes com 
emenda do .nobre deputado por MinQ q_uer ea· juros eram aceitoa Ms estaçõas tiublicas para 
tabelecer, COID. pr•zo fixo e curto de ve11c1mento, pagamento de impo~tos '-' de todas a.a divida• · 
e 1igurgj um& criaeoommercfal'ou mone.taria,ou dos particulares para com o Estado. 

·mesmo· um aimplea retrahh1ento de credito,.. Dei-me a.o trabalho" dé con.:;ulta!" 11m rela-
pr~uzindo cada· u.m destes fàctos uma eorrida torio-do thespuro dos Estados Unidos, e poderia, 
ao Thesouro Nacional · para r.eaga.te do$ seus oom as notas que tomei e q•ie tenho aqui pre• 
b.ilhete~ ,vanoidoli, e vereis que maia do que sentes, mostrar a serie e iooportancia da emie
precaria será a situação do T&.esouro: será. ella s!lo dee•a..:; nota11, segundo aa suai datas,, bem 
verdadeiramente afilictiva. (Ap.,iatios. } · • como o respectivo .recolb.imeuto ... Nito o f&!"ei, 
. Dada eata aituação, o 1roverno só terá duas porém, µarque uão quero con1um.ir ··tempo e 

sabida8 ; não pagar oa biJh,,tee . vencidos, e deeejo terminar quanto antea. . 
será a ban.carrota ·: ou.fazer novas emissões de _ Sr. preu.tente, aceitando a. idéa capital da 
papel-moeda com curso furçado ; (Orozam·se emen1a aprea•}ntada pelo nobre deputado por 
apartei.) . · . . _Mina.a, res.tringi, no· sabetituti>'O que .tenho 

.Não .ha..erá·. ontra solução, Sr . . preaidente, 1.a. honra de apresentar à consiil.i>raçãoda CO.l!l&râ, 
,-u~a. va~ qu.~ o Eetsido, a~ tem a. . for~ p~blicr. essa e~.o aos 16,000:0~$. autoriz~d!i-_ pelo 
á.a'tl&.clilpoaiçl(i, .n!o póde •ancer e .obliterar parlament~, cnmo ~~luc1p•çlode ·rece1ta. Com 
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esta resiricção, e como um ensaiô DO DOS5~ re
giuien financeiro. podenio ve·rificar-ee prom
ptamente. as sues consequenci'aa e obvial-aa, 
júl.ço que º' ma.na elli:iitos, que da emeod& do 
nobre deputa lo ·h&viam d?. a.!vir. de83.pparec~m. 

Um& ób3ervação foi feita pelo nobre depu:ado 
p~lo H• distri-:to ·do Rio _de. Janeiro, e foi que, 
sendo &8888 .b1lhet2s eo;i1tticf.:s eo1110 antecipa
ção d·~ receita, deveriam ter a duração do 
anno ftnanceiro, em quanw ·qu~, poden lo ser 
e:oiitti!os nas proxii:nidale3 do termino do anno 
fiecal, e a · prazo. de um anuo, se estende
riam. ao exercício futuro, podendo dar logar a. 
mais de .uma emiaaão. 

·Respondo a S. Ex. que esta objeCção mi re
solvida po~ um dos numeros do substitutivo, 
e do mo.io segainte : o· governo não podera 
emittir novos bilhetes sem que a emissão pae
sad"< te11ha sido recolh1d'l-; serão sómente per
mittidoe na circulação bilhetes na importanCia 
de·i.6.000:000$,como antecipaçió de receita; quer 
essa. emissão !Je estenda. ao e:s:ercicio em começo, 
quer. elle. tenha de ser liquida.da no exercido 
dentro do qual foi effect'aada. 

O snb~titutivo acautela ainda, Sr. presid<in
te, que as estações fiscaes, que têm de receber 
es11~s bilhetes como moeda, possam reemil-
m~. . 

Es8as repartiçõe1 publicaa os 1'.ece~rlo, piu 
nio 09 pod~rào reemittir, sendo obrigadas a. 
envial-os ao Thesouro. E' o Thesouro qu<l ha.de 
reeonhecer qual a quanti11. desses bilhetes em 
circulação, para que pos11& resgatal-os ou reemit, 
til-os. ·. 

Feitas estas considerações, Sr. presidente, 
sabre a mataria da. emenda do uob'l"e deputado 
pot" Minas, que julgnP.i perigosa., e não que-. 
rendo a)ong~r-me, termino ~qui, sentindo nio. 
pojar d1iicut1r a.lgunsdosaddmvos ªi 'resentados. 
a esta. camara sobre ·negocioe da. minha pro
vincia. 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) 

- ~ 

sm ei 4 de uos· o de IBM 
Vide Plllr• 4 do Vol • . IV. 

Verdade seja; · 8~zihoree; que eu· não po8si-iia 
um esc~avo Berria.rd.o para libertal-o pera.11te. o 
p • rlamento, nem . d1~punha da eloqueneia. do 
nobre deputado para ca1uar a admiração da ca-
mara... · 

O SR. MA.llTINHO CoNTAGEH::_.Mui to obriga- . 
do ,a V. Ex. · 

o SR. Jolo PENIDO :-Eu tenho nec~@sidade 
imperiosa. de explicar o meu procedimento ã 
cama.ra, ao paiz e como, pelos motivos e:xpostos, 
não me foi dado fa~el-o em occaeião competente; 
V. Ex. , Sr. pre1ndente, me permittirá dizer 
hoje algumas palavra:; a este r espeito. · 

Divergi do nobre · presidente do coruelbo 
qnanto i. idéa capital do p1·ojecto apresentado 
sobre o elemento servil ; refiro-me â libet"tação 

. dos sexagenario11 sem in.iemniZação. Aceitava, 
senhores, outras, disposições do projecto demro 
do systema da. lei de 28 de Setembro de 1871; e 
aceit irei, _no fatoro, medidas indirectas, de 
conformidade com a. referida lei, si os eleitores 
que · aqui mandaram-me, ma:ativ.erem-me a 
mesma confiança, o que bem -póde ser não 
aconteça. Rejeitei i1i limine o art. 1° do pro
jecto, porque a sua aceitação importava a abo-. 
lição immedfata da escr&vidão . 

Os escravoa :llca.vam todos manumittidoa, 
obrigados simpleamente· á prestação de serviÇOll 
temporarios. Seria levar o . paiz á bancirrota 
pela. de~organização do trabalho, e eu não po
deria scientemente concorrer para .que tãl 
r.alBlllidade se realiz11sae. Si tivessé unice.mente 
de consultar os impulsos de me11 coração, eu. 
seria pela abolição immP.diata, porque sou amigo 
da liberdade. éomquanto o direilO de proprie
dade s--ja. garantido pela constituição do Impe
rio em toda.· a aua plenifode, mesmo ·sobre a · 
propriedade servil, e esta mais pela lei de 28 
de Setembro, por todas as fa.llaa do throno, qne se têm occupado deste aaumpto deade 1867, e 
finalmente por toda.e as leis 11.~caes, que tritiu
tam fort0 mente a transmissão d& propried.3.de 
escrava., não obstante tudo isto, confesso ~ue 
do fazia. da. indemnização objecto principal da 
divergencia e oppoeiçlo energica., que faço ao 
projecto: actuava em meu espírito, sobre todas 
as outras razi5ea, à. convicção . da ruina do pai.% 
com a de1organi1ação do trabalbo. 

O Sr. João Penido:-Sr .. presi
dente, autor de uma moção politic:i. apra.en
tada. e votada na memoravel ~essão . de 28 do 
passado e que moti>oa a &nnonciada, mas ainda 
não ·realizada, dissolução da. camara. dos Sra. de
putados, mool!J attinente A ma~na questão do 

. elemento ~ervil e que produziu o effeito· de 
sdial-a, para que, melhor estudada e retlectida., 
aeja resolvida de accôrdo com a vontade do paiz, 
eu havia. p qdido a palawa. para fündamental-a, 
e:r.i;ilicand~a. quando o nobre deputado pelo 
50 districw da minha província ju_lgou dever · 

O nobre presiderae do conselho não procurou 
entender· se com os seus amigos sobre este me
lindroso assompto, mO.trando~l!e intoleranh e 
intra:neig ente sobr~ este ponto capital; collo- • 
cou-me.-~ortanto,n~ necessidade imprescin .ivel 
de host1hsar o gabinete·, .Resta-ma o consolo de 
não ter votado contra um mini-;terio liberal em 
q~e~tio de partido·, visto ter declarado o nobre 
presidente do co11selho, que fiÓ aceitaria a 
quesl.ão de confiança sobre o problema. aocial: 
assim o quiz, assim o· teve. .Ap•esentando a 
minha moção, nlo me inspirei, é claro, em con
veniendaa interesseiras de partido 11 nem obe-desconsiderar-me. . • · 

O Sa. M .Ul.TINKO CoNTJ..GEM :- Peço a pa-
lavra. · 

O Sa. · ·Jo.lo P1NIDO:-••• -pedindo.~ encen&
ment<l aa discu8são e privando-me assimds·um 
direito qn<1 nunca Bê neii;ou a. de··utado ·algum, 
0111-.lMs emergenciàa. -.&.ta decepção e3tava re,. 
servadii. aos meus cábelloll brancos ! . . . 

deci a e agge, tõe1 outras que nãci as oriiiiida11 
do patriotismo. · · 

Na minha vida sempre procnrei andar· pela. 
eatrad• larga da convicção, da lealdada e ein~ . 
ceridade.,. · 
. Ó Sa. ZA:aÍ-A.:~ .. o procedimento de. .V: ~x . 

. naquelle ·wa. foi <}igno. de. elogios; . . . 
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O Sa., Jo!o PE1'i!DO: .;..... ~ .evitei.1empre, com 
cuidado, as vieia.s, zig-zags e vereda.a tortuC1sas. 
E;, si eu só divergia do ga.binet.a ne. q uesuto servil, 
por um dever de lealdade, só ueste terreno po· 
daria. concorrer para. derribal-o. Bem sei que 
fui' de encontro aos inte:-esses do partido ()On
servador d esta cama.ra e tal vez de !!.lguns co
religionarios, que muito prézo e respeito. Os 
honra.dos conservadores desta casa. não puderam 
oceultar a contrarieda:ie e mâ vontads com 
que. votaram a moção de opposição, que apre
sentei; entretanto, foram obl'iga.dos a votar por 
ella. (Apoiados e nao apoiados.) 

O Sa. ANDilA.DE FIGUEIRA.: - Quem nos obri-
gou' . 

O SR. Jolo PENIDO : -A forÇa das circum
sta.neias; do contrario, te~iam de votar a favor 
il.o governo, reralando-se contradictorio11. Se- -
ja.~os francos: o pa.rtidD conservador queria. 
de'r~llbsr o ministerio sem ineompa.tibilisar-se 
com o eleitor dos ministros. · 

O SB.. GoNÇ.\.LvEs Flllll.Rl'l:rru.:- Collocada a 
questão no terreno da con:tiança, o papel dos 
conservadores era. obrigado. 
- O Sil. Joio PENIDO: -Sem duvida; e foi por 
isso que colloquei a queetã.o no verdadeiro pon~ 
to, pol'que poderia. sel-o sobre outras moções. 
A verdade é que os conservadores não queriam 
enfrentar eom o· projacto do elemento servil. 

-Eu que nada. tinha. ·com isto, porque não sirvo 
os intereliaes partidarios, nem liberaes e nem 
conservadores, colloca.ndo a honra :financeira e 
a. felicida.de de minha patria .acima. de quaesquer 
outras aaph·ações, estabeleci a. moção nos devi· 
dostermoa. 

Liberal ou conserva.dor, mas pradente e pa~ 
triata., devia e deve CQndemnar o governo, que 
veia, sem necessidade, alarmar o pafa, açulanJo 
e animando os anarchi.!italil a proeeguirem, sem 
pavor, na nefa uda .obra. da de a trilição ! 

Unamo-nos os hom~ns de boa vontade, enca
remoa o perigo comm.11ta e·ponhal'.lioa um era.vo 
na. roda. da. machina infema.l do nobre Sr, pre
aideute do eonaelho: tal é o art. 1° do tenebroso 
projecto,que só deve mel'ecer atygma e anathe-
lll&. (Apoiados.) _ 

O pri.neipe chanceller -da. imprenaa, o circum
specto Jorrial do Commercio, disse errada
mente em seu artigo de fundo, apreciando a 
situa~.ãQ e jornada do dia :28 do pasaado, q ne o 

· 1X1eu proeedimento fôra o de um eoldado ind:is
çiplinado, qµ.e avançara, eeqi orde!ll, fóra das -
fileiras pa.ra o combate. 

Devo declarar ao chanceUer da imprensa que 
não fui soldado de nenhum general : na apre
sentação da.· moção, qal! dei.4oa o governo der
rotado, fai, si a oamara me permitte, D, João, 
criado de si mesmo. . 

Para servir ao meu pa.iz, como entenao,.'llão 
preciso lleber inspirações estranhas : h!LSta-me 
o patriotismo e firmeza qe ,minhas c0Bvic
çõ01J. 

O Sa .. Go.wcs DE C>1.BTRo:~Mas as outras mo
ções tambem era.m lib~raes, 

O Sa. Jolo PJ1:Nmo :-Eram, e o pezar que ·me 
:icou foi que oa meus amigos, que tanto cousi-
4.,ero ~ respeito. deputad.03 po11 Alagõait e 

S. Paalo, não. procede11sem -soI11branceiro11 t. 
qua.lquer interesse partíd~rio e q llo eatives
sem servindo du guarda ava.nçada, do partido 
do nobre deputado, (apoiad1s+ 11ao apoicràos 
e apartl!s), quanio devia!1l ~ómente considerar 
os grandes intereeess do paiz, tão serinwente 
ameaça.doa, atacando o governo no ponto car--
dia.l da questão. · -

Por conseguinte .o principe ohanceller do 
jornalismo deste lmperio, apezar de Rom~rn. 
dormitoa, quando me olassifico11 de soldado in-
disciplinado. -

Julgo ter prestado real serviço (apoiados), 
porque a questão foi adiada. e hoje 'entregue. ao 
jafao do eleitora:io, que deve p roferk o seu 1le
reclichma. de conformidade com os proprios e oa 
interesses geraes, de todos nos. Emquanto o 
pa 11 vai e vem, folgam as costas, com.o : re·sa o 
anneum popular. · 

Si vier uma camara, cuja maioria seja aboli
cionists. (o que Deua não ha. - de permittirJ, 
guardada a neutralidade eleitoral, como pro· 
metteu o governo com palavra. de honra; de· 
veremos curvar a cabeça., i·esignarmo-nos e 
chorar sobre as rnina.a d 11 patria.; mas, si" vier ao 
contrario, como eepero, uma. maioria favoravel 
ã emancipação da confo1·mida.de com a lei de 
187:1. e não 9. abolição immediata, como propõ& o 
projeeta-trJrpedo do nobre presidente do cou5e
lb.o, eapaz de levar este ~aiz_ pelos ares, entlo 
t11mbem os Srs. abolic10nistas d'evem sub· 
metter·se e resignar-se cam sua. sorte (apoia• 
rios), pondo um paradeiro 11. esta agitaçã& esteril 
e prenlie de eala.midade•. 

Não sei si voltarei aqui. •• 

O S&. SoAR.Es:-Por que nlo 1 V. Es:. t&ll\ 
seg\lra a ma. reeleiçio. 

O Sa. Jolo Pzmoo:- .•.. 1i o governo íor 
verdadeiramente imparcial ••• e mesmo que o 
não seja .•. crQio que aerBi r&&leito. 

Vo:u~s:- Ha. de voltar. 
Uir Sa. DEPU'l'Aoo:- A pa.laVl'a. do nobre 

presidente do conselho es~ hypothecada. 
O Sa. Ml!ITTON: - E' bom nlo se fiar na 

Virgem ... ,. 

O SR. JoÃo P!!NtDO:- Senhores, o poder é 
o poder ! Tem muitos meias de intervir. · Não 
me i-éfii'o . ao emprego da força. br1tta.l, pois 
isto agora não póde mais ter logar; a época 
não comporta_ violencias; mas de que recur~o~ 
não dispõe o governo 1_ ! Entretanto, ~ faUQ 
com orgulho, si o gover.o.o póde muito, &Ili. 
êl.eiçõas, nas outras provineias, na de MinM! 
Gerae11, que conheço melhor qu.e todas; poucp 
con"Seguirá. Estou convencido de que, por 
Minas hão de vir 6ll1 maioria os depatados qu~ 
os eleitores designaram. (1._paiados .) 

Seja eu reeleito ou seja outro o preferido, o 
governo nada lucra.rã com a minha derrota, 
porque, esteja -certo,· o deputa.do que os eléi
tores do meu diatric.to designarem, ba de con• 
~inoar a combater o governo e o seq ruim pro
J.ec to sobre o elemento servil. (Apoiado;,) _ 

Creio ~ue posw µcar aqui. 
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O Sr. Ferreira Vianna :-Sr. 
presidente. Depois do discul'$0 proferido pelo 
-n obre ministJ:o da. fazenda e de alguma.s noti
cias que tive do projecto apresentado sobre a. 
emancipação. do elemento Bêrvil, estou mais 
animado e :i.té certo poato s:itiefsi:-0 C"lll o e'
ta.do fü1anceiro· do p~iz, que se me affigur.iva 
affiictivo . Cuid1wa que as cireumstanciiis eram 
difficeis, ·e uio supportariam os novos encar
go& reehm':ldos p-?lo govetno, in.~eridos na pro
posta ern discus <ão, e ainda a. sobrecarga dos 
impostos iniciados com(l indispensaveis p11ra. a 
eoluçiio da questão do elerh9nto a'.!rvil. 

Ouvindo o nobre presiden:e rlo conselbo no seu 
extenso di...,cur~o. senti os écos da voz poderosa 
e convicta do honre1do de;;utadG pelo .11.º distri
cto da provincia. do Rio de Janeiro e afõr~ 
algumas impugnações do honrado ministro, nã') 
.terfa- duvida em aseentir na. mór parte de s11as 
proposições. . . . . . 

Si não é praticavel, como entende S. Ex. , a 
reliueçil'.o de i.0 .000:000$ u despeza. de .••.• 
i 30.000:000$, quanto julgava poder obter o hon• 
rado deputado p~lo 110 di.5tricto do Rio de Ja
neiro, mo.ia exagerado será lançar nestas 
circumst:.ncias sobre o contribuinte , para. 
acudir ao ole.11ent.o servil, pelo menos .... 
i2. 000:000$, e ainda 6 ou 7 .000 de tributos 
inieiadoe na. lei do orçamento, q•1e se discute. 

Si S. Ex . imaginou a. contradicÇ&o em 
qae ae auhe.ria aquelle illustre deputado, si 
'fõra. governo, entre a. doutri o.a, que sustenta e 
a pratica, qu·~ teria de nbservar na ndministra.::. 
çlo. como nlo receia de sobrecarregar o con~ 
tribuiQte. ja tão onerarlo, com impostos nov~. e 

. outl'OI aggrave.dos. todos »lvez na import.ancia. 
ele 16.000:000$0001 '. 

O SR.. DcrQu11:-EsnA.1>A. T1nxmRA :-Por is•o 
nlo a.presenta.m calculos; dizem que nil.o é pos-
sive!. . 

. .Entretanto, é a eama.ra eollicit9.da pelo nobl'41 
ministro da Ca.zenda para votar novaa contribui
ç~as, e aggravar outras, cuja imparta.ncia S. Ex. 
nlo ca.lculo11, e a · camara. t!io pouco póde ~-
füuar. . · 

. O Sa. DANTAS (11resitf1m'e do conseiho) : -
Póde·S0 calcula.r em 5.000:000$000. 

O Sa. l.-:&RRl'!IRA V1A.NNA.: - Com o elemento 
a·ervi!, 12.000:000$. talvez ·não menos. 

No meu conceiLo, o nobre presidente do con
selho exagerou os pod•ires prol uctores do pliz, 
e nellea confiou de mais, quando ue~gurou qua, 
com. o orçamento votai)o da despez:a, .ô paiz 
honraria. sempre, como felizmente tem feito ate! 
hoje , os. compl'omi.isos de S3o credito. 

.O Sa. DANTAS (pi•esidente do éonselho): -
Conservando e aperfeiçoa.ndo sempre a politica 
de economia. · 

O 811.. FERREfll.A VIANN.i:...;,. Acho, Sr. pre
sidente, que a polhfon de economia, nas ver
bas votadas s ob n inspiução do governo, nio 
attinge as e~igencias do equilibr io do orça· 
men~. · . 

E' preciso cort1r · mais de largo, de fiindo e 
alto. · 

O Sa. DANTAS (presidonte do conselho):-
Eu prometti isso. · · · 

o Sa . . Fm1:1RA VIA.NNA : ·- -Reorganiaar 
o3 impostos, d istribuir. as despezas, cls.s- · 
sifical"as e repartir conetitucionalweute a. · re-
ceita. · 

O regimen da tutela, que tem prev:alecido em 
noeaa poli•ica, em vez do de lioerdade e ini
ciativa individual, exige da p:1rte do governo 
orçamento.~ muito mní~ ouero~oa, e, enmpre 
dizei-o, d~ difficil inspecçíio e fa.cil desper• 
dieio. 

Con1ideravel par te da no~a despem nlo pôde 
ser devidaineol~ zelada ; o governo e •tâ muito 
longe, e os ioterea<sea a que · são destina.401, 
por sua. ne.tur0za. local, eseap1m d. sua inepeo-
ção e conhecimento perf~ito. · 

Duas causas -podem determinar o tkftoit no 
orçamento: o. diminuição nr. arrecadação dot 

O Se.. F.zaaxm.l · Vi;lNNA :-Devo fazer um · impostos, por mi in~pacção ou por decadencia 
H "earo? qu_e resulta do aparte do nobre deputa.do na. prodncçil'.o do P'!iz; o exce'!llO na despeza, 
e Jai tlnhá em mente. Pelo processo que a além da receita O cuidado em manter o equi
constituição adoptou, não é permittido vota.r librio entre a reciiita. e a deapeza não é tan to 
irnpos~ ou aggraval-os, !19m prévio estlldo de e:xigeneia. da sciencia, como necessidade do 
sua:impol1ancia approximad:i. . (Apoiados) . As- contribuint'!l e do Estado. Si o nobre presi
sim. se explica. a diapoaiçã.o legal ds pri- dente do congelho confessa. da plano, que o 
meiro votar-3e a despen para depois orçar·ae a · p~iz vive no regimen dJ deficit ; a_i os ante
receita. · cessares de. S. Ex·. levantaram alarma a esse 

O SR. DANTAS (presidente do conselho):- re~peito; si o deficit tem caracteI" perma-
Emalgu_na paizes e 0 contrario. nenie·e cre>cente,a. camara dos Sl's. deputa-

dos não .devera dissolver·se a.ntes de restab&-
. OSa. FERREIRA VlANNA:-Oiegislador teve. lecer o equilibrio. . 
o intnito ds não lançal' cilntri!>oições, cujo pro- Q Sa. DANTÁs. /.presidente do conselho 1 : -E 
da:cto excedesse á despeza fb:ada\ por ter en- u ~ 
tendido, e bem, que não e l'a:r:oa.:vel exigir do é disso que eeta:wos tratando. . 
&raba.lhci nacional e do contribuinte mais do O Si;.. FBnru:uu VrAN?IA : - E deve ser esse 
qíie o absolntamP,nte indi~pensavel 'para acudir o_ nosso. maior empenho; o deficit não 11.ca. só no 
á despeza vote.da . . Votar maior receita do que '! orçaménto: como vai influir em todas as eco-
a despe.za., é impôr sllcritieioe, que.si sempre . nomias . · 
dis!ipalos, com con~equec.cias funestaa e ine· li . . Quau lo, porém, despr-zas e:s:.tra.ordinari.a.s, 
Vita.veis sol.ore a. foÍ.'mação e diatribnição da l'i- urgentistlma11, reclamam. reeuraos iiu~ente 
qne;!I, ! extraordinarioa,oa home~ elas finanças, tentam 

A. 65 . . . 
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dous me101 : 011 augment!lm correspondente
mente os impostos para satisfazer os encargo11 
oaca.sionados por easas despezas,ou presumindo 
que o tra.ba.lllo não póderá aupportal~a de 
prompto, os repartem por meio de emprestiinos, 
dividiu io por maito11 anno11 o eneal"go,que a co
brança. immediata furia pesa.r com maior dureza. 

Este systema fa.eilitou o eapirito de empreza, 
deu-lhe forte ir:npulso, pôde-se di:;.:er, temeri
dade. . Os paiiee da raça la.tina, dominados 
pela política do governo emprezario e iniciado~' 
de melhoramentos materiaes,em breve sentiram 
os seus orçamento~ de deiipeza subir a taes ex
cessos, "'que D.lo puderam acompanhe.1-os_com a 
receita, recorNl"endo então _a meios extra.o1'.di
narios, e perigosos, e q ne em geral, na maia 
feliz hypothese prenunciam e bancas rótas s.i
moladas >. 

Quando encetamos este caminho, foi sob a 
e!perança de que as despe~as com as obras da 
tabella C sori·,m sohrid11-~, assim principal 
como o~ jures, por amórtização natural, faeil e 
pl'ocedente da rr(Jsperidade dJs empreiílS. An
nunciava-se qna o credito do Imperio füncciO:. 
na.ria como estimulo as novas empreza.11, sem 
importar onus afl'ectiv() para o Estado. 

Soo esta espeç.t:i. tiva. iniciaram-se as primei
raa estradas de :ferro do Imperio, e, ou porque 
os planos fosaem m:tl projectados, ou porque se 
prolongassem mais do que comportava a pro
duoçiio, ou porque a .ga.l'antia de juro adorme
ces~e as administrações, a Vel'dade é que,o que 
11e a;ffigul'ava responsabilidade simplesmente no
mine.l, tornou-se a mais dura das res.lidades, e o 
Thesouro Publico ha desernbol8ado, em juros 
pagos llOb a;quella.espectativa enganadora, mais 
do que valem realmente as ~stradas de ferro. 
(Apoiados.) 

O SR. D.lNT.AS (presidente do conselho) :
.A.cre11cente : o costo extraordinario de al
guma.a, como a. da. ºBahia, por exemplo, Mm a 
qual se despenderam 1. 800. 000 libra.a para 20 
leguaa t 

O Sa.. ULYss:n:s VU.NNA. : - E a de Pernim.
bueo, 

O Sa. FERIUIH'..1. VrANNA : - SI'. preaidente, 
Dão baatou a desilluaã:o desta e~pectativa, ainda. 
menos fundada. em razão do ei:cessivo custo da.a 
ob!'a•, como aoaboa de confessar o nobre mi. 
nietro. · 

Em :1873, depois da gnerra com e. republic.a 
do Pa.ragusy, levantou-se o desejo de melho
ramento• materiaes; entendendo-se que o que 
falte.va ao progres90 do Brazil eram meios de 
transportes, facilidade de conduações, telegra.
phos e outras vantagens de civilisação moderna.. 

Nlo se consideron na populaçâ'.o do Im
perio, na sua fatal disseminação, e, portanto, 
na. dificienci& de recursos para attender às exi
gencias do pagamento de j11ros e a.mortiza.ção · 
do capital co11sidert.v~l1 empre~ado em taes me
lhoramentos, 

Imaginou-se qae a medida dilate. a. merca
doria, que o 'meio de transporta augmentll. de 
prompto a produeçiio e o valor d&s terras. 

ABJSim. chegau-116 a e•la . infeliz deeepç!o~ 
o Imp~rio não tem producçlo sú1!l.ciente, nei:o, 
necesndade de tranliportes, equivalentes á 

m~ssa. de eapitiies eoipregaclás nos melhora
mentos realizados ; eis o deficit. As estra. 
da& de ferro parsi!!tern e111 e11tado precario e 
mostram-se incapazes de dispensar as garantias 
de juros, que o governo lhes concedeu. Nem 
o governo geral escapou do engano á que o 
nobre p~esidente do conselho se referiu, coni 
pezar, '!!Uando aconselhou a necessidade de 
com.bater a vertigem e de coneider.a.rna gran
deza. do saeri1icio, 

o si .. DA.N'J,"A.~ (presidente elo conselho) : -
A~oiado. · 

O Sa. F.ellR.EIAA V1A.NNA. : ~ Sou a.berta
mente adverso a politica que o Imperio tem se
guido, de patrono, de tutor e de e~plorador de 
empreza.~ inC..ustriae.;i, de commercio 011 de 
q uai querontra especie. 

o SR. SOARES :-De curador. 
O SR. Fl!liU\JURA VrANNA :-Si precisasse de 

argumentos para for~lecer o mell cooceito, oa 
iri~ boscar nos povos os ma.is cultos, 11eduzido11 
e e11ganados, como nós, nestas tentativas te
merarias e arroja.das. .Mas dell es não care~o. 
tenho a.s ta.balias de noasosdefi,cits permanentes, 
quo não podem ser explicados lll3não pP,fa. sffecti
vida"de de uma"reeponsabilids.de,qu~ se concedeu 
de~ai~o qe outl'a. especte.tiva. e sob outra.e eape
ranç:<s. Para. que invocar prineipioa, na pre
sença de f,1etos, qne fa.llam com mais vehemen
cfa e convencem coin lllais certeza 't 

C11mpre repetir com o honrado deputado pelo 
ii• districto, 08 factos a.ccum11Jado1 em 20 
~nno11 de severa exp~rienefa niio fazem a menor 
ii:npreasão sobre o governo, que con1eu~e IB 
nli'.o provoca a c11.mara dos Sl'll. depn~dD~ 11 VO• 
tar gariUltia.s de jaro~ pal'& estradas de fdl'l'O da 
vantagem probleme.tica, 

O SR· J. P.EN1Do : - Até para. companhil\I 
f11.Uiw. • 

O Sa. FzanEmA V1A?1NA : - Como pretenda 
o nobt•e p1•eaidente do con1elho dellallar o 
deflcit, que o a.Hoborba, q_ua a todo!! opprima, 
que J>esa eobre o paii: a vin rofiec:tir sobro o aeu 
creMo no exterior 7 Com a. politic:i. dos seu1 
antecessores, conrloscendendo com a.1 Higen. 
ciaa das deputo.ções, preferi_ndo a. po1itic• p_ro~ 
vincial, e descendo dns ahu1•as da politica ?la~ 
cional 1 

o S11. DANTAS pr~sid1irtt8 drJ c11nad.11a):-
Espero que não ia.rei ieso. · 

O SR. FERRE~A VrANNA:- Insiato ein asse· 
vera!." qne a caniara. dos deputados não é respon
savel, nem venialmen.te, como pa~eceu ao hon~ 
rado presidente do co_nselho, dos_ de~-cits 3._lia 
app~rec~m, que _s~ repete01 e cresceoj, f'jii:o 
ªº!.\ doi· maia apaixonadas daa ficções e !!,pi"" 
c:ea do governo representativo; 1'lSeoea fac:ilda~ 
que\1~13 que n~ té!I!: a COr&gexn· de atf ~Dl!-~~t 
o D;l~l a estão sempre di~postos a tra.?lsigir com 
ª· s~tllaçà(I, emÇoi;a. ~~f) co~gr~e Ç9~ Oll pri!J~ 
c1p1oa. . 

o Sa. Â11DRA.Ol!! FIGU.EIJU.: '!"-Apoiado. 
.. O SR. ~m.ru. VIA!ffl.~:- N~oSr, preli-: 
dente, nito poaao supportar sem protesto, a con~ 
trà.dic~o dos q,ue sustentam na ea~al'a e no se.-
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nado, que o governo é uma commiesão da. lllaioria Janeiro,cerroa os olho~ com obstinaç~,para. n[o 
da. ca.ma.ra, e consentem, que este lhe veuha ver a incompatibilidade entre o movimento 
dizer em face, que é ella a. re~ponsavel dos de- finnnceiroque quer operar e a agita:ção que nãô 
flcits e da. mà. situação do paiz, ( Apoiacfos tem a coragem de arrefecer, e· parece a.r-
ãa opposiçao.) rastal-o. 

0 governo deve collocar-se na posição unica, Esta inéompatibilidi>de se me affigura evi-
que lhe compete, e que é . da. maior garantia. dente. . 
para o contribuinte: resistir aos seus proprios o Sn. DANTAS (presidente da cori.selii 7) :-E 
amigos, firmár ª 9= politica., impondo-a. e, a mim se me affig.ira. · evidentemente o con
quando lhe faltar a maioria, retirar-se do poder trario. 
ou appellar para. a. nação. 

O SR. DANTAS (presidente do conselho): - O Sa. FERREl!lA VIANNA:-Si o nobre pre· 
S d ·d sidente do conselho dissesse,que desejava gra.n-

em uvi ª· · d b t t d d r 'ta f -· _ . e Ol."rasc~, en.pes a e es ei ,o aracao, que 
O SR. F.11aRl!llRA: VtA.NNA : - Nao posso es- tudo arrebnta, na esperança que se tornas5e 

.cusar o npbre preStdente do . C?nselho do que mais pura a atmosphera e ·11 natureza mais ra
hontem à1sse, como_ ~ara se J1vra.r de ~oda e diante (riso) , não me sor prenderia ao seu 
qualquer responsab1li~de: « Qu~ po~er1a !f" pensamento reservando-me dizer-lhe: que do 
zero governo: quando tu1ha. de cumpru a le1.~ chão coberto de cadaveres e moribundos ha.
M~s eatas le~ são ~ua. obra, .passaram de- viam de sabir gemidos, que não deixariam de 
ba.u:~ de ª?ª inspecçao, Ou foi Yencedor, ou trapassar o coração do nobre presidente do con
ven~1do: s1 vencedor, não póde reclamar contra selho. 
o sua propria. vitoria (apoiados ela. opposiçã7) ; 
se vencido, sa.cri:ficou á posição o dever, po~ O SR. DANT.A.s (presidente do conselho) :

E' exactamente o que não quero. que o Yeneido não pó:le ser governo.(Apoiados; 
mt1.ito lwm da opposição.) 

O Sa. DANTAS (presidente do conselho):
Maa eu fallo hoje e refiro-me ás leis de 
hontem. . 

O SR. FERREIRA V1ANNA:-Não me refiro ao 
nobre p'residente do conselho pessoalmente, 
mas ao governo do paiz. 

· O Sa. DANTAS (prtsidente do conseZho):
Ah I 

O SR.. ANDRADE FrGUEIRA:-V. Ex. é o con• 
tin.uador. (Outros apartes.) 

O Sa. FERREIRA V[ANNA:-Si quiz<isse ir 
até â personalidade do nobre presi<l0;1te cio 
conselho, diria 'lu~ S, Ex. é um ci<ladlto 
nose11 partid1> tão intl..1ente, que deve aceit11.t 
da bom graJo a. responsabili<\ade d•Js gov .. rnos, 
que o antecetleraru e de um doa q uaes fez parte. 

. O Sa. ANDRADE FIGUECRA:- E apoiou a 
todo3. 

O Sa. GoMllis DE CASTE.t>:- A todos sem ex
eepção de um só, (Haoutro~ apartes.) 

O SR. FBRB.EIR..\. V1ANNA:- E~ta.s quGstiSes, 
Sr. presidente, podem ser dfacutiaaa com 
calma, como fez o nobre presidente do conse
lho. Estamos entre pessoas que desejam in~ 
forma.t·-se e informar, e fóra. dessas scenas es
peetaeulosas, que entretêm os pa!"VOS, mas que 
de nenhum modo ap1•oveitam e.o E5tado. 
(Apoiados.) 

A politica,não se póie cmtestar, exerce in
iluencia directa. e immediata sobre as finanças, 
mais do que estas sobra a politica.. 

. O SR. DuQUE-Eara!DA TEllEIRA. :-Apoiado. 

O SR. FERREIRA VrANNA: - O nobre pre
sidente do conselho, nas expansões de hontcm, 
manifestclU funda.das e3peranças de poder sub
jugar o deficit o ao mesmo tempo salvar a 
agricultara do paiz do mal,que a affiige e a traz 
at.ormentnda. · 

S. Ex .• apezat dos protestos vehementes do 
honrado deputado pelo 'if• districLo do Rio de 

O Sa. F.ERREIRA VIANNA ;-Si o nobre presi• 
dente do conseiho tenta pelo contrario ama poli
ti<:a. gradual, lenta, conforme com as neceasi-

. dadea do pai:.;, então lhe decbro, que o setz pri
meiro empenho deve ser o fortalecer a.a noS11as 
finanças, eqttilibra.r ae nossas despl!zas com 
a. receita, ih-mar o credi.o do Thesouro. 

Lembro o que já. ha.vin leml>ra.do no minia
terio do Sr. Viacondo do Rio Branco. 

Naquelle tampo dizia, que cumpria que o g~ 
verno ee preparasse para. a crie1;, que re~ultaria 
inevita.volm•)nte, do d"senvolvimento dn. idoii. 
COD.aigaad:t na lei de 28 d·~ S"tembru j qU'} CUlll• 

pria reservar msioa para acudir ao trabalho, o 
a~riculturn 11me111;adoa. 

Mas, ,,m V"Z desta previdencfa se tê1n aectt
mulado d~;pezai sobre d~11pez~•· Avolu ua 101 
Oi dt:ficits, tor11a.-1e cala ve' m:i.i1 ·proc11.ri~ a. 
situaçite1 do Thesoaro, a o resultado n:lo po.Jia. 
ser aenão o que se vê; doua pobres a. uma. poi·ta 
-a lavourA e o govorno. 

Cow que recursos poderia o nobre presidenle 
do conselho accudir â cria~, si oll:.i •~ deeata1•, 
como se deve crêr, do movimento que 99 opera Y 
A que porta bateria o Thesouro, nestas ci1•c11m
stancias 1 Angmentario. 03 impostos sobre o 
traba.lho ameaçaio, deso1•ganizado, preterido~ 
Iria. acaso mendigar o auxilío dos philoso pbos, 
dos poetas, dos escriptores sentiruentae1, que se 
honram com o titulo de abolfoionistas na velha 
Eul'opa ~ (Riso.) · 

·Acredito que, apezar da.generosidade da idéa, 
não concorreriam talvez nem com um empres
timo a juros altos, qu:i.ndo nos via$em :l braços 
com diffi.culdades inliupera.veis. (Apoiados e 
apartes.) . 

A politici, porb,nto, infiae sobre·as 1inanças. 
Nito tenho, Sr, pre3idente, infelizmente a 

seguranç:i.,que parece reanimar o intimo C.'alma. 
do ne>bre pre>id~nte do conselho: ante11 sn11peito 
que a propaganda a.bolici.oni~ta receberã. do 
presidenta do conaelho e dos poderes pa.blicos 
todas as· concessões, como. começo de iati1-
~~o. . 
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O S.fl. ANDU.D.11: F!GUEIU:-Por conta, 
O Sa. Fi:aR&IRA VuNNA ••• e por conta~ re~ 

clamando cala dia mais, a.tê chegará. solução, 
que é o objectivo de seus deliiejos. 

O SR. D~Nu.s (presidente d9 conseiho):
Isto pl'oVa ·demais. 

O Sa. FER!IEI!lA. VrANNA :-Não 0$ton. de
monstrando ; apena.e cºoofesso que não tenho a 
segurança, que parece animar o nobre presi
dente do conselho. 

o Sa. ANDRA.Dl!. FIGU:Jl:ll\A: - Está de:iuzindo 
o libello. Os factos o provarão. 

O Sa. F.Ei.UtEIRA. VrANNA : -A politica in
flue directa.mente nas finanças ; e eia "'[!OI:' 

que insisto no pon.to em ~ue o nobre prosi
.dente do congelho me pareceu etageradamente 
susceptivel, impugnando os conceitos.do hon
ra.do deputado pelo 11 a districto da provincia. 
do Rio de Janeiro. · · 

Não posso e>tar de accõrdo com os que enten
dem, que os mi o.istros, respo nJe nJo solidl\ria
mente por 1nus ,.çtos, trancam a. por~ a qual
quer in.-estigação ou exame sobre n inwrvenção 
do governo pessoal na alta. adminiatr.iç!i.o do 
Estado. 
. Desde o seculo passado, qlle os. lnglatel'ra 

eapirhos superiores estremeciam, sob a e:u"'e
rada induencia. que Jorge III e:s:ereia no gove;no 
de seus minietros, e ainda ncHte sei:mlo as su~
peitas foram tão longe, que homens notaveis 
e chefes eminentes do parlamento den1in<:1iarão 
a 1uppo1ta. acção _governativa d? principe con
sorte da. actual ramha. 

Para mim não ba~ta, como garantia, a. 
1lcçlto constitucioniil ; só me tra.nquílis11. a rea
lid!de. 

A Inglaterra, sa.l>e o nobM presidente do 
conselho, tem em suas in•tituiçõe, elementos 
de ?e9is~~ncia viva. e efficaz contra a ueurpa
çlo daa 11 berdades pa.rla.men !.ares o do princi
pado popular, Nilo ob~te.nte, os ma.is eatimo.
veia escriptores d11qoelle pafa presumem, que 
Ulll P.rincipe, que succedett1.e à rainha Victoria. 
o qu1ze<se rostau1•a.r. a.s pretenções ambiciOBMa 
do eeu anteceasor Jorge III, com autoridade 
que a.ioda. tem um rei constitucional, poderia 
f9.zel-o, apezar de todas as reshtenc1as que 
poderia oppor a liber:l&de constitacional. Por
tanto, nilo ó tra.veHeiro de reponso, nlio é um. 
principfo sobre o qual ae poosa adormecer, II: 
ficção constit ... cional. 

A minhà descoI?-fianca. ê a preoccupação does
pirito da liberdade ; em vez de ser objecto de. 
censura., deveria. sei-o de louvor. Qaa.ndo o de
putado ·denunds. a intervenção de ·um poder 
exorbitante, que por sua p ·•rmanenci•. póde 
exarcer influencia íun~.sta. em os negocios do ~ 
Estado, mai~ do qne sustentar a liberdade, de
fcinde a propr:ia autotídade do rei, ma.ntém o 
sau throno, P. oforhlece,porque o reegua.rJa. das 
conepiraçõea. avidas de .Pretextos. (.Apoiados,) 

Não é p~rmittido. sem faltar ao decoro, que 
toda a con1ciencia deve tor quando ~e exh1be 
em publicD, d11vidar da ic~1enci, • xagára~a. 
que o Imperador tem exer~a·lo na direc~ã1:1 do• 
!iegociot 4o E~tado. . . . 

O ·SR. J. Pmni1> !-Tem e:i::ercido .sempte. e 
ha de continuar a exercer. 

O Sn. DANTAS (presideme lo conselhoJ:
Tem respeitado sempre as deliberações do poder 
legislativo. 

O Sa. FE1uu1:uu. Vr.U<NA. : - Peço ao nobre 
presidente do con5elhoque me ouça.. Não armo 
ã popo.la1·idade, o meu desejo à restabelecer as 
fórmas do governo constitucional representa· 
tivo •.• 

O Sa. J. PENiDo:-Reforme a C!lnstituiçio 
primeiro. 

O Sa. AN01u.0E F1Gu.znu.:-A cons~itnição 
não autoriza eJJtas c-01.·ruptelas. (Ha outro$ 
apartes.) 

O SR. F.11RREIE1.A V1.uiNA : - ... concorrer, 
quanto em mim ca.iba, para o restalecimento. 
daa instituições. Creio que o conseguiremos 
sero. ab:1los, eam reformas profundas e sem re
volução. O espirita .vivo de. liberdade ha de pre
valecer sobra a lettra da Jei. 

O qua nos falta ó a consciencia do cida.'1ão; 
cumpr·e esclal"ecel-a. Deste loga.r francamente 
digo , para. ser ouvido por meus iguaes 9 
por quem estiver mais alto : nã.o julgo a po· 
sição ue deputado ·campa.tive! com a dignidade 
humana no governo de uma. só vontade. 
(Apoiados.) 

O Sa.. D.1.Nl'.4S (presiclerue do conscZho) :'
De acc<lrdo. 

O $11.. Fs11.nETRA VrANNA :-Que o Imperador 
tem e::s:ercitlo influen·~ia. ei:agerada no~ nego-. 
cios do Estaào, não é conteatavel. 

O S11.. DANTAS (presii!en~" da con1-'lho} :
Eil acb.C> que & pessoa. do lmpera.dur não póde 
ser trllzida. ao debate. 

O Sa. F.eautEmA. VrANNA :-Fallo do podar 
do Impera.dor, e si o Sr. preddente me cha.
mar á ordt~m, aonto-me e nlio aou ma.is depu
tndo. Retirar-me-ei da casa. 
. Si ha quera tenha o direito do emb11.rgar-mo 
a voz, quan .fo don1111eio um principio corruptor 
de nolla fórm& d·J governo, repito sento-ma e 
n4o 11ou mais d~pu ~.lo. (M uitu bem.) Julgo-me 
no meu da vor, niio estou f.i llando da p1 •111oa do 
Imp~r.ador. que é ugrada e inviolavel e a 
quem muito respeito ; como deputa.do ehacno a 
atteoçil:o do cidadão para. a· intervenção perma
nente, ins' ste11te,de um poder qae tem crescido 
mais do q11a convém à eua. segurança e i proa
perida.de do pntz.(Apoiados.) 

. O 811.. DANTAS (p,·esidente do canse&ho):-
Não apoiado. · 

o-~11.. FERR:!i:Ill.A V1ANNA:-Si pudesse, sem 
incorrer no desa.grado de meus amigos e adver
sarios, ler o que têm e'cripto ambos os par
tido:>, quando descem do poder e q uanjo sobem, 
a coutesta.ção con tradictori:i., que os vencido1 
oppõ0 m 'l.Os vencedores; ~i pude&S<;! exhibir neste 
momento os jornaes do pa1•tido liberal, qnqndo 
em i"6~ a gr.•ça imperial chamou o partido 
conserva:ic>r ao poder ; si pudP.sae repetir o que 
di.as~ram o;; seus home111 ma.is unta.veis, o noilre 
présidente do con~elho teria de repetir 1:0111-

nlig": e ou. a. na.~G n&:o deve . crer na serie• . 
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dade e leald~de ·dos parLidos, ·ou é certo que o 
lmpG!'ador tem e:z:ercilo influencia indeôita, 
permanente:.. e insistente.,. (M-uito bem, muito 
õem.) 

O Sa. SoA!\Ee:-Nil'.o foi 8Ó na imprensa ; foi 
t&mbem nesta casa. 

O Sit. FERREIRA VrANNA.:-Disse o nobre 
presidente do conselho: <A prova de que tenho 
toda a confiança da corôa, d<l q ria ella cencorda 
'Com as idéaa do progra.mm!I., é a minha posição 
de presidente do consellio. > Esta pron não é 
constitncional, devia ser formulada. em sentido 
inverso. 

O Sa . DANTAS (presidente do conselho) :
Eu iiei a.te onJe -vai o sen pensameato; mM 
uma conn não e:t.clúe Ot1tra; si eu n'° con

: tuae. com o apoio do parlamento, nãu podel"ia 
organizar minist ·rió. . 

O Sa. FEIUUCtRA. VtA.NNA. (continuando) :
«As minhas idé:ss (dever~ dizer o nobre pre
sident<l do conselho), aquellas· por que eu t.enho 
combatido, que s9o publicas e notonae, con
qnista1·ã.o o poder ; são a. explicação da posição 
que occupo. > 

o· Sa. DANTAS (pres'dente do conselho) :
lsao ô 011tra. tbãse-, e ô verJadeira. 

O Sa. FJllRREIRA VrANN.&.:- As idé:1s que o 
nobre presidente do conselho linha, que de
fendeu n& tribuna, e que naturalmente deve
ri&m lev:tl·o ao poder, explicariam const' tucio
nalmente a posição de S. Ex. O Iwpor~dor não 
é inicia.dor da politie1, concorda com 1111deaa, 
do g&binete repreeont 1nte çla camam, cocnu 
esta ê a viva. im&gem da nnçlo. Nem outra ex
plicaçi\'o tem a instituição dr. tribuna, senão p~ra. 
fazer preval ,cer no animo d·1 eh ·fi>t do !!atado 
a opinião maia acredittltla no paiz. Quaudo v~jo, 
por. ~m, o nvbre presid,.n to do conselllo confa~-
1111.r que é um forçado do poder • •• 

O Sa. DANTAS (presid•!'AttJ d ll conselho):
Eu diae que me . repugnam ~ceitar o poder 
aetue.lments, que não o desejava. 

O Sn. Fmaa1mu. VrANNA. ••• quand1> $. Ex. 
den1111ciou as inquietações do seu espirita, as 
lo.toa que teve de saeLentar pera1üe & corôa 
par.:i se es'lu.ivar do governo, .ª q_uP., aftual, 
hoove de aub1DGtter.ee por obr•d1enc1a : quando 
me lembro qoo o nobre presidente do conselho 
em toda a eua cllrr•'ira, brilhante de1de que se 
aentou pela primeira vez nas cadeiras do rninis
terio atá que tomou a posição em que ae acha, 
n!lo lutou jãmais pela idéa principal Oll unica 
de eeu programma antes, s•lStentou e defendeu 
gabinetes que não a suscitaram. . • _ 

O SR.. DANTAS (presidente do consPiho):
Não conheço de nenhum dos dous partiàns ne
nhum chefe que :a.tê agora. t enha feito pro· 
gra.mma com esta. idéa. 

O Sn. FEnaEm.i. V1ANNA. _. quando mo re
cordo do nobre pr.:i.sidente do con~elho, membro 
do mir.i1terio de 1881, que 813 ;oaign~lou ne111 
particular pela complot& abstenção, atê da co
gitaçlo • •• 

O SI\. DA.NTAil (prtside."ttJ do COIHtlho) : -
Mu o chefe dllSIO gabiuete __ queria fazer .a re~ 
tarma eleitoral. 

O S11.. F&R.BElRA. VIANNA ••• e o -vejo, apesar 
destes precedentes appareeer agrilhoado, ·for· . 
ça.do, qua.si dominado, e<;p~a.ndo com-sorprr·za . 
-esta i:iéa-formulando-a ás preuas ; quando 
ouço e lefo qne. sem ter sido a corõ" interroga-. 
d,i, <l ella. que interrog:i. os conselheiros, que 
junta em roda. de si, Mbre uma questão não 
agitada por nenhum dos dous p~rtidos constitu
cionaes no paiz; niio pos>o deixar de declarar. 
que ha uma influencia indebiti. fatal e ruinosa. 
·(Apoiados da minoria cori.se1·1'adora; muito 
bem.) · 

O Sa. F. BJCuaAmo : - E' uma verdade ea
bid& universalmente. 

O Sa. DANTAS ·(p1-esidente do conselho) : -
Não apoiado. 

O Sa. A Nl>tu.oJ: FrGuEIRA. : - Foi o nobre· 
p reaidente do conselho qne a denunciou. 

O SR. DANTAS (presidente do c.m selhc) ; -
Em referencia. a mi111, não te1n razão, n:im no 
presente nem no passa.cio. 

O Sa. F. BsL:sAiu«i>: - Eu não posso maia 
com esta politic-.t de hypocrisia. no Brazil. 
(Apoiado1) 

O Sa. DANTAll (presidente do conselho):
Estimo muito onvir esta declaração de V. Ex. 
II a outros apartes,)· 

o Sa. FFIUUCIRA. VrANNA:-Tem-~e querido 
ornar a fronte do finado conselheiro Zt1carie.s 
com a. a11reol11. do primeiro inicia.!or d90\sa idéa, · 
por ino;01-il-a.. em duas falla.s do· throno. 
Poi~ bem; este inicia :or, esp1oie de .Joio 
Baptista., no senatlo, quando a lei de 1871 ia 
transformar-se de idéa em facto, oppoz os 
maiores · embaraços :i sua pa;s&gem. 

O Sa. fü.NTA.B (pre&'d ,:nte do conselho):
Não por -~ar ho,til á idéa.. O nobre depucado_ 
obriga-me a trazer aq11i os di, cursos de~ee 01-
Ladista. As r:i.iõ~ ahi v~em tudo. (Apoiados. ) 

O Sa. FERREIRA VrA.NNA:- Repito q u e Za· 
cari&s oppoz embaraços e tl3ve"' cora.gAm, que 
· oão sei comn qu11.l ifi ·ar, de declarar 110 aenisdo 
q••fl a. iniciativa era do lwperaJor; a. respJns&• 
bilida:1e do-s ministroa . (Apoícvtos .) 

O Sa. DANTAS (presidente do conÚih.o):-
0 que quer .. di:z:er que estava do "Ccôrdo com a 
idéa, porc;. _; um espirita da ordem do de Za· 
C)1 rias, nãó-pndia sujeit:ir-se a humilhações: o 
nobre deputa.do lhe ha. de fazer o>sa. j~stiça. 

O SR. FEarumu VrAl'INA :-Peço ·no nobre 
ministro, presid,i:i.te do conselho, que não deixe 
apagar o seu aputa, 

Nã'.o Í!l.ÇO injustiça á. memoria do cidadão Za
carias, co100 ao caract,!r de nenhum dos brazi
leiros, qne têm ser'l'ido noa con.~'~lhoa da corôa; 
·e eis a razão por que; disse qu'3 a :ficção con
stitucional não tra.nquillieava o meu espírito._ 

SP.i qull logi1r o b.omem occupa na cre.1çio ; o 
1eu papel o entre a beat:L e o anjo. 

Nlo exijo delle maUi do qne pód1 dar, eegun· 
do oa elam1nto1 11atorae1 de que f .i fOMD1do. 
nriacipalmeulG quando ea.volYido uo tv.rb\lhlo . 
du neceuidiidea, cou1rariudsJe1 e pab:0.1. elo 
ttma llOCiêdsde ci'fitillda. · 
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Aq11ellea que imaginam um hDmem ideal, 

sllo os que se conten\a:n com o texto morLo da 
dieposic;lo constitucional; mac;i os que consi
deram a humanidade como é, nas soas maio
res grandezas, como naa suas maiores decaden.• 
ciaa, qnerem sr. realidade, temem os desfal· 
lecimentos, não confiam de todo nas reaisten· 
cias da consciencia. 
. E para. que tante.s garantias constitucio
naes, si o homem não estivesse exposto á tenta· 
ções e fraquezas 1 · 

Aquella. posição é muito grande, não lhe 
faltam idob.tras. Em um paiz pobre , des
perta.do o appetite dos empregos públicos e em 
que predomina a vaidade, quantos terão lu
tado contra a corren.taza natural de suas idéas, 
o impulso de suas opiniões, por não contraria
rem ao senhor do lrnperio 'l 

O qu~ parece peq_ ueno, torna-se grande ; o 
que é insignificante aos olhoa de um pobre 
p biloao pho , n<i mundo real agiganta-se : 6 
uma dura. verdade. 

Refere:.se que PedN o Grande viu na sua. c6l'te 
um embaimdor fazer muitas reverencias a nm 
seu minietro, de nota.vel talento e preelaras 
qualidades. Ou ai julgasse offendido em seu 
amor proprio, ou ·9uizeese dar me.is uma prova. 
da sua vaidade, disse o soberano ao embaixa· 
dor: elle é grnnde porque está perto de mim. ; 
sou eu que o faço grande. 

Já tive illosõ~s. Acreditei que o espirita de 
putido, forta.lec~ndo 01 homelll!, pndesse of. 
íerecer resistenaia.; ma.a o nobre pre~ident~ 
do conselho 1:1be, que trabalho paciente o 
longo tem·H feito pa.rs: enfraquecer, dia por 
di&, os p.trtido• e abater os 11eus chefes. 

Devu ficar aqui,; não pCJaso ir além. 

O Sa. F. Bmr.1s.uuo:-Te111 dito bastante. 

o Sa. FllllREIM. VUNNA.!- Acha que é bal· 
tanta W 

O Sn. F. BBLISA.l\Io:- ~ara quem enten· 
der. 

O Sa.. F1a1uc1RA VIANNA.:- A minha idade, 
Oll meue instinctoe conservadores, e principal. 
mente a1 cirournata.ncie.s di:fllceis em que vejo 
o paiz (apoiados), não m'o permlttem. 

Tenho ouvido dizer (de1culpe-se-ma esle in
identeJ e lido tambem,poato que jt!. leia po1100 ... 

O SR. DANTAS (presirlente do conselho):
Peço, licen~a. para. não a.crefüa.r. 

O SR; ·FllRBEraA VU.NNA ... que sou saa-
peilo e a.t~ condemnado. · 

Seja Deus louvado !· Na.da. me póde ser mais 
agradavel do que a verdade desta denu:::u:ia., 

Ç Se.. So .. urns:- V. Ex. é philosopho, pouco 
se iwporta. com a condeiima.~ão. 

O Sa. DANT.!.S (presidénte do con:;elhoJ:
On ve · ee dizer e lê-se tanta cousa q_ue não é 
exactli. ~, 

O Sa. Fl!:BREIRA VIANNA: - Nada me :pôde 
aer :tnais agrada.vel do que a verdade deata d.e
nuncia,porqua Sua Ma.gesta de, o chefe do poder 
&'le"Cutivo, o q11e t~m pa.fa dar. e11 nlo quero ; o 
que q~ro i11.féli.7.me11.te elle b.io tem, (muito 
~em} Ri é que condemna u.m eidada:o que. o 

nobre preaid~nte do conaalh~ póde dizer, antes 
do que os seus amigos, porque serão suspeitos; 
niio tem feito senão estndal', 1rabalhar e pro· 
pugnar pelos direitos da. nação brazileil'a, 
(Apoiados.) 

O Sa. DANTA.s (presidente ela oonselho):
Sem duvida alguma, nilo posso negar-lhe essa 
justiça. (Apoiados.) 

O SR. Fl!IRREillA. VrA.NNA.:- Nlto me embar-
ge.m a voz com a falsa !!-preciaçio do meu pro-. 
dime.nto. 

Não tenho qttei:i:as do throno, nnnca as tivé, 
e, si as tivesse, nilo seria·ca.paz de as declinar, 
porque sempre entendi que é frac:o quem se 
qneisa. Só tenh.o queixas de cid11dão. · 

Quero ser governado pela lei e não pela -von• 
. ta.ie e arbitrio de quem póde tudo ; quer~ o 
restabelecimento do governo constitucional re· 
presentativo , debilitado por usurpa~ões con
tinuas •. 

Quero o governo da opinião nacional; que elfa 
domine e o Imperador seja. o seu nobre e irres
ponsavel inetrumenlo. 

Nu.tro queiu.11 de ci'.ladão porque, si não fóra. 
essa politica, o Bra.zil não estaria na posição 
em que sG acba e a!Rige ao nobre presidente do 
con~elho, e a camara dos deputa.aos. O nobre 
preaidents do conselho não pótle levar a mal,. 
que para bem defender e acautelar nossas ins
iituiçõe;, reproduza na tribuna o protesto con
tinuo, .e incessante de todo~ os b.omens emi~ 
nente~· dos dous partidos con3titueionaea. 

Aa despezas i.xtraordinarias com estradas de 
ferro, do attribuidas ta.mbetn ao pensamento 
p~rtiuaz contr'e. a correnl.6 d:i.s opiniões dos· 
homens mai11 prudentes; e eo:sa politicl& nos 
levou fatalmente ao desequilíbrio da. r&Mita 
c·1m a de1pua. (Apoia1los.) Já o deficit creseiP, 
era temeroso. ·e a carnarR. teve de resignar-se 
a Vl)tar despeza enoriniseiina., cujos fructos 
a.inda não foram 11:precfados,nem talvez o serão, 
com a.s escolas de medicina da. córLe 11 da 
Be.hla. 

Quem tem sido o promotor de todas eseas 
deapezas 1 Não ha qu<im o ignore. 

O SR. DANTAS (presidente do conselho) :
Mas a responsabilidade não póJe deixar de 
caber ao governo; é o caso de dizer-se ; (etfrl; 
culpa. ·· 

ó Sa. F.mRREm.A. VIANNA. :- Não acredito 
em reepon1abilidade da omnipotedcia, nem a 
comprahendo. Napoleão UI mandou-a es
crever na éonstituição, com qne se proelamou 
impera.dor d\l: Fran911o ; mas, quando entregava 
a espada, no eampo de bats.J.ha. depois d·e vlln
cido e deal'ruinada a França., para que aer
viu essa responsabilidade ~ Elle era um fora.
~idct e a França estava esmaga.da ! 

Resp~nsabilidadi; de ministros! Como posso 
crêr neUa, quan.do eota g-arantida e defen
dida por toilà a coilfiança da omnipotencia.· Y _ 
Quem os ha da accnsar 1 On.de estão oa po· 
deres organfaados em coudições de tazer pre
valecQr os principios ~ A omnipoteneia pre
tl)nde simuial' a força do Crea.:1ol' ~ Deua so
prou o barro a fez o homem ; ell11 1opl'a o 
hoinem e faz um desgraçado (RisoJ Q11ando 
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O poder é muito grande, ·. a. res~OllSabilidade e 
nenhuma. . . 

Peço perdão á eamara Jo que ha de ge
nl, talvez de inopportuno em tudo o que 
Desta. parte tomei a· liberdade de dizer { nd'o 
apoiaclo8) com a minha responsabilidade pes-
soal e unica.. · 

O Sn. A!:iri:a.w:m FiGUJ!IIIl.A.: - Póde a.sso
c~ar a. minha. 

Vous:- E a de toda a ôpposiçã'.o • 
.. O SR •. FERREillA VIAiiNA : -Sr. presidente, · 
passo a. responder a pa.rte :financeira do discurso 
do nobre presidente do eonselho. 

Eata mE1.teria. eir.ige cer~a. pausa, reflexão, 
mEl.dureza, e ainda., quietaçãe> de espirita, 
que confesso não possuo neste momento para 
tratai-as devidamente. O nobr!l presidente 
do conselho relevará, que adduza alguns argu-

. mantos, no sentido de manter as opiniões s 11s

tent&das pelo honrado deputado pelo 110 dis
tricto do Rio de .Ja.neiro e por todos os meus 
a.migoll, que tomaram parte neste debate. 

A urgencia que se otrerece, dellde logo, ê a 
de reduzír as despeias e eqa.ifibral-as com a 
receita, ou melho~ resta.~leeer o equilibrio do 
orçamento. 

O nobre presidente do conselho não pode'tis 
chegar a este resultado, sem adoptar . a idcja 
de seu antecessor e ter a coragem de pro
por os meios hsroiC03, que a. aua. raalinQãQ 
exige. 

Acredito e neste ponto opino com s. Ex.,que 
em um 1ó exercicio não será. posaivel conse
guil·o; não por outro motivo, mas porque en• 
ten~o, que nlo ha razão para espa1·ar que a 

. nosaa receita no exercicio futuro,corresponiia ao 
desenvolvimento da anterior. 

O primeiro expediente do nobre presidente 
do conselho consiste em reduzir a.1 despesas. 

Ma:; as despezas não 11erão reduzidas, tem 
raião para dizel-o o nobre deputado pelo R io de 
Janeiro. 

O orçamento de despezas ainda depen:le de 
retoque.e e emend&s do senado. 

Não é, portanto, uma obra feita e acabada. Si 
o ministerio nlo tem reeoluç!o par~ resistir na 
camara 8.0 intlUXO das depataçl!es e d) 19UB 
amigoa, p1•opensos li. promover despens, como 
vencer& a singularidade, que offerece hoje o 
1enado,de a. seu turno augmentar verbas ja re
dazid3s pela camara dos àepui:ados1 (Apoiados.) 

Portanto, não ha na.da. de certo, . para. qne 
deade já se vanglorie o governo de ned.acções 
(!Onsideraveis no orçamento. 

Po·r o·utro lado, si ·o paiz, aind11 em cir
CUl!lStancias uorm~es, é todos os dias sorpren
dido · pelo impreviato, muito mais D será .na 

' aituação ac:lual. s~ria. temera:rio aquelle que 
aHegura.sse lilo exceder o Qrçamento de despe
z" do yotado pela ca,mara. 

Acaba o nobre !Diniitro do imperio dá tra· 
zer á. camare. dos depntadQS uma. proposta 
do poder executivo, pedindo autorização pal'a 
gastar 300: 000$. como começo, 11,fim de prevenir 

· a epide~ia do cholel'!f.·morllllll, que devasta os 
por tos do Mediterranoo. · 

.Aecresce que o orçamento· da. !lllSP~ c1lcnla 
um cambio, que decididamente o governo n ão 

poderá conseguir ; a; diff'erença aerl. mÜi~o 
maior, do que se preeu.me. · . 

Agitada a questão da lavoura, como 1e acha', 
não poeso crer que os lavradores não limi
tem, como acontecerá nas outras indus~rt~s e 
pfQfüaões, u suas despeza.s ... 

·O Ss. SoAI\ES:-Apoiado, 
O Sa. FERREIRA VuNNA. .•. e, certamente, 

a1 encommendas para o exterior serão menos 
a vnltad8.8 e as importações reduzidas , 

· O S11. DAt'ijTAS <Presidente do coMeiho) : -
Por ootro lado, hão de activar mais os ee111 
trabalhos. 

O Sa. ANDRADE F1GUEUU : - Ao coiit.-a.rio.; 
com que elementos hão de activa.l-os 1 

(Ha outros apartes.) 
O ·sa. Fn11.11:au. VrANNA. :- Sr. presidente, 

lambem oio posso Buppõr que aa medi<!as pedi
das pelo nobre praeidente áo coneelbe>; dêm em 
resulta.do o augmento da. receita ; não é &!f" 
travando todas as taxas do contribuição d~ 
recta ou indireeta no interior , que 11e o çon· 
seguirá ; a receita. sel'á menor . . • 

O S:a. ANDRADE Frnmi:lRA. : - Apoiado. 
O Sa. FERREIRA. Vr,1.NNA.... porque at ~ 

permittido a.o Theaouro pôr a faca noa peito~ do 
contribuinte no interior, para. obter mais 6º/a 
de todas as taxas direc tas ou indirectas, a. 
não querer este revoltar-se, o que não acon
selharia, se ha. .de precaver, red11zindo a sua. 
de1peza. de consumo, e portanto u. importação. 

O Sa. B<lAll.l!lS:-Sem davida, é incontea· 
ta.vel. 

O Sa. FBRRllIRA VIANNA :-T1tea medida• slo 
contra.dictoriaa. Não sou {peço licenç& plltl\ cli· 
zel-o, como philoee>pho, ienbo certo~ direitos) 
muito por essa distincção de impostos de impor· 
tação e de exporl&ção, para o calculo dos se.cri· 
iicios do contribninte. Não conb.aço quem .aj& 
1ó productor, só· consumidor. .Aggnvar & 
importação é tributar a produc~, e trib'ltar 
11 producç!o é o mesmo que. aggranr t. im· 

·port&çio. 
· O Sa. SoARES :-Sam duvidõ1 nenhuma, 

O Sa , FxIUtEtaA Vumu. :-Direi ao nobre 
presidente do conselho, que oa impostos eobrG 
exportação, em regra. geral, quando os pro-· 
duetos têm o caracter de neceaeidade 011 in
troduziram-se no consumo, de modo a se tOr· 
nâ.rem indispensaveis, constitaem uma espeeie 
de monopolio, e a n.ggrava.ção do impçisto é 
paga 11elo consumidor. · · 

Não assim a. respeito da ímpdl'ta~o: aggra
var a importação é tornar ma.is dífficil a. . vida do 
consu;:uidor e diminuir '1-S forças da produc91to. 

O Sa. SOÃRES:,;_Apoiado. 
O Sa. FERREIRA VtANN.a.:-Dizia •lltG·hontam 

o nobre deputado pelo U 0 districto: cE' preciso 
reduzir as de.peAB, ncarso principal.> Po,.. 
que 1 Porque nlo contava com a margeun:osa 
que conta. o nobre preaidente do couelho para 
obter · do contribuinte maiorea impo1loll. 
·. Pa~ec~ que a nOBl!8. politicr, f&\&lml11.tt ilOt 
impõeº esta ndtic~. · 
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Iinp0stos ~obre os vinhos. Oa !inhos co~ati· 

tuem hoje qu11.ai que uma . nec.ess1dade da. vida.. 
·Os impoatot. ja 11ão po~dcs ••• 

O Sa. AN1>IU.1>& F1GtramA:-Apoiado: 
ó SR. FBRBJCIU VtA.NNA. . •. o hão de dar em 

resultado a redaeção da. importação ou a falai
ticac;ão dos vinhos. por conMquenci&, o pre
juizo do Thesouro e da a:i.úde publica. 

Admhto a aggravação .dos impostos ~obre os 
vinhos não como recurso fiscal, antes como 
meio protector da industria. naace.nle .do Brazil, 
e riio aem valor. Jll\B pro vinciaa do Rio Grande 
do Sul, ·s. Pa.ulo e Minaa; · 

O Sa • . ANÍ>Mom FJGUr:i&A.; - EstA muito 
longe de aa.tisL.zer a.a nec~ssidadea .. 

O Sa~ SoA.tu:s:-Mas vai indo. Assim. é qn~· 
se começa. (Outros apartes-) 

O S.a. F'ERB11:1aA VrANNA : - Imposto sobre 
u terras .qu'3 mai:ginam M estr.s..fa.a de f .. Tr.), 
canaas e rios nevegados. Alguns membros 
da eamara reclamaram contra este impo'll.O, 
·não abs<>lntarnente, mas por quererem liillital-o 
as estradas 11u bve acionadas pelo Estado, ou aos 
canaes e \'ios que tivesl!Gtn tninbero sido a uxi-
liados. . 

O Srr. ·FE1uumu. Vu.mu.:-E11tá, portanto, 
condemna.do esse imposto. Pois. b~m., seja elle 
supprimido e eubi>titui io pelo impo5to perma
nente.de renda sobre toàa a propriedad.e. cal
.cula.da. ou pelo. valor da escriptura. de acquisição · 
oa. de parttlba., 011 fio.ai.mente .pelo justo prPço , 

Em ve:z. de p.a.i;ar-se o i1Dposto de 6 ~1 •• se~
pre qao. se tranemitta. a propriedade, arre.ca
d11.rà o Thesouró o imposto annua.l correspon
dente a uma porcentagem da renda o.proximada. 

Eis aqui· um m.9io d& obter Nnda maior 
menos oppressiva, 9 cer}a. . 

Porq11e não ha· de o nobre pr·"Bide~te do 
conselho promover om imposto llObre a tra.ns-· 
roissãó de cerl.oa movéis 'l E' jus\I> que. quem 
vende ou com;>ra -propriedl!.de immovel._parae 
porceatairem ao Estado,· e que v~ndedores ou 
compradores de ac~s re;..r ese.litativs.s de capital 
accomulado ·com. r•!Od!I. fixa pag.uem apellall o 
peq t!eno uiipasto de aello ~ .. . 

Imponha-se ta.mbeai tributo sobrJ a trans
missão de outl"Qs titalos .. ( Apoiudos e apartes.) 

Não vou ato a.o i11come-tall:, porque não e&-
t&mos prepa.ruos para eate sys~eUJa. . 

Teve S. E~. a idéa iofeliz, desculpe-.111e que 
o diga, de pedir a autorização par.1 t i!ntar a 
conversão d<>s titulo; da. divida publica: 

O Sa. OAN·u.s (prssidente d:; conseth.o):-
'Não e infdi.z, n~o senhor. . . 

Compartilho a opinião do nol!re depui.do pe.lo 
H• dhtricto, inteiramente contrari!l. ao im
post.o,·porque s eria deeigaal, de diflieil a1·reca-
âação e de resultado nullo senão preca.rio para O SR.' F.s:::.uuu. VIANNÁ:- Em primeiro 
0 Thesouro. logar, consiJel'O-a uma · ba11caro1a disf.ir-

0 SR. AND1'..A.DE .F1GUU1\A. :-Apoia.do. çada. 
o sa. F11:IUtEIRA VUNNA :-Nesta: mataria.. 0 O Sn. DANTAS (pres,·dentd âo coruelko) : -

.que convém. aão imp<istoa sobre rend& certa Não é, nem será do mo1o por que G$tá. proposte., 
cl'e•eente 0 de facil arreeada.ção. s quo á adoptsdO: em toda parte do mundo. 

o imp1'.lsto noa wr1Do:. va;;:o11 de sua definição. Agora mesmo o e~tâ sendo na lngl11ierra; 
ftcarie. 111j:iito a gravea à.iscoasõee e algurnu O Sa-. ANDll.Ao& F11.roE111..r. : - Mas a.s no~!'~ 
inaolonis. . circumsta:nciaa nllo Bilo 1\11 da Inglaterra . {Ha 

Si o notira preai~ente do conselho julga-me outros apartss.) 
pu.oa 1uffieianta, pro;~õria.. . -_. o Sa. FBB.l\BI!\à VU.NNA. :-Peço aos nobres 

O Sa. DA.NT~R (pr11idents elo "con.~1·lho) ~- depuh<los, que attendam p•ra estas queatõss; ai 
Oh aenhor ! V. Ex. aabe como eu o julgo auf· o espirilo se não concentra, ellas esca11am. 
Acien\a. · A conversão d·.\ noasa dividi!. interna con110lí-

O Sa. P'anl\stl\.A VtANN"-• •• um impoeto dr.da é oma. empreza. fof11liz. 
substituindo • e~te e qu4:1, a~rrundo ll9Mo, teria o honrado i~eputa.do pelo Uo õistrict11 pit-
ma.ior 1'~1ultad() o 1111\i!I f"cil ucoilaçzlo. guntou. com ju~tiçe., si tem o governo r-ecuraos 

O imposto de traDtmiaa4o elo proprioda.&!, pat1\ oft'eracer ao porbdor do lítulo o seu valor 
dâ l'Clluli.a.do miniino,e entretanlo 6 posadit~iaio; nominiil. · 
.6 º/• do valor da propriadad~ tranamittída. I' Dev<! dizer que é condemnado o principio 

O .Sa. HooatGUEB P111x0To :-Eete impo1to dn couverslo, deade que augmentl. o divida <lo 
eleve •et abolido. Esbtdo, ou & praciso contrair omprestim? par& 

O Sa. Fzea11:1ll.A. V rANN.1.:-Eate imposto, realizal ·a. Não acrcidito, que o n.obre p1-eai
como 89 aabe, tem ~ido criticado em tod~ pa1·te. de1ne d~ conselho confie em levanta'!' cr.pitil.es 
Os pri_nci~ios o t<irnam odioso ; é por sua. _na-1 pa~. operar a conversão, por preço con,v. en1ente . 
tureza. dea!-gnt.l·, e porque·em geral se verifica O S:i..J)ANT.ui (presidente do eonseilw) :-
por !a.cto · indepen.dante da vontade do pro- Então ellâ não se fará. · · 

. prietario; peaa mais sobre os preci,sa.dos. · Diffi- · · · , . 
eolta a tran11mil!lliodos bena immoveis; e final- O Sa.. ANDRADE F1Gumuu.. :- E · o que digo. 
mente . poupa: aquelles q11e, por seus cabedaes, o Sa. FziuunRA VIA!'NA.;...;..Ora; já. vês. E:i::. 
nlto carecem da .vender. · · li 11e está de accõrdo com ·o honrado deput~de 

Nio ·. ha uma. rado ·que.justifique eemelàa.nte 1 pelo H • dietrieto. • · 
imposto ; . lá? prot~gid.i eatà ª propri~e ·que 11 Si a1 · círcuniStancias do · Thesoaro · foa~em 
se tran~m~tte, cottl.o ou~ra que contmua. em_ taes, que a operação sa olfür<!cesse viavel 
poder de seu dono. (Apoiados.) . . • . · l nã.o diaputaria. e. · aa.toriza.ção mas, nas condí: . º· ~R. Ronll.IGUB!! PEt:itoTo:-:-A proprla Aus- çíies ·em que se acha o credito, es ta autoriuç!'o 
tralie. liJó o t em. . · · · · sõ. póde fazer mal. · 
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O Sa. DANTAS (presidente ~o conselho) :

Pois eu entendo que só póde fazer bem. 
E' toda volnntaria. 
O Sa. FERliEIRA VIANNA. :-A conversão iião 

é tão voluntal"ia, como parece a.o nobre presi
dente do conselb.o. Onde achar de improviso 
collocação para. nma mass:i. consideravel de ca.

. pitaes disponheis ~. Dizer aos portadores de 
apolices: ou fiea.i com o vosso dinheiro nas 
arcas dos bancos, sem juros, em deposito, 011 

·recebei titulas de 5 •/o ! Bem se vê, que não 
e um.a. transacção, em que se possa. affirmar, 
que do.as vont.ades so ajustam ; é claramente 
µma impoeição. 

Devo ainda assegurar ao nobre pt•esidente do 
conselho, que quem comprou apoiices, deixou o 
capital pefa renda ; isto é, comprou renda 
de 6 °/o· Sobre esta renda certa levantaram-se 
caléulos de previdencia e· fizeram-se disposi
ções testamentarias de longo futuro. O nobre 
presidente do conselho já. imaginou as diffi
culda.des e os d~sastres, que podem resultar 
da conversão de uma enorme massa de titulos, 
sobre que assentam os Monte-pios, casas de ca· 

· ridade, e outras institaições perpetuas ~ 
O SR. D.ANTAS (presid1mte do cotuetho) :

Si não leva a maJ, direi que essa. consideração 
mais me confirma na melhor collooação ; e ei 
outra ha melhor venha a op~o, receba-se o 
dinheiro e seja. a.pplicado como quizer. 

O F:1111U1.:imu. VIANNA. : - Mas como op~.ão 1 
Essa. opinião nã:o é real. O que o Estado ven• 
deri foram rendas perpetuas, annuidade de 6 º/•· 
Póde o Estado resgatar sua divida, mas ha de 
comprar os titules como compram oa parti
culares no mercado. Finalmente, e para. não 
estar a insistir neste ponto, por'!J,u& se1·ia ne· 
ceuario de.senvolvel' doutrina de direito, obser
varei que o governo tenta.l'á a convel'São porquG 
deli&. aguarda lucro, que considera nil:o menor 
de 3.000:000$000. Tira lucro 'I Da onde sahe 1 
Sahci do dono da B.police. E' ju.1to qu0 o go
ver:rto, feito o contracto da rellda per11etua, 
prejudique assim da sorpreza o rendeiro7 Ponso 
que e uma bancarôto. disfarçada i é minha 
opinião~ 

O Sa. DA.NtA• (prosid1tH6 do coru11lho) : -
Absolutamente nito. 

O Sn.. FERll!~IllA V1Amu.: - Vou referir ao 
nobre preaidonte do conselho um fact.o, de 
que füi teetemunha. No tempo en1 que Elod· 
ministrava a Santa. Case. da misericordia o 
a Visconde dei Jaguary, que, (?Omo todos sabem, 
era homem de co11Selb.o, um testador deixou 
áquelle pio estabelecimento, si me não falha a 
memoria, 280 apolice11 com a condição de 
entregar a dons legatarios, succedendo um ao 
outro, a importancia dos ju.roe dessas a.polices. 
OVisconde de· Jag11ary, homem de conselho, 
(apoiados) de profundo conselho, e seguro 
meditado'!', com e:i:tranhe:r.a minha repugnava. 
aceitar aquelle legado. 

Não polia comprehender o seu escrupulo. 
Conio 'l Pois a Santa. Casa de :Misericordia, Íue 
deve ser 11erpeto.a., repugna. a.ceita.r um e· 
gado de mBJB de 200 e.polices, sómente com a 
pbrigaç!o de entre,rar Cll jlll'os á duas vidas ! 

A· 6() 

Então disse elle : e acho imprudente 11.cceitar : 
ouço fallar em conv;;rsão, não sei si será para. 
4 on 5 º/o; o que é certo á, que os dous le~ 
tarios podem muito bem durar 100 annos ou 
ma.is e a. Santa Casa, em vez de ser beneficiada., 
serâ prejudicada.. > 

Era. contraria. a. minha opinião e por isso 
disse:- "a renda ó perpetua, por consequen
cia não póde ser reduzida. » Mas, si o nobre 
presidente do conselho (e isto é conversa entre 
nós), si S. Ex:. conhecendo as necessidades do 
Thesouro, precisa de parte das rendas dessas 
a.polices, não compreb.endendo as da caridade, 
poderia usar de oulro remedio, diepensa.ndo 
conversão, que é sempre operação diflicil. 

Pague 011 6 °/o que é seu dever, honre o cre
dito do Estado; pois que se trata de uma renda 
perpetua.. Imponha-se uma contribuição sobre 
a rende provada por apoiices ou por qualqner 
outro titulo. Esta deve ser a lei, e já ha ahi 

alguma segnrança, porque dá.-se a certeza de 
que nunca será. reduzida 11. renda perpetus.. 

O nobre ministro da. fazenda fallou tambem 
no resgate do papel-moeda. A respeito do 
papel-moeda, tenho opiniões singulares, me.a 
nem poL" isto receio expol-as. 

Não aprecio como em nosso pniz tem sido em
pregado o papel-moeda pelos homens mais emi
nentes, apenas d~nuncio o facto; todos elles têm 
usado do recurso do papal-moeda em circum
atancias ma.is ou meno11 extraordinaria.s. 

Estou de accôrdo com a corrente de economis
tas e financeiros, para na:o approvar a. emi11silo 
elo p11.pel-moeda, senão quando as urgencias 
sejam muito apertadas e outro rem~dio não 
haja. Por colll:leq nencin., nl!o posso con.·corcle.r 
coin aquallea, que qnerem manter a lei de 
1875, que foi uma concessão excepcional, de
terminada por uma crise , e consentir- qae 
ae torn~ uma lei ordinaria., uma autorização 
consta.ntG. E nessa parte concordo inteirs.• 
mente com a opiniito do nobre presidente do 
conaelho, e creio que sorfi. esb a que ha de pre
valecer nos conselhos da nação. 

Quanto ao papel-moeda, porém, devo dizer, 
que de todas aa questões que suscita, a que 
mais tern preoccapado o meu espirito, é a de 
saber até que quantidade póde ser emittido 
1em perigo. Determinado este gwuitum, estz!., 
no 1I1eu conceito, . tambem fixe.aa a quantidade 
acceila.vel no mercado. O papel-moeda do 
Brazil é alcunhado por muitos de inconvertil'el; 
mas elle não o é ern sQa totalidade. 

O papel•woeda que não exceder dil. impor
tancia. da receita. geral, provincial e municipal, 
é convertivel, e tem todas ae condições de 
meio circulante garantido. O Estado recebe-o 
nas estações publicas em pagamento de im· 
postos gera.as, pro'Vineiaes e municipaea, e 
estes titulos são convertidvs todos os dias se
guidamente até aquelle comput.o ; visto que 
pagii.r impostos e pagar uma obrigação, e : -
ouro li o que ouro vale-. O que exceder desta 
quota não tem realidade. 

Ora, pergunto ao nobre ministro da fazenda: 
ha a.lguem. que duvide do di:eilo que tem o 
proprietario de emittir pa.pel, vale11 correapon
denLes á11 rendai oer111 que po11ua 9 Nlo. per-
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qtte com estes vales, os seus arrelldatarios pi· 
g-ar.lhe-iam O!I al'l'endamentos. 

O Sa. Ã.NDlUDE FtGUJ!lnu.:-Ha varias emis
sões ahi no lmperio. 

· O SR. FEB.RllIRA. VIANNA. : - Porém, si o 
proprie\a.rio emittisae ma.is do que o~ aeus 
arrendamento~, o excesso não teria fundamento; 
seria garantido por seu credito pessoal excln-
11ivamente. 

Ora, a. renda do Imperio está. ca.Iculada. em 
i30.000:000$. Temos vinte ~tantos mil contos 
de ren.Je. prOYincial; oito a de:i: mU contos de 
renda. municipal. · 

Pode!lloll ter em circalaçiro papel-moeda, 
converti vel 1odo11 .os dias naa estações publicas 
atê s.o valor de t60.000:QOO$. O que excede é 
·a que não deve fice.r, porque allflenta. sobre e. 
base unica do credito. 

Esta ~assa de papel não póde concorrer para 
o desfallecimento do meio circulante.· 

O Sa. DANTAS (preside~te elo const1ho) : -
Não estou de accôrdo, mas compl'ehcndo. 

O Sa. F11an:mnu Vu..NJS"A : - Poderia dea
euvol ver a doutrina, m1111 não é occa1iio e 
sinto-mo fatigado 

In!isto, portanto, naa idé&11 do nob1•e depu
tado polo H 0 dlstrfoto do Rio de Janeiro, no• 
pontos em que o nobre presidente do conselho 
par~ceu concordar, e confirmo as opiniões 
emittide• pelo nobre preaidsnte do con1elho nos 
demaia pontos, qne já aasignalei ,e são accórde• 
co:n aa opini!les daquelle nobre dep11tado. 

Nlo pos10 continuar pelo adianta.manto da 
hora. 

Vo11 conaluil", Sr. p~sidente, cfoiendo que e 
roorganizaçlo ad1J1ini1t1·ativa do pe.iz ba de ser 
impo1ta. pala eontin11aç!lo dos defi,ciu; que nem 
o nobro preaid~nte da conselho, nem outro 
do1 1eu1 1ucce~1ore1 poderio oon ,eguir orça
mento Bm eq11ilibrio, emquanto nlo forem bem 
di1crimio.ada1 a1 rendas p11 lllfoa1 e respeati vai 
daapeza1, omqaanto niio ae illim.inarem dos 
Minhtorio1 do lmperio, Agricultara e outros, 
do1pen.1 11ua do pecllli&.roa doa município• 
e du províncíaa, e 1lmq11anto peniatir a obri· 
gaçlo que Lli111 111 provu~ciu tJ.e concorrer, a 
nu turno, para de1peza1 do caracter geral. 

Golpe~ prot1.rndos podarà dar o nobre.! pre1i
dente do co111Glho e fa:i:er economills largu, não 
aó a.quelia.s q110 lembtoa o nobre deputa.do .Pelo 
U• ai1t.ricto, como algumas que indicarei em 
poucu pab.vl'M. 

Não sei porque, para arrecadar iinpoatos 
manieipaes, pr,,vjnciae.s e Kera.es, aeja.m india
pensaveia exactores destas trea ordens. (Apoia
dos.) 

Arrecada.do o imposto por u;:n só e:xactor, facil 
Sel'á di11tribuir pelas })l'OViDCÍ.as, municípios e 
Estado o seu producto .Eis uma. economia llll'ga, 
de immensa. vantagem. · 

O exerci to de exact.ores municipaes, de axa
ctore~. provinciaes e de exa.ctores gera9!1, e em 
algumas localidades arrecadam menos do que 
perceb~ni ooi:no vencim~ntos. M:unicipios ha. 
na provincfa do Rio de Janeiro, em que se arre
cada. m.en.oll do· ciue a deapeza. feita com o pe• 
soai. 

Os · rooursoa slo tão e1ca.110!, qu& a As
sambléa. Proria.ci&l wtou uma. lei ordina.ria de 
su.bfrid.fo municipal! 

·A reforma. ~llBim e•bo~, sobre a vantagem 
de reduzir aa despeza~ de an-eca.daçilo, teria· o 
meriio de rest11obelecer a. autonomia doa muni
cípios e províncias. NãD acredito que haja no 
Imperlo que!ll queira lllll.nter em.pregados pn
blicos sóme11te pa.n tirar impostos, •e!ll pro
veito do contribuinte. 

Outra econom.i~ que jd. propnl!muitas vezOI: 
illiminar a vl:)rba-Obraa publicas-com que 11e 
dota cada um dos ministerios, transferin.do.•e o 
total d.o credito paTa a repartição de obras pu
blicas. Seria assitn mellor a despeza. com o 
pessoal e expe:iisnte. 

Outro golpe proflllldissímo e proveit()l!IO seda 
o que cort.a!ll!e de11peza11 com o material im
menao q 11e temos, abai:s:o d'ts eoudiç<ie1 da 
gael"ra. e inutil na. paz, o material da marinha 
e do exercito, por cs.usa. do qual ha. empreg&
doa, arinazens, e •e fazem deep azae de conser
vaçiio. Seria conveniente pre_parar uma ar
mada em condi9õea de semr na gnarra, 
umó\ ar.me.da efficaz, embura modestll, e abando
nar as poitu ancorados a traz de S. Be11to. 

Oatrs economia. indica.rei, á que ta.Ivez o 
nobre presidente do conselho não tenha. a cora
gem de anuir, po1•q11e aqui nllo prevalecem 
tanto os principios,ecmo os interesses pollticos 
das pl'Ovmcias, e por cau.aa da. fatal e per· 
niciosa centraliaação ; é aq_uella. que o no
bre dep!.ltado pelo :1.1° distr1cto da Rio de Ja
neiro lembrou, com relA~io a JlOUOI foriteill' 
auenaea. 

Para que tantos anena.es W .Admitto dons 
11rst111aes, o de Mato Gro1so e o da capital do lln
perio, oa por evitar pequenas 9uestões de 
ri.valida.de, que eat6 aeja. mol:lt&do onde pa
recer melhor. 

O Sa. D.ANrA!J (pre3idente do con1elho):
Devo dizer que o orçs.men.to da. marinha. já eati\ 
votado a.qui e no senado. 

O Sl\. FEm.nBIRA. V1ANKA :-Ma1 1obre todH 
e.s ocoaomia1 ~ue o nobre deputa:io pelo uo dis
ttir:ito sugg~r1u, ~bre toda11 a.a economi11 de 
que 110 podem lembrar o nobre preaid~nte do 
cona~lbo e a camar.11 do.e d&putalos, a prilici~ 
po.l e qnad aempre esquecid11.: é a economia 
que ulo está na lei, que o legislador não 
pdde prever, e aedde ao ministro na. i:nedídt1. 
e111 que se vão íazendo 11.11 dasp11zas. 

Estas economia• são gmndes e hlo de tr&.zal' 
resul tadoa: beneficos. 

O Sa. D.t..NTJr.a <PresideMe do co"seEJío):
Tem razão. 

O Sn. FmtU\l!ilRA VtANN& :-A.credito que a. 
lei é impotente pa.ra. impedir, que 1) minialro 
seja díasipador, e cons•guir economiaa que só a 
vjgilancia. e o zelo do administrador e~clarecido 
e· bem informado elo capazes de realizar. 
(Apoiados.) 

Creio que a Opp()lli çlto conservadora tem dado 
nesta ClloS!!o ao nobre ministro, as mais ineqti.i~ 
yocas provas. da. saa lealdade, di11eutindo, com 
isenção de espirito, os orçamentos e iDJliatill.do 
por economia• n~ase.n.t. 
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ó Sa. DANTil ( presiiltf'lte do ~onselho ) :

Na:o tenho motiv02S Beuão para reconhecer a 
sua boa vontade. 

O SR. F11:ruumu .. VIANNA : - O nobre mi
nistro não pó Je recasar-se a confessar a coope
raÇão da minoria nRsta obra inteiramente na
cional (a.poiados.) Devo tamoem, reconhecQr, 
movido só pela justiça, que o n-0bre ministro 
da. fazenda tem, sóbre a maior parte dos se>1 a 
antecessores, o merito de comparecer na. ca
ma.ra, di1cuti1• com nobreza. e sinceridade, pro
curar informar-se e nM ae esquivs.r- de dar 
as informações pedidas. ( Apoia~o.s. ) 

O SR. DANTAS (presidente do conseUw):
E' meu dever e o cumpru·ei à l'isc11. 

O Sa. Furumu Vu.NN.l:-Não devo sen
tar-me sem dizer, para que a. todo tempo 
o ··ps.i:t ae lembl'e, não esquecidos os esfor
ços dos nobres deputados, especialmente do 
digno representante do 11~ districto do Rio de 
Janeiro a da opposiçã:o conHervadora, que os 
membro• d& commissão de or~mento têm sido 
eoI1stantes na d'scus8ão, zelosos de seu voto 
e provado verdadeiro sentimento depatriotismo. 

Tenho coucluido. 

(Muito -Oem, m1iito bem. O orador e com
primentado pelo Sr. pre$it1.ente d.o conselho 
e por todos os Srs. deputado:s pr~entes .) 

~ 

• em 28 de Agosta d~ 1~ 
Vldo pag, !68 do VoL IV 

O SI"• Martim. Francisco 
·Filho (attenção)' :- Sr. presidente, deJSde 
que V. Ex. julgo 11 acertado sujeitar á de
cisllo da. <:amara, nos derradeiros dias de aes
sio, o projecto que a.ugmenta o numero dos 
representantes da proviucia. do Pu.rá ; desde 
gue V, Ex. entendeu conveniente que o par
lamento, depois de dlssol'llido e qua.ndo a sua. 
perma.DRncia, segundo declarou o presidente 
do conselho, só é tolerada pura tratar das 
leis de meios, .c0,gitae1e d' aseump-to estranho , 
1hua missão actual, ninguem Clansurará a nor
ma de conducta. que adapto neste momento de
morando o doba.ia e protestando com toda. a 
energia de qtie sou capaz, com a palavra., com 
o voto e até como obstruccionista, contra a 
preterição que sofi'rerá a minha provincia, si 
a Camara. dos Deµutados aceit&r o projecto que 
V. Ex. em má hora lembrou-se de incluir em 
ordemdo dia. 

Conheço de sobejo as diffi.culdades que mé ro· 
defam a.gora ;·sei que tenho contra o meu modo 
de pensar a qua.si unanimidade dos que me es
ctitam. 

RClspeito a sinceridade dos que me contra.-
1:iam; nem ma atemorisa o numero de votos que 
vai suffragar o erro do project.o, porque :a tran· 
quillidade da. consciencia do humilde orador 
que occupa. a att~nção c1a. casa servir-lhe·a de 
compensação â derrota. que se lhe prepal'a. 

Duran~e oilo annos de 11111a vida publica. que 
termina hoje, caprichei em defender os direitos 

e servir de" écho ás queixas de tnni provincia que 
tem tido const·mtement~ contra. ai os intere11e1 
Q os calculas do~ que vi vem á custa della; a c~r
teza da inutilidade dos meus esforços mil oliriga 
a parai· em meio da jol'nada, ceden°lo o log:ir a 
quem fôr mais feliz 011 mais g~itoso. Quo oa
tros golpêem á$ porca.a do. fortuna politica. ; e11 
não a po'1erei aceitar, eu não a poderei com
preb.endtir com pretel'ição da dos meua com• 
mittentes ! 

O projecto de a.ugmento da daputaçllo do 
Pará, ql1ando a_provincia de S. Paulo, gue tem 
a tal augIDento duplicado direito, é atirada à 
margem, :não. póde correr mundo eem que lhe 
sejam annexa tas as c-0nsideraçõos perwitiida1 
ás victimas de tão aeintosa inj UKtiçn. 

Trata-se apenas de approvar a. reda.cçlo de 
um projecto que o Senado nos rem!ltteu; é pou
~ cousa. ; am dous ou tres minutos turlo estar:í. 
terminado - dizem os interessados na. passag'em 
do proj•cto. 

Sei perfeitamente que não 6 posaivel au
gmen tar este anno a. deputa.çii.o de S, Pa.ulo 
e acredito me1mo que nunca ser!i ellaa.ugmen
tafa ; mas o argumento dos defensores do pro
jecto não" consegue fazer carreira no e1pirito 
dos que a. elle ee oppoem e nem convencer-mo 
de que a circumstancia. de faltar pouca couu 
pa.1'"'ª cooa!l.gração de uma injustiça me deva 
collocar a.o lado do Qrro. 

Menos direito do que S. Paulo tem o Pará. 
(Ntto apoiados.) Comprometto-me a prova.r o 
que affirmo e posso fazel-o. 

A ·grandeza da renda e o augmento da popula
ção fot·am 011 dous motivos patenteado• peloa 
meus contendores para que se elevasse a depu
ta.ção do Pará.. 

Posso asseg1rnu que em. ma.ior escala eHH 
motivos se manife.sta.m para que seja elevada a 
deputação do S. Paulo, e isso aoria basta.n te 
paraj ustificar o 11.diamento requerido pala no
bre deputi..do por Minas, ~u~, como eu, p;irece 
não aceitar cabisbaix.o a i.neist.encia do prado· 
winio das numerosas deputações do norte aobro 
as peq_uenas o divididas deput~QÕes do aul do 
Imperrn. 

Na exposição,.que vou fazer, do que é e do 
que vale a minha província, não oecupar-me-ei 
em exh.i bir estado comparativo entre ellti e o 
Para. Entrega.rei á analyse dneamar11 oe d~dos 
estatisticos e os apontam~ntos tirados daa re
pa.rtiefies publicas de S. Paulo, deixan.do é. iu
telligencia do auditoria o encargo dos commen
tarios. Não se zanguem os meus adversa.rios ••• 
tenham paeiencfa., ao ouvir a Iei.t·ura. de muitas 
verbas. Mais paciencia tem mo11trado a minha 
provincia em pagal-as. (Riso.) 

Comtecemos pelo quantum da população, uni 
co crierio legal para. ser ma.reado o numero de
representantes en'lliados ao parlamento. Aio.
aufficieacia de dados estatistieoe, si fosse 
argumento em favor do Parâ, .sel·o-ia ta.mbem 
em favor de S. f'anlo ; ambas as prov~ncias, 
pois, estão, sob este ponto de vista,elii con
dições identicae ; nenhuma della!3. tem esla
~tstica exacta e devem ser avaliadas segundo 
os· da.dos fornecidos pelo \1lfüno recen~ea.
manto. 
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O relato rio 00. Direc~ria Geral de Esta tisüea-, 
em 2 de Agosto de :1876, referindo-se ao tra· 
balho começado em i872, ha 12 annos -portanto, 
offerece o seguinte resulta.do : 

Provincia. de S. Paulo: 837 .354 almas, aendo 
6B0.742 livres e i56.6i2 escravos. 

Provincia. do Pará. : 275.237 almas, sendo 
247.n9 livres e 27.458 escravos. 

Quem conhece as leis da estatistici. e sabe 
que, nà. raça latina, a populaçio dnplica. em 
menos de 40 annos, ê obr1gado a avaliar, em 
!882, a população de $. Paulo em i.025.000 
almas e a do Pará apenas ern 330.000 alww:i. 
Causas especiaes, porém, que estão na. consien
cia publica, e das qua0s o a.uditorio tem conhe
cimento, autorizam-me a ~rmar que hoje a 
popula.~ão da. . minha provincia attinge a. 
i .400. 000 almas • 
_ Ao a.ugmento natural da população, desde 
1882 até ã presente da.ta, convém acerescentar 
que mensalmente aportam à provincfa. maia de 
500 immigrantes, q Ul:l a. exportação- de es.c~avos 
do _norte do lmperio até f879 tambem. _. (Ha 
11arios apartes.) 

Infelizmente para os nobres deputados,as in
terrupçõeii não constituem argumentos. Esta 
questão do computo da população escrava,quando 
ee trata de detet'minar o numero do represen· 
tantes, não traz o caracteristico de novidade . 
Foi longamente agitada na União Americana 
e os nobres deputados podelll estuda.!-~ em 
uma. obra. conhecidissima, de Cba.mbrun,- O 
poder 119::ecutfoo nos Estados-Unidos. 

Si nio paga. impomo direeto, nem por isso 
deixa. a população escrava de constituir 1•iqueza 
do pa.iz como população, e origem de riqueza, 
como ·consumidora, e, portanto, como contri
buinte que paga o imposto indirect.o. -

Os SRI!. CLNTÃo E An:arANo PIMJllNTll:l. dão 
apártes. 

O SB.. MARTIM FR.!Ncrsco FrL:i10:-VV. EE:s::s. 
illudem•se pensando que eu pedi a palavra para 
ter o prazet' de os ouvir ; pedi-a para. que me 
ouçam. (Riso.) 

A' iminigração escrava até i879 convém a.inda 
allllexar a constante immigração de lavradol'es 
mineiros, ~uã demandam o oeste e mesmo al
gumas regiões do sul da pl'ovincia. 

Todoa estes elementos de éalcnlo moatl"&m 
ci.ue eu não soo exagerado na. affirmativa qne 

-lia pou.co fiz. . 

O SR. CANTÃO:- E' muUo e:x:agerado. 

O SR. MARTIM F1U.](CISCO FILHO:- Appro
vado o projeoto que me obrigou a subir á 

tribuna, teremos, -sr; ·presidente, . umá: pro
vincia coJDo o Pará, com 480.000 -almas, no 
maximo, com tres senadores e seis deputa.dos, 
e· outra provincia, como -a .de S. PaulD, eon;i 
i.400.000 almas, com quatro senadores e nove 
deputados apenaa ! 

Isto é justo~ é razoa.vel? é mesmo aceitavel ~! 
Me.e O!! protectores do Pará, isto e, os depu

ta.das do norte do Imperio, fügindo :!. questão 
como deve sei· encarada., allegam, dia a. dia, a 
renda do Pará. como base ao seu supposto di
raito de a.ugmento de deputação.- _Ahi mesmo 
eu os irei comb11ter com va.nLa.gem. 

Preciso, em primeil'O loga.r, constatar a eir
Ctl.IIlstancia do pagamento, feito na Alfandega 
do.Rio de Janeiro, dos direitos de consumo, rea
liza.do na provincfa. de S, Paulo. 

E' claro que o exportador europeu, en~on
trando comprador aqui na capital do Imperio, 
não ha de pagar, sem necessidade, o frete até 
a.o pol:'to de Santos, o que faz com que a difl'e
rença. aej a p11g:a pelo consumidor paD..lista. 

PrecisCJ constatar, em segundo logar, que a 
quarta. parte, mais ou menos, do café produzido 
pela provincia. de S. Paulo vem pagar direitos 
tambem na Alfandega do Rio. -A de Santos, 
port~nto, não póde servir de ba.~e unica. para ser -
avaliada a. riqueza d.a minha ):lrovincia.. 

Fique desde jã coll.f.ligDado que os mappas 
oflici&es concernentes é. renda. de S. Paulo não 
significam. a renda - total, mas alguma cousa 
além de mata.de della. Não disponho dos mefos 
precisos para dizer, com inata.cavei certeza, a. 
quantia com que a. minha rendosa e infeliz pro
-vincla concorre para o sustento dessa. grande 
patria. brazileira, em que tanto se fll.lla .e que 
a.presenta o commovedor espectaculo de 15 pro
vincias susteI1ta.da.s por cinco ; mas entrego _ ã 
analyse dos que tiverem tempo para· fazel-a. 
oa seia documontos que V, E;oi;., Sr. presid11nte, 
permittirá qae eu publique como parte do mett 
discurso. Quero oíferecer aos que me contesf.am 
base sufficiente para. ~ue SB eonvenç.am: de que 
o ultimo rela.torio do Ministerio d& Fazellda a.fas· 

··ta.-se da realidade, q .iando suppõe que a pro
vincia de S. Paulo rendeu no exercicio de 
:1883 - :1884 apena.a 9.054: 799$126 . Insisto em 
declarar que ta13s documentos, como faz eeD1.iro 
empregado que os confeccionou, não cori-es
pondem senão em parte á realidade dos direi
tos pagos. Innumeros agricultores do nortCl da. 
provincia lacram pa.ga.ndo os direitos em esta
ções tiscaes que permanecem íóra da mesma. 
provincia, 

Eis oa documentos a que J11e rei;iro. (Lfi.j 



N. 1. - Mappa dos productos da provincia exportados pelas :diversas estações da estrada de ferro do Norte. durante o 
exercicio de 1882-1883 e do quanto deveriam ter pago de direitos de exportação se tivessem tido sahida·para o 
~Exterior-:Pelo porto d'està ·cidade, de accordq coin a lei n. 3140 de 30 de Outubro de 1882 
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N. B.-Pola lol acima olt.ada1 foi reduzida a laia pam cobrança dos dire itos do oxporlaçiio do 9 a 7 %, motivo, polo qual, figuram as duas laus do 9 o 7 %. o, porquo, alo soja-. 
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Alfandega de Son101, 28 do ! talo do 11184.- O fº cscrlplnrario, &b111lillo Carias Navo.rro d~ .A.ndradc. 
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N. 2.-. Qu~dro demonstrativo da renda. de exportaçJlô nos exercícios liquidados de 1880-1881, 1881 - 1882, 
f~~.--- 1883 e 1º semestre de 1883.,-·1884, ·e, bem. assllri do valor offioial dos generos exportados para. o 

' exiier1~ (1'1?'ant& . eeaes periodoa 
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.Pela t.el a, <1140 oo 30 d• On lallte •• 18811 pott a om oxaouello om Not•l!lbro. do dUo auno, forata . redu1ldo1 0 1 dlrelloo de ésporla~lo sobro o cofd de 9 a 7 y,.. 
p~11~odo oulrosim, o dlrollo -Expodknlo dao Capalulas - a fuar parlo d& lmporla,ão._ . 

Alfandega ~a ~idade do Sanlos; 13 do Abril dt !884:- O to 01erÍpturarfo, Seluutiid Oarlôs NaJXitro da A•flrcill. 
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N. 3 . - Quadro . demonstrativo do excesso da renda na importação, no período de Julho a Dezembro de 1883, 
e:ltercicio de 1883 a 1884, proveniente do augmento dos addioionaes de 10 'io e da. diminuição, no mesmo 
_periodo, na de exportação, pela reducc;ão de 2 º/0 na. taxa. dos respectivos direitos, tudo em virtude da. lei 
.n. 3140 de 30 de Outubro de 1882, art·. 1°, tits. 1 e 7 
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N. 5.-Exportaçio pelo norte. 

1882-1883 

- 528·-
N. 6.~mm. Sr.· inspeetor.-Dando cum

primento ao que por V. S. me foi verbalmente 
ordenado, ápresento, aqui juntos, os quadros 
demonstrativos das rend1.11 de importaçloe .a:x
pcirtação, noa exercícios liquidados d~ i880-
188i, :ló8i-:l882, i882-:l883 e foaemeatre de 
1883-1884. 

Si não ee acha o da importação, com a de
monstração do , valor oflicial das mercadorias 
que produziram aquellaa rendas, é deYido a nlto 
estar ainda. organüado o trabalho estatllitieo 
attinente áquelles periodoa e não aer facil de 
prompto, como V. S. bem comprehende,. e:rl?a
ctarem-se O> seUB valores ·Offici&ee, ainda devido 
i1 multiplicidade das mercadorias importada.s e 
sujeitas a tuas e razões diversas, facto que, não 
se dando com o dos productos expo•tados, per
mitte o conhecimento dos seus valores pelas 
suas respectivas ta.xas, de 9, 7 e 5 •/0 , como se 
verifica no quadro relativo. . -

Quanto às d~monstraçoes :sobre os gen1:ros 
por cabotagem, impossi"?el é apr-eset}'tat-;as.; os 
despachos, como a V. S. Já. se deu so1enc1a, nã:o 
existem no archivo, e os poucos que lá. . se 
acham não disorimin.am a natureza e qnanti
dade da mercadoria despachada, eingindó-se 
apenas a apontar o numero e mareados volumes 
contendo - al'tigcs já despachados para con-
sumo. · 

Alfandega. de Santos, 30 de Abril de i884.-
0 io escriptura.rio. Sebastit%o Navarro de A.n
f/,rade. 

Leia, examine a camara os dados qae lhe 
apresento para prov-ar ciae a zona. que existe 
entre o Mogy-Guasiiú e o Paranapanema merece 
mais alguma. attenção dos poãerea publicoa. 
Sei que clamo no deserto e que a pertistencia 
na injll8tiça com qn~ oa paulistao, polaeo& de 
uma nova. Russia, 11ão victimados parece tra· 

· zer o intuito de nos coagir a procurar uma nova 
patria. 

Estagões Valores dos generos lmposlo O 811.. CANTÃO:- Quanto maia o Pari. 1 
pro~ineial 

Areias...... . .. 305: 146~40 12:605$85:l. O S11.. MARTIH FB.A.NCiaco F1L110:- &pito: 
Caçapava.. .... 389:747~'968 · i6:877$6'18 nenhum intere11e pe!llOal infiae naM reclama-
Capital.. .... . . 528:288$385 21 :867$459 çlles que faço. Não sou candidato li roeleiçlo, 
Cunha...... ... 46: 906$400 2 : 25=-67 apezar de-elementos de victoria de que di1po-
Guaratinguet, •. :l.651: 963$321 66 :i7 nho. Eatou ·cansado de representar aqui um 
Jacarehy.... .. 43:060$665 1 :667 89 ps.pel in11til pa.ra a minha provincia. e e~pero 
s. José dos Cam- acentecimentos mais aceentuadoa .que mê pro-

pos. .... .•. . i8:654$832 . 746$386 porcionem occa.sião de servirá democracia.. 
Lorena •••• .• •• 446:i02$6i2 18:573$4.84 A minha provinci& não é tomada em eonsi-
Mogy das Crti- . der89io pelo podar central; é ·uni simples logar 

:zes • ... . •.. ·• 7:460~00 357$908 de passeio, onde vão bnscar bom clima. . e al-
Pindamonhan- guns di.vertiment.os os protegidoa da:· for-

gaba... . • . • . • 927: 10=99 37 :i85S,'701 tui;ia.. 
Tau~té .. '. · • ... :l.iS9: 139 46:432$665 E:r.amin.emos, Sr. pre11idente, alguns dos 
~~:na·· •· · ··· 2.909:006 47 116:56!$689 serviços publicos • provemos .9US nlo são dee-
~ta.... ... . i61 :722$702 . 6:468$831 arrazoadas as minhas queixas. 
Rio do Braço... 353:628$350 i4:i45~02i 0 d d" - · d" · 
T B 319 ~736 12 ma as con 1çoee 111 2spensave1s para o -

rea arras. . . . : ·-.., ' : 795. 70 magistrado é o conhecimento e o estudo do 

So 9 267 763 · •15 37 · meio em que tein de distribuir justiÇa.. Isso é 
mll11'.. • · • · • · : $-s 4. 716$297 em toda a parte do mundo... menos em 

Não 111 pôde fazer o calculo da exportação da. S. Paula. · · · . 
~rorincia pelo norte e que v&i pa.gal" direitos Ha :nessa provincia. 64 termos e só 2{ juizes 

e eiport&ção na. côrte, quando Sa.hldos os ge-. milnici~aesj paulistas; ha. 45 comsrcae e ape-
~eroe da alfandeta res?ectiya. · . na.e 19 Juizes 4e direito pa.uJi~.tas .! 1 Pan ciue 
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sê me hio Mnteate, eu passo a fazel" a leiturà 
do quadro que possuo a tal respeito e declaro 
que no norte do Imperio não e::s:iate um paulista, 
um nniao paulista, occupando logal' na magis
tratura ! (Lê.) 

Rela.çéZo nominat ilos juízes mtu~icipaei da 
prot1incia de S. Paulo 

Capital.-GlementiP,o de Souza e Castro.-E, 
paulista. 

Capital.-Esperidião Eloy de Barros Piman.;. 
tel Filho.-NãD é paulista. 

Bananal. - Antonio Manoel de Freitas.-
Não é paulista. • 

Guara.ting11etá.-Antonio Ferreira. de Ca.sti
lho.-E' p~ufüta. 

C11nha.-Ni!o Caheté Pereira a·e .Andrade.

S. Roqua.-Vago." 
Arêas.-AJfünso Lop911 de Miranda,..;... mo é 

paulista.. 
S. Jo~á do Barreiro.-Alexa.ndre Ribei~ da. 

Silva.-Não ci pa.ulista. · 
· Bethlêm do Descnlvado. - Manoal Joaquim 
da Silva Fil!:.o.-Não_ é paulista.. 

Pirassnnnnga.-Candido José de Andrade.-
E' P.anlista. · . 

Amparo. -Manoel Viator Fernandes B:uros. 
-Não é paulista. 

·Jacarehy. - Antonio ?irãria d& Silva, -E' 
paulista. . 

· Mogy da.s Cruzes.-Narciso Alves de Abreu 
Pitaluga..-Não é paulista. 

Piracicaba. - Afrodisio Vicligal. - Não é 
da Costa Gui- paulista. . · 

Não é pal.tlista. 
Lorêna.-Candido Fernandes 

marães,-Não e paulista., 
Ta.uba.té.-Tertullano Moreira. Cezar. -E' 

pa11liata. 
Para.hybuna..-Alva.ro Ca.rlos de Arruda Bo

tellio.-E' paulista. 
Santos. -José da Silva. Vergueiro. -E' pau

lisu. 
Iguape.-Leonce Augusto Pinheiro da. Silva. 

-E' paufüta. 

Capiva.ry .-Joaquim Feijó de Albuquerque 
Lins.-Não é paulista. 

Porto Feliz. - Thomaz Lourenço da Silva: 
Pinto.-Não é paulista.. 

Caconde, -Manoel Francisco da Cruz Ta.man
da:é. -E' pa.uliat.a. 

Jundi11.hy .-Mig.ial José de Brito Basto.-
Não é paulista, · 

Cananóa.-Vagó. 
ltu.-Doodato Ceeino 

Niio é paulista. 
Villela. dos Sa.ntos.- Itatiba..-Manoel Furquim de C3mpoa. -E' 

paulista. • 

Itapetininga..-Joaé Antonio Moreira Dias.
Nio e p~ulista. 
. Paranapanema.-Candido Pereira Gustavo. 

-Nil:o ó paulista.. 
Rio Clal"o.-Francisco de Castro Sá Barreto. 

.Qneluz.- Pedro de Atta.yde Lobo Moseoso 
Junior.-Não é paulista. . • · 

Silveiras,-José Augusto de Sou:i;a Amaran
tho.-Não é paulista. 

-Não é paulista.. 
Ar:traquara.-Francisoo de 

E'paulis~. 

S. Luiz.-Antonio Ezequiel de Camal"go•
E' paulista. 

Toledo Malta.- Limeira.-Ignaeio de Mendonça Uchõa.-

Brots.s.-Ignacio Maranhão da Rocha Vieira, 
-Nito é pauliata.. 

Franca.- Henri~ue Antonio Ba.rna.M Vin-
cente.-Não ê paulista.. . 

Mogy-mirim.-Feliza.rdo Pinheiro de Campos 
Muller. -Não e paulista.. 

Penha. - Herculano AugtlBto de Padua e 
Castro.-Não é pa.nlista. 

S, Joio da 80··1 Vista:.-Franc.iiseo Cordeiro da 
Silva. Guerra.-E' paulists. . 

Bragança.-Pedro NQlasco Xavier de Pallia.. 
N'4> é paulista. 

Sorocaba.-Alipio Zacharias de Carvalho. 
-Nilo é paulista. 

Casa Brari.ca..-Feruando Antonio de Ba.rros. 
-Não é paulista. 

Fa-:r:ina.-Leovigildo de Meadonça Uchoa.
Não é paulist2'. 

S. Sebastião do Tijuco T. Preto. - José 
Franoisco de Paula Eduardp.-E' paulista .. 

Não é paulista. 
Patrocinio dall Araras.-José Ezequiel ~·reire 

-~~o ê paulista. 
Ba.tat<\es. - Dina.marieo Augnst-0 do Rego 

Rangel.-Niio é paulista. . 
Cajnru.-José Bonüaeio Ba,eno de Andrade. 

-E' paulista.. 
Xiririca.-Theodorico Antonio de Me1qui~. 

-Não é paulista. 
Lençóes. -Ma.reoli!10 Pinto Cabral. -Nro é 

paulista. 
Tatuhy.-Julio Xavier Ferreira..- E' pau. 

lista. 
Pindamonhanga.ba. - Man.oel .Aureliano de 

Gusmão.--Não é paulista. .. 
S, B. de Sa.pucÍl.hy;-Tho111é Joaquim Torrei. 

-Não ó paulista. 
Jahti.-Aognato de Siqueira Cardoso. - E' 

paulista. · . Ubatuba. - Gabriel Olympio de Carvalho e 
Ribeirão Pl"eto.-Ismael Augusto Froemberg. 

de Souza -E' pa.ulista.. 
Silva.-E' paulista.. . 

S. Sebastião.-Antonio Teixeira 
Bittencourt.-Não é pa.ulista.. 

S. José dos Campos. - Lup~rcio da Rocha 
Lima.'"-Não é paulista. ·· 
· c~ça.pava..--João Ba.ptista de Mello Pe~oto. 

Botucattl .-Benjamin· Soares.de Azevedo.
Não e paulista. 

Rio Novo.-Antonio Ribeiro da Silva Porto. 
-Não e paulista. 

-Não é paulista. 
Campinas_.-José Ignacio de 

é paulista.. 
:Macedo.-Não ·S. Carlos do Pinh&l.-Jose Pedro de Almeida. 

1,PernambuQO,-Não é pao.lista. 
A. 67 
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Tieté.-João Baptista de Moraos Vieira,-E' .Amparo. - Francisco Frederico da Rocha 
Vieira.-Não é palllista .. paulista.. 

Atibaia~-Antouio Ba.rbosa de Azeveio Veiga. 
-E' paulista. · · . 

Secretaria do governo dC. S. Paalo, 14 de 
Maio de 1884. · . 

Belaçlto nominal do$ juízes de r:Urei~o da 
pro1'i11cia de S. Pa.uZo 

. Capital.-Ce.t'los S'!leridi&o de MeUo Ma.ttoa, 
i• vara..-Nio ê paulista. · 

Capita.1.-Dlln:ringoe Antimio Alves Ribeiro, 
2ª vara. .-Não ê paulista • . 

. Bauanal.-Antonfo Feneira França.- Não 
é paulista.. · 

Gaaratinguetà.- C8Slliano Caadide> Tavares 
Bastoa.-Nioé paulista. · 

Lorena. -José Ailto.aio Rodrigues. - NãO é 
paulista. . 

Taaba.té.-Desembargador Aareliano de Sou
za Oliveira Coutinho.-Nio é paulista. . 

Parahybún&.-José Pamplona de :Menezes.-' 
mo é paufüta.. . . 

.santos.- Joaé Maroellino de Araujo Ledo 
Véga..-~ilo é paulista. . 
lgua~e.-João Bernardin1> Cezar Gonz<tga . ..- . 

E' pa._1111 eta. · . · . 
Itd.-Fra.nciaco Dabney de Av11llar Brotero. 

-E' pallli8ta. . 
Itapetining&.-Raym1111.do da. Motta. Azevedo 

Co!'rêa. -N!o é paulista. 
Rio Claro.-Virgilio do Siqueira Cardoso.

E' paulúta. 
Anraquara.-João Alves Pitomba. - Não é 

paulista. . . 
Fre.nca.. -Joaquim Augusto Ferreira Alves. 

-Nfo e paulieta. . 
Mogy-Diirim,-Jolo Gonçalves de Oliveira.-

E' pt.Uliata. · 
.Bragança.-;- .T~uim Roberto tiG Cal'Y&lho 

Pu1t.o;-Nlo e pawia&B. 
Sorocaba.-foaquim de Toledo PiS&c;o Al-

meida.-E' pa;11lia1a. . '"' 

Jac:1rehy .-Ma.noel de A.ze,-edo Monteil'o.~ 
Não .é paulista. • 
· Mogy das Crazes.-Henrique Joio Dodiiworth. 
-Nl1> é paulista. · · · · 

Píracica.ba. - José Xavier de Toledo. - E' 
paalist&. 

Capivary .-Antonio Fráiwisco da Costa Ra
mos.-Nào é panlista . 

Caconde.-José Custodio da. Cunha Canto.
E' paalista. 

Jundia.hy .- I~acio Joee de Oliveira. Arru-
. da.-N&o é panhsta. · 

Qllelaz.-Francisoo de Pa.ala Oliyeira Bor-
ges . ...:..E' paulista. · · 

S. Lulz • ..:.. Francisco Machado Pedroea.. _,:. 
Não ê paulista . 

Lirneira•-João Pinto de Castro. ·- E' pau-
lista. . . 

Batat&es.-Simpliciano da Rocha Pombo. -
Não é paulista: . · . · 

Xfririea . ...;João Joaquim Ramos da Siln.-
Nio é pauliata . . . · 

LenÇóes.-Joaqaim Antonio do Amaral Gar-
gel.-E .. paulist&. . · 

Tatahy. - Manoel Joaquim de Albuquerq u a 
Lins.-Não ê pau&~a. · 

·Pindamonbaga.ba.- Luiz lgnaci.o de Mello 
Barre.to.-Não é pattlista.. · 

Jahú .--José Pedro Ma.rcondes Cezar. - E'' 
pa.ulista. . . .. 

S. Simão.- Jos9 Pedro de Paiva Bart.eho. 
-E' pa.alista. 

Botuea.tu.- Luiz de Camargo Mello. - .E' 
pa.uliatl. . 

S. Carlos do Pinh&l. - Jooquün Ignacio de 
Mo:raes.-E' paulista. 

Tieté.-Francisco Adolpho Pereir• Guima-
ri ea.-NA'.o é paulista. · 

Atibaia.-Abilio Alves Martins de Cutro.
N ão 6 pa.uliata. . 

Secreta.ria do governo de S. Paulo, H cio 
Maio de i88t C1e& Bre.nca.-José Pinheiro de Ulhõs Cin· 

tra,-E' pa.uliata. . O problema. da. 1ub1tituiçlo do bra90 11eravo 
Farina.- Josó Rolim de Oliveir& Ayrea.- pa.ra cuja soluç!o oa meus patr.icioe têm gran-

E' paulista. · . demente eontribuido sem auilio doe gabinetes 
Uba.tuba. -Antonio Lourenço ·do Freitas. - liberaes ou consona leres, exige oonstante 

E' paulista. . attençiio e continuo esforoo para que a or-
- dem publica. n!i.o seja. nlterad;.1, Temo3 maia 

. S. Sobastiio.-Olympio Pinheiro de Lemos. de 140.000 escn.vos e ha municipioa que l!!e 
-Não é paaliSta. · acham sobre o volcão ameaçador da ausroàia. 

S. José doa Ca:mpos.-Sigismundo Antonio O que · faz entretanto o governo aenlra.11 
.Gonçalves.-Nãaé paulista. • Limíta-se a garantir a vida dos contribuintes, 
. Caw.P.inM.-Manoel Jorge .Rodrigues . ..:..Não oo s tentar essa garantia, enviando-lhes ape
e paulista. nas i25 praças·! O Estado. qn~ recebe de 

S. Reine.- Americo Vespucio Pinheiro 6 S. Paulo enormes ~do3 não se anim~ a ga_star 
Prado.-E' paulista. guatro'. c~ntos de re1s por ~ez para, 11npedir as 

A • .,.., 1 "A ,..A~ -.... . 1Gaurre190Gs de 9ue todos tem reee10 ! 
rea.a_. 7 iu.agae ""' uuuoy more1ra e Coata·. Nio quero poupar a V Ex e & cawara o 

-E· _paubeta · · . prazer de ouvirem a leitu~a. d~ m~is este do-
_Betblem d.o Des~vado .- ,Ang~lo . Pires Ra.- . comento com. que vou demorar o au.ginento da. 

m~s..-Nio e p&ulista._ deputação do Par&. (Rüo. U.) . . 
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Si houver pra.ça1 engajadas a. gra.lili.caçio é do-
brada. : 

Gratiftc11çíio r..o director da escol:i. doa 
solda.dos .......................... • 

Gratillc11çiio 11.0 adjunto da escolP. dos 
sold:i.dos .. . .... ... .... . ...... . ... .. 

Gr.-ti 6caç.'io ao enfern::ciro da escolll 
dos soldndos ... ... ..... ..... . . . . .. . 

Gratillcaçiio o.o ajudante d:i. escol:i. dos 
solda.dos . .... . . . ...... . ..... . · . • •.•. 

Gratifici'ição ao servente da. escola dos 
soldados .......................... . 

20$000 

10$000 

.20$000 

8$000 

73$000 

Estes empregados podem ser os inclis~nsa;veis, 
por isso o numero delles póde crescer com as ne• 
cessidades. · - . _ 

De.m.onstraçã.o 

Vencimento dos officiaes ...... : • . .... 
das praças de pret • •...• 

• ~os e~p~dos d:i. escola 
e enfermaria miht:i.r ...... .. ....... . . · 

3:06t.$500 
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E'. esta & despeu. q11e aproximadamente póde 

fazer . a !orça que .-e acha na provincia de 
S. Paulo, menos os vencimentos dos medico.11 
e padres da guarnição, 

Infelizmente nio se eircumscrnem aos pontos 
e aos assumptos indicados as queixaa que resolvi 
ho~ externar. . 

2.• Despezà feitaem Fevereiro, 
Março e Abril de t882 já. proces
sada e não aa\íafeí\& ainda : 

Resumo de i de Maio de 1882: 

Obl'as do l>&lacio ••••• · •••••.•••• 
Ditas da Thesoura.ria. .••••...... 
Saldo de Janeiro, ao engenheiro 

enearregado · como acima •..•. 

Total ••..• .• • •• .... • 

Um d~sse1 administradores semi-estrangeiros, 
a que alludi ha poucos dias, tomo11 à. l'eEolução 
de IX1B.ndar destruir o pa.lncio da poresid~ncia •. O 
aoto foi approvado pelo poder competente, mas 
até hoje não eatã.o feitos os pagamentos das 
despezas a.utOrizadas com e, 'C'eCOllStr11eção do 
predio. Constantemente apparecem-me elll · . ,, . d • de Ma.' 
S. Paulo \rabalhadores que pedeai a minha inter.. 3.º Despeu ·~1ta 8 ... 10 

venção peré.nte 0 governo para que 0 pagamento . d.e t~ a _Janeiro de i.883, não 
119 realize. o que hei de eu fâzer '? Dou-lhe~ liquidada a1nda ; 
algumas deBSa.s cartas que V. Ex. bem conhece 
e que começam pela. conhecida cbpa.- E' por
tador desta o meti amigo Fulano de taE, etc. 
(Risadas,) Mas as cartas deixam de produzir 
reaultudo e o~ pobres trábalbadores C::QntinullJJl 
s. aborrecer-me, · como si eu fosse responsável 
pelos ca!Ote~ de que Bãl> 'Victiwas ! 

O do'cumet;lto ·que pa.sso a ler demonsa.ra o 
el!tado das obrai do pale.cio do. ptGaidencia e a 
demora nos pagamentos ( l8 ) : 

Ap~fltametatos iobre as clespeza11 feitas com 
a1 o'braa do Palacio·Novo, âii Thasouraria 
de :Faiemla e àlJ largo do collegio, desde o 
seu com11Ço. (A.gosto· de Jf/81 ate 29 <k 
Março de :J.884.) · 

i•º Resumo . da descriminaçlo da deapeza. 
feita llté JaMiro de i882 e paga pelo exercício 
de 1881-i882 : 
Obraa do palacio .••• , • ••• , ..... , 
Ditas da Theaouraria. .......... .. 
Dit&s do largo do eollegio • ••••• 

Total .. · -~ , •••• , .•... 
A dodazir : Saldo devido ao e.n

genb.eiro encarregado, e que 
não foi aA.tisfeito por detl!.cien.· 
oir. de credito •.•• , • •.•• , • , , • 

Resta : Quantia dospandidA •••.• 
Em poder do director geral : des~ 

pezà· não docllDlentada • •••••• 

53:467~ 
24:750$148 
6:2i8$761 

84; 436$130~ 

885$668 

83:551$236 

348$874 

Total igaal a raceita.... .• . • . • . · 83:g00$UO 

~~&it&: 
QuautÍl!oanpprida.pela. 

Thesouraria de Fa· 
zeuda.. · •.••••.•• • 50:000$000 

Venda de materiaea 
de demolição..... 2:814$000 

Dita de tijolos ao 
Dr. O. Barbosa 
(iQ.000)......... ~ºº 

Q11a.nti11o supprida M- . 
loa cofrea · provin-
oiaes. ; .• , .. • • • .. 3.Q.:(36$110 · 

Palacio.-Medições fi.naes e re-
tençõ~a 4e garantia ........ .. 

Thesouraria.. - Conta~ finaes e 
retenções de garantis ••••••.• 

4. o Despeza feita no ei::ercicio 
de 1883-1884, na administração 
do Exm. Sr. Ba.rão de Guajará.: 

Obras do palacio : 

Em Outubro de i 883 .•• . : . •..• : 
Em Novembro d~ 1883 (1" féria). 
Ideai idem (2• dita), .• ..•.. .•.. 
Em Dezembro de 1883 ••• • ...••. 
Bm Janeiro de i88<& . . ...... . .. . 
Em Fevereiro de 188' .••.•••••• 

Total da despeza liquidada. ...... 

A liquida.r pela quota. qe 
6:218$671, votada. pela. as!ie_?1blea. 
provincial, como rest1tmçao das 
q11a.ntia1 despendidas com o lar
go do collegio : 

Resumo da• despe2ae feitas até 
2\l de ?daio de i884 ......... . 

Total.. .•••••• •• _ .. ••• 

&capituiaçito 

Obras do .palacio : 

~. • Des.peza feita e liqnida.da no 
- exercic10de1881-:1882 ... 

Incluaive o saldo d,evedQl' 
de885~ , 

2. • DeSJleza processad& e não sa
tisfeita ainda •.••.• •• • • .•. 

3.• Dita não liquidada ·ainda •. •• 
4.o Dita !Aita · e liquida.da no 

e:iercicio de t883-1884 . . 
5.o Dita. feita a liquidllr pelo 

credito de. 6.:218$671 .... ,. 

7:775~55 
5:107$141 ' 

885$668 

i3:768$164 . 

4:904$512 

4fH,l094 

5:385$606 

5:757$600 
. 428~'100 
8:955$682 
&:4íl7$02a 
8:568$710 

,870$700 

30:008$0.29 

~:457$995 

7':775$355 
4:904,$512 

30:008$029 ·. 
. t.· . 

5:795$'942 
- - ........ --

'flMal_cia _receita •• , ••••••• ••• , ·._ 83:900~UO Total. , •••••••••. , • • 101: ~1$833 
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Thezouraria de Fazenda : 

f.o Despeza feita e liquidada DO 
exercicio de l88i~i882. • • , 24:750$148 

2.0 Dita processada e não satis-
fei~a ainda . • .. • • . • . .. • . • . 5: 107$141 

3.• Dita não liqaidada ainda.... 481$094 
-----

. Total....... .. . • • • • • 30: 338$383 

Largo do collegio : 
i.• Despeza. feita. e liquidada... . 6:218$671 

O orçamento das obras do pa.lacio era de 
95~000$000. . 

O excesso de despeza é devido : 
1.0 A' longa suspensão dos tritbalhoa, ,,- ao 

estrago e e:ttravio de muitos materiaes dura.nte 
os dous annos qae decorreram ; · · 

2.0 A' modificação ordenad11. pelo · Exm. Sr. 
Barão de Gaajará ; 

3.0 A' rest1:1uração do palB-Cio velho, cuja 
despeza.não esta·va incluida no orçamento do 
pa.lacio novo . . 

A quantia precisa. para a conclusão da obra 
eatá orça1a. em 16:000$, dos quaes deduzir-se-á 
o credito ultimamente votado de 6:2:1.8$671. 

S. Paulo, i6 de Maio de 1884.- O enge· 
nheiro encarregado, E. Btevauz. · . 

Passemos a examinar o que vale ainda a 
próvincia ile S. Paulo, estudando uma das suas 
mais import:mtea repartições: - o Correio.N&o 
ha quem ignore que os correios nunca foram 
estabelecidos para diw renda ao Estado, i:nas 
para realizar um serviço publico, devendo atê 
as taxaa ser diminuidas, desde que a instituição 
começa a P.roduzir renda. Pois bem : em 
S .. Paulo o correio é fonte de renda, não para 
a provincia, maa para o governo geral! · · 

Veja acamara este qua.dro : 
Receita do correio de S. Paulo: 

Saldos 
i879-i880....... 230:251$578 !4:778$524 
1R80-i881........ 261:567$~3 31:209$685 
1881-1882 ••••.•• 290:001$892 22:565$506 
i882-i883.. . .... 804:743$232 24:218$592 

Saiba. ainda a 6<1.mara ~ue, no primeiro 
tl'illleatre do actual exere1cio, a receita jã 
eacr ipturada sobe ã somma de 244:691$160-. 
Façamos agora um estudo com11arativo: 

Receita e· despeza tios correios de f• oritem .• 
-Além do correio da côrte, que é a repartição 
chefe dt todo. o. Imperio, são de :I• classe 011 
correios de-S. Paufo, Minas Geraeii, Rio Grande 
do Su~. PernambQco, Bahia. e, Pará. 

O confronto da receita e. despo.za desses' cor
- i:ei.os apresenta. o seguin te, resultado, no exer

ciciq de 1882-1883, conforme o relatorio do 
Ministerio da Agricultura. · 

Bocoita. 
Rip~ JanBiro. ••.• 65i:5!0$888 
S. J;'a.µlo . . ...... 304.:143$232 
Minas Gera.es .•.• 198:599$l70 
Rio Grande do Sul. iOi : 3íl8!\;990 
l'erna.m.buco. •. •. • • iOi : 2.45$812 
Bahia. " • • .. .. .. . 70; 2263390 
Pari . . .. . .. .. . . . 64: 363$084: 

Despoa . 
·825::222$843· 
280: 524$640 
306:220$404 
i3i ; 298$265 
!08:145$235 
123:23i$t42 
.(Q:107$87t 

Destea só apresentaram saldo : 
S. Paulo ............ , . ..... . 
Pará. , , . •.•... ~ • , .• . , ..•. ._ , .• 

O• outroe tiveram deficit: 
Rio de Janeiro • . . ••..•.•. . .•• 
Minas Geraes •• ....•••.••• .. • 
Bahia ...................... . 
Rio Grande do Sul. ......... .. 
Fernacnbuco .. .............. . 

24:218$592 
23:6.'.i5$213 

173:7U$955 
107:621$234 
53:0'J4$752 
29:899$275 
6:899$423 

Vê-se ainda que no referido exercicio o 
a.ugmento d& receita de cada um desses correios 
em relação aG exercicio anterior foi : 
Rio de Janeiro . • • . • . . . . • • . . . • 10:65t$777 
Mi.nas Geraea.. ... .. . ..... .. . 68:799$400 
S. Paalo .... .•• ·.... ... ...... 14:741$400 
Bahia .••.. ...• ..• •. •..•... : . 12:27iE 
P~rá ... .. ...... ...... .... • .. . 7:451 · 16 
Rio Grande do Sul............ 6 :768. 
Pernambuco... .............. i :226$124 

Na. despeza, cada um doa mesmos correios 
apreaentoa o seguinte augmento naq11elle exer· 
cicio : · 

Rio de Janeiro ••••• , ..•• • ,. . . .i42:279$45t 
Miila!I Geraee . ••••• ,,........ 104·:546$700 
Bahia..... .. . .... . . .... . . .. .. 18:714.;635 
R.io Grande do Sul............ 16:650$973 
S. Pauto.. ..... ............. 13:292$979 
Pernambuco.. ............... U :960{.;542 
Pará • . • , .. . .. . .......... , . .. ·4:557$880 · 

·o correio de S. Paulo compõe-Se da admi
nistração, repartição central, e 194 agencias, 
sendo-duas ~e i"' elasse, em Santos e Campinas, 
i13 de 2'" clas.,e e 79 de 3. • . 

A organização desW! estações J>OBt&eB é im~ 
perfeitiasima e não corresponde :1 importand11. 
do serviço a cargo dellas. Póde-se dizer que é· 
ainda a. mesma do regulamento de 21 da De
zembro de 1844, porque as alteraç_õea feitas 
peida reformas posteri<ll"es, de 12. de Abril de 
1865 e .de 2S de Junho de 1871., tiveram antes 
por fim augmentar, embora mesquinhamente, 
os vencimento~ do pessoal existente, do que or
gauiz:al-o de accôrdo com as e:Ugencias do 
serviço . 

E' s.aim que a repartição central oon.ata 
de adminietra lor, conl&clor, thesoureiro, acn 
1 o -ofticial, am 20 e dous 3o", seu,do assala
riados e selll caracter de emJ?tégados p11-
blicos, porque nem direito tem de voto uas 
eleições p~pulares, os. d ema.is · au:ri li.ares do 
serviço chamados praticantes e oarte1roe !_ 

Tirem-se dous officiaes que dirigem as agell.
cias de Santos e Campinas Ei a repa.rtição cen
trallica.rã reduzida a. quatro em.eregados,:_ que· 
Lêm a seu cargo uma. renda de mais de 300:000$ 
que precisa ser escripl:ur1.r.da, despeza uperior 
a 250: 000$ •. toma.da ae conta.a de t94' agencias~ 
expedição e recebimento de malas cujo termo 
médio é de t30 diariamente !· ! · 

Pes.SÓal assalariado como é. o dos· praticantes 
e carteiros,. cocn a dia.ria de 2 a. 3$ em uma. ci• 
da. le Qnde a aubsistencia é cara, sem, poder a.S
pii-a.r a uma promoçto· por a&r muito rara·a.. 

. vaga. d!! of!lcial~ e porque ha sempre protegidos 
de poteu.1ado1.da cckte que coJ1.seguem o ·logar~ 
nlo dispoem eues empregados du habilitaçõell · 
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précilas para o serviço de repartição.tão im:.;. 
portante. . . 

Ha constantes sabetituiçõea de carteiros que 
despedem-se dos Jogares em demanda .de occ11pa;. 
ção :m&is rendosa, ou que são despedidos por 
incapaz:&'>· . . . : . · 

Santo&, praça commercial de pnme1ta ordem, 
ligada.á capital da provincia e ·ao interior delta 
por estrada de ferro, porto dos mais frequenta
dos: por navios nacionaes e estra.ngeiros, tem 
um corre~o que consta apenas de um empre'
gado destacado fia repartição central e qne-é,. 
ao mesmo teinpo, chefe da reparti9ão, theaou
reiro e contador !! O resto do pe680&l consta de 
quam> praticant~é e sete carteiros, aendo que o 
que ma.is ganha recebe adiaria de 3$000 ! . 

E, entretanto, o correio de Santos.tem uma 
renda mensal de 4:000$, e esta, aléin de não 
escripturad.a sepão na reparti~ão central, por
que na agenca não · ha quem ·o faça, está a 
cargo .do emprega.do que, llCtivo como é, serve 

· de agente, contador e lhesou.reirci. E o correio · 
. de Santos, q!le assim fun.cciona,reoolbe me.nsa.1-
iuente u m Baldo de 2 a 3:000$000 ! 

Em q uasi identicas condições est! a agencia 
de Campinaa, cuja renda mensal é de 2:-000$, 
recolhendo um saldo de metade da sna arreca-
da~. · . ..: · . 
, A iinprenaa tem clamado·contra e :ses factos; 

o illwtre e. di.sti.ncto adniiniatrsdor .do' corr~io 
de S. Paulo· ha representado · ilmUDlerae v:ezes 
contra esae esta.do de cousas, mas os governos 
pouca 011,nanhuma attençilo prestam á neceasi

. dade incfoclinavel de melhorar es.as dua11 agen
. cias, gue são D!.àie importantes do que ·muitas 
repartições · celitraes do norte do Imperio . . . 

Algamas das agencias de 2" classe, pela. 
rend.& que an'eCadam e pela correapc.ndencia .. 
que re·cel;em e expedem, reclamam melhor 
org1t.Diz119lo. 

São a11 de Rio Claro, S. fürlos do Pinhal, 
Taubaté, Itú, Limeira, Ca11& Branca, Sorocaba, 
Piracicaba, Pirassi.nunga, Mogy-mirim e Gue.
l'Afulguetá, que'têm renda annual superior a 
3:000$ e que recebem e expedem malas dia.ria
mente. 
E~ uína iniquidade estar o correio · de 

s .. Paulo ~uiparado soe de Minas Geraes, Rio 
Grande, -B&hia e Pel'nambaeo, sendo iguaes os 
venciment~s dos r~spectivos empregados, quan
do é e1ceaiita·~ dilferença de rendr. do primeiro 
p&I.'& a dos õutros, e_ quando a vida na capital 
de S. Paulo é mais c&ra do que em qualquer 
elas outras ca pitaes. · . . · 
·· Eu.jii disse, e ninguem ousara contestar-me, 
que o 90rreio não foi eslabelecido para dar 
renda ao ·Estado, mas para satisfazer o serviço· 
publico. Porque,·poi.e, não diminuir o porte 
das cartu em uma provi.ncia ond0 o correio' é . 
fõnte de renda 7 Porque, ao menos, nlo red112ir 
a annuidade que pagam om aaaignQntee do cai. 
xas Y Porque não ieout&r da obripçlo de re
gi11tro as amoetrs1 de mercadoriu • objeolol 
sem valor, erit&ndo auim a. cle•pro(IOrçló que 
ha·entre a tau dai amoatru ezpedidu para o 
exteri~r, 80 r.éis, .e & q_ua se co~ra dai que lla 
exped1du para o mtenor do pais W · 

O nobre · IIiini1tro da agricultura, lal1alo 
u.ieree';dor de especb.tiva aympathiea. (apolo--

dos), poderia tomar em consideração o que 
acabo de expor, 11i, sinto dizei-o, o meio em. 
que. S. Ex. vive w lhe cerceasse os im
puboa do patriotismo. Â vontade de acertar 
que 3 . Ex. tem em i.ncelcllls.vel escala ha. de 
ceder t erreno ás · diíll.culdades que a política 
impõe. Quer S. Ex. uma prova: Y .Ahi a tem.: 
ha um empi:ega.do da repartição do correio de 
S. Paulo· que ·persiste em obter do Ministerio 
da Agricalt aia continnadaa licenças; ha quasi 
UI11 anno que elle e o serviço publico se não 
ene!)ntram, e não .. á poa.11ivel C08"'il-o ao des
empenho doá seus d everea, porque â·5pa.reiltado 
com um deputado geral ! Eis o que Sê póde 
chamar um empregado incerto com ordenado-
cer to. (Riso .) · · 

Não se espante a. t-amara.. ·A administração 
em S. Paulo é useira · e v~zeira. nessas origi
nalidades. · 

Mas convém esc1a.r~cer a . oi.-igem do f&cto: 
vai-se a S. Paulo a passeio; é commod:i. a 
viágem. e aprazivel a capital.; telil hypodromi>, 
alglllll&e vezes companhia Iyrica. (riso), p()Utos 
de vista dignos cfe· nota ; ha mesmo passes 
gratuitOll nas estradae de ferro, etc.; chega, 

.porém, o tempo frio· e os filhos de regiões 
menos invernosas obtêm com· facilidade li
cenças, com ordenado por inteiro, e com~nsam 
com o clima. da· e6rte o tedio produzido pela 
.garôa. pauli9tana. (Risadas.) · . ·· 

·O Sa. ADlllANO Pi:MENTJ:L:- Mas~ $ ; Patilo. 
dà. nove deputados . e o Pa.rã $Ó da tres. ; V. E:r;. 
não · toma isso em consider~o. (Ha; o.utros·: 
a.partes .) • . . · 

O Sa . M.ill.TIK ·FRANCISCO FILRo:- Estou. 
e~ndo o que vale a provi.ncia que me elegeu 
e tratei da. repartição do correio como vou tra
Lar de outros serviços ; eu sei perfeitamente 
que o correio não oll:'erece base ·para o. au

·gmento de dep11tação1 e, si.o nobre deputado 
pensa de modo diverso, proponh"' que ·as pw
vi.ncias, cujo correio não rende, deixem de ter 
representantes no par!amanto. (Ha outf'os 
a.pa.rter.J 

Eu pl"Ol!igo. Agradeço ao nobre deputado por, 
.Mina.e Geraea ;. justiça que fez li minha terra e 
aos 11eua :erogreasos materia.ea. O que, porém, 
S . Ex. amda·não aabe e eu vou diier, é que a 
província de S. Paulo tem progredido extraor• 
dinariameute ..• • na. pa.cien:ci.i.. • 

.Data da . brilhante admi.n;stração Saldanha 
Mafinho o impulso com que a provincia come
çOu a .desenvolver .a ena extl!_nsa. linha .de com~· 
municaçõe& por estradas de ferro·. l~iciou o 
movimento a Companhia .Paulista.. Esta em
preza., _: que desiatiu do quaesq11-er favores dO. 
governo geral, e que hoje nl!m .os recebe do g o- .. 
verno ?,rovincial, qu.iz, quando estava no poder_ 
o plU'tido eon.servador, levar 01 seus trilhos :i.té. 
ã cidade do Rio Claro ; o requerimento fiéou, 
durante m1i1 de um t.ilno, à e.pera .de despacho 
ilo aov1rao, ·que, por 1ou turno, esperava in· 
fol'llll!flltl dt mtlo mu.ndo, para autorirar a 
••Wúl 

8abl IO ~Ir o pv~ldo llitral, e, quudo e.. · 
pit111 pa11lilta1 &ratarua ili lnar a Ol&racla a 
a. O&rlõl 4a PlnUl • Âl'Vlllllan., o Mlullterio 
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dà A.grienln;ra •. com a aetividade ha.bitual, de- tinllo perde-ganha, ê claro que S. Paulo, te.lido 
mora. a. aut.orização dlll'ante um a.nno ! m&il! eleitores, vale menos. (Riso,) · · 

Vacioa CApitaliataa do súl da. provincia. re· O Sa. C.uo:lo: - Si os nobres deputados nllo 
querem privilegio para. a navegação do rio tê~ peso ri.a balança politiea. sendo nove,qttanto 
Para.napa.nema; não pedero. garantia de juros, ma.ia o Pará qµe só d& tres.deputadoa. 
dispe'nS8m qualquer auxilio do Eet.a.d.o, enea.rre· 
gam-ae de solver a velha .questão de communi- O Sa. Ya'.rm FllANCISCO Fa.ao:- Em ve:i: 
eações: do centro do lmper10 eom a. provinei.s. de de oomparll-I' o nllIDero tres com o numero nove, 
Ma.ta GrosllO, pretendem arriaear se11e es.pitaes, compare -V. Ex.. 1.400.000 almas com a po
sem lesar o Theso11ro, e concorrer para o des- pulaç!ío do Pará· 
~n.volTIID.ento füturo do riquissimo valle do O Sa. CANTÃO:- O Parà. está com Ei00 .. 000 
Panna.pa.nema.. almas. · 

Fui porta.dor do requeril:nento. e, qttando O SR. ?túRTW Failrcrscro · Fruro:-Como 
V, E-s:. era ministro da e.griculturs., eha- V. E:or. pl'Ocr9a gente! (lfürulaii.) 
mei qu~' em partieufar, quer da. tribuna, a (Ha muitos apar-tes.) 
attenção de V. Ex. pe.ra. a iwportancia. do Continúo na tribana apezar das interra.-
a.asu.mpto. pções. . 

·Sabe V. Ex. o que aconteceu~ Si sa.be é Passo a contar á. cama.ra . um facto que pa-. 
obsequio dizer-ma, porque até hoje a questão tentê11- o-ctàda.do; direi mesmo o enthusiainno, 

_permanece em profundo quietismo, a eu desco. qua a rrovin.eia de S. Paulo alcança do governo 
nheço o que ee ~ resolvido no alto. centra . · · 

V. Ex.,.como meu . vizinho de distiiclo, não' QU&ndo, em começa da seculo, José Bouífa-
ignora que o rio Pal"anapanem& é na.vegg.vel cio, o sabio, esteve na Suecia. e recuaou 0 Iogar 
de Jaguareté am.dia.nte, e que, da. fóz desse rio ·de director da.s miD.as desse paiz, pediu-lhe . o 
á do Ivinheima., a viagem n:Io é muito diffielll- governo que, 11.0 menos, indfoasse aJg11ns me
toea. E en, por experiencia adquirida., sei que lhoro.mentos no preparo do ferro para qôe a sua. 
mais difficultosa. e a viagem dos requerimentos pal!sagem pela Suecia não fosse inutil á terra 
dos meus patrieios pelas repartições da capital que tão bem o hospedara.. · 
do Imperio. • Acquiesccndo ao pedido, indico11 José Boni-

0 futuro do sul da provinciA depende da. li- facio-varios melhoramentos e entre elles a sub- · 
gação do valle do .Parana.panema. com o da. Ri- ·atituíção de UDJ. martello movido por·agua,e que 
beira. de lgua.pe, sem que 0$8:1. ligação dimrnua· devia. ceder logar a outro cujo modelo deixou 
os lucros de qualquer empre:i:a que· tente levar delineado. · 
avante o plano de communicações do primeiro Pais fiquem sabendo que o moi!elo condemna
valle coxn a parte da. provincia. de Mato Grosso do pelo sabio paulista, em principio do seClulo e 
banbadE1 pelo rio lvinheima. E' facil a cons- em pa.iz estrangeiro, é o adapta.do hoje na fa
trucção de úma estrade. ·de ferl'.O qlle, subindo brica. de ferro _do Ypanema., na. provil).cia. de 
a serra do mal', o que se p6de fazer pela gar- s. Paalo ! (.Risada$.) · 
ganta de· Betary eoin .declividade menor. de ·Q $n. LottRENÇO nE ALBt1QUll:RQUlll:-Isto é 
2 º/,;, estalieleça. a ligação a que me :refiro. caracteri~tico ! 
Antes, porém, de começar oe trabalho$, um 
governo que tivesae em :mente aer util à O SR. MARTillt FRANcrsco Fu.Ho:-V. Ex, 
S. Paulo, deveria mandar dragar a bocca do admira-se r. 
cana.l de Igua{le. indemnizar aos proprietarios Pois V. E:g. não sabe que todo e os ministro e 
cujas ca.aas têm sido derrubadas em conse- da agricultura recebem do distincto Dr. Mursa, 
q_uencia. do pouco caso com que foi feito o ser- dírector da. fabrica de ferro do Ypanema, recla
v-1ço, e balisar,a barra do Ics.pãra, despeza que mações e mais reclamações.sem que se jalgaem 
póde attingir, no lllasitÕo, ·a 1:000$, e que obri!!'ados a dar-lhes nm ceitil de attenção 9 
ePlCurta.ri& de 50 i:nilhal!I a _viagem dos va· . Estamos em um paiz de estadistas por gera. 
pores. Qão ex.pontanee.. (Riso.) Assim qne se organfaa 

O que-est.o11 agora lembra.n.do ja foi por mim ·um ministerio, e isso é frequente, o encarre
exposto ao notavel lll.inistro Buarq a.e de Macedo, gado da pasta. d& agrieuhura. <Iirige-ae â fabrica. 
.e a.credito que não teria. perdido o · meu ternpo de Ipanema.. onde é 'Perfeitamente recebido ; 
e que as promessas que me fez ent.&o ·es~e entende alguma cousa do que :vê por· lã.; pro
notavel brazi.leiro não pateuteariam como mette tado; volta: á. côrte e ••. cae o ga.bip,ete •. 
sequencia o desengano ai, poucos dias depois da. (Riso.) Ha alguns à ias de. crise, forma-se novo 
conversação que entretive111os, a s11:odade _ do minieterio ·e repetem-se as scell.3s que veuho 
pa.iz não lamentasse a. morte do grande pa- de deserever ! · . 
n-iota.. (Apoiados, m1.1ito bem.) E já que füllei em.. mudanças de gabinete, 

O Sa. i.oull.EN"O DE ALBUQUER"m;:...;;.A qae apro'Veito a. oecasiio pa~a conbr aos que me 
., " escutam: ma.is uma. das miuhas deaillas<See. Sol

S~ri~i:t: i E:x:. a. in'felicidade da. província de. vida. a crise, ~ ·1:'-eu primeiro cuidado. ô pro-
curar o novo mm1etro_ da gaerra de pedir-lhe & 

. O Sn.. MAR'l'tM FB.ANCISCo FILHO: - Ao poaco · prom• de um paulist&. N!o determino peasoa, 
nlor de sua. deputaçio. -(Nao apoiado.) _ _ insto a.penu para. que s~ abra. uma E!XCepção 

Eu me expli.co_: cad8. d~put&d_o paulista :re- aos llBOS governa.meut!lall e promova-se qualquer 
preaenta, no nnnimo, 1.500 eleitores,_ e cada pa.tricio meu. Ao pedi~o se~ue-se a promessa 
depll~o do norte rQpresenta, no ma.nmo, 800 e à promessa segne~se tnvar1av-elmenta. a fa.lta 
eleitores. Ora, como opa.iz vive em lllD ci>n- de Clllllprimento. 
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· O Sa. SOÀ.RE!I : .-. Isto é mnito· uso.&l DOil 
11.ossoli homens do ~stado. 

O Ss., Mil.11111 FRANCISCO Frtxo : - Pai-a 
con.fl:rmar o que o meu ne>bre collega· a.caba dê 
dizer. em· aparte, en revelarei o que se deu com 
a projeótada e:irposição agraria· e industrial q 11e 
a eolonia italiana quiz fazer em S. Paulo. A 
ca.ma.ra approvo11 unanimemente o projecto ; o 
sacrificio qne ao Estado se pedia não chegava 
a somm& de 2:000$, e o acto. legislativo daria 
força moral ã commissão enca.rregada de levar 
a eft"eito o eommettii:çento. Dirigi-me a quasi 
todos os . e.ena.1for~ pedi.1100 que a.pressa.sa~.m 11. 
a mareha d9 projaeto na outra camara ; fa.Uei 
aos chefes de partido e de todos recebi as mais 
promissoras demonst;ra.ções dei interesse cond.i· 
mentadas com as . mais affectuosas eJ:pressões. 

Não sorprendD\l-lll9; porém, a quéda. do 
projec\O no senado, sem que merecesse uma. 
palavra de defesa; Conheço. de sobejo as ii:isti
tuições do meu paiz e sei que no senado, eleito 
·em Bila ma.ior parte por llm systema que o bom 
senso repellin, si ha senadores do lmperio ha. 
taml>em senadores pelo Illlperio, e estes se 
acham em maioria. 

Sena.do e éa.mar& fêclla.re.m com chave de 
ouro as manifestações de sympathia á minha 
desgracada província ; aqaelle, negando-nos 
uina exposição artietica e j_ad ustrie.I ; esta, a.u
gmeptllndo a deputaçáó do norte do Imperio em 
detrimento do sul -! · · 

Negam-nos tudo 1 Quando qaaremos progre
dir, ostentllom-se contra nós os anneis da en
gren&gem centralisadora ; occupam os nossos 
empregos com e. ti~colha. de; gente eetran~ á 
noas& Yida, aos nossos iD terelilses e aos nossos 
meios de acç.ão; :recuea.m-noe até policia, 
afugentando para S. Paufo 011 gatunos e a·eaco
ria. da popalaçilo perseguida aqui pelos agentes 
da autoridade, .e dando para o policiamento de 
uin11o zona extensisaiDI& & minguada quantia de 
3:000$, pela verba. secJ,"eta; abafam 011 recllB&:n 
no parlamento os proj~cto1, que do portadores 
de qualquer utilidade para nós ! · · 

Qua.e& foram, Sr. presidente, oa motivos qae 
ünpellirá.m o projecto de a.ugmento de, depu
tação .do Para para. o tàpeta do diacuaaão ' 
· O que hóavR que conseguiu arrancar do ol~ 
vido, e nos ultimas dias de sessão, este projecto 

· que jazia nos .archivos 1 
· Bem sei que o encerramento do debate seri: 
a resposta as interrogações que faço. Alguma. 
força oa<rnlta determinará o eBcandalo. 

Si eu ainda. consagrasse a.lgum.tt. coniian~11o 
na.ju!!l;iça do parla.manto; pediria a. V. Ex. que 
não i11clui~~ o projecto em ordem do dia de 
a111anhi, e a.o nobre deputaão pelo Pará., unico 
que aqui fii?.ou· defendendo,. embora sem razão, 
& causa.de 11ua provincia., e que notabilisoa a 
frll<\Q8H do meu discurso com o brilhe.ntiemo 
do1 a&UI apa:t11, eu tambem faria. um pedido : 
O d~ reLir1t~1e para o _nortG, (Riso' apartei, 
M u(to btm I m11i•o b'lm I O orador d oomp~ 
misntGdo.~ 

•em ~ de JUDh9 ®114: -
Vide pag. 2~9 do Vol. li. 

o sr. Escragoolle Taunay: -
sr: presidente, o projecto em discliasão _é da. 
maior importancia... · 

O Sa. Am>RA»E FrGUllilRA.:- Não apoiado. 
o SR. EBCRAGNOLLE TAUNAY ••• porque &D• 

tende com as questões mais sérias no meu 
entender e gue uiais interel!!lam o fumro do 
Elrazil: V. Ei:. naturalmente já sabe- quaes 
sejam: (apartes) as questões de immigraçio. 

Ha. muito tempo que e~te nOl!lso paiz · Boffr.e 
gra.viBBimas accusaÇÕE!S em todos os cent~os da 
Europa. que lhe enviam emigrantes, e _esb.11 
accusaçõe3 baseam-sa principalml)nte nas vi;. 
ciosas leis de locação de sérviços que temos 
tido. 

Não é de hoje, porém sim de ha. muitos 
a.nnos, que ella.s se accentu:un de modo bu.tante 
_sensível para oa noesos creditoe, e _têm· l!lna 
origem nas leis de 13 de Setembro de 1830, 
de H de Outubro de i839 e posteriormente l:la 
da 15 de Março de 1879, <J,_ue ainda. nilo foi ~e
g11la.menta;la, mae tem aeaun mesmo produzido 
pernieiosoe resultados. . · 

A principal aecusação- que articulam contra 
nós e contra. esaae leis, e que !J Brazil procura· 
a todo transe transformar o europeu, senão em · 
substituto do-escra.vo, pelo menos êm serviçal 
mais · ou menos approximado .a elle, amarrado 
como fica, por condições durissimae, Íuasi iu• 
tolera.veis á dignidllde de todo homem ivre, 

Esta seve~a iiicrepação, senhores, infeliz- · 
w.e11te tem algllui fandaDiento. ( Rspetidos 
a.partes.) · 

O Sa. ÂNDRADE F~GuEIRA.: - N!o apoiado. A 
lei de 1879 responde a v. Ex. , · 

o Sl\. Escl\A.GNOJ.LE TAUNA"Y:- Quem, com 
etreito, estadar e considerar o travamento das 
disposiÇões das leis de :1830, 1839 e 1879, e 
alguns dos a rtig011 do {lroj ecto actualmente em 
discuas!o, nlo póde de1xa.r de concordai' q Ull i. 
liberdade humana. fica gravemente affectada 
nos sous mafs aerios direi tos com a parte penal 
que a ellae serve de sancção. 

Causa pasmo, senhores, antes de qualquer 
outra consideraçio, que em nm pa.iz co1110 este, 
onde nunca se admittia a. prisão por dividas; em 
relação ao pagamenlo da serviços não achasse o . 
legi~la.dor outra formula penal senão o ·COfi• . 
strangimento corpo;ral · e a prisão ! 

Na lei de locação de serviços de i879, que_ 
o nobre deputado pelo Rio de Janeiro ach~ tito 
generos~, peilosissimaa a~ as penas a que se_ 
snjei~ quam não tenha c11mprido, a contento do 
proprietario, ~odas as clausula.a do contrato 
com que veiu de fóra; e a. cada momento verá. 
V. Ex. incul'llDB em p_risl,n de 5 a 20 diaaqaa:ntos 
venham pua o Bra:iul como culonos ! · 

Ora., Sr. pr~sidente, qna.ndo constitua utta · 
da.a glorias da legislllção norte-americana. abolir 
quanto pomval do seu codigo os conatr&ngi• 
mentoa na liberdade. pessoal, o Brazil, qae tanto 
ptaciaa do concurao do tre.balha.dor en:rópen e 
ca.rece dignificar o trabalho, não acha· outro 
meio pa.ta regalar a e:s:ecnção doa contratoj, 
senlo pri•lo, priiiio e mal.a prielo t 
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. Imagine V. Ex. 'a po.sição do europeu que as- então desembolse dinheiro, coa1a que de certo não 
sigoa um contracto desses na locaiidad,e do seu po:m1e, pais que si emigrou foi para ganhar 'aquillo 
nascimento, ~em conhecimento nenhum do paiz que não tinha 7 
para. onde va.1, sem saber quaes as condições do O S 
trabalho no Brazil, sem ter atê então ouvido fallar R. LEOPOLDO CuNIU.:- V. Ex. est:i catte-
neste. paiz o sem imaginar as disposições rigoroaas gando muito 0 quadro. , 
da.. lei que 11elle vigora e a que 11e sujeita incon- O Sa .. EsclllGNOLLE TAUNA. Y: - Não, 11enhor; 
sc1entemente... · · . estou argumentando com o conhecimen'to exacto 

.(} Sn; .ANoRAl>l!: FlmlEillA i- Póde rescindir o das COUS~l!. 
'contràcto chegando aqui. A lei. é tão miera.laseim. .Essa1 leis de locação de serviços têm sido uma 

O Sn. EsCRA.GNOLLE TAUNA.Y: - Mas pagas.do, causa de atrazo para o Brazil, e da.qui a pouco 
isto é, dando o que elle não tem e vem buscar, apresentarei exemplos muito curiosos, firma.ndo
isto dinheiro. , · me na opinião daquellee que têm considerado a 

questão debaixo do seu ponto· de vista theorico ·e 
O SR. ANDRADE F1GUEtRA :--: Pagando a. pa.s- pratico. · 

sagem. Não arrisco proposições tão graves, sem ter 
O Sri., · E~CRAG:NOLLE TAl.1N.&. Y : - Dura aiter-na- consciencia. exacta, do quG digo; e não entrei neste 

tiva, que lhe mostra logo que elle se deixou pren- debate, que considero muito sério, sem haver pro
del' nas malhas de uma lei que lhe torn11. pa.ra logo cura.do estribar-me em·opiniões valiosiseimas, que 
o paiz odioso. (Aparte:.) Será a sua. primeira im- vou produzir e apresentar à consideração da. ca
pressão. Mas, Sr. presidente, considere V. E::i:. mara. dos Sra. deputados. 
·um homem de11ses, que vsiu para. a. Amarica, domi- , Sr. presidente, V. Ex. sabe que provincia al
nado pela idée. de que a9ui, mais do que em qual- guma se tem occupado dil~ta grande questão, maia 
quer 011tra parte, impera 0 grande beneficio da do que a provillcia.de·s. Paulo. · , 
liberdade em todas as suas manífestações, em toda mi: alli homens que, desde !846, vão procurando 
a sua expansão. Quando começa a melhor' conhecer encaminhar à sua solução e do melhúr modo pos
as cousas, quando se vai collocando a par da vida. sivel esse grave problema da substituição do tra-
brazileira; ,eis que se vê juatamel!.te ameaçado no balho. , 
que tem de mais precioso para. si e para a sua.. fa- .A este reap,eito, não posso.deixar de mencionar 
mili~: a sua liberdade corpo1·al! Terrível contin- com o mais fervoroso applanso o procedimento cri
gencia ! Tremenda. decepção ! Senhores, tenho a terioso, verdadeiramente scientilico, daquella eape
honra de fazer parte de uma associação que ulti- rançosa zona brazileira. 
mamente se lia empenhado em combater com toda E' ella 9ue, . mais do que ·nenhuma outra, por 
a. énergia esses contractos abusivos feitos na Eu- .. eus'propr1os ree"Orsos e com t1ma iniciativa digna. 
ropa, por verdadeiros alliciadoros de gente incauta. de toda. a admiração, tem encarado por toda.a as 
Promettein·lhe mundos e fundos, ac;en:i.m-lhe com suas face> a difficnldade que hoje tanto· nos op
mil promessas, ~ depois a entregam aos rigores prime, buscando pal'a elle. resoluçb siüui;ar e com~ 
de uma lei qu'e poderá ser favoravel aos poderosos, pleta. 
mas nunca protectora dos fracos. (.Apoiados.) - ·senhores, a provfo.cia de S. Paulo, 'não tem, para 

· ' aesim dizer, de ha 20 annos para. cá, desviado os 
O Sa~ MoNTA.NDoN :- E' a organização de llllla intolligentea olhos desse momentoso escopo; o que 

nova escravatura; aescre.vatura branca. (Apartes.) faz com <J.UEI eu n1!o po8sa. deixar de estrànhar 0 
O SR. EscRAGNOLLE TAUNA.Y:-0 nobre deputado indifferentíamo dos illustres representantes dessa 

acaba de dizer a ver Jade. Eil-a na. sua absoluta provillcia., que aqui no parlamento se consel'V&m 
:il.udez. Applicada a lei, origina-se a escravatura. silenciosos em aeaumpto de immigração e coloni~ 
branca; Felizmente a indole b~azileira. níi'.o lhe tem sai;io. 
dado applicação pratica. Mostrarei para diante. E, entretanto, algun1 deUes, lit na. provincia, 

Por emquanto, senhores, consideremos a con- são até propulsores desse grande movimento, que 
dição pre.,ari& do homem que chega da Earopa, tende a mo1füicar radictlmente as idéas e o sys
amarrado pe1!1-B clausulas de um contracto, que as- tema do trabalho. · . 
signou . sem sabei'.'. o que fazia, e alheio a bsola ta- Como explfoar esse facto ~ Simples ego ismo ~· 
mente a noll!!a lingua, aos nossos nsos e costumes, Creio, sênhores, que, si este Irnperío fóra. uma. 
ignorante do que vai encontrar no paiz:, e a ser- confederação em que a autonomia dos Esta.dos 
preza em que se achará quando, melhor informado, fo;:;se.bem pronunciada, a provincia de S. Paulo já. 
puder calcular o pesado onus que por sua propria terfaadoptado medidas .larguissimas e. nos dado 
vontade tomou sobre si e sobre a sua pobre familia. grandes exemplos, colloc_e.ndo-se resolutamente ,na. 

O SR. ALMlliIDA. NoGUlllIRA:-Nada 0 obriga a vanguarda de todo o Brazi:l, •. 
reaHzar o contracto nestas condiçõe11. (Apoiados.) O Sa. M.&.B.TIM FRANCISCO Fn.ao:- Como está. 

O Sa •. Escru.GNOLLE TAuNAY:- Ja respondi a O Sa. Escll.A.GNOLLJC TA.t1NA.Y,,. ost&ria. diri-
e~aa obaerv11çlo, mas é caso de repetir o que ficou gindo·a. todo1 nda, mostrando praUcamente qua u 
dito. . . . . idéaa que eu tenho pregado no parlamento nA'o do 
' Si esse homem vem da Eoropa, foi pela espe- aimple• theoriaa, nlo do utopias, porém; 1im bue 
rau.ça das vantagens que poderia auferir, em vista. :do incremento. e · grandeza de povoa poderoao•. 
dos salarios promettidoa,que lhe pareceram suf- (M1Aito bem.) · 
1icientes em relaçito ao pouco que recebia no seu Senhores, ha pouco1 dias, lamentava. eu nesta 
paiz. . tribuna que os orçamentos da. agricultara anuual-

·U ma. vez aqui, verificado o seu engano, quer o mente se encerraeaem sem que o asaumplo da im
P.?bre ~eputado .que !llle ou siga para a cadeie0 ou 1 migração e colonisação merecesse da,camara dos 

A,~ . 
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nl!o resguardam os inter6sses àas pa-rtes corro 
tt'acta1'tes (loc&dor e locat.1rio) co:uo porq11e, 
aen lo veicatoriaa a. ambos, de moroso li! difiicil 
proee880f accesaí ve1 a a.busds; e·m sua eix:ec:uÇiio, 
ai.erram aquelles qne na nos!!&. paLriit. d~seja~ 
rialll procurar o '1em estar· e felicidade que não 
encon:tram nas suas.~-
. Ci'êio qtie nío . póda haver i'êpfotá.çãó mais' 

for!Iia.l. (A.partes.) Ouça.ui o sega1iite (têJ : 
<1'l"éate i?luniaipfo, .·a lei de 1~9 em tai des

Ci'êditd eahill que, lóêa.dor e Ioeatàrio, a:b1111.
dooando as formul;ls .. p~escriptas êtü éUaà di:-' 
versas dieposiçfhs; p·rsfefecn cOlilprometter~~e elll. 
eGntneios 'tel'baes fazendo depende;r· ·o ~umpri~ 
mgntct das ol?igações firmadas tu::ifo.,.mente d·5 
DOS· fé da ambos.-. 

. ó Si:t. .AtMtrD.t NóauiiiilA :-.- Por isso E!siá-se 
ffüf.ándó. de rl!fO'I' mal': 

armas mai11 poierosas éontrs o• prtjpotentés 1 
(Apoiados,) . 

Eritretauto, o fazêndiiiro; em yista da. diiipo~i,,. 
ção, qué a.cabo d~ ler, não terá o direità de-can• 
siderar a jornalista., que assim pratici~l'; naà con.:; 
di9!íea de pert u rb ldur da paz d~ 8-uà colonia 1 
'Não poderi!. e:dgir q1rn seja. punido e tratado eom 
o ao.blevli.dor dos seus opera rios ~ 

.ó Sa; Ai.lltil:rnA NoGtrBlRA: dá U:m aparte·~ 
O Sa. Rscru~lior.Ll!l T.\.TJNÚ :- No âeserívóÍ· 

vime:nto de minhas obaerva<;Õ ~s; mostrarei á· evi
dencia a.o nobre depcUado qualito O E!B\1 project<i G 
monstruoso, quanto é digno dê rep11lss. e da mais 
radical reprovação.- (.!par!.es.) · , 

Q il.êrem li.iria . próva ~ . Ela:stii nr:n'a. Ef q:u e a i:io
l:lre deputado· torriOli possi vel qtie o pobre colóüci 
fosaa traiilitnittida ê passti.~e da mio' â 'irlitó, 
como qualquer'· bem irraci6ilal 1nmov'ente; sem 
consulta nenhuma, sem conctirso da 1JUa yjn

Q SR1 ÊscMGNOLLE TÀONA.Y:-. Mas niio, Dl&!l tade, como cousa lig,,da· ao immovel que fór 
collega, nnnca. no sent'.do do projecto em discus- c~dido o·u venJido. (A.pdrte·s.) . ~ _ . 
são, embora as9ignado por V. E:x., depatado que E' oa. não é verdadeiro !iêfoio da gle'.oà..! Só' 
(l)i)j, po'r vezes mostrado quefcr Clltninhar desas- por este motivó Ó pfojeêfó deverà sei e\idlinã.do 
sàmhrl';;tó e liein reêeios. p1ier1s na senda. da ver- das nossas disêliliiõ31i e êó:nsidéfadó digno dê 
~ade 9 do pfógfeeso. Conàüita. porcim, que eu lhe formal repulsa. (Apàrtes.) V. Ei. acb.a. jt1St0 é 
diga que êste. seu projectó e mais ferrenho, :inais ênrial q_uei um éiifopeéi sêja il'ansfêrido õii. ~ê~ 
apeftado, m&is t.a.ca.nho, ma.is injil.sto e, s~ni com- dido conJuii.tamP.nte com a propriedade cotiló ài to.9-
pãi'a ç1i.o, í:iiaifo menos i;eneróso, do qlie a. lei de ló- se am. bOi: o'ii um burro; a!Wi gàllinli'a o'!l u:m por. 
ca.ç~ de serviços eni vigor. Cauaou-me atá pasmo co 1 Não se, consulta. a. von&ade dessiqí.o'bié' li11;;: 

, a:1ihal" ahi a aslignatn.r·a. dlf V. Ex., intelligencia. ·m.em. que veiu da: Europa com idea.11 de liberda-
l§!lelarec'idã, ~ que 111:1ai me tem dado a honra da de, de pregresilo e doce1f!'speram;as; na.crso.ça· da·· 

/ appla.udir· aa minhas les.s e corroboral.as coin encontrar neste paiz o.ão eó vssto campo â eaa 
bon!i argcrmeutos. Admiro·•me q.ue fo&<lê fava:fo a &ctividade, como· garantia. plena: de todos ôs seus 
e:11&1'ltr_ opioiõ-es ·tito estfaitas, tão con~rariH ao direitris · 
ve.rda&1ro progreuo e á civilieaçlo do paiz. • Não ~nta.fa com .. ést,,; p~oje(jtô qüe ili,; fe'!ieftei 

O Sá, Ai.M'm:D'.'< Nos.úintA::...- Tenho as iMs• .a sorte do servo da gle~a-. E áSsilli, ainda mais 
nta:9 vistas: 'qae o' nobre deputado, ma;s éncar'o 0 uma ve:t a& dará. razão i: Eiiropa, quando nóiJ 'far• 
profflema de módô' divarro. - ber11. com eniirgia, denunaia.nlo que a ,tend nci1t. 

o Sa. EicaA-ONOLLll TAUNAT: _Basta·· hr 0 §. unica. do brazileiro é com o enrópeti obter um 
,. succedaneo do bru9C1 eacravCI • 
.:;4 do art. to d1} proj •cto para ver logo quanto o 
1011 a.ntor ae dista.neio11 dos boB9 principias . li:.. V11.mos, senhores, um mom'!nto de ft"ll.nqnez1' t 
&ere.ea e largoa que devem reger a mataria· Concordemos que assim pensam . muitos •. Re• 

. (IMclo) ; . . ronh~eem de certo· o vicfüso systema dê tfaoa
lho em vigor· entre nós; mair é tãadoée má.o.dar-, 

41 .Todo aquelh que. por c011solhoa eontr11orio1 à ser obedecido,· inspir;lr medcr; · terror,- ser se
psz dn cotaniag ou· a ord-•xn: e re·.rnlaridade de lll\or de- bara.90 e outellot.diepM. da vont~~e e do 
1101 1erl"ip,, lhe l&'1!:r a pe·rturba.·9ilo 011 ft de~ corpo di:s outros, pór e dispór,. ou ser condesaen
organiz11:9·11o~ 1er:\ punido com soie meze<1 e. tim dente, humano, bene~olo, ma.s i.sto porque qa!)r, 
a:niro de· prisão a· multa corr 'spondmte à inet·ide visto· qu~. ei liio' o,o.iZesàe, ptideria sér' ty't8.ntio, 
d11 temp'o', Na re1ncidinicia, a: pGUS: serà- do da..: de·s!i_1imano_, .fj cr·ueI ! . . . 
pio~· > 

•· · d · · . UM- SR.· Dll:PEJT.&oo: ...... fi. :E~. éa.r'r'e°'il. ae éÓieá atJ., íUpp!i'iín'à' V. Et. o éaso e um jofüáJistli do quadro. "' 
1_0á tá .. s ~ma c?Íonia, v.etífiq11~ _irnll~ àb~s,o~, 
l!l'nE!i-1'!8' lild1gn!ldO e desvemíe· as tropeltas que la O Sa.· .E:\ORJ;'GNotfll1 ·T.üiziA:i:"= Pois·· 'ifti '(íS!~ 
ea.dão, tól'na.n'do' pa'hlicas ii. iiiise~ia: e· a op·pte!Í'- lllimênro· lrraúleiro rio à·ri'ilO' cl~ f8S4; at:ii:dà· ae 

sã.ó-que soffioem os trab&lbad<>rea daq.oelles esta- d;a·clltB a possib'ilidadS d~ ti~:O:if~ttt· ti éedél' ó 
bêleeim&ntos agricol>1s e qua M aua folh:i. conte coloria sem audieneilf sü&·,· 1nrm éonsuha' p1ev1'a1 
as deaâayas que obs~rvoü. Pois um hom.~m des- sem exame d'é condiçã'.o• alg'rini1'; êomo sf e1le 
tea será. p1Jnido com >eis roezes a. um ail.no de pri- fos~e iuna pr~priediHé' sobré ã qu1H 'há !fleti.ó' itb-< · 

-IÍÍo' & mo:r~ corr'ell;ion'derit:e á· m'efade' do- tempo, aolutCI direito' dnrttoJ~ álil'no!f e· annos'; 5 paio . me· 
11 n~ d'a'Pfê a\) ?etncicii'l' 'r .(ApDiarlo·s·.)· . úo> ~ ! · 

. Fim' tlm prlz' d~- pubfieidàde, como é'o· noBilcr, o S'I!.. ALMEIDA. NaGUEIRA.:-No ms.ximõ. 
sera possi vel e aci ceitaver enjeitar' í: tal pena· o · . . · . . . . . . . , ... ' ·-
~'dlidãO' p'l'ell'ianf&· é c"or'a.j1lso qmi' qúeiràl oomar a. . o ~It •. Esca·AG-NE>LLlll . 'FATJr:A.T.- Foss~ um-dl11 .. ! 
· 't' • ·mcetí tisê legitimo doâ'ôppl'imidos 1 {Apoia- (apot~e>s~ fo3~e llma hora· Um trab~lti.°ldol" q~ 

· ~~.t~ 0 e. · . . · . , Lem. digntdadé, mn _eúro-e-e"; .n~o; F_Ma- ser &Gm 
N_ii'O' li;. porvento.'rã, a impt"e'Dila ifüi doli grtD:le! 1 cq ui parado a- ~m· a-n1m~_t :rraernrel. : . .. . 
~ ~fotri.a"i' éi>nli"éci'd'oró!l'a~'f Umír dtt dsa;, &cm:to~ M;iffntt dti- ifiveffft' ~W• 
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, O Sa. E scaA:GNOLLX TAUNAY:.;;.. Concordo; nem• obae1vação é que as dacêpÇões que ~lheu e -os 
o nacional. Pois V. Ex. colloca o s eu compatriota p1ejui:.ioaque soff'rau n!o o tornaram inimigo do 
em t!ó · duras e triates <io;ildiçõés ~ Si ·considera estrangeiro. . ·. . . . .. 
o bwileiro digno ae seT assiin tratado, então não Pelo contrario, soube fazer justiça plena e com. 

· pertence aonamero do8 que acham vi<iiosissima a pleta ao fàzendeiro e ao trabalhador. Isto muito e · 
nossa org~niza~o de trabalho e procuram modi-. muito ~ honra. (Apoiados e apartes.) ·: . . 
ficaI-a:; ·oeve a.tá querel' retrogradar. (.'4.par.tes.) EsteJo.mos, senhores, bem certos .de uma asserção 

Sr. presidente, ainda outra disposição ferrenha., um tanto ingenua. A legitima bas~ p!!ra todos oa 
i.naeeita.vel, deste projecto, e que devemos, em sa.tis- contractos desta ilãtureza é a 11atisfação dupla e . re
fação dê nossos sentimentos, rejeita1.in Umfae, ciproca·àe quein a.lllga e de quem é alugado. 
do <JU9 é aliás ·m~rece.clor todo o coojuncto das·dis- o Sa. ÂLlO!IIDA NoGull:lRA ·:-Este argamento 
pos11;lles em debate, e aquella que entrega o menpr prova de m&i.s 
até.à época da maioridade a quem alugar os se1:1s O s· · E. • T · • N . . . 
serriçoa. . R. SCIUGNO.LLJ: • .AUN-6:.Y . - l eata.. e em 

· · todas as quest2les eeonom1eas n ao perturbemos as 
. Ora, senbore;i, supponh.a-se uma po?re creança., leia reaes·do valor. ; eBSa relação entre a procnra 
ligsda.d~e aidade de 10, de 8, ou a.inda menos,. e a olfer ta. Havendo muita procura e pouea·oirerta, 

· annos até à de 21. por um contracto destes· · • · o valor augmen ta ; havAndo pouca procura. e. muita 
O Sa. ÃNDRADJi: F1GU11:1u.: - ·Não ha tal dis- offerta, o -valor diminua. :Assim em relação a.o tra-

posi!;ão. · . . b'.'lfº· . E' impossivel ter sda.rios bai~os, sem 
o sa. EscIUGNOLLE TAUNAY: _~tá' aqui 0 pro- V!O ~nc13, havendo · poucos braços e mmtos que 

jecto; irá até li época. da maioridade . que1r&m empregal-os. 
Supponh11--ae, dizla. eu, um menor eontnctado Co1;00 pren~er um homem que v~m d~ Europa, 

na.quella.idade •.• O que será isso 1 Mas quero dar c~lll 1dé1111 mui.to assentadas a esse respeito, sup~..; 
que o ~ja aos 14 annos. Ainda assim, trabalhará r1~r sem duVld& ao geral doe trabalhadores do 
pélo"J11en0s 7 annoe, quando· o limite m1Lximo deve paiz• c~mo p~ndel:° nas malhas d.o;;aaa noasae 
ser de 5. · oppresstTas le18, e nao provocar log() deecont~nta• 
. '? sa. ÂNDB.ADE Ftainmu:- P~lo tempo que se do~:;~~~ 1ue repercutem na Europa de modo. muito 
estip:alar. . · . 

·E · · · " . . · O Sit. CoNTAGltll: - Acrêdito que ai li.ãó ti-
• O Sa. SORAGNOLL:Z TA.u~.a.Y:- Ate .à ~aiori- v1memos loi algamã. desaas a im.migraeão 11eria 

ndade, está bem claro no lJrOJecto. (N ao apoiados.) maior, · • ' 

. O Sn. ANDILl.Dx FmuEm.a. : ~ O artigo 0 ~ue. . O Sa. EscMGNOLLE TAUNAY :-E' a verdade, o 
diz é que o conuacto nio vai além da maiorida e ; nobre deputado pensa·muito bem. Si não quiz• 
.nlo diJ!! que dntànte a m inoridade o que aluga oe eemo• regulamentar ta.rito, si niio tenwsemoe 
aeua serviços esteja sujeito 8 um só contracto· obviar todoa os casos, procurando attender ·a . mil 

o sa. E~ÇIUGNOLLB T.A.qxu:-Está snjeilÔ. hypothesea com verdadeira casuietioajuridica,obte-
0 Sn. ÂNDllADll: FraaEmA:- Si 0 contra.elo fór riamos com as leis que promulgaa1emoe muito maia 

feito aos 20 annos, será por um anno. vantajoso• re8Ultados. 
Sinto, porém, sonhore11, n!l'.o p Oder ler todo o 

· O Sa. EscRAGNo'LLJ: TAONAT:- E ei fór feito aos officio do commeodador Vergueiro . · 
10 ann011 ·aerà por 11. No de1B11volviméD.to da.a suH idéas úo dignas de 
. (Oontestaçlfo elo Sr •. Almeida NogiAciraJ aceitação, c'on11erva sempre a preeminencia. de 

V. Ex. tornou ialobem evidente no seu projecto quem falla com a convicçll:o emanada do estudo do 
e portanto bastante odioso. (Apartes.) gabinete e da an&lyse pl'atica.. 

· Passo agora, senhores, a dar-voa conhecim.ento 
O Sa • .ANDR.ADÉ FIGu:muu:-Ba um deleito; mas da opinião de outra autoridade na .ma.teria. E' de 

nio é esse: é a inversa. um distincto c~religionario •neu. uma da.a pessóas 
. O.Sa . E!!CRAGNOLI.ll· °rAUNAY :..;. Senliores, ·ainda maia notes.veis da. proviucia de S. Paulo, mais dignas · 

nio. chegou a occasião de di1>eutirmos o. projecto, de· aprei;o e que em ma teria de iínmigração muito 
paTSgrapho p-0r paragrapbo. Limitar-mc-liai, pois; tem feito. Remo-me ao Sr. Dr. Antonio da Silva 
neata discussão geral a apresentar em g lobo a Prado (apoiados) • . Foi já representante da. nação, 
miliha opinião e a das. pesaoae as mais habilitadas, é digno de sel-o (apoiarlos) e o maia competente 
pois unem a pratica ao estudo e á thepri~ . (Apilrt~s.) possível n estes aesumptos. Teuham pois oa meus 

Como .contestar as palavras tão l>OB\tivas e leaes collegas em muito ·peso as suás palavras. · · 
do Sr. commandador Vergueiro ~Como não lhes dar Diz; s. Ex . (lê): 
todo o p~so ile que eão dignas ~ . 

Peçoao8nobrea deputados que attendam para a «·s. Palll~, 28 de Maio dcd884; - E:i:m. e amigo 
autoridade do nome que as aMig11a . Sr . Taunay. . . , " : . · · 

Eateja~ cortoa que esto cidadão chegou a taes e. Respondo â. sua carta de i9 do corténte,. na. 
convicções, depois de mui ia experiencia e cauteloso qual me .pede parn dar opinião e manifestar. as 
exame. · · IIlinhas idéas a. .r espeitOda ehboração.de uma nova 

E e11Sa experiencia foi ganha á sua cu.ata, com lei de.locação de serviços. · . 
perda degr099oe cabedaes. Os representantes de e Accedeodo de boin grado ao seu pe iido, li-
S. Paulo Sabem quanto é verdade o que digo. mitar-me-heia enunciar minha opinião sobreponto11 

. Toda•· a.sJorm_a., de colon~so.ção for~tn tentad;i.s wais impor.tantos da.reforma. pot• q1:1e d1!ye_ passar 
. pelo Sr .•.. Vergue1ro. e ae11 · illuetre pai ; e o que a no,ssa leg1sla~lfo quanto· á !11ater1:1,.opin1ão que 
honr~·:r. m,telligenc_ia desse liomem e ·o aeu gn.u de , 1ó 11óde reeommendat-se á&· pelll();la competentes 
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como · frnctó de algum& e:r.periencia do trabalho < :11stab11léca tambem a.. lei vigente a prislo pr~. 
livra nesta provincia. > - · ventivai.tõ a.o julgamento, quandO algiins'lOcadores · 

Vejam agor;i., senhores, si o Dr. Prado· tem ou collectivamente se ausenLarem semjusta." causa. ou, 
não razão de conhecer a me.teria. (lendo): - conservan:lo·se no predio rustico, não quizerem tra- . 

balhar . · · 
e Ha cerca de 15 annos que cultivo o. café com 

braços livres, na· minha. colonia de Santa. Veri'diana· Ouçam agora, senhores (lendo): 
isto importa .dizer, que os contrá.ctos dos. meu~ < As · disposições acima mencionadas como 
colonus, até 1879, er·a.m regulados pelas leis de ta recorsos.legaes para obrigar o locador de ~erviçoa 
de Setembro de· 1830 e de 11 de Outúbro de {837 a.c':unprir? s?u contracto,_são ·contrarias aos prin
sendo, então modificad!ls, segundo o regimen d~ cipu~s de direito que as legielaç~es dos povos cultos 
lei vigente. · · . · apphcn.m ao contr8:cto c!_e l!Jc~ã~ de serviços; ·e; 

e Tanto no dominio d11 legislação an.teriot como alem disao, na pra.boa. sao lnle1r11mente ine111.cazes 
no do actnal, jámais ·me utiliiei dos recursos1egaes para 0.:1 :fins a que se destinam.» · 
es~belecidos para gara.ntia da boa ox.ecução dos , Deci_da y. Ex. eia _Europa. não tem ra:i;ão; si não· 
contractos de locação 4e serviços por parte dos e com Justificado motivo que a Allemanhà, si não 

. locadores ; entretanto, ma.is. de uma vez 1·eria re- . no~ fechou de todo os seus portos, pelo menos ve 
corrido a esses meios para obrigai-os ao · cuiiqlri- · sa.hir com muito. suspeição OI! ~eu11 filho8 para 0 
mento dos seus contractos, si não entendesse que Bra.zil .... (Apartes.) 
o~ ~ecursos legaes_, ~é!ll de contrarios aos prin- o S!\. ANDA.UIE FIGO.ll:lllA.: - mo apoiado; elles 
c1p1os geraes de d1re1to con.sa~~. pela le~a- lá. sã:. 0 tratados com muito máia tyrann_ ia. . 
lação dos povoa · cultos, eram mte1ramente m-
eflicazes .. para o e:ft'eito de garantirem. os direitos · o. Se.: Escll.lGNOLL~ • TAUNAY : • , • que a 
e intensaes-'do loeatario. . Ital~a ultimamente pi:oh1bm termi.liantement• que 

e Segue.do a lei de 13de Setembro de 1830, que re· aahiasem para o Brazil eolonos com contractos ahi 
gulá.va. .os contractos, ha.vendo . adiantamento, no celebrados. 
todo ou. em pa.rte, da quantia contractad11, qr.1ando . . Senhores, em. 1859,_ o Sr. von der. Heydt, mi
o l~~or se ne~va á. presf:açio dos serviçoe sem lll3tl'o da Pruss1à, enviou uma eircula.r ó.s auto . 
restituir os receb1mentos adiantados e sem pagar ridades dessa na.ção em todos os portos maritimoi, 
a metade do que. ma.is ga.nbaria si cumprisse 0 para que proh.ibissem terminantame'nte a so.hida da 
contracto, .o Juiz de paz podia . constrangel·o a pru$aianos com destino ao Brazil, presos por easeii 
cumprir o seu-·dever, castigando-o correccional~ co~tractos que eram tidos como trafego de brancos! 

·mente com prisã:o e, depoia de tres correc~~es in- pois supflunham qu(l os colonoa uma voz aqui 
etlicazel'l, o condemnava. a trabalhar em pris:io até chegados iam ser sujeitos, mais ou menoa,1\1 penal · 
indemnizar o loca ta.rio.> e rigorea, que ainda infelizmente pesam entre .nós 

Estuda agora o Dr. Prado os effeitos da lei de •obre ara~ negra.. . · 
- 1837. Di:i: S. E:r.. (lendo): E, aenhore1, nlo vemoa qaala opinilo de · um 

· e A lei de H de Outubro de i837, só apJ?licavel eincero o a.bastado fazendeiro de S. Pe.ulo, que 
aos contractos feitos com estrangeiro, snJeitav& 0 implicitamente dô. razão équellat proven9301 'l 
locador, que ae despedia sem· juat& causa, á :prislo, . Pois o Sr. Antonio da Siba Pra:!o nlo proelamr. 
onde quer que se achasae, não eendo solto emquanto oom alto que ~ diapoaiçilea · daa noaaa ·leia de 
não pagasse em dobro tudo quanto develllle ao loca• locaçlo de aem9os do contrarias aos. -príncipice 
tario,. e, si não tivesse com que pagar, ierviria ge1•aee do direito, consagradoe pela legialaçio uni--
o loe&dor de graça todo o tempo que faltaS1e par& veraal 7 (Apart~1 .) . · 
o · complemento do contracto, sendo, na reinei- As queixas partidas da. colonil&Qlo alleml feita 
dencia, condemnado à prisão e a. trabalhar .em obras por aqualle 171toma em S. Pauló foram muitu, 
publicas, ou à prisão com trabalho I,>Ordous a.nuos. lato pertence à historia.. Nlo ha negai-o.· 

«A lei de 13 de Março de 1879 inspirou-se em Passaram-se, Sr. presidente, muito. annoa sem 
principies mais ·respeitadores dil. liberdade indi· que pudesse haver esse alistamento de trabalha
vidual 1 mas nem por isS:o deixou de apartar-se das dores allemãSil ~om o regímen da provincia de 
regras ·de direito ~atabeleddas pela legislaçiio dos S 1 Paulo ; depo!ll lançaram mão dos · italianos e 

· povos cultos relativamente a.o contracto de locação açorianos, mas hoje é recurso que ·jà vai faltan.:io 
de eeniços ... . . - . . " . aos nossos fazendeiros de li, porque o governo 

e Seguudo a. lei vigente, o locador que se ausentar italiano tambem se mostra disposto a não consentir 
do predio reatice sem jcstl). causa, e o q_ue, p(lr- nesses ~ontractos feitos ·'!;a. Europa, que .collpcam 
manecendo no. estabelecimento, não ·qu1zer tra- os su.bd1tos dàqoella. naçao em uma dependenei& 
balhar, íncorrarã na. pena de prisão por 5 a 20· quas1 que ferrenb e em algomas .das condições 
dia.s, prisão que se resolve pagando o locador seu dos escravos da gleb~, embora. temporariamente. 
deb~to, ou .lia.vendo. qu~m seja: fiador _por esse Já. aei tambem, Sr • . presidente, que .o minMro 
debito, e, não se dando nenhum desses casos, cum· portuguez chamou a attec.ção do seu governo para. 
prida a pena de pri!lão, .será obrigado a voltar ao o caso e ·reclama medidas nct sentido de se pro- · 
serviço. . · · · hibirem taes cóntractos laVradoa· nõe Açores e 

«Refuéidindo o locador em ausentar-ee õu em ilhas d~ CabO VerJ.e. · · · .' · · 
não querer trabalhar , é lhe' impo8ta a 'pena de Do mesmo modo o ministro da. He11pa'llha., 

0

ie-
prid:o pelo doliro do· teinpó da primeira., e si rein- gundo me informam, já_ ofiiciou ao seu . governo 
cidir segunda: vez, considera-ao ·o· contracLo declarando que .aqui esses colonos eontracuL<los~ 
ipso facto resolvido, aeeim como si . não ·ci.uizer ee ~m dado bem,.e articulam gravea: aéCOl8.ÇÕea, 
voltar ào serviço,. depois de cuuiprida a primeira nio querendo com razio .sor eon11ideradoe como 
é segunda pena. 1111cc6d.aneos:da e11craTidlo, s~jeitoà a<>· trà~to. 
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-5.62-
. e ã ~inu1n~ dàda àóa captiTo!{ e pã•dit~lf de por tal tno1o qaê o tfétt vaJor póde cfopliear 1 Qaem 
priaió, por qnal-iuer falta C!Ol'l'ecci.?Jlal.. , lucra 1 Só o gr•nde prop ·ietario, que do dinb9ira 

o ·sR.. L.1.c&DA. W1tR.NECK :~ G'oinmette lltlll que tivel." adianta.do füa asãiinjur<il fa.bulOBos. 
· graTide injustiça·. (Apoiados; ou.tros aparte&.} · · O -SR. Auts~tl-'- Noou111Ít.A. dá úlii âpa.rtEi. 
· Ox SR. DEPCJTADCl: -A.u.uaadeasaa prohlbições - - - · -o SR.. Esca.u:JNOLL'à T.\UNA.i ;- Reciamar. se· 

é ou~a. nhf!rea 1 Ém uui paíz, como o nosso, onde· ê · fiõ 
O Sa. EscFLi.GNOLL'lll TAttMAY:-V. Ex. acha sem ·difficil, tão moroi;a, a marchajudici~ria de qualquer-

. duvida que eejam.inWreaaes de odem· polit1ea-.:io~ lig.<iro pro11e1J10 'l O nóbrtt dsputacfo sem duvida 
·pe.izes e11rop_en~ i Poill tsve acredit!17 9ne os- i~ · ~1ti gra.cejando~ quando apre~eriLa es•a possibili· 
tere>sea tão ma11 de ordem human1taria e· com dade do pobre assa.la.ria.lo poder recla.rnar e co~
ruão. · - · . seg11ir· algama conaa. Sim,· é .<rracejó _e nadá 

Imagine, Sr. preaidente, .tnn _homem; chefe ele, ma.ís. · · -
familia, chegado da Earopa ~arrependi® do q_ue 0 -S:a; At.asmA._ Noon1a& dá um ~.;...Me, 
prometteu fazer, atado eoDiLndo por e&paço de . 5 r-
&D~a 1 .Que poaição a.troz i E que deeaníma desde ó Sa. Esé.iUdN<ILLE T.&U~ÁY ~ .- Seiib:o't'es, vói" 
·oa príroeiro1 momentos. . . . t&mo~, por~m, t carta: d'o' di~ti rtc-to·. Sr. Atitóufo 
.... ·.Servir assim, eó Jacob ; se"iu 7 anno~, e ain:la .Prado. Ella. nos iJlôstr'ad quáll~o Eira. jiistà. â ciPÍWIJ!.i 
assim ss via frustndo nos seus planos e desejos, dá Earopa a l!oss<i respéiCó (lt)': · 
P<lis qnu o s0gro no ficn não · lhe qaiz' dar .eeaão • A pana de prisão, coDJO meio de _forçar o 
~ia.· ~ e .º pobre do caítadó tsvé ainda que areal' loca:lor a preeiat os serviçótf uootraeta_des, é. A}• 
eorn ma.is 7 annos de arduo_ trabaJho (risa) para tentataria de liber.iadé individual• sendo principio 
eoasepir o.objeetCJd11. lflia- . prime~r• prédileeção': corrente em direito que nemQ ª" (actumpr~cis8 
Aqne!Ie sogJ!1 pôde bem compRrar-ee com algaa. competii potut, · · 
contractores de 1erviçõs. -.-

. M&â', St . . preBidenle-, colltinundo . 1111, _eoaN.lll e E' precilió n.&tal' tllin:b«m.1 qiie ~& im:f!ósBibili .. 
éarno ellas . Tão• muita lmrr.m1eutê 11 Eiiropa terá dad& material em. conetra1nget algaém à preittàt· 
ecbadct todos as meiOR, que ·at6 a!?or• 08 nadol · 8'!~il)oa, quando lilo' ó qaet' fazet. 
jpalldeg propriet.rioa suppaem naicos para-.alca114 e Os juriacon11111lto8 distíni'!e!ll eub•a as obl'Í~~ 

-prem tral1illladorea-. avm d6 fazer fructmcar u çõ~s de dar e ... de t'azel'". Em COllHqtienêia dai 
~· fi>nw11 ~ pt~jacc;lo·: -. primeiras. e em certo• caaott o de,·edor póle 11er 

. Enttefa.!l~o.· qttltr maia Just& ê afil'.!l'ata; é _a idda fo~ç~do materi~lrD•!nte a sa1i1Caz::r-sé por '!1ei6 .de 
qutt etrtrep tado·· & }a s econcnniea•. Abram a prtaao; nio asaun em c_o_1J.aequenc1a d'as obr1~~8'9 
psiz, e os braços laborí~oa afB:uirlO. Qaerer. po· de fazer,. aa qu..ea, ª?1 . caso . algam, _ . àdm1Uaa.t 
rém nrender destfe oe paize1· crn111atlllnlicoa <1 cooãr.i ng1 meo&o m1&er11l, e rnbora aa ·pari •s con
~01' Por> ~zo- · ~ Iongó, & . aJ1Dos, 6 'um tractantea tenhaD?- conco~ neUI\ conJiqlo. 9u~ · 
&bstlr tu. AlltUUs poderia cumprir a ptom'llla : a H re.p.111.a con~1a #. d1gmdack bumAn& e á ordem 
maioris declaral'.,e-badelda- log<tda1eonte111e. pubbc&.t 

o SR. A'ilo:un• F.GU!illli:- Oh! M11iw m•ioi o sa. E~OJt.tG1'0LL11 T.tUNAT :-· A\t•noão, met11 
&iúi. é o prazo ein ou\ro• pr.ista, · 1a1lhore1, p11n etle \Pscbo de ouro . 18): . 

OSa. Elca"<J"°"t,• Tml'f•n-Ell&lo clle V. Es. e E' ctal'O, polt, que a DOll& le-giafa.qlo' sobre 
a. legislaçlo de•~• paisM. loeaçlo de ~enlÇOI._ &anta a vigente! como a a:n• 

o- . . tnrlor, l'lt.belec~ndo a prido como meio- culfoiti:võ 
S1l. A1111iu11• °P'tau•llU. d' um •pa:te.. pa.ra obrlgat o loeaclor a preatar os ->etriÇOi coa•· 

O Sa. E10l\A&lf1>Lt.• TAu1tn:- 01 oontractoi t~c~ac!oa, apariou .. e dm: prhreipioe de direitó 
cl$ -~eeaçlo ~ 1erviç01 em Franç~ 1lo por orn applicuei1, 11111ta ma.teri:i, pe'la legisl11ção' dos 
aaflO-, ~ aaeim me 'mo pod~m 1ar rotoa quando o povos culto1. 
&&sa~ar1_~, tre1 mue1 •n~1~ declarar que qu&r e Todavia, cumpre noial', qoe alguma. razio . ii~ 
reaelrid1r & seu co•Ltac&o. - •eram oa uoé'.!Oi legialadorea· p~1-a. aasi.m p..-oe-eder, 

· ~ltttal'.lb Já értl FB~, e e'Dll gmwl na'ElffOyjti-, ernoo:ra não 1egoi1ae.no welho: ·caminho, 
._ Jldln~'m. !fm di•0 ito: ª.~ llW · ~lhottmen1os e E' preciso distinguir eotr~ o co"ntl'llClo'' d& 
qu. r~ttod~m', -~ fraetaa> d<t ~e'O esfo~~· AtJ ~m· loé_lliç'iá d~ .-er!l~ .. a •gn1ído' ~ J.Pnçãa e'Strn
~O!'td• tlfJ ptr~~e úe P'f~C~ de. I04c:i<J dl§ géira,· e'iiJós prtrim:pl-Os·ti'e'8;W' áé'ullà npOllto~, 6'G 
~. lf'JO ff di~tEt, e ri.a: ~el ,d'iti i& ~ Mll:~ço C"Clntrãe"ff>.·de· locaçãô' ~ $8tt~8; <jUlf O' &OsSO' l~is-' 
l.r t879',~n!luDl'lll· yaJav,. 61Y dr.:f • 6Jfte' raspoeltO".· . I::.Jot' q;uiz t~!Ellif. · 

(Apdrfl!,s • J · _. . . . . . . . e COn:fractd de.loaç:io de' iiemçóà' é· àqttel'to· péÍó 
O. ~- AL~DA NóGtttI&A .... H& ll legiil-al}ão qtial utda; d'as parfe'S.obrigã·se'&. fátel'pãra a ôut ta 

p_râl~ _ - - -, _. _ ·. uma co\lãa; Otl' a. preata-r:.IfiEi dgum sé'rtígo~ tne'-
- ()SR,. EscR-AGll'eLL .. T.Aul(.AY. ~gopponhs,'IM!'li · iia-n.fe ampt'eÇó cfonveneioucfo . 

. collega, Y · E'i. um cofono que ~.a·baJ.tu• l';t.annOe-f e Os direitos · e obrigações q,ue decorore-m deste 
q.ne mod1fiC!1- aa lavoura.e, que a.~·. tran11t'o:zna, que. contra-e~ são o& seguintes. . 

· con'<tl'Ge c-asaa-, qoe D>e"l'll:dra emifm d'é: mrf m·ol!oa . · . · . . . · -· · · 
· S- ~ris~e 1'.i:ltllt c!m qae- '1f é'4ta:f>e>fee8'1"-alf · ~ e ~à,ra; <> foel!d'Ot'• ~ direilo' <1-ssigir 6 pr~ dOs · 
_. ~l'ir~ ô seu cn11t·racw, qare· ~reifó" ~ e11~ Iler~ p~at>tdo .. ,. eor~.ndeadqo à eae·.dir"dilo 
~:~ ~. "l[5e11!1&ntlf ~ d'a s«ã boz "'°nt:tds · IS a abri~ d<Y loQ\ar'iO' p:tgâl' 11 pra~ c:o..., 

. 9..*'6 d'o6a ~%filo· "ao- mofo; ·em ~pria1fad'é' qtrl!-t1u1fca-.. ttra'étllicb,- · 
llSt ~eri,: ~ á-' tem · ene>-~. . . . . _.. .· _ ~ ._ ~ .. 
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~P!!-r~ r~g!ll~ :.&s~!!B. rel11çiSes civi~ e!ltre loca~rio 

ê lo(mfor a.' legislação aos povos culto. offerec~ ~· 
fl~s 11,~. ~r11n~i~ ~li part~ ]'l~'*ll,*n~~'. . 
• ~ ~~ ; <! ~qp.1r1Ft~. 4~ pCJ!-çio ~~ se~vi.ços 
r!lg:gl1~4g · p~~o n~•s.9 .~~~Hº• r~:r?el!;.e~~ ª~ ~~tro cá.racter·, l"~to como, havendo adiantamento de ª'11ª 
ga!L.~~~ pqr p~ft~-· dp' J~c~~riq~···oJiiCà'!i:ir" ~:~k se 
obr~g~1 l!'.'.frl ~ •P~E~ll~~~~te? · !: pre~~r 1'e?'pços 
~q Jgca,~lfff9· ma~ !!- prest11o~-os 4e· P.l?<iº 9 ~e pos
~ai:n-~He~. 11.egµ114,q o Jiraç9 ~g!!tr!t:~~g~ p~g~r ~ · 

!g~~I~~h~;\ii!~~t;;'~~te~~~· ~*ª ~ ~~rtes 
çq~~rJ!o!:l!!:J!~e~. ~J?2P.-'1-'r r~~~'*lll ?~ }g.~~~Qr' e ~9~~
tario maª .ta.i:nb:rn a.s de ni11t11aute e m11taar10. 
•u 4.' 'orfi"'se . ao'" ivers9.s' as rela t>"es "urldfoas""iííiii-e ·~ ...• , , .. 9 ".4. .. ~ ......... & •. ·.~ J.' ····· .. ' ..... . 
~~ pii:ry~~ ~pp,.t~~p~a~~~~ ~~r~~~~~ ~~'f':LD. e~~ .~s 
regr;•B pelae·qaaes e!'.l.'à.s tem de ser reg~lada~: 

f pa.~1, !'-. ·B- tt:~r~n~~. ~Mr:e a p.g~sa ~E!~sP.~e.a e 
~. gg~ J!.O.YPf S'4!P~ ~ r8!fe!!P ~~ l~Ç?;~~g d~ !i!~F'
y~g.011: ~ 

Q $):). •. EllC!l.A!7~0J..)'..B T#JlifA~ := P.eÇ,q ).9~!lo a 
a ttenção da· car:D. •ra. para o s,i:i~!lill~ .tr.ecqq. 

E~ um fazendeiro, m~i~ do que ninguem interes-
sadq II.Ó a-sumptii." q u'e falia (l~) : .. · ·· 

~ 4 pr~ ~o l~~~~r r ~º~!' m~~C! ~!! 9b!i&"al-9 .~ 
_ca~wípi~n,t9 •. 99 .s~~ ~q'!Hra~Jg? -~~p~~o ~ i;gssa 
l.e8'!-~l~~~~ _e ~~t~~.rJ!-µi .~~t~ 1.9.Gt"Ç~~ .• • 

· .... '.' lj:l"y-~n4q ~1!1P.<!~S~!l1~~~e .ll!-11.t~r~~!. ~~ o~r~g!'-r 
9 I!?.~g,or ~ ~!y.sti~ ~s ~~r.:;i.09~ ~9-~ª~~~99~ q9'!!-~~o 
.~}!~,. ~~· r~~iJ.~.~ a r~~9.• ql].'/-~ ~ ~r ~t~.~ li~-~ pe,a.a 
4n~~~o .Q/f~r~!l!l !J.C! .Pé~-~~~t.O. ~e !5~ ... r1., . ·pf!>ra 
com o creilur~locatal"10 r · · 

~·-~ ~eíth~~ éoru~.~H~e ! .e1 ~.a~t? .ç ~.e.g~~I~.ªo.r 
re,cpµhl)c~µ a. ~~!'ffl~!-!?~~ ~e~.s~ F!l~!m.Q q_f1~1 ~-ª 
segiiiiifa ràín~1denci&, <:onsiderou. o contra?~ fE.~,o 
fag;o r~~ç~v~~o ~ . . . . ' 
' !- &q:j f~YRr ~es~a .9P~'!pão ~e~os !!' ~!~.er!~D~!~: 

~ M~í~!?~ !~~e#e1ro1J il."m~ p,r.~~~11-c~~ Jef4 l'.ec9:
rido â prisão dos seus ·colonos ,cgffw. ~~W da .Q~~~=
ga.1-os ~ C!!-mp~ OS RS~~ COD~L'!l~tO!J ; $ntrotaiJ.to, 
n~ éollfi~ ql!a tenha~ ob~1dq ~eau1tadoa H~~·
!atrioí do emprego .deua recUl'!IO extremo. 
.. e Sdvo am' ou outro caio em que da prisão p~de 
surtir o etreito de1ejado, em regra ella 11ó serve 
parà d111111.ereditar a coloni•âça:o \lartio11la.?', a.pro-
1eo.t.a.ndo fal '&mente o colono po~nte o estran
geiro com.o · um pariá da aocipd~Je bras!leil'jl., 
quaai .a;1ui• p. arado ao 89.cravo. e eajeilo aoa r1goi:e11 
~o ~lll;!! l~gi11l~~q ~ªll~.ci•~:~ · · 

O Sa. Escu.GNOLLE: TAu~.a.Y:-Tudo iaso ~ i~ 
r<1spon4ivel; sob~etudo quando ~ttendermoa !J.Ue 
são· razõ~s produz~fa~ po~ quem ;t.nalysoa 11s cousas 
e· 011 ·fados no gabin~te da'e.sl:ndoa e, .o que ll).á.il! 
i1nporta~~a ~; nó· te~~en~ .d~ pr,~tic~. Ali ! q~
tos· atráz:.os nos ficarJ{llll dispe1u1aioe, SI todos 011 
nos1.1os fa.zende~ros assim pepaaasêm 1 · · . 

Q11ç~_I!l. p 9Hllli4i~ . H~ )!,q'll~% ~µ,jgp .i~~~rlll!Bes 
intímamente se ·gam a. esta·qu_estão: 

p sit.·~~QJi:RDA. w~-;~~ :~~~~ ~IH!lb!lm ~!Jl.º11 
interesea.dos. , : '· 

Q Sa~ füt:B.~GN!>J.Lll: T.a.U?f~'? ;=V~~JJ~ q~ i um 
espirilo 'superior, ~ll!Jl ltnCa)'llinba~11 lio lesta.rJo 
!ll!l'lll-~ de prQ~leEJJ.~. f4rif>.'• .qJt.~e qh. ~er~!) .. ll. , qaa 
iJ~Jlij'~ ~º!°hP.11 ~4os ut11is e j~~qe.~~'l".e~~: 11.~~ Je_~:
~fo~~, ~ ·q~9~ p,~~UJ.q.~!h pód ~ J~rra.r P-µ:i~ (}Pl!u.~91 
uqi& '~~t~IÍÇ!b, q11,~ ~!}~~1 ~a ~rll~1p1~~q ~9ª 
~~~ j~zg§; !JC~f~ · ·!~9 ~Q!!-!l'@P~ '!Qlf P!"9l!!'f9~ 

interesse•. Peço a camara. qu~ ~ê p 4.al'Mq fll.J<>~ 
~-é~L~· paj.ayr!l-S; q~e. ~ão·4~ ru~i~g aj~~Ç!l ~lP): 

e ÇQm ·o ~e1'.!lpo, o .c.\l*it~tQ ~~o~~~ cW!i~!r~!' 
.com ~füpt<ÇlPn~ }e P~!lµ~i!-'P. a.~ Jocaªop !!11- d,G 
de'ª p •recer: · "211.l'.' ~~o, .d,eytpJP. poll~!-'~'111i1=al} Jejs 
que B'/.t>'íe~cionareI1,1 a. intr~uç~ ~e 1mm~~ tn
t~s, o transporte ~rat~it9 destes d~n~ro dq p~i~, 
pehs estrada.e tle r~rro e companhi1s de naveg~ 
ção ; a.divisão da.terra culti.\"a.d~. otfdrecelldo ao 
~w,~igr~~~ l!- propri~ià. t~ ~J!q. = rt imf!l~gi.:t.çio 
e11po~~ri~1 ~ff:l~/:91 t:QI!). !<?4.aã ~ swi~ ~P~Y.~YI 
Y.1/-l!-~ªG°llª~h . d s p J . d t 
~ 4 P_rorip.c~ '" ~ . : .)·u1'!1 ;r~".9 ~. ~ !~~ 

u. !Jl.ª.· l~i: q. ç.!l g. ~T.ª~ . .: ~~ .a.o. ' . H!}.ll)l.8'. r~!l .. ~.-ª.· 9 ~Sllie-~µ .. Fl' 
~ s~~ p~s~g"',IP, Pfl Pl?~!.9 do -~!9 '!Lrqi:ie ~ R1tr9~ 
·~i.<i . _o.g p.e ·.sa.pto~. 9~P.-. 1lD1 • . P~ssº a~~~P.f P.4.g 11P 
seiltidj) ~~ ~t~rl!-~~ ~ rn~1m~r!fçàg .eBllJJ~p. ... 
~~ll.~ ~ª~' 'l'?IP.dô off'e~~~e~ ~.a1~r .~ faorf}p ao 
~~1~~~pt~· q~,e ~e ~e.e~~"'!-8;' !- :S~~-li-F~ -~ ~~-~ 
cgl?}g peqy_eno prpprye~r19_. . . 
· " A~si01, tu~ç fa,.~ e~p~r:~; .Hu~! ~e9~~9 ~e P.9W~9P 
ano.011, ne11~a. prov1nciJ1., a icnangração fornecerá 
aos calliva iores de càfê os braços d.e· q.ue 12.êcê:ssi
tar&m, sem que oa locaJ;arios tenham -niaca>1sida~ 
dei a.-4.i~~r ~µh!liro 1,10~ ~oc~rJ.w·~~· _ · . 

e ~~ãp,. os çql).~r~ct._o.~ d.e ~o.~Ç,1!9 d.e W.YllN?> 
f.erão ~~gull!4p~ ,e~4us1va.ll/o~llt~ P:'l~ r~IFfl-ll ,~ 
cfüeitq Pf.\JPrl!'~ .~.s. .~~~ P/ª~e_riª, 4~P~l!l.~~.9 
~-~!lg~sJ!!-.ç!a .ª~!'-~~~' a9e .Q!' ,CO~J!~cf..[JS'~g)'P M~l}.
~l)J~Dt.q .e~g.Offi par! gar~ti!- .di? ~.~gF:{o~lr 
taar;u>.> 

O Ss.~ Eii.c:;ftA.GllfOI,oLJ: T+u~~! : ,~ ~~ Y.Q~ q_ue 
!1-CRIJlPa.nh.o 4~ ç.oi:11-~ão! JIJ'1S~. ~i., P.P .. :rem ... ' .~ .. ,~~ 
_q ~J?.g.~ ~ u~ P.!?~~o, ~. µiW:1}1da4e ~baqJ.ut! ~ 
p~i~!IO d.O C!)l~l}O~ por ~ fa.l~ R'~e e)),u ~9llf.
~etta1 llJl ~~~{>l'llJle!l-.tO .d.Q seu con~1·~:!l~~ • .O :q,ij.,6 
lucra q f~111a11-de iro QOm meijel-:0 1:1ª c~e~ i J!), p,e,
guo.tq mai•, 61Jl que e•tado dco. & fa.~~l~ de,~,g_IJ.eJ.
gr•oado 'I fJ q11e 1&r• lil!Ua., 4ura.nte a ~»~a~c~ ,d.o 
chefe 1 E, dem•i•, q~uto.I ~a$03 .de ye~~~GU'IJ ~!l-
j~1liçl!- pode~ .d~e 1 lmHi~'ª 110.e flll~. te 
ileclara aoenta um bello di• o qu.e o·. f.tz~l}..~ml· 
por qutlquer motivo, en;re em d1md11o fobre a 
r11rdad,e do11a alleg~gl'lo e n'~ a~it~ ~·c~~Pª :_ 
eia arm~d~ um pequeno conl}~cto, .q/1-e ~ti.~ .119y.cp 
pódli Aggrnar~1e, lical!-d!) o eu roJ_>eµ ~p.Je~~ ~ P.;r,1.
aão " • !aa!i).ia ~. ~i9~ ~~q~~ç~p • . ePFIBM~ P. 
reconhecer que n~ i;11tar~~:r ~ª11J.9!1 lll8/.~}~~! . se
:Q.hores feil i~~~ ~ q~~ Éº~ª ~e ~ey~~ c~r~r m·~ 
ren~s e eubm1ssos. . 
· · Q11.S.l g iiaiiLimea~o qu~ ~ t.odo.~ !!.S!'~~ inj~ 
ti9a.d.os inspirara: o. Brazil 1 Só afastamento :f~!:~ 
tipathia. (Apartes.) · .. 
. ·E' a ve~dà.de. senhores. O noilso ~zenwro, · 

aen hor absoliltó em sàa. z~na ·da ~cçiM?, em· g~ri'l !Í 
bom~' ~ones~ e j!)l!ticeiro; Ina&z .B~ não f6ra ·~~~e· 
o• caraeler do ~razifoiro?_ po~eria 1~u~IIJ?~nte ~~r 
mau, oppreseor e tyramncg, que as leis .q~~(lo po
él#lriam ·contra ~lia. (~partes.) Çra, força: s~o~
feasar qae istó é o~ ~atada d~ CQI/-~ tt~ :p.s. 
t~ye~: 9 ·P'?~r~ -v~ve i. :rnerce ~ n~o !!_ d.?. fO-

· aeroso·. · 

·.'.º ~:a: r~~ S.!'U.~~j:":" ~~nt- ~~r~&sn ~rido 
precisa. aar molLO vadio. . - . 

· º .. Sn: ~-ii~ª~l'!O,.l~L~ 'J'.i.u~~:f· .. ·: =- Ptl!I!-. h lf.~~ 
~d~~ com ~-~ ~~~o q•~11,m,~ 4~ ir,paJ!Jg, . . 
~nf~ô.Jl9~i:~ ~us~: 41ffi_al, g• R-P.f!IO!! ~~l!f ·je 
!!rp~ ~~~Q~]l]O~. 1~~ .. ~mÇJq11 ~:-91 BB9-. 
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- . tractados~~Onalq~er ~~.nt\ic.· tó, ~r ~enor:. q~e _ae~::·1· -~~h~r 9ue seja, :nem d e longe lhes pôde ser coin-
põde-dar a parte maJS ~!lc& 20 dias de pl'leão. E" par;i.do. . · . . .. • 
q11em sahe da ca:Jêa:depo1s 4esse · tempo e D.ão se Conlractog. celebrados n.a ~uropa e aceites .por·~ 
•cobarda,. com p911ca; cousa para. ai.Li. vol~a. ·i s. to gente que D.ão esta em cond1çõo.11 de lhe medir a. 
,j da natuteza das cousas numa.nas. ." · significação de aua naturen; 8ão ine::i:equiveis. 

CI SR ." p A,ULA. SouzA. : .:..... Mu, ai elle n8o qu~r . Para que pois llavemos de man.tel-os .! . · 
\raba.lhar, ó que ee ha de fazer! ~prese!ltam um !'t&qu~ à ~lbe~e, e _sem a 

· . . · maxu:n& liberdade nao ha imm1graçao poasivel. 
· (Ha ol'tioa apartes.) . . E' este o"eixo de túdo .. O que deve.aios fazer e 

O Sa. EsCB..lGNOLLE.TAUNAY :...- Mas torno a ao que ·devemos aspirar, é franquear. o paiz á 
perguntar : o · qne lucra. o f&zendeiro ~ Saciar . entrada de opera.rios e trabalhadores, ·que depois . 
um& vingançuinb& e nada mais. Lucra a disd- se ·entendam directamente com aquellea que. pre- · 
pUna, dirlo f . Eie ahi"sempre a idéa. fatal, oriundii. ·cisem dos seuà serviÇos e façam, com pleno eonhe
'd1>11 nomsos ha.bitos de lidar com escravos. Querem ·citne!l'to dascousas e das condi~!Sas econoti:iieaa do 
fazer · doa e1.tropen1i entes que, maia ou mGnoe, paiz, os seus contractos. Assim não havsrá posai-· 
aub~tituam ·o negro, qua.udo·.elles sabem resietir bilide.de desses conftictos; que ta.nto "-epoem contra. 
e sotrrer, · com a cabeça sempre levantada! nó11. · . · . . . . 

Em tudo isso, qu~i que me apavora' o esfa.do Na.da niais. Mas, querermoe -manter esse detes-
moral dai; infelízG.9 familias, quando isolad118 n'um .tavel sy~tema qne ~ se~ve p~ra nos amotinar e 
paiz desconheeido para ellas, vé.111 o seu protector de~acr.e~1tar quer a 1mm1s:rac;ao quel" os fazep.-
natural tratado com tamanho.rigor ! · deuos, e. trabalhar contra o Jllcre~ento deste pau. 

· . · . . • (Apoiados e aparte.s .) o.sa. PAULA. ~OUZA . -S1 fór VlClOSO deve ser Sabemos, SI". presidente, quão parcos sito OI 
puuido. (H"a muitos . outros apartJJs) salarioa pagos nir. Europa .. M.aa ~to ê conaequencie. 

O. SR. BacaAGNOLLll: TA.UNAY :- .lsto serve pa.ra .dr. abunda.ncia de população, cousa que por cá nos 
afugentar do nosso paiz quantos queiram ·vir falta, e portanto é um argumento contra a mo
p~ra. :S.. E! depois, _pa.ra. .que me.ntermos em ~ossa.s dicidade do prego do trabalho. O oft'ereeimento de 
leis c!ispos1ções a.nt1path1c8'11,completamente 1nexe- cel'tas eommas na Europa parece gl'&llde remune
qnivéis que só serVem µara dar cópia, aliá!· iil1iel, rAção ao colono 9ue suppõe logo que vem aqui 

· do nosao caracter, da nossa. índole e do.11 nossos ganhar muito d.iDlieiro. Uma vez, porém, chegãdo 
C08\umes 1 (Apartes.) ao nosso paiz e ao facto da noua moeda e outru 

V. Ex. (p11ra o· Sr. A. No!JUeira) parece lgnora.r circumstancias especiaes em. que no1 .acbamo11, 
que a capital. de S . Paulo está cheia de colonos tem razão ~m declarar-10 ro.nbado, e ~f.bl de1Q'o1to 

. que. ae a.tiaenta.ram da. fazendas, que não alo pr'.>íu.ndo einvenciveld91!-n1mo. Comprehende que 

. acctonadoe, que n~ dão ~ntas a.. n.ii;iguem, e que, V&l ler explorado e por ClllCO aDDOI. ( ApoladOJ li 
.entreta.nto, (!e acham na. ·1mposs1b1lidade de tra.· · aparte•.) • • . • 
· balhar na bvoW'&, porque a· lei de locag!o de Os con111lo1 devem exphcar tudo 1uo, diz o 
serviços declara que 03 colonos, que não apresen• nobre deputrulo. Mas, ~enbore•, o po11ivel que 
tarem atteeta.doa de que cump1•iram todas u cl&u- elle~ 1e dêm a e11e t.rabalho r Reapondam 1incer~ 
slllas do3 aeu11 : compromieBOs primitivos, nlro mente : é poaaivel f 
podem 110r novamelit.e empregadot. ( Di1w•so1 Estabelece tt.lllbem a loi vigente a prialo pr .. 
·apartes.) Mas ai 011e3 compromiseos primitiv<11 vantiv11 ató ao julgamonto, de maneira 4ae pa.ra 
Dlo erlo j111tos e equitativoa i o infeliz oolorio ha umo. le8'i1i.~1o e1pecial. 

Sr. pre1iden\e; ai nd1 tive1semo1 vcrdadeirag (tiparto1.) . 
co111ençtses u1entaclu nt1 conTeniencit. reciproca O S11. ANounm Frau•m.A:- A lei do i87Q do 
ena a&&isf19lo de ambN u p1rte1 contraetaatse, tem a prislo preventiva. ?du, para o~ ca1101 em 
hoa.veramo• jà obtido ll!lplen-iidoa re1ultado1. quo alia é a11plicanl, todu u leQ'ial11çõe1 a 

Com a bella indole brazileira e a fertilidade do 1ôm. 
nouo aólo, é incrivel que onasconeequencias na:o O Sa. EscttAGNOLLE TAUNAY :- Como nã:o tera.1 
ae ho.uve11aem já produzido; maa acredito que o que· _Ouça V. Ex. o que diz o illustl"ado Dr. Antonio 
nos atrua ê a Vlciosia1ima lei de locação de ser- Pta.:lo (Zê) ; e Estabelece tambem a lei vigente a 
vi.ço•. prisão preventiva até ao julgamento, q oand.o 
. Nada. peior do qa.e suscitar sentimento"~ de ".pre- alguns locadores. collectivame·nte se ausentarem 
potencia. ate nos homens mais cordatos e pacíficos. sem j11sta. causa., etc:» Veja. aliás V. Ex. o art. 

E' . essa. lei que perturba. o caracter dos faien- 76 da lei de i 5 de .Março de 1879 {le) e· Sera:o 
deiros, é esse systema pernieiosissimo de con- os irifract ore1 detid,t>s atê ao jul,qamenlo. > 
.tractos :firmados na Europa, que dá a uus extremo o 'Sa.." ÂNDRADR FlGUJllJU., : ~· Isso não e prisão . 
. arbítrio 11obre outros, que aceitaram compromissos preventiva. · · 
.cujo aleauca nio comprehendiam bem.. · · 0 Sa. ·MA.n.TxNDo CoNTA.~IW : _ Nem· é o1.ttra 
. Eia ahi, senhores, o ponto a que quero chegar. · 

·Enttetanto; na propria. provincia de s.. Paulo couaa • (Apartes .) . 
temos exemplos íructiferoa e proveitoso~ de jor-' ... o Sn. P.1.uLA Sou:u.:- E' umainíracção ; e noa 
:naleiroa estrangeiros pagos a tanto por· dia.. Não casos de iníracc;&o ha prisão, . · · 
lia a menor queixa.. · · O Sa. EscR.A.GNoLt.E T.&oNAY :- Eu me estribo, 
-·Entre parent~.11 meus, sei ·ae alguns que em- senhores; na opinião do Dr. Antoni? Pr&do,_qae 

pregam de11te11 homens· na lavoura, lia llasta.utea deva ter estud:i.do e e!tudou perfe1tamente a. 
· annoa, sem contracto algum. (Apartes.) · E são questão. E' .ta:mbe[Q formado em leis e esta,· par
. concordes em declarar que o \r&balho escravo, ·por ~to; no caso d~ <\iatiil~ todas 88Sas minucia.s 
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que tanto peso têm aoa_ olhos dos baeh&reis em 
direito. Em todo o casô e o certo .é que o homem 
v1i.i" para a cadeia (riso) esperar. que decid&m os 
competentes, si ella teve ou uio culpa, noa con
tlictos em que eativer mettido. 

Temos na. provincia de S. Paulo . carioso 
exemplo do que seja. a. applicação da l ei de locação 
de serviços. 

Um fazend~iro, aliás homem notavel, e que tem 
trabalhafo muito n~sta eapecie, julgo11 d·~ver 
praticar o que !'- lei lhe facultai'&. Refiro-me ao 
Sr. Visconde de lndaiatuba, pessoa digna eea:i 
duvida de "respeito p~lo muito que se tem esfür · 

· çado a bem da solução da trausforcn11ção do tra- . 
balho entre nói. lnfelizm~nts não póde ter o 
orgulho de d :zer colll.O out~Cls adiantados fazen
d eiros daquella. . baila provinci& d~ S. Paulo, que 
não pôz ningaem na cadeia por ca.uSJl de duvidas 
sobre o trabalho. Não; S. Ex. usou e abas.ou 
desae direito e, 1enhores, não podeis imaginar 
q11anto1 gastos iufroctiferoa fez aquelle distiuc to 
cid&dlo para levar a.va_nt~ aq suas idéas. O Sr. Vis
couda de lndais.tuoa. mandou psr11. a eadêa. turmas 
e turmas de·. colonos, e naturaL:nente algumas 
vei&s sem lã omita razão . 

0 Sa. ANDllADE F1GUBmA : - Não apoiado ; 
sempre pClr motivos jusLissiwCls, quero crer. 

O Sa. Ear.IÍ.A.GNOLL'.BI TAUNA.Y: - Supponhamos 
qne sempre fos11.;,, por motivos justíssimo, . Mas o 
que aconteceu 1 O que adiantava ao eerviço d:i 
sua. fazend:.1 que QS colonos fossem mettidos na 
c~deia 1 Havia não pouco~ que ficavam 60 dbs 
o.fio na pria/lo, e o fazendeiro via.se priva:lo do 
concurso desaes homens, com grave desgoato 
do1 comp:inheiroa, sujeitos ao terror. Qae 111cro, 
poia, tirava o propriet·1rio de tudo isso, obrigado 
a pagar a nlimenhç!o doa presos e perdendo 
1empre aommaa importantes t Acredito qae hoje 
S. Ex. ablndonon esta p ratica. Adaptando, pelo 
contrnrio, oa meios brandOI o auuorio1, verá 
doreacer aa aos.a aoloni.la, o que segundo mo 
aoneta, j á aconlece, ea~n lo alie novamente om 
via de enriquecer. S. Ex. é digno dos fwore1 da 
1orte, poi1 reoonhaço qne muito tem \tub,1lhado e 
tent:ido. 

Senhore1, oa ·adis.ntâmentos de dinheiro feitoa 
para. a passagem doa colon01 dilo sem d11vida alguma. 
ra.zà'.o a esses que q11erem algumas garantiu p!lra 
os diapendioa feitos. · · 

Ahi não ha. reme:lio senão concordar que os 
· fazendeiros têm certos direitos. Ma.~, Sr. pre-

11idente, vale mAie a pe11a abrir mão desses di
reitos, em rala.çiro a. alguns trabalh:idores 
recalei tr .. ntes. do q ae Uli!l.l' dos rigores da l~i. Não 
ha fazendeiro intelligente que não reçonheça. isto. 
Em t11rmas de 100 colonos, perderãCl 20 ou 25, 
ma~ o~ que :6.ctrern, r3conbecendo, de um· lado, 
a prndencia. e moderação do amo e a a_em ra.z!o 
doa a~ulariados imprudentes, trabalharão com 
maia go1to e auim compensarão a f>llta da.qUJllles 
que romperem o seu contracto. Auim é que se 
lefam europeus e não á val~ntona. E' melhor. com 
ben<ivolenoi& e grandeza d'alma, pqrder algumas 
1ommu já adianta.du a influenciar darnnosa
mente o espírito do uma. colouia inteira, E d imais, 
tllnho?es. ee911 somrnu 1erão taes, que jastifiq uem 
medi.das extrem&s1 O que se d~ presenteme?te, é 
que 20 011 30 descontentes ou incoatenLave1s se 
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ratinrn ·e: quebram· violentsmeute OI .s111, eot\• 
tractoe ; o fazsn leiro O> d~ix• partir e fie& com 
o ·re,ito doa: colonos, e11jo trabalho remon •ra am
plamente oa ga.iitoa fõitos com s.quelles e m:i,i1 eom 
os que se por.tam bem. 
· Na província de S. Paulo tem-se dado muitos 
destes factos. Appello para. os meus nobr11s 
collegas, representantes cle1sa província, qn& tanto 
apreço tne merece. Si _alguns colonoe fogem, a 
ma for parte fica, e e~ta. trabalha ai nd& mdllur e 
Hbe faze~ justiça ao se11 amo .• E' o que 1em acon.· 
~cido. · 

Na. província do Rio de Janeiro, ondé -as idea1 
estão maia atrazadas nesta esp·•cie, o qne .iuccede, 
quaei sempre, é retirat-11& a totalida.de dos colonOl!I, 
e então o prejuízo é total. 

. Ora •. senhores, tenho aq1,li entre mão, um_ con• 
tracto da- . colono~, por parceria a.gricola, muito 
curioso, assignado por um proprietario da. pro
vincia do Rio de Janeiro. V. Ex. vai onvir·clau
sulas que, si parecem favoravGis ao eontrz(ltado, 
são ferrenhas no fundo quanto possivel. Por 
ex11mplo: O c0ntraeto durará lO annos . Eia ahi o 
colono preso á terra por espaço de iO .annos. 

O Sa. PAULA Souu :-A d11ração por iO.allllOI 
é maia util para. os ·colonos do que pa.ra. o la· 
·vrador. · 

O Sa. EeaiuGNOLLlll T.&.UNA.Y:- Mu, 1enboM1, 
para. q11e legislar deBBe modo, impondo aos outro1 
Mrt11.s .condiçõA1 de vida, quando elle pôde querer 
ter outra 1 O europeu o que a,pin é a eaea a.ato-
Mmia cp1e nós lhe queremo• conteat&r. · 

As leis dG locação de 1erviço1 que temo1 pro• 
tegem os fortes e dei:s:arn sem defJsa oa fraco•; 
procuram forlifiuar, quanto po11ivel, 11 garan• 
tiae aoe ricos e .abandon1.m completamente 4 1ua 
sorte oquellea que entram Do ajuste com o aeu tra.
balho . 

Baeta ~on.1~dll'ar·que o art. 28 da. lef Tignto 
Clbriga o colone1 a dcar retido, pl)lo «>nU'actador, 
um, dou1 e mnifl anna!, alêm dOI cinco do 1eu 
cornpNmiuo, conforma 0 11 aorviços que elle ftc11r 
devendo, conforme a 1emma de que tiver em 
iebito, (Ha ~itfer,ntes oparto1 ,) 

Mae, Renhor&1, o loaatario que tinr tido um 
bom colono por cinco annot flca miüs do que PllO 
com a excelloncia do servic;o preaia.do com. as bem· 
feitoriag que traz: o trabalho int~lligente, e i1to a 
lai ab1olutanu1nte não coneideroa. E como 18 
arranjam &slSll.ll contH de d~bito 7 Na. veod·1 ·de 
generos ou ~uaesquer obje~tos, quantos abueoa ae 
podem da.r 1 Quem :6.scali$a esaa.s relações do 
credor para. o ·devedor 1 Preciso ter am conta este 
fa.ctor. D~pois, senhres, qual é a paga. mais com
mam em todos essea contractoa de servi9os i Na.da 
maia de 20$ por mez. 

Ora, esse preço será eompe11sação et10Uativa do . 
trabalho, do serviço e11rope u, no BraziU Já vi 
contra.e toe feitos pa.ra a prClvincia. de S. Paulo, em 
que o con tr ·lCt~dor dividia o prazo de· cinco an nos 
ein dous, um de doas e outro de trea, obriga.ndo-.a· 
8. paga d~ 14$ mensaea no primeiro prazo! Ora, 
conrea~in que isto é abasivo. 

Fazum, comtudo, nler a qualidade da moeda 
em que p1.ganm, intitulandõ-& moeda bruileira 
(M dilferentes apciTln), maa nlo falla.nda em 
papel. . 

Bem Rei que têm sustento e têm roupa ; Diu 
ainceramente, oe deput&dos da naçlo bra.zilei~ 
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~m 1884·po:lemconcordar que 14$ .por mez seja 
remuneração devida ao serviço de um europeu que 
lealmente queira. Lrabalha.r 1 Si .s.asim o entendem, 

· então declaro com .toda a sinceridade : a. nação 
braiilei.ra. aio.da. não está. decidi.da a se adiantar 
pelo br~ livre. 

'Sim, confesse•oos que a a.spir~ unice. é vi
ver-se do esforço dos oa tros para ter exiatencia. de 
n&babo, de eatrapa, no gozo do absenteismo e sem 
Sê ünportar com o suor dos tral>a.lhadores. (Não 
apoiados.) · · 

UM SR. DEPUTADO :- _Que e:ugéração ! _ 
· O SR. EscuGNOl.t.J: T4UNAY -: -Não ha exa

gêração, ba muita verdade no que digo. .Aliàs a 
instituição da eacr$.vidão inocula. pessimos habitos. 
Isto não aoffre duvida.. 

Mas então acham os nobres deputados que 
14$ mensaes por dous annos ó 11iuita. conta. ~- E' 
justo 1 Querem fazer entrar em conta. a pb.ar· 
macia, alimentos, etc.1 Mas, porv2ntura, estes 
aoccorros não aio dados aos escravoa i-

0 SR. M.&.R7IM FR.L"icrsco FrLBO : -Mas es"tes 
r ecebem tambem os i4$000 ! · 

·O Sll; EBCRAGNOLLl!l T.AUNAT: - Eis assim sem• 
pre a equipi.raçlo entre a.e duae classes de scrvi
çaea ! Sempre es~a similitude do trabalho livre e· 
do trabalho escravo. Desanima. a quem al'gumenta.. 
E, entretauto, paroce . que nínguem deveria . m:r.ia 
desconhecer o mundo de considerações que 011 
separa.. Ah! ·o e1cra.vo não recebe i4$.000, por- · 
ta.nte>. o colono que recebe esse dinheiro é muito 
feliz !. Sempre o mesmQ modo de encarar ae 
COUll38 ! 
• Entretanto, apezar dos vi.cios ino::ula.dos no 

eapirito · brazileiro, todos já reconhecem que o 
t l'8balho livre é muitiesimo mais vantajoso que o 
trabalho escravo. (.Apoiados.) · · 

O Sa. PA.uÚ Soou: - E' o que q11aremos e 
para o que trab&lbamos. . .' · 

O Sa. Esc1U.GN0Lr.E T.&.úNAY : - N.lo conside
ram os nobres deputados o capital , que n!o fru· 
ctiflca, immobiliaado no escravo, por maia haho 
q11e seja. o seu preço! Tudo deve antrar em linha 
de conta; a obrigaçito de zelar ca.11teioa&mente 
·• obi-B os escravos, de manter ferrea diaciplina, de 
pagar feitores , e outru muita. despeza.11 que com 
o trabalho livre nlo te rc razão de ser, 

E o risco hoje que aam duvida alguma corre 
a vida . doa fazendeiros e dos feitorea, a tireoc
cupação constante em que vivem, o sobresalto daa 
familias, não rcpreSenta. wn · oapita.1 ímpoyt.ante, 
voltàda a. attençio piu-a essas graves, mas infru
ctiferM questões pelo @entimento da. conservação 1 
(Apa.rt~s) . . · 

.Ei&. porque. tanto me esforç~ por co111b~t.er e~ta.s 
· lel.8 que .litis impedem de eah1r de tão eer1ae dün

euldades , leia condemnadas aliás por homens pra-
ticos que as .declar8.m viciosisãima.e. · 

O Sa. P AUÚ Souu. : _,.. O Sl'. Antonio Prado 
referia-se li. lei de 1837 . · 

O Sa. Eaca4GNOL't.E T.&trNA.Y; - Perdão; V. Ex, 
nlo atteude11 do. q11~ jll. li. Falia da. lei de i879. 

A deaculpa que o Sr. Dr. ·Prado acha é llO& 

t.dia.ntameuto1 do dinheiro, •1•tema contra o qual 
sempre. me pronunciei. (Apartes.) Mas o que u 
))6dã . fuer 1 . perguntam. 01 nDbr• depu&ad01. 
l>enmoe ad<Jpt&r 111edidr.a larra.1, chamar immi-· 

grantes pela forçã dos elementos que póde ··otra
reci;r a naç&o, o~ganizar e · avigorar os ceiltros 
de attracção, . a.b.ri~ o paiz á. aBluencia. de . braços, 
dei:i:a.ndo q u~ se estabeleça. depois o equilibrio 
entre a -procura e a olferta. (Aparte$.) Serà longo, 
demais 1· Moroso i Em todo caso é seguro. 

Acreditem os nobres deputados, que me hon:
rarn com sua aUenção, não haverá. serviço maia 
a.1!8ignalado ·feito ao pai.z e 'tondent~ a encami
nhal-o ao seu verdadeiro incremento do _ que 
aceitar o · projecto qne tenho desejos.de offerecer 
ã consideração da. casa. : - ficam revogadas t~ 
as leis a.té hoje vigentes, relativas a contractos d e 
locação de serviços. · · 

O $ot. M&.RTIM Fru.Ncrsco Frt..s:o :,....;. Complete o 
pensamento . (Ha. outros apartes.) 

O Sn. Esc.uGNoLt.E TAUNAY:-'- Não duVido 
deinr :1,, à.esembléas · provinciaes · o cuidado · de 
legislarem sobre o caso; organizando tribuna.ea 

. ruraes com rec!lrso para as autoridades qué deci
dam, sem preven~~ de classe, as questões sobre 
Joeação de serviços. (Apartes.) 

Si 1izermos esta. lei, teremos da.do n_m passo la.rgo 
na. senda. do progresso.. ·· 

O S:a. PAULA Souu dli um a.parte. . 
o Sn. EscuGNOLl.E TA.trNA.Y : - Nito sei cómo 

V. Ex. póde dizer isto, quando a sua. provincia 
natal tem. legislado no sentido roais la.rgo e gene· 
roso, a neste assumpto mostra- que comprehend!!u". 
os verdadeiros interesses americanos. · 

O SR. P AULA. Sou:i:A. ~ - Mas a. provineia de 
S. Paulo ní!o é o Bra.zil todo. 

O Sa. Esc.uG.NOL~ T,&UNA.Y: ~A provincia de 
S. Panlo é .a minha grande esperança e jámaia 
me· eançarei de lonva.J..a. Pela 111a bella lei pro
vincial facilita r. vinda do i:mmigrante, paffr-lhe 
passagem, nilo eliKindo retrib11iç40. Eia Jé. um 
grande resultado. E de quem vê adiante ~o dia de 
amanbi e sabe que ha mil meioa e modoa da 
pa.gar uma divida~ quando aa traLa de uma nacio
nalidade e eeua .11&bitantea. Eatejain bem certoe 
que ·os 600:000$ qae ella cona&gl'& pra eue ter
Tiço, imitatid1> o feoando eseiuplo do Chile e • 
Republica Argentina, hlo do render immenu
mente e em brevi11imo tampo. Quando tod.01 01 
eul'Opeus e11~iverecn locialiaai:lo.e e trabalhando, a 
rench da provincia nilo s.ugmenta.ri., e muito t E' 

·íntoitivo. 
Senhores, putama. deite principio e base : :nlo 

se faz ímmigração earopéa sem liberdade ; fóra 
disto nada se consegue esta.vel e util. . 

.Abl'fl.moa lealmente o paiz, fa.cilitel!loil a cor
rente immigratoria e depois formular-se-hão con
tra,ctoa na.tnraea, asgentes no contentamento, na 
boa. fá e em -vanta.gens reciproc!\S· (A.part(ls .) 

O SR-··· MÃllTIM FRANc1sco F'ILao : - Mas pro
hibem a sahida doa portos da. Europa. 

O Sa. EscuGNDLLll: TUANAY: - Veja.moa &.gora 
quanto o projecto do nobre deputado a.ggrava 
os onus. já penosoa da. lei de 15 de Março de 
i879. . 

·O Sa. ALMlllDA NOGtrll:Ill.4: - Não é meu só ; 
teve o •ublidio importante de illuatradoe col· 
legu. . · 

O Sa. EloLlGNOLL• T.itJNA.T: - Vejo intolii-
ma:ute o nomo de V, Ez:. ' freDte .de tod01. . . · 
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O Sn. PAULA Soou.: - Infelizmente Dão; é 

um serviço prestado. . 
O Sa. E sCRAGNOLLE T.A.UNAY: - O§ fo do pro· 

jecto permitte oa contractos por · escriptora pa.r· 
ticulfll', ao passo que a. lei, em sett arl. ~·. e:s:ige 
elfcriptnra publica. E' porta ab~rt.a a toJos os 
abunl)ll , · 

O Sa. PAULA SouZA: -Levem suas testemu
nhas, e não. :fica sem garantias esse contracto·. 

O Sl\. EscaAGNOLLE T.WN.A.Y : - O conLracLo 
feito por escriptora publica deve obedecer ás dis
posições da lei ; mas na. escriptura pa.rticula.r o 
convenio póde torna.r·s~ foonino . contra. a.quelle 
que não estiver a.o facto ·das nossas cousas . 
Perguntam como~ E a questão de cl mbio 1 
(Apartes .) 

Basta a diíferença entre a moeda corrente no 
Brazil ·e a. de outros pii.izes. 

As oscilla.ções do cambio não são graves só 
para os g randes capitalistas, mas influem dire
ctamente sobre a sorte do colono. Basta ver como 
em varios cont1•actos fazem soa.r esta.a palavras 
moeda, moeda lm;uileira (r~so) co~o si o metal 
tinisse. · 

E entretanto depois é que os colonos vêm que 
que recebem papel e 111io muito limpo. (Riso .) 

O§ 5o é de orna gravidi.de transcendenta.l, por• 
qué prescinde da vontade do locador para a trans-
ferencia do co.a.traéf.o de loca.ção.. . .' · 

O Sa. .MÍDaAt>J!l ~~TJJ:rllA : - ·A lei da i879 
consa.gra1Í esse pr1nc1p1a. . 

O Sa. EscR.A.GNOLL» T.1.uNAY: - Nlo a1ioi11do, 
no § i1 exige-se o apra.!l.imento do locador . 

M.a, sellhore1, o qae· ó isto 1 (Jpartes.) · 
E' a escravidão brane11. (Apartes.) 
O projecto d' o JIOller de tra_nsferir o colono, o 

trablllhador, como 11 fosee· um bem movel, · 
O Sa . ANDRADE Frnu11:1aA: - Nilo ó o traba· 

lh11dor, é o contraoto qua elle fez: observa-se D'l 

Europ1. : é di1po~iç!o universo.!. . 
O Sn. EscaAOXOLLE TAONAY : - Disposição 

geral no. E11ropa1 meu collega. ~ ! E' impos
sivel 1 

O SR. SoAl\EI : - Como eo ho. de transferir a 
terra 1em 01 tl."abalh&<lore3 1 (Apartes.) 

O Sn. EscnA.GNOLLl!I T.A.UN.U :-Mas consulte-ao 
o colono. Pois ha leij11st11 que permiLte esta subor
dinação da . vontade alheia J . O que é ieto senão a 
escravidão 1 (Nl!o apoiados.) E' a mes~e. cousa : 
é :i. escravidão branca. Dispor assim da von· 
tade de homens livres é simplesmente inqualifi-
cavel. . . 
· Eu me collcieo, senhores, na melindrosa condição 
de um contractado.· Conheço \lm fazendeiro, tenho 
nelle confiança., faço um contracto, locando-lhe 
011 meu! serviços _; esse fuendeiro porém, ou 
arruinado, ou por qualquer motivo, descija trana~ 
ferir a sua fazenda a outro que não conheço, ou, 
a.inda mais, que tenho na conta de· homem ruim, 
J?Or não cump~Íl' a sua pa.l~vra, e gozar de má 
reputação : pois 4!u, par effe1to de um contracto, 
eal.ou obrigado, sob pena de cadeia, :i aujeita.1'-me a. 
esse novo amo, que Diio me merece senão preven· 
çGe1 e antipathia Y Esta e:ilgencia eó pdde ser im • 
posta ao 6Scra'°, só e só l 

O S1t . AurntDA Nooui:1aA: - Em relaçã'.o a. 
contracto> para serviços domesticos as observações 
de V. Ex. têm todo o cabimento ; ma.s em relação 
ao serviço agricola, não. . 

O S11. . EscRAGNOLLE T.w1u.Y: - I~to é escra.· 
visar brancos, é p1•ocurar só ver nos trabalha
dores da Europa substitutos do negro, isto é que 
fa.r. com que o Brazil tenha na Europa tão .. má 
fama. E não ha de ascoimar·se dessa pecha, em
quanto houver vozes autcriiadlUI como s. di:i V .. E::s:. 
que defendam meiido.s tão absurdrui, e, permitta•me 
o termo, tão indignas, contra as quaes protel!to com 
a maxim:i. energia. (Apar tes.) . 

O projecto de V. Ex:., portan to, é muito mais 
oppr.1ssor, muito mais ·vc::i:atorio do que a. lei de 
locação de serviços de Março de i879 E como 
vem o. nobre deputa.1o apresentai-o como passo 
dado no caminho do progresso e no sentido da. 
garantia de ambos cs lados contractan tes l 

No § 6°, o projeclo, aggrava a sorte do locador 
com dous terços do preC}O da passagem que elle .é 
obrigado a pa~ar, ~·O passo qde a lei exige só .o 
11;igamento da metade . 

Veja-·ee mais esta verJa.deira monstruosidade : 
A lei vigente abro ~asa margem ao locador: ei, 
chegado e.o Brazll, não quize1·. prestar serviços, 
fal-o pagar simplesmen~e o ,que dispendeu, mas 
o projecto do nobre depu tado autoriza o juro · 
de 6 °/o sobra o debito total. · 

O § 30 do art. i9 da lei prohiba e nullifica os 
contractos que exigem j uros; o p-rojecto do nobre 
depubdo estabelece o juro d!l 6 ~[. . . 

Ainda m&iil: o projecto, nessa ing lorla tentativa. 
de enloiar pl)r todos os meios e contra a. sua. -von
tade o europeu, esta.ti.e, no § 7°," 12 º/o de juros 
para nquelles que tiverem debito e romperem os 
aeuli contractos, qua.ndo a lei, no seu ar t . 28, não 
exige juro algum. Sendo o juro legal, o jaro do 
Estado, de 6 º/o, a.utori:l:a V. E!:,, meu collega, o 
fazendeiro a fazer 11sara. E' ou não verdade.7 

O SR." PAULA Soun: - Mas em que caso ~ 
V. Ex. deve di ier. · 

O. Sa. E scRAaNOLLB T AUNAY (te} : 
~ § 7.0 E' licito ao locador estra.ng-eiro, côntra• 

tado fóra. do Iwperio, chegando ao Imperio, maJ! 
dentro de um mez depois da sua chegada, romper 
o contracto com o qual veiu, e celobrar o utro com 
terceiro, pa!llndo int?gralmente as passagens, 
todas as quantias adia.nt!ldal o mais o juro ·ven• 
cido á razão de i! º/o llO anno. > 

E' o que ze ch$ma proteger o fraco contra o 
forte l Parece irr isão. 

A lei mais equitativamente só delarmin.a\-a o re
emboho do dinheiro ga.sto. Agora. vai-se além, 
e qu~ndo o governo brazileiro paga 6 •/o de juros, 
consente que de um infeliz estrangeiro se queira 
çobrar.o dobro, 12 °/o. · . · 
· Ainda. mais, senhores, neste projecto, tudo 
quanto é juros é augrnantado, estabelecidos outros 
pa.ra casos :a;i.ão p;evii.ltos _na lei. 9ooopulse-se o 
art . 28 da le1 de fade Março·. de 1819 com o§ i3 
do projecto. . " . . 

Chamo aio.da a attençã:a da camara. para o § 15 
do projecto, que 1ó servirà ·para as~enl:ir .melhor a 
prepouder<!P?ia do proyrieta.rio. poderoso e ,rico. 
Trata-se âqu1 do assahnaào nactonal. · 

O Sa. ALMlirn~ ·Noommu. : -Tambem nlo acha 
convenionto 1 
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~ O S.a.· EscRA.aNox.t.• TAllNAY; - Nií.c> e.c:lto. O SR. Si>AB:i:!I : - Mas não .estão a.rma'.los
(Apoiaclos.) O que faz ·esta di8posiçio da pro- assim com capan!{as: n ''º e ex~cto. V. Ex.· 
po8ta é transformat os trabalh 1dores .nesses ca- conhece, por e:remplo, os. fazen leiros de Vas
pangas que rodearam os fiuendeiros durii.ute ta.atos 11ouras ; acham-se ellea arina.~os com. capangas~ 
annoe e ainda os rodeiam~ (Apartes.) o· Sa. E.;cÚGNOt.Ll: T ,rnN 4 y : _ Conheçi;t a. 

UM S.a, DllPUTAOO : - Acabou-se ha muito m.11it.o11 e os tenho em optima conta. Estàll 
temp1>. combat•mdo o projecto em dis<lllssão e ach.o 

O SR. EsCRAGNOr.u: TAUNAY: _De certo a qtte impugno o§ ib com boa.s razõe.a. Em logar 
Iei. eleitoral modí:fiçou isso ; m'•s aa condições es- de s~l' um beneficio real feito aos agricultores, 
peciaes. em que noB 'nmos achar no paiz trará. é porta a.berta. para. o ab"ueo. N~m siquer se 
novamente a capangagem. excepLua. o Lewpó de guerra., de maneira que 

Eu explica.rei porque. cada. esta.bel 'CÍmP,nto . agricola pó:le tornar-se 
um a.sylo de simples ·NfracLarias ao eerviço das 

O Sa. PA.ULA SOUZA·:· - Não ha me.is isS<>. armas. Emftm, senhores, si eu íaese e:r.aminar 
O."Sa. EwGNOLLlll TAUNA.Y: - O § 15, senbo-- todo o projecto füra. um nunca. acaba.r. 

rea, fa.eilitará. o :.eu rea.pparecim~nto. E' justa- o SR. Loua:e:Nço DE ALBUQUERQUE: -Maa v. 
m·&nt!I o que ma,is deseja o proletario é a. isoin~li.o Ex. exagera. 
~aerviç_a militar, Estií. prompta para toda enbser-
Vienc~ aos poderosos. O SR. EscR.l.GNOLLlll TA.UNA.Y : -V. Ex., 
·· E· nada. peior do qne _essa. subordinação. meu colle!l,"a, não im 1gina a. idóa. que se faz na 

O pequeno- proP.rietario o que mais de~eja é a Europ-i. de•eas restricções impossiveis e anachro
independencia, a aulouowia, o uso da. dignidade, e nicas que tentamos conservai' a todo o clll!t0, 
nunca essa protec~ão que rebaixa. (Apartes,) O SR. Lotr.RENÇO Dlll ALBUQUERQUE da· um 

. · Pois bem; nos devemos modificar esea tendeu- aparte. ·· 
eia ·do11 noaios prolet.arios. Vivem quasi todos o Sa. EscB.AGNOLLE TAUNAY :- Como ministro 
em uma. dependencia borroroza dos fazendeiro:t, de estr•ng. eiros que foi, s:i.he v. Ex, d·is ordens 
sujeitos a todas as imposições. 

Qaem _Dilo asi!istiu, sobretudo nas antigas épocas prohibWvas dos governos prussiano e italiano 
eleiLoraee, á entrada, nas cidades 0 villas do i.nts- a nouo respeito, provocad<s por esaea · pessimos 
rior, de alguns rieassos, verdadeiros senhores contra~to~ dll locação d~ eerviç()S. Si não. cnidar
feudaee, rodeados de pagens e capangas promptoa mos d& sua revozaçi\o ou regul.lrisação, conformG 
para, obedecérem, sem reluctaacia, a toda~ as or- o eep"irito justo de. 1 gialação un.iyersal, tereaio11- o 
r:tena de quem lhe• dd, .não 0 pão, maa 8 farinha desgosLo de ver mais outros pa.faes fecharem ali 
a o feijão 1 !. , , (Apartes). E' a verdade. Não portaa da em1gl'l"l.ção para. o Brazil • 
. eugero. O SR. CAMA.aao : - Não ha um aô que a 

O. Sa. L1toPOLDO CtrNILI. :-V. Ex. está commet- possa. permittir. 
tendo.a maia gra.ve injustiça. O Sa. EsctuGNOLLJ: TAUNAY: - Fefü:mente 

O Sa. EBCRAGNOLLE T.ltrNAT:-Nito senhor. V· Ex.. vem em mell aoccorro: ji\ eatou sem 
Rtpito, Sr. pNaiJente, es~e e1tado de cousaa forças. (Riso.) 

modilico11-1e um tanto com a !Ai eJ..itoral. Os O S1t. CA.MA.l\GO : - V. Ex. diz mnito bem : 
capangas foram drattpparecendo, mas agora rea"• o. emigr11ção r>ara o Bratil vai-1e tornando 
pal'ecerlo e muito n •tura.lmen~e. pois, os faz ·n· cada vez mais diillciL 
deiros, ameaçados em suas propl'ierlad~e e ate· n11 O Sa. A?oloa.-i.ns FtGUBnu.: - E' por ou~roa 
rida pelo direito d~ con~arvação, do sertia te mo1ivo1, de or 1em militar e econoinica. 
ipnnn, terlo novamente que ro.iear-!18 dei"as · 
verda.dsil'wl goar~llS pretoriana.e,. com;•o8tas de o SR. EscRAGNOL[il T.U)NAY: - As maio-
bomens dQcididos e pagos ~ó para laso. (ApaTtes ,; res prevenções ~ão contra. o Brazil : ·aomo11 um 

pah de eitcepçito e preeiaamos A todo transe 
. O Sn.. SoAR:u:- Felizmente não ha faso no moddlcar easi& tJpinilo. . 

paiz; Digainos a verdade : as nossa.~ leis em al~ 
& Sa. ESCliGNOLLB TA.UNAY: - Não nutro pre· g-ans as11umptoa nlo slo eympathicaa. Estas de 

vençõea co.n_tra os grande·.ª propriet.arioa. Aprecio 1· ~oc~ção .ª· o projacto em diseusaão no1 pr~· 
O& seus serviço& e· os· admtro; mas nlo ha ·ctuvid" JUdtoa-01 enormemente. (.Apartes. ) Não- saio 
q,ae. si não. fosse a in 1ole naiavelmente mani» d1.1hi. . 
e, bondosa doa brazil,iro3,· os a.bnsos seriam Não podem os em~grantesa.ffl11ir para um pa:iz. 
medo;nhos. (Contestações.) em qlle se usa, pelo menos· na li.nguag~m, da 

·São fo~tos · sociologicos não ha contesta~, Com lei,·de t;l.nfa oadêa. 
o p<!del!· que têm· os fazendeiros, concgntr.a.ndo Quereis t.rabdbadore11 l Activai· a .conente immi-
em_ ai todos os graod.~a. meios de acçã·1, é de gratoria:.. N.ella. acharão os.f1zendeiros eite.ellentes: 
].)aB!JJ&ry q.uão. pouco abusem. E' O·. ma.ior· elogio. au:r.iliare~ •. e esses· homens, só-ptesos pala pabi.vra.,· 
queae lhea póde ia.zer.· (Apoiados.): . ficarão sat:sfeüissi.mos.· . · . . 

O q11e é fóra de duvida é que esse estado de: ·Nada. des~as. im~oai-Çõae ferrenha.a, injustas1. 
benevolencj& n•taral pôde modific&l'..O· d$ um. de8118t· ~etP.rmrnaço_es carrancuda& (riso), qtte 
momeato para. ocitro'. ( N,i,,. apoiados.) os prnpr1os fazendeiros. l'econhecem, não poderem: 

Poi• · i po'llinl negar· q u• a vida doa b.ien• ter raalização pratica.. 
.àil'OJ hoje ó: muito pre~ria f Bastr. ilto p&Mlo · O Se.. C:uu.1100 :- No R.io.Griwde, a corrente- · 
P:~.eliS-pNlllanat iup •tomem- pl'IWÍdR• da.i.mmi1rr..ç1Gelltâ ML-•belaeid~ e- alo> ha. llmll· 
Cid. . . · ld lei. Côr• do regiinen comm1111t<. · 
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: O Sa·. · EllClUGNOLLll TAtmAT :-Euctam&nte~ arti.sticas ama h&bit&çãc> d8 .S. E~. ou do seu. 
E MonÍ:evidêo, • Republiea. Argeutinll, oa Esta- · re<pei.t.i.vel pa.i. · . 
dos- Unidos. o . Chile .. nio têm 0011.eeguido enol"• · Pareêe que depois ~ algum tempo eese homem. 
mes . reaQÜa<fos 9 Nu iiaas leia de locação do eomeço11 a. cla.1.utie&r ll1). serviço,. e en.tio o oo~e 
eerri.ços, não ee fali.a. nunea. em pr.ilio. · dep11ta.do avisou-O. · 

O Sa. C.t.MARG() :-Nunca.· . < Olhe q,oe você "pelo Sllu contracto está sujeito 
O. "' • •• · F N · a. var-ia.<i pena.a e até á pl'i~io. ,. "ª· .=<DRAJ)JI IGUEÍl!.A. :- io podem dei:1ar Vejam que se de tralava pessoa. jà basta.nte 

da ter. · · 1i· "'- b · t · . . inte 1gente; na.v eri> um po re serv1çà ro.stico, 
O Sa. Escx.tGYOLLll TAw.n :- V. E:i. e~tude : algc1m trabalhador de enxaia; não, ·ere. um ar-

a. legialaçiia franeeza ~ 911'.eontrarâ ahi a lei rB'Bu- · tis1a. O primeiro movimento de11ie foi · àe sor
mid& em dons artigos mui Bingeloe. . preza e d1n•idli : e lmpossivel, SJ!clarooa elle; ao 

O Sa. Ll:oPóLoo CiúNIU :- Baata qae a; lei . me11 con\ncto nio pôde han:r titl cl.•us-ala. e Ot 
garanta as claoaulai1 do contracto. (Outros · nobre depolado. coirfü-.cnoa o q·ua dJ..ael.'8. 1em..
o.part1a). · · brw qQe lhe lera cntdadonmente todo· o ca~ 

O SB.. Esc_uGNOLLl!. TA~T :- S_enbóte~ .. ~ : 'ragtc'~tro teim&va insisttmle' : e Não ha; la?~ 
qua t!inos tido n.11. materia. IWlo !eLll ca_s1USti- : não póde haver~> No dia. seguinte, voltou xauit& 
caa. que. tudo. qua1oin prever e com. mil hy· ! acabranh1iido e confessou.:. e B' ver-Jade-,. mas 
pothesu. : 1iucerllmente eu não sabia o que· aaaign~va..> (ApaT-

Eu mesmo custei a. lei" com atten~o o: pro- tes do Sr. Almeida. ~"log1<eira..) 
jeeto com todait as saa1 dielmcções e· eapeci- Aprecie bem a cama.ra toda: & succe·,sa:o de 
fieaçOe11. E· um· immsn!IO eepaDtaJ.ho. g.oe 88 impreasoes q.ue 89 prod'uziram no espírito cra
ergne a.nt& oa olho!! d& mn pobfe hom&m, at!li- quel12 homem. Primeiro a d11.vida, a ~rteza d:8 
rantado, que pN>Cltl'a ~el'rlço e nlo> aab& o· q&e não estar. aem crime·, ~ 66 por &ltaa, sujeito '
eDgem dei~ e o qnt asai·gns.. semelhaJ1te pena; depois o S:Jbr~ e o tértor. 

Qaantos nobres deputad')a nto leram ttma. Si elle tivesse coo.t98tádp o nobe~ . depu~o,.. 
vez Biq·1J&r- a tei d~ leei>çio- de· Mrvip de- i5 de por má fé, por velhacaria, nãQ 'ª·"ª fügct tela 
Março do {879, qua.ntos 1 ! Acredit" qu• m·uitos, cons~llar o $&u COJltracto e não voUata .cre_elatar.ga 
boje rne&ruoo. no dia lia discuaaão, não sabem 0 . veoo•~.º· ( Aparte!J A. irna,desculpa fol 11;1gen·ir1. 
teor do p!!oj.ecto. em. debate. Além· dó ma.ia,. é mas m:n:ee_ra. Devera!· a let ~~ " pr.~eg1a. El'll 
:maaaao\&, (RiH· 6 opart~•. )-0 contractante, torno · um dorm1nhóco e &Ó aos v1g1fa&te• e que el!'& 
a. düer-. ll&o· •&be absolutamente 0 que va.i : snceorre. _( Aparles.) Jillh, .aen.hores.,. . n!? s&b1a. 
uai)!'n&r. Si e&tá na Europa, só olha pare. 0 o· q~e &SBlg&avft. ( Apt.1rce1 ita· Sr. Alnmda Na-. 
preÇo por que pa.garão os 11eua serviços e acre- gv.eira. J 
dita que e mtúta coua.,. devendo aer cl.'I ouro 011 Ora-, me11 collega q,ue.ntu VHP.I, qu1._ntas •. 
prata a ta.I moeda braiileira (,-iao). Nlo u.he de ap1'89en~ndo-se-no~ um. pa.pel • . JM!t o aa.1ena-
ni.ia nada . : mos i. fo .101 padrinh •• e d1im- noe anepen-

• de111011 ' J;. me acont~cou ilto, 8 creio ~1l0 
Quando- ell& chega ao Bnuil e co11119'- a. prestar cout todos oa nobres deputadoa tem 1e cJ-adõ o 

ffl'Vi90'f H lavoui"· é qu& entra a. var a m •smo. 
dil!·:enç• doa ctlculot para a realidade o ent.ila O pobre b.ornem ignorava a quanto' 11& compro.; 
ex11gerr. oa 1eu1 deegost~1, achando immensa mettera, e 4 prova oatà no 1u1to d." que se po .. · 
sua deiigra~ . e ir.rouiediavel a po1içlo -q1H1 111iu q11ando ae viu chegado 4 coirlingencia. de 
acei~ll. •. · peoa Lllo gr&n la, que o punha em d·oloroea 1h• 

O Sn, L110POLt10 Cu:-11u.:- Ora, mo11tr' m•<Je pendoncia. Ala.rino11--ae e pei\iu a intervençlo· 
damuiada.muta· esigentei; os factOI o proram. ·do digno p•i do nobre deputado qne, com l11uva-

& Sa. Elot\AGlCOLt.• T.AUKA.Y •••• entlo. ffCO- vel nobr<!lll, decla··ou que em elreamstanc;• 
nhece que 18 f:anileu ,,_ tal ponto que, cbef· aliuma aoria applicado o ca~Ligo cfa prislo. O 

h . q11A aconteceu,. yiorêm, é qae cfeeda eeee dia 
e ar.ri.mo d11: aoa. milia em um. paiz dallCC>D ee1do a 1ualle artista. não preatou m:iis pal'a llD.da, 
póde d.,ixar ao abandono os. entea: que lhe do· abe.trtfonou ct! seus· de•eres e•foi·s• einborai. 
mais ca.ros e ir para a cadeia. onde-, da:las cert.1111 
eircwn~taucias, ftc8l'a: m ' Zl!S in.tairoir: Só pensar o Sa. ALWlllllA. NOGU:Z:l\A 3 OUTll.01 sas-. Í>ÊÍ'l1• 
nesga posslb•lidade, senhores, não aca.br11n.ba um UDOS- dito . apartes. . 
homem 1· Só. coaf.eas 1 r a~sa desg:rs.çtula l!mbordi- o SR< •. Esc11:.terror.Li;: 'I'.&UN.tY:- EeU.Ya per.di.da 
na-ção, em. q.11~ se·, aeha, não: é c a11.11<1 de desalentO' todo: o- gQ"'O· pelo• trabalho-· e ~ro·ida. &. cen·floo.
e: desgosto· 1 GApa-rtes-. ).SeJamoa j.ustos.. çai. Não podis haver mai& cord• S11idad-e- de· rei.. 

euando- m uito- di·r&:>» qne- esiJe: infeliz fói "i- çõe .... IellO é mu~ to natural DO e&.rllcter· munltll(),... 
cmoa ãe. eu:a impreridenci1l,. pois• ein. gera•l et· Por.-mah moralidade: q.u& &i<veea&~ a:quel~ tra.Ji11& 
conll'".iCtado s6 abre o,. !>lho!· qwuido chega o- doloroao devia grandements m~n-lhe a.&--
momenfo ~ elatma (aparle$) e- da. cria&, No) mais dole'~ · · · 

. proc&le á• toltlaS,. qlla!lt áS.C"g&q;.. o sn:. PAUtA. Som:~~-Éts Ullt griliufe- nilíaeo. .. 
'l'enlio,. Si-.. pr' atds11te· que ll!Jferir· 1l1'ftl esem• não passa-va; diat'lr. . · · 

plo curioso que me foi contado pelo autor do . . . 
pr.ojeoto-·· imdiaco1.--1o. . · O Sa. P:s:NrDO B.~nnao1Jhat.D11:PUU11o•dlo apar-

Oi nobre, c:fgputa.:Ju. Jt81'l!OIJl>Drl' qu• ti.1'9'1S elll llllll' . tee. !1º meamo· aen l1·Jo. . 
cai.. 1lm.i u•ta co:n«a-cuado dec ordWm> j&:. el:avad.-" . e Sai • .lilac8"00oi.WTJttJN.u:- llfa., rt cp1•·ter-• 
poia, 1e ~clll~~IBtc:oalpilllilnS i ganho o nobre dep11tado (dirigiMNd d•"-
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·Almeida Nogueira) met1endo esse pobre· coitado 
na cadês por ser dessidioso nos seus trâbalhos ~ 

:Não teria ganho muito mais, appellan.do pari: OB 

sentimentos dignos que todos os homens têm em siY 
( Apa,.tes .} 

O Sa. P AuLA.. Soou : - Este individuo que 
V. Ex. quer defender,_ furtou litteralmente o 
dinlleiro do nobre deputado. (Apoiad~s e outros 
apartes.) . 

O SR. EsORAGNOLLE TAUNAY: -Tenhamos 
:m.ais complascencia e 01 resnltados aerão lll.e
lhores, Não façamos adiantamentos. Eis e. 
qaestio. Continuemos, poréw, na analyse do 
pl'Gjecto e chamo A attenção de VV. EE;ic. pára; 
o § 20, que dâ ao locatario' o direito de fazer 
cumprir· sentenças sucessivas por uma· mesma 
culpa. · 

O Sa. ANnttU>J: Freu1mu.: a.. A raincidencia 
n&o é a meama culpa. 

O SR. EscRAGNOLLE TAUNA.Y': - A pena de 
prisão, q.ue, pelos arts. 69 e 74 da. lei de locação 
de serviços, era de 5 a 20 dias ou no dobro, pelo 
projecto do nobre deputado póde ir até um anno ! 
Vejam 16 que perspectiva, qu,e futuro para o 
t'ra.b'a.lhador f E OI menores não escapam, pois, pelo 
§ 25; cumprirão pen.aa · de serviço• ou de pri.sio, 
mu nt. metade. . . . 

O Sa. P.RDrDlliNT.B : - Peço ao nobre depu
tado que termine aa suas coruíderaçõea, porque o 
tempo está passado. 

O Sa. · EscRAGNOLLJ: TAUNAT : - Agradeço & 
V. Ex., Sr. preaidente, eeta observação; tanto 
maia quanto estou já. b&atante C&Dçado. 

Mal, Sr. presidente, quanto teria eu ainda de 
dizer eobre o tal debi\o dos contrsctadoe, de que 
faU.. ~ § 22. ! Quanto ! 

Quem nlo oonhece como· Íe fazem 011 ae podem 
fazer essas contaa 9 O colono nio 111~ de preço 
algum : precisa de objectos, ferramenta.a e o 
maia, a vai cornpra.ndo tudo, completamente 11.s 
cegas, pelo menos . noa primeiros tempos, de 
m-.eira que·ae acha. com debitoa horrorosos para 
aa 111.as frt.ea.11 for91.a fine.nceina. 

Em Mato Grosso, pre1enciei um facto engra
çado, que, comtado; niio quero reneraliear. Era a 
conta de um pobre índio, qne um negocia.nttl 
ünha a aeu 1erviço. A esorip~uraçlo fuia-se do 
seguinte modo : 

< Oamiaa, calça e ebapeu, para pagai- conforme 
a saa conacioneia lhe dictar. • (Riso.) E hl 
camiaa., calça. e· cha.peu, a.pezar dai r eclamações 
do índio, rendiam que era um .gosto. (Riso.) 
Pa.reciam elasticas, e ainda por· cima, ·qu11m abu
aava ficava coiii. o bom papel. Raros far!o assim. 
Serll. mesmo eicep~io, quero erêr; mas, si o loca· 
dore• nio slio entes perfeitos, o mesmo acontece 
com os locatarios. Todos têm tendenoia para. o 

· a.btiao. (Apoidos.) · · 
SeJ:!hores, a unica justifica.tiva da penalidade 

aceita e consagrada. nas · noasaa leis de locaç!o 
de serviços é o adiantamento de dinheiros para ·a 
vinda dos colonos ; ·mais curoao é que em utll pe.íz, 
onde a lei nio reconhece a ningaem o direito de 
pór a . oull'em ~ cadêa por divida1 de· dinh?iro; ae 
ab,. oo~t1tdo etoep9lo em &YoP dai dly1d&1 da trr.balM. ' • . 

Combato com todas as energias do meli caracter, 
eagaa leia, porque são contnriae ao con11eguimento 
do que maia precÍa&lllOS : a immigraçlo, e nem 11e 
qaer favorecem áquellee que maia neceasitam do 
lrabt.lho livre. (.A.partes.) · 

Reponder aos nobre deputados m~ obrige.ría. a 
reproduzir o me.u disc.urso. Fôra impossível ~ora. 

E' u111a idea de alcance acicm tiftco e · 11ooiologico 
en~regar ás · asaemblél!ol! provi:nciaes o direito de 
lsgislarem sobre a m11teria. Ellas aão a~ maia eom- . 
patentes par& eat.a.belecer as regras . particul~es 
que devem imperar nos multiplos casos . a collBi· 
derar. Com effeito o. qne vigora no Parli, não pôde 
ter exee11ção pratica 110 Rio Grande do S11l'e vice-
v~rsa. . : . . . 

O que me parece, comtudo, indeclinavel é a 
necessidade de refündirmos &B UOBll&S viciosas leis 
de locação de aerviços. Sito ferrenhas, absurdas. 
anachronicas, inexquíveia na pratica, incapaze• de 
produzir qualquer beneficio e só promotora11 de 
1Dás consequencias. (A.partes.) 

Devem01 CazGr alguma cousa de modo que a ,Eu
ropa conheça. qu.e temos vontade 11incera de. enea.i,ar 
novos moldes, afim de chamarmos a. nós elll8. im
menaa torça que ella póde enviar-nos. 

Sr. presidente, no correr ·deaLe mea dosaliuha-
vad.o discurso (nao apoiados). • • · 

o Sa. ALMEIDA NOGUBllU. :-Concordo que W}ou 
brilhantemente. 

O Sa. EaoRAGNOLL'lll T.unuY ••• . tio interrom
pido por apartea, me servi não da.1 expre!al!e• fo· 
cador e iocatario; por ser conveniente que part• 
d'aqni a diatip.cçlo ficando ella .bem e.uenta.da. 

Aa nossas leis ·chamam por . descuido ·e de um 
modo errado, Jocador aquelle que devêra aer Zo
catario, e l ocatat'io aquelle que devên 181' Jo,11-
dof' . (Riso.) 

Os subat11ntivos acabados elll ario, diz líittré, & 
grande antoridade, têm. quaai sempre o sentido 
apalllivado, sobretudo ~uudo \lrocedem de verb°', 
nos quaes ae possa distin1r111r o.sentido paui.vo 
e o sentido aotivo. 

Os nobre• deputados observem que quasi toda1 
a1 pa1avr&1 a11im tet111in&du têm o 1en,ido 1pa1-
1ivado. 

Para ez.emclo, r innumetos· vocabuloa, mutaario 
mandata.rio; lega.V.rio. dona\ario, 181'Venta&rio. 
etc. 

. O locatariO da.a nouaa lai1 é um l'Elrdadeiro gal
licismo, amplia.do de uma locuçlo IJUe aó ae refere 
a bens iJDmo.veis; visto como a legiiila91o francesa 
:nilo u11t d"lla senlo em relação a quem aluga. 
uma caaa. 

Demaia, aenb.oree, em latim e no direito romano 
locato,. é aquelle que aluga 01 eeniços rurae11 de 
outrem e locatnrios &.!J.uelle que é alagado.· (À.par• 
tés.) Si ha duviciall, eonsulte-se o O.orpu:s..J uris 
e lâ vereis bem clara.mente o que aeja Zocator. 
Do mesmo modo ém Littrá. · · 

Porq_ae havemoa de.introduzir na nOlsa phraseo
logia JUridica .am gallici8lllo, e termo viciado de 
·outra lingna·, qna.ndo podemos recorrer à dingna 
Plii ' ' ' 

Julgo pois ~e eonveniencia. eatabelacermo. tam
'bem a di•lincção· verdadeiram&n'e juridica entte 
locado,. o jooatat'io. (Apartei.) B& 11ma inverslo 
qae 6 eontr1ria4 il1dola da·.noua Un1ua. 
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Senhores, peço desculpa. por ter abusado &anto vencermos da. impHACindivel G inadiavel necessi
tempo (r.tJ.() ap:;iados) : da attenç3o da ca11a ; mas dade do concurso da grande corrente irnllligratori!lo· 
na:o termina.rei s~m mais um. vez e:tt<lrnar um para levantarmos eEte pe.fa á altu.ra. de uma. grande 

. pensam!mto de que e&tou profunda. a intíma.iilanle nação, pouco teremos feito em prol da estremecida. 
convencido:· em quanto nós :-niio tantarmoa com patl'ia., pouco teremos coneega.ido em belll da feli
todaa aa nossas forças mo:lifiear a má opinião e cidade e grandeza do Brazil. . 
a11 prevenções que os centros de emigração européa 
ainda. nutrem contra nóa, emqua.nto não nos con- Tenho coacluido. (Muito bem.) _ 

JillM ÓO QUINTO E ULTIMO VOLUME 

.. 
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