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A' PROVINCIA DO AMAZONAS. 

Honrado pelos Eleitores da Província do Amazonas 
com o mandato de De~utado ~ Assembléa Geral Legislativa, 
cumpre-me dar conta do desempenho do elevado encargo 
que essa nobre Província espontaneamente se dignou confe-
rir-me. 

Para este fim não posso proceder mais lealmente do 
que offerecendo-lhe, colligidos neste livro, os projectos que 
apresentei e os discursos que proferi durante as tres • 
sessões, a ultima das quaes acaba de ser adiada, talvez 
como prenuncio da proxhna dissolução ela Camara dos Srs. 
Deputados. 

Serão esses projectos e esses discursos as peças do 
processo, cujo exame provoco, solicitando dos honrados 
Eleitores dessa Província, o seu juizo imparcial e severo 
sobre o procediment~ do seu representante. 
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Nas circumstancias especiaes, creadas para o nosso 
paiz por uma política bastarda, que revela o falsea-
mento completo das instituições representativas que nos 
foram outorgadas e uma auseneia quasi absoluta de ~a

triotismo, aos Deputados eleitos pela Nação abrem-se 
apenas dous caminhos : ou servir lealmente ao paiz, as-
sumindo uma attitude severa e intransigente na defesa 
dos bons princípios e dos legítimos interesses publicos, ou 
obedecer cegamente ao Governo, servindo ás conveniencias 
transitarias de ministerlos ephemeros, senão aos intuitos 
reservados do unico poder manente, irresponsavel e forte 
que existe no paiz, o qual cada vez mais se divorcia da 
Nação, e mais sobranceirainente se colloca em antago-
nismo com todas as aspirações as mais legitimas, e com 
.todas as necessidades as mais urgentes, manifestadas pelo 
povo hrazileiro. 

Entre esses dous caminhos eu não podia hesitar. 
Tendo que combater uma politica de sophismas e de 

hypocrisia, eu só podia oppôr-lhe a ~ política da verdade . . 
e da sinceridade. 

Foi o que fiz, collocando-me resolutamente ao lado 
· do paiz contra o ministerlo encarregado de uma missão 

especial e calculada da Corõ'a, mas agindo em nome do 
partido liberal. 

Coherente com os meus princípios, bem cpnhecidos 
já, e que não eram ignorados pelos dignos Eleitores, que 
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me honraram com o seu espontaneo voto, esforcei-me pela 
realisação das ideias que, ha muito tempo, tenho sustentado 
na imprensa e nos comícios populares, procurando, por 
essa fôrma, cumprir' o meu dever de honra individual, e 
de dedicação á Patria. 

Não podendo devassar os planos, para mim obscuros 
e misteriosos do Governo Imperial, e não devendo, por 
fôrma alguma, nem promover nem tutelar arranjos pes-
soaes de quem quer que os pretendesse, o meu objec-
tivo foi, e só poderá ser, o bem geral da Naçao, procu-
rando traduzir em leis as ideias e aspirações sociaes, de 
cuja realisação dependem, no meu modo de vêr, a pros-
peridade e o engrandecimento futuro da nossa terra. 

Quasi só neste empenho, diante de uma grande 
maioria arregimentada pela disciplina partidâria, e enner-
vada pelo receio de comprometter a sorte do seu par-
tido, encurtando o prazo de sua duração no poder, o 
que no nosso paiz é simples effeito de uma só vontade 
soberana e discricionaria, é claro que se nada conseguí • 
foi porque nada podia eu conseguir, desde que a con-
vicção gerada pela evidencia logica dos princípios é im-
potente para lutar com vantagem contra as preoccupações 
políticas ou pessoaes, CI'eadas por uma falsa doutrina, ou 
por conveniencias partidarias, ainda mais fálsas. 

Tranquillo, porém, na minha consciencia, apezar da 
esterilidade dos esforços que empreguei, estou satisfeito 
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de mim mesmo, e, respeitoso; aguardo o juizo severo da 
nobre Província que espontaneamente me elegeu. 

Receba a Província do Amazonas esta prova da su-
bida consideração e reconhecimento que lhe tributo, e 
instaure o seu julgamento sobre o meu proceder político 
com toda a severidade e independencia. 

Qualquer que seja a sua sentença, não fará esta 
amortecer em mim a profunda gratidão que lhe devo 
pela honra altíssima com que ·procurou galardoar o pa-
triotismo e a permanente dedicação com . que, na minha 
obscuridade, tenho procurado fommitar e defender os gran-
des interesses do paiz. 

·A tentativa feita por essa nobre Província em 1877, 
querendo distinguir o meu nome na eleição a que ahi 
se procedeu nesse anno, . a offerta singular e liberrima 
de seu mandato em 1878, levada a effeito pela indepen-
dencia e altivez com que o Corpo eleitoral soube manter 
.a sua dignidade e coherencia, serão para mim actos de 
imperecedõra recordação, e fundamento c para a mais 
nobre e justificada gratidão e ufania. 

A posição que assuini no Parlamento, era a unica 
·compatível com a minha e com a dignidade da Pro-
víncia do Amazonas. 

Representante de homens livres, independentes e 
patriotas, eu só podia honrar o mandato que me foi 
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confiado, mostrando-me digno delles e da Patria de que 
somos filhos. 

E assim como não illudi a nobre Província antes 
de me ser conferido o seu honroso . mandato, assim tam-
bem não a illudo agora, como não a illudirei jamais. 

Que a Providencia reserve ao · nosso Paiz e a essa 
grande Província todas as prosperidades ; tal é o voto 
que cordialmente faço. 

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1879. 





A ·27 ele Novembro de 1878, quando se reunia a 
Camara em sua 1. • sessão preparatoria, eu e o meu muito 
clistincto e honrado. companheiro de Deputação, o Sr. 
Conselheiro José da Costa Azevedo (""), apreseutámos os 
nossos diplomas. 

Devido a circumstancias que então se deram e que 
são geralmente conhecidas, foi a verificação dos nossos 
poderes descommunalmente demorada. Fomos os ultimas 

· reconhecidos ! 
Só a 5 de Fevereiro de 1879, e depois de encer-

rada a discussão da resposta á falia do throno, tomamos 
assento. 

Ao occupar a cadeira que na Camara me reservara, 
livre e nobremente, a Província do Amazonas e exigindo-
se-me um juramento · como está estabelecido no respectivo 
Regimento, satisfiz os escrupulos de minha consciencia- . 
promettendo, sob minha palavra de honra, cump1·ir os de-
veres ele Representante da N açüo- Só a isso me obriguei. 

Na sessão de 10 elo . mesmo mez pude obter a pa-
lavra e, desde logo. me pronunciei politicamente com a 
maior franqueza e lealdade, como em seguida se verá . 

(*J Dupla foi a honra que recebi dessa generosa Província, dando-me 
ella por companheiro de Deputação o Sr. Conselheiro José da Costa Aze-
vedo, cidadão por todos os titulas recommeudavel ; e cuja severidade de 
caracter e dignidade são reconhecidos em todo o paiz ; companheiro com o 
qual estive sempre na mais perfeita cordialidade. 

Respeitando-nos sempre nas crenças políticas de cada um, estivemos 
entretanto em perfeito accôrdo eni tudo quanto foi mànter com honra 
o mandato que nos foi confiado. Militar e disciplinado, não lhe servia ' 
isso de impedimento a pronunciar-se com maxima independencia no exer- · 
cicio do alto encargo de Deputado. Soube bem distinguir os deveres de 
soldado dos de Representante da Nação. 

Honra lhe seja feita. 
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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Sessão em. 10 de Fevereiro de 1879. 

Franca declaração política: projectos para a 
extincção do Conselho de Estado e para 
revogação da Lei de interpretação do 
Acto Addicional. 

O Sr. Saldanha Marinho (pela ordem):- Sr. Presidente, 
peço á Camai'a que me conced-a urgencia para fazer al-
gumas observações, e justificar dous projectos que vou 
apresentar á sua consideração. 

(E' approvada a nrgencia). 
O Sr. Saldanha Marinho (signaes de attenção) :-Sr. Pre-

sidente, V . Ex., sabe que não tive ainda occasião de me 
enunciar politicainente nesta casa. 

Esteve a Camara até hoje fechada para mim e para o 
meu honrado companheiro; e a Província do Amazonas deixou 
de ser representada n esta casa por todo o tempo em que 
se discutia a resposta á falla do throno! Hoje, porém, que 
pela primeira vez tenho a honra ele levantar a minha · 
voz neste recinto, peço, a V. Ex. e aos meus honrados 
collegas, consintam que eu faça a minha profissão de fé, 
antes de 'entrar na materia para a oual pedi urgencia. 

Esta profissão ele fé política é facílima para mim: SA 

é hoje feita. perante a Camara dos Srs. Deputados, está 
entretanto, conhecida já em todo o paiz (Apoiados). 
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Sr. Presidente, fui relator do Manifesto de 3 de De-
zembro de 1870: é documento político mui to conhecido já 
no Brazi l. 

UMA voz:- E ' um trabalho que faz a sua gloria. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Esse Manifesto foi escripto 

com o .maior criterio, acurado estudo, maxima prudencia, 
e attendendo refiectidamente ás circumstapcias e necessi-
dades do nosso paiz. 

O SR. FREITAS CouTINHO:- Apoiado. 
O SR . SALDANHA MARINHO :-Os partidos, com seus erros 

e falta ele coherencia, a corôa c6m seus desmandos, ensi-
narmn.:..me llue o caminho indicado nesse documento, é o -
uni co que nos póde levar á felicidade. 

O SR. Jo sÉ MARIANNO :-Havemos de caminhar para ahi. 
O Ss. SALDANHA MARINHO :- O Manifesto de 3 de De-

zembro contém a doutrina politica que eu adapto, que ob-
servarei sem reservas , plenamente, e como nelle é cla-
ramente expendida. 

Declaro que não me acharão nesta tribuna em oppo-
sição pessoal, em h ostilidad e individual a ninguem (.4poia-
dos, 1mâto bem) . 

A salvação do nosso paiz está na _sustentação fr anca 
e energica dos principias. Combater o obscurantismo, as 
idéas retrogaclas, sustentar o que póde trazer a felici-
dade publica, e apartarmo-nos desta guerra desgraçada que 
tanto mal tem feito ao paiz- a guerra dos nomes pro-
prios (apoiados) é o nosso primeiro dever. 

O SR . FELTCIO DOS SANTOS:- Su1·sttrn corde . 
. O SR. SALDANHA MARINHO:- Não ·distingo nem gregos, 

nem t royanos; tenho principias e h ei ele sustental-os. 
Aceitem os meus h onrados (;ollegas esta solemne declaraçilo, 
convencidos ele que m archaremos perfeitamente bem, como 
cavalheiros, sem que absolutamente. nos molestemos; con-
vençamo-nos r eciprocamente: eis tudo. 

Está; portanto , nestas singelas palavras, definida minha 
posição política perante a Camara dos Srs. Deputados, e 
com o francamente estava manifestada e conhecida em todo 
o Brazil. . , 

Agora me p ermi ttirão que eu encete o m eu trabalho, 
como Depntàdo, pel a apresentação de dous projectos. Estou 
convencido de qu e com elles satisfaço legitimas aspirações 
elo partido liberal . 

Estou certo de que a acceitação das idéas que encerram 
estes proj ectos, aliás elo mais puro liberalismo, encontrará 
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obstinada opposiçilo, ao menos p·ela inercia, dos espm-
tos acanhados, ou retrogrados ; mas tambem me persuado 
de que os liberaes · sinceros, os . coherentes, hão de os 
applaudir e adaptar. 

Occupo-m e do Acto Addicion al. 
Quero que se cumpra o que ahi se acha estabelecido . 
Não aclmitto, ntw sanccionarei jámais com o meu si-

lencio o que, contra essa Lei, a unica constituinte que 
temos , se tem desco mmunalmeute autorisado . 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que, depois ele muitos 
esforços, foi autorisada, por Lei de 12 de Outubro de 1832, 
a reforma da Constituição de 1824, Constituiçilo, que não é 
mais do que o primeiro acto, e o mais escandaloso , elo 
Poder pessoal entre nós (Apoiados) . 

Autorisados os eleitores, eleita e reunida a Constituinte, 
promulgou ella em 12 de Agosto de 1834 o Acto Addi-
cional. 

Serio debhte se deu, renhida discussão se levantou 
nesta Camara, sobre os assumptos dessa reforma . Não se 
consegui o, porém, que fôsse ella tão ampla quanto os in-

J· teresses do povo o exig·iam. ! ': Neste paiz como que não se póde levar a effeito um /' 
1 1 pensame nto integralmente ! · j 

Surgem as conveniencias, os interesses e, quasi semp re, ;,~ 
I : a s ubserviencia, que fazem que se consiga só metade, 

quando se devia conseguir tudo. 
A Con::;tituição do 1. 0 Impet·udol' estabeleceu um Con-

selho de Estado. Esta corporação politica j á manifestou 
sua imprestabilidade, senllo o damno positivo do systema. 
Apenas tem servido de capa e resguardo a todas as ar-
bi traried..-1<les do Poder ... 

Os SRS. BEZERRA CA V ALCANTil, JOSÉ MA RIANNO Il FELICIO 
DOS SANTOS: - Apoiado . . 

O SR . SALDANHA MAmNHO :- . .. se institu ído como está, 
Tribunal de 2. • Instancia administra ti v o, os se us pareceres, 
mesmo quando ju.;;tos, são sem effeito ; por que o Governo 
os executa ou não, conforme lhe parece. Se se trata, por 
exemplo, contra n, letra ela Constituição, ele dissolver a Ca-
mara dos Srs . Deputados, e ouve-se o Conselho ele Estado, 
vote elle pró ou contra, o Decreto diz invariavelmente : 
tendo ouvido o Conselho de Estado .. , 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : - Hei por bem . . . 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Hei por bem dissolver a, Ca-

mara dos Depntados . . . 
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Portanto, é uma corporação ... 
O SR. FREITAS CouTINHO: - Inntil. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - .. . · não só inutil , mas 

summamente prejudicial. 
O SR. BEzERR.l. CAVALCANTE:- Tem servido para o mal; 

para o bem, nunca. · 
O SR. SALDANHA MARINHO:- E' a corporação que mais 

força tem dado entre nós ao Poder pessoal. 
Entretanto, a vontade do povo estava escripta no Acto 

Addicional : a conclemnação desse corpo político e prejudicial 
fôra pronunciada. Fica abolido, o Conselho ele Estado - disse -o o 
A c to Addicior.al. Mas esta corporação fazia mui ta conta ao 
Poder moderador ... 

Permittam-me que confunda Poder moderador com Po-
der pessoal ; um depende absolutamente do outro . 

. O SR. JosÉ MARIANNO: - Emquanto houver Poder mode-
rador, ha Poder pessoal. 
. O SR. FREITAS CouTINHO: - E' perfeitamente constitu-

cional. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - O Acto Addiciona.l, pois, 

abolio o Conselho de Estado. O Poder pessoal não se fez 
esperar para nullificar a vontade do povo. O Conselho de 
Estado foi restabelecido no paiz! 

O SR. BEZERRA CAVALCANTE:- Sem reforma da Consti-
tuição. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS: -Então não houve escru-
. pulos. 

UM SR. DEPUTADO: - Por um golpe de Estado. 
O SR. SALDANHA M.A.RINHO: - Admira, Sr. Presidente, 

que hoj e se levante tanto escrupulo por um artigo de Lei 
eleitoral, quando para a maioridade não houve escrupulo, 
nem para a eleição por círculos. 

o SR. FELIGIO DOS SANTOS : - Para os cmag·istrados tem-
porarios . . . 

O SR. SALDANHA MARINHO: - ... e para outras muitas 
cousas ... V. Ex., Sr. Presidente, desculpe-me estas pala-
vras, que vieram em consequencia ele um a};arte · dado 
muito a proposito. 

Foi restabelecido o Conselho de Estado contra o Acto 
Addicional. Foi um arrojo de prepotencia : embora sanc-
cionado pelas Camaras, todavia não tem merito legislativo 
propriamente dito, porque o merito legislativo vem ela li-
berdade elo Parlamento e esta não existe ! (Apoiados). 

Foi mais longe ainda o Poder pessoal então ! 
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O Acto Addicional estabeleceu condições, que am-

. pliavam as faculdades provinciaes, dando ás Províncias 
uma autonomia clara, marcando os casos em que podiam 
legislar, etc. O Poder pessoal, por uma Lei, que nunca foi 

< de ~ interpretação, como a chamavam, mas sim de revo-
gação ... 

O SR. FREITAS CouTINHO : - E por nma Lei ordinaria. 
O SR. FELICIO DOS SANTOS: - E mui to ordinaria. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - ... clestruici, q uasi que 

radicalmente, o Acto Addicional. 
Estas palavras que acabo de proferir, Sr. Presidente, 

nllo são dictadas por exaltamento que não professo. 
Digo agora o que o partido liberal sempre disse, sem-

. pre sustentou, e tem obrigaç>to de realisar. 
Offereço -lhe, pois, como um elos melhores presentes, 

que podia fazer, dons projectos, o da extincção do Conse-
lho ele Estado e o ela revogação da Lei ele interpretação do 
Acto Aclclicional. 

Seja o partido liberal coherente, e digno. 
Tenho concluído (Muito bem, muito bem). 
O SR. JosÉ MARIANO:- Está isto no programma li-

beral. 

PROJECTOS. 

A Assem bléa Geral Legislativa decreta: 
Art. Lo Fica em vigo1· o Art. 32 do Acto Addicional 

e revogada a Lei ele 23 ele Novembro ele 1841. 
.Art. 2.o Ficam. revogadas. as Leis e clisposições 'em con-

trano. S. R. - Rw de Janmro, 10 ele Fevereiro de 1878. 
'--- Joaq1bim Saldanha Marinho. 

A Assembléa Geral decreta : 
Art. unico. Jl'ica. revog·a.cla a Lei ele 12 de Maio de 

1~40 e o A? to Acldicional em seu pleno vigor. S. R.-
Rw de Janeiro, 10 ele Fevereiro de 1879.- Joaquim Salda-
nha Marinho. 



Sessão em. 12 de Fevereiro de 1979. 

Anu.unoia uma in.terpellaoão áoeroa da oou.-
troversia religiosa~ no Brazil. 

O Sr. Saldanha Marinho ( Attenção): - Uso do direito 
que me· confere o Art. 3G elo Regime:!J.to, para dirig·ir uma 
interpellação ao nobre Ministro do Imperio. 

Não interpellaria o illustre cavalheiro, e meu distincto . 
amig·o, o Sr. Leoncio ele Carvalho, cujas opiniões conheço 
e são adiantadas. 

Para mim não é occulto o pensamento deste cidadão, 
tan:to mais quanto sempre s ustento u, e com as vantagens 
do seu talento, quanto tenho sustentado. 

Interpello, porém, o honrado Ministro elo Imperio. A 
isto me determina o que tenho obstlrvado e que nfto com-
prehendo ; a não ser que possamos separar o pensamento 
do Ministro do do individLlO que occupa a pasta. 

V. Ex. sabe, e o conhece todo o paiz, o que ha de 
desordens na nossa sociedade e na família, relativamente a 
materia ele religião e de cultos. V. Ex. sabe, e sabe todo 
o paiz, e;omo a paz da família brazileira se acha pertur-
bada pela acç.ão indebita ele um clerO insidioso, treslou-
cado, e audaz. 

Devemos estar tudcis convencidos de que nenhuma al-
~eração haveria na conscíencia vublica, na paz domestica, 
em materia religiosa, se a autorid~de ecclesiastica se ti-
vesse limitado a seus deveres, e si a . uutoridade civil se 
tivesse mantido na sua dignidade, exercido, cOmo lhe . 
cumpria, o seu direito, e observado o que lhe cumpre em 
bem ela felicidade elo paiz. 

O SR, PRESIDENTE: -Perdoe-me o nobre Deputado, mas 
não púcle continuar a discutir a interpellação, sem pedir a 
urg·encia. 

o SR. SALDANHA MARINHO: - v. Ex. sabe que eu estou 
fóra desta casa desde 1868, e não tenho muito presentes 
os artigos do Regin1en to. Guie-me, e eu lhe obedecerei com 
prazer. 

ALa uNs Sus. DEPUTADOS : - Peça u rgencia. 
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O Sn. PRESIDENTE : - As interpellações mandam-se ã. 
mesa, são lidas, ficam para ser discutidas quando estiver 
presente o respectivo Ministro . Do cont rario só podem ser 
fundamentadas, concedendo a Camara urgencia . 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Nesse caso peço urgencia. 
(E' conced·ida a ~tTgencia). 

O Sr. Sa ldanha Marinho : - Dizia eu, Sr. Presiden-
te, que a perturbação da consciencia publica nã.o existiria 
entre nós , se não fossem, quer os desmandos da autor idade 
clerical, quer o desaz0 e a desídia da autoridade civil. 

Nem o Governo brazileiro tem até hoje comprehendi-
do a extensão. elo, seu direito nesta ma teria ; nem a au-
toridade ecclesiastica tem conhecido os limites .da sua ju-
risdicção. Parece, Sr . Presidente, que os artig·os da Cons-
tituiçãO ele 1824, em relação ao Poder ecclesiastico, entre 
nós, não têm sido comprehendidos, ou têm sido indecente-
mente illuclidos. V. Ex sabe que, sem beneplacito, sem a 
intervenção govcrnativa em certos actos , não ha jurisdicção 
activa do ecclesiastico ; nem ha ordem ecclesiastica que 
possa ser mantida , que possa StT executada, sem que a von-
tade deliberada da aclrni nis tração publica lhe venha em soe-
corro. Isto é constitucional. 

Estas verdades poli ticas, porém, têm sido negadas, 
têm sido preteridas, têm sido audaciosamente affrontaclas 
pelos diocesanos em face da imperturbavel inercia do Go-
verno Imperial. 

Os Bispos altaneiros, e os Governos sem coragem . do 
dever, conduziram o paiz ás cleso1~dens que lamentamos . 

Eu comecei o meu discurso dizendo que não tinha ne-
cessidad e ele in terpellar in di vid ualm ente o nobre cavalheiro 
e meu disticto amigo, o Sr. Leoncio ele Carvalho, sobre a 
m ateria ela presf!n te interpellação . Tenho lido escriptos de 
S. Ex . que o honram muito; tenho em conversas ouvido 
a sua douta palavra e estava plenamente satisfeito , porque 
S. Ex. está em perfeito acôrdo com as minhas idéas , o que 
muito me lisongeia. 

Mas ha uma fatalidade na marcha política do Brazil. 
A ohave do nosso systema trata incessantemente, por sua 
commodiclade , e para sua consel'vação, de ab?'iT e fechm·, no 
mesmo sentido de movimento . Eu me explico. 

O Poder moderador, ele ha muito, estuda a r esol ucã.o 
de um problema que para mim é impossível, mas que éue 
tem sabido resolver com espanto g-eral. 
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. Procura estabelecer uma média entre liberaes e con-

servadores, média cujo merito esse Poder aprecia. Dahi vem 
que com a maior habilidade elle procura adiantar os con-
servadores e atraza1' os liberaes, para ·nivelai-os, pa ra con-
fundil-os, afugentando d'est'arte tudo quanto no paiz] 1se 
podesse obter lisongeiro á liberdade pratica, r e ai. E' por 
isso que eu interpello o Ministro, não necessitando inter-
pellar o cavalheiro que r ege a pasta. 

Sabemos, Sr. Presidente, o transtorno extraordinario 
que tem vindo, especialm.ente aos acatholicos, ela falta ele 

. um Registro Civil, registro que aliás lhes foi prometticlo, 
mas que a administração ·publica não tem posto em pra-
tica, faltando assim á indispensavel lealdade. 

O SR. MAR'l'lM FRANCisco : - E' preciso crear uma es-
crivania especial para isto. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - A Lei do Registro Geral 
acha- se em varias pontos em execução, e na maior parte 
do Imperio sem ella. A Côrte, por exemplo, não tem a 
execução dessa Lei 1 Porque razrw? O que falta faze 1· ? O 
Governo o declarará. Entretanto é mister prov idenciar de 
modo a acabar com um inconveniente de tao alto alcance. 

Desejo sabe t• por intermedio elo nobre Sr. Ministro do 
Imperio, a intenção do Governo, P lll relação ao casame nto 
civil. Ha medidas como esta, Sr. Presidente, que não podem 
mais ser adiadas (Apoiados). O interesse publico elos brazi-
leiros exige a aclopção ele uma Vlí, que ig uale todos os 
h abi tantes elo Imperio · em suas relações civis ele família 
(Apoiados) . 

· O SR. RuY BARBOZA : - Está aclmittido entre . todos cs 
povos c i vilisados (H a outros apm·tes). 

O SR. SALDANHA :MARINHO : -Povos cath olicos têm adap-
tado esta salvadora medida. 

Os povos ci vilisados a tem consagrado • em seus cocligos 
satisfazendo assim uma n ecessidade social. E nem o ca-
samento civil tem que ver co m os princípios religiosos, porq ue 
é materia estranha á relig ião : trata-se ele contracto, e quan do 
se trata de contracto a IgTeja n ada tem que ver com isto 
( Apo·iados) . 

O SR. FREITAS CouTINHO: - Para os effeitos civis 6 que 
eleve prevalecer o casamento civil {Ha outros apartes). 

O Sn. SALDANHA MARINHO : - Ha um acto elo Poder 
executivo, Sr. Pi:esidente, e só do Poder exec utivo , incon-
sideraclamente outorgado ao paiz, que priva o clero bra-
zileiro de recurso elas penas arbitrarias, que o diocesano . 
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lhe impõe, de suspens~o ex-informata conscientia (Apoiados) . 
. E' abandonar o clero .brazileiro a ferrenha theocracia de 
Roma ; é annullar o pratriotismo de tantos cidadãos pres-
tantes deixando-os a mercê do livre e inconsequente ar-
bitrio dos Bispos, que nem consultam sequer os seus de-
veres; é realmente, lançal-os e despoticamente, do gremio 
brazile.iro; é collocal-os fóra da Lei, negando-lhes o gozo 
das prerogati v as constitucionaes a que todo o brazileiro tem 
direito. 

O SR. RuY BARBOZA :. - E' uma monstruosidade em um 
paiz livre. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Um grave abuso, Sr. Pre-
sidente, se ela em relação ao provimento das parcichias, e 
não falta ao nosso Governo Lei pela qual se regule. Temos 
Lei express1:1, que obriga os diocesanos a pôr em concuso, 
em certo e determinado tem po, e muito limitado, as pa-
rochias vagas ; e dá até ao Governo o direi to de provei-as, 
se o diocesano nfio cumpre o seu dever. 

Entretanto a acção ela Lei tem sido annullada, e a 
auclacia elos nossos Bispos, clescommunalmente tolerada pelo 
nosso Governo, que não cumpre a Lei n esta parte, e con-
sente desgTaçaclamente que as parochias elo Imperio sejam 
preenchidas com 'vigarios ele encommencla, na maior parte 
estrangeiros e ignorantes, mas bons instrumentos (Apoiados). 
Quanto carcamano ele batina ( hila1'idade) a porta a este 
Imperio, é immecliatamente agasalhado e aceito pelos dio-
cesanos, e empregado nas nossas parochias do interior 
(il1uitos apoiados) onde vão ser ... 

VozEs:- Commerciantes. 
O SR. SALDANHA MARINHO ... comrnerciantes, tosqueaclores 

das pobres ovelhas. 
O SR. Ruy BARJ30ZA :-E constituem-se inimigos elo clero 

nacional. · 
O Sr. SALDANHA MARINHO :- SH.o elles que constituem 

o poder, a força menos nobre e sempre irregular com que 
os prelados se armam contra a liberdade elo nosso paiz 
(Apartes) . 

Assim, Sr. Presidente, desejo que o Governo, que é, 
como se proclama, elo partido liberal, e que está a testa 
da icléa liberal no Imperio, venha em soccorro destes prin-
Cl pws liberaes, que não tem sido respeitados. 

O SR. RuY BARBOZA : - Grandes princípios. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Grandes principias sem 

duvida. 
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Dominado por este desejo, interpello o nobre Ministro 

do Imperio. Deixaria de interpellar o cidadão que occupa 
esta pasta, e já dei as razões ; mas não posso deixar de in-
terpellar o Ministro, porque cada vez mais me espanta o 
que observo quas: que diariamente na política desta terra. 

Permittam os dous cavalheiros, cujos nomes vou de-
. clinar, que lhes diga que o que acabam de praticar me 

confundia de todo. Parece-me que as idéas políticas se tem 
completamente tt·ansformado e confundido. 

Vemos estupefactos que emquanto o Sr. Barão de Villa 
Bella deixa o Ministerio, por não ter sido adaptada uma 
idéa eminentemente liberal, o meu nobre amig·o, o distincto 
Sr. Lafayette se conserva no gabinete, com preteriçuo, sentia 
contra essa mesma idéa. 

VozEs: - Contra, não. 
O Srr. SALDANHA MARINHO: - Um sahio pela idéa, out1;0 

consentia qüe a preterissem ! Este é o caso . 
UM .S.a. DEPUTADO : - Questão de opportunidade. 
O SR. MARTIM FRANCISCO :-Se o Governo rejeitasse in 

limine as idéas do pat·tido . liberal, não o apoiaríamos. 
O -SR. SALDANHA MARINHO :- Nestes termos, vou mandar 

á mesa a seguinte iuterpellação, para · que se marque dia 
e hora, na fórma do Regimento. 

INTERPELLAÇÃO : 

Requeiro que se n;tarque dia e hora ao honrado Sr. 
Ministro do Imperio para responder á seg·uinte interpel-
lação : 

L • Qual o pensamento do Governo relativamente á li-
berdade plena de cultos, e igualdade de direitos políticos 
dos cidadãos brazileiros, sem embargo c de suas profissões 
religiosas'? 

2.• Qual a razão porque o Registro civil de casamentos, 
nascimentos e obitos não está em execução em todo o 
Imperio '? 

3.• Qual a intencão do Governo em relacão á urgente 
adopção de Lei q Úe estabeleça e regule · o casamento 
c i vil '? 

4.• Se está em sua intenção manter por mais tempo o 
acto do Poder executivo que privou o clero brazileiro de 
recurso contra a arbitrariedade dos diocesanos na imposição 
da pena de suspensão ew-informata conscientia ? 

5.0 Qual o motivo porque não tem sido no Imperio ob-
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servada a Lei respectiva ao concurso, e collação dos pa-
,: .rochos , nas diversas freguezias; e porque tem sido tolerado 

o abuso dos diocesanos de proverem as parochias ele pa-
rochos encommendados e de sua livre escolha e demissão. 

Camara dos Deputados, em 12 de Fevereiro de 1879.-
. 1oaq1tim Saldanha M ar·inho. 



Sessão em 17 de Fevereiro de 1879. 

Desenvolvil':nento da interpellação antece-
dente. Liberdade de cultos. casamento ci-
vil. "ex-infor.1nata conscien .. tia "· provi-
mento de parochias. 

O Sr. Saldanha Marinho : -Sr. Presidente, nã.o é 
minha intenção perturbar a paz, a harmonia, já tão conhe-
cidas do Governo, e menos embaraçar a situaçã.o actual. 
Não se diga que venho fazer reviver uma questão que, de 
qualquer modo, se possa considerar morta : venho ante o 
Parlamento provocar o Governo a que seja franco e explicito, 
em materia gravíssima, de capital interes::;e para o paiz: 
venho pedir remedio contra os males que affl.igem a nossa 
patria; venho provocar o Governo, de quem tudc emana 
nesta terra, a que - ou nds desengane, ou nos dê pelo 
menos esperanças, de que serão remediados os males que 
nos :flagellam. 

O que tenho observado, o que de vozes autorisadas 
tenho ouvido nesta casa, ha produzido no meu espírito 
grande desanimo, inteira desconfiança! 

Neste estado, era-me imprescindível, Sr. Presidente, 
interpellar desta tribuna ao meu nobre amigo o Sr. Mi-
nistro do Imperio sobre o que pensa S. Ex., o que pre-
tende o Governo fazer, qual o seu programma relativamente 
ás magnas e importantíssimas questões de cuja solução li-
beral depende a salvação publica, questões que vulgar-
mente se confundem sob a denominação' de religiosas, ou 
ecclesiastías, quando, por seu caracter, por sua natureza 
são simples e essencialmente sociaes. 

Eu, Sr. Presidente, faltaria ao meu dever de honra, 
faltaria á minha · díg·nídade pessoal, se agora, que occupo 
uma cadeira nesta casa do Parlamento, deixasse de vir aqui 
sustentar as doutrinas que tenho constantemente susten-
tado, pelas quaes tenho propugnado ha muitos annos na 
imprensa, e pelas quaes antes disso sempre propugnei 
(Apoiados). 

Como é, Sr. Presidente, que tendo por graça especial 
e liberríma da província do Amazonas um assento na Ca-
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mara dos Srs . Deputados, sem· restricção alguma de meus 
princípios políticos, e do meu modo de pensar. sobre a si-
tuação do paiz, visto que bem claramente o d1sse quando 
me foi offerecido o encargo .. . 

O SR. CosTA AzEVEDO: - Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - .. . como, nas condiçCíes em 

que me acho, e sendo :fiel aos princípios que professo, me 
poderia calar nesta Camara, ou condescende~ relativamente 
a pontos em que lealmente me tenho empenhado~ 

Como, Sr. Presidente, sem · deshonra, sem indignidade, 
deixaria eu de vir propugnar pela realisação dessas idéas, 
e qu ando as. reputo 'de primeira necessidade social~ (Apoiados). 

Não venho t rata,r de interesses occasionaes de um ou 
de outro partido, venho tratar de altas questões sociaes, 
que interessam evidentemente a t odos os lados políticos, e 
de cuja immediata solução depP.ndem a paz, a segurança, 
a estabilidade deste paiz. 

Governo e Camara hão de n ecessariamente concordar 
commigo em que - não mais é possível adiar essa soluç.ão 
sem commetter a mais inaudita o:ffensa aos leg itimas in-
teresses publicas. 

Entre outras causas escrevi eu em 23 de Abril de 1873: 
« Até quando será o Brazil victima dos salteadores ela 

eonsciencia ~ O Governo Imperial o sabe e está mudo. O 
Brazil ancioso o contempla, mas procederá por si mesmo, 
desde que se considere abandonado . >> 

Ainda em 3 de Setembro desse mesmo anno escrevi 
mais: 

cc O silencio do Governo nos impressiona t ristemente : 
os trabalhos legislativos se eucerram sem que sejam reque-
ridas e adaptadas a:; medidas essenciaes ao paiz. O matri-
monio tridentino, a falta de liberdade plena de cultos, a 
pminosa sujeição"a Roma, arreda de nós o estrangeiro labo-
rioso e util, aquelle que procure compartilhar comnosco os 
seus esforços. E nada se faz. >> 

Em 3 de Junho de :875, suscitando-se nesta Camara a 
mesma questão da reforma eleitoral, e nos mesmos t ermos 
em que ella agora é collocada, pois que nem seqner a 
presen te imposição do Poder moderador é novidade ; eu 
disse na imprensa: 

<< Foi apresentado á Camara elos Deputados pelo illus-
trado Sr. Ferreira Vianna um projecto para, seguidos os 
:tramites constitucionaes, ser reformado o Art. 90 da Cons-
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tituição, afim de que a el eição dos representantes do povo 
se faça directamente. _ . . 

« Quizeramos que a projectada reforma abrangesse ou-
tros artigos, 6 de modo a libertar-nos do Poder pessoal, 
que tem a sua origem no moderador, e mais firmar, de 
modo pratico e real, a liberdade de consciencia e ele cultos, 
bem como a extincção ele uma Igreja obrigada e official. 

« Contamos que os libel'aes que têm assento n o Parla-
mento, e que pensam livremente, como devem pensar bra-
zileiros que se prezem e que prezem a sua patria, saberão 
cumprir o seu dever; o futuro os aguarda; o paiz tetn suas 
vistas severas sobre elles. A posteridade não lhes perdoará 
jámais, se, por quaesquer conveniencias, ou por calculo 
elo Poder, deixarem elles de, peb menos, protestar desde já 
pelas medidas reclamadas, no intuito de que se firmem os 
principias cardeaes ele liberdade cívica, da garantia e res-
peito á soberania nacional. >> 

E nem era só eu quem. pensava deste modo : era o 
partido liberal, salvo apenas muito poucas e infelizes ex-
cepções (Apoiados). O partido liberal pensava e pu blicavá 
por seus orgãos o seguinte : (Lê). 

« A questão é gravíssima, cumpre prover de remedios 
os males que assaltam os habitantes elo Imperio. 

« ·A legislação actu al não basta para resolver essa 
questão. >> 

Na imprensa e no Parlamento assim se affirmou. 
Está agora o partido ' liberal no Poder, e eu posso di-

zer-lhe: « Venha a sinceridade, o patriotismo, o cumpri-
mento do dever. '' ' 

O mal está conhecido e confessado : indique-se o re-
medio, não fuj amos da questão. · 

Não inicio, portanto, uma questao nova perante a Ca-
mara lib eral ; não venho requerer o irrfpossivel, e nem 
coagil- a contra suas convicções; venho pedir-lhe o cum-
primento ele sua palavra, venho invoc.ar a sua lealdade 
política e nada mais; venho peclir·lhe a satisfação de urna 
necessidade p11blica no Brazil, e cujo provimento nuo póde 
mais ser adiado sem o maior dos escandalos, sem a pre-
teriçao da dignidade (Apoiados). 

Sr. Presidente, quem, como eu, conhece .as doutrinas 
assentadas e seguidas pelo meu nobre amigo o illustraclo 
Sr. Ministro do Imperio, poderá, talvez, julg·ar inutil a minha 
interpellaçuo. Mas permittam-me que diga, ·infelizmente 
para o paiz, a app roximaçao do Poder moderador, ou eles-
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natura tudo, ou produz o esquecimento, senão a mudança 
de assentadas convicções . Basta se1· Ministro para vacillar ! 

Não sei se nas alturas ha estudos especiaes que em-
botem ou · confundam tudo quanto se tem, fóra daquella 
esphera. estudado. O certo é que a firmeza de hoje tem 
dado em fraqueza nci dia sPguinte. Como que se reneg·a, 
na ascensão ao Poder, tudo quanto antes se professou ! 

Minha desconfiança actual, e sobre a materia de que 
ora me occupo, f'Stá especialmente fundada no projecto ele 
reforma ·da Constituicão . 

Limita-se esse projecto ao que é de simples formula 
eleitoral. E limita-se a acção da preconisada Constituinte, 
a!'tificiosamente projectada e de modo . que não poderá dei-
xc.r de resolver senão em determinados termos, e dentro 
de uma acanhaclissima esphera ! 

O paiz esp.erava que, tratando-se de uma r eforma ra-
dical ' ele eleições, se incl uissem tod as as ideias im prescin-
díveis á igualdade dos brazileiros, e sem excepção das 
restricções religiosas que ainda entre nós escandalisam o 
bom senso e prejudicam a liberdade do paiz. Comprehendia-
se que era occasiao de g·arantir aos acatholicos do Brazil, 
e que já não são poucos, porquanto, uma gt·ande parte 
da- nossa população é . acatholica, todos os seus direitos po-
líticos, abrindo-lhes as portas da representação nacional ; 
quei"iamos real a ig·ualdade da Lei estabelecida na Cons-
tituição ; queriamos, sem duvid<t, que elles compm~tilhassem 
comnosco não só todo o labor da viela, como tambem a 
responsrt bilidade pratica quanto aos interesses políticos . 

Parecia que nenhum dos nobres Dep utados, todos li-
beraes, duvidasse sequer de que devíamos re"'alisar esta 
grande, justa e g·fmerosa ideia . 

Mas, desde que vemos que dons nobres Mini-stros, um 
delles digno amigo meu, e cujo talento respeito, o Sr. 
Gaspar Silveira Martins, sahem do gabinete, porque não 
lhes aclm ittiram que nessa reforma constitucional se en-
volvesse a icleia de ellegibiliclade elos acatholicos, desde 
logo, Senhore.~,· eu co~prehencli esta situação. 

O Poder moderador. não consente na liberdade plena 
de c nl tos, fog·e ele todas as altas questões sociaes. Nada 
de gt·ande e de provei toso á liberdade real . é oppo?'ttmo I 

Ainda mais impressionado me deixa quanto tenho ou-
vido dizer neste recinto, e que se traduz. infelizmente, no 
seg·uinte: - que esta Cama:a· não tem senão de obedecer 
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ao Poder moderadO!', fazendo essa Lei, e nos mesmos termos 
em que o projecto está concebido. E' o- wmpre- da falla 
do throno. . . (Protestos e reclamações). Eu estou apenas refe-· 
rindo-me áquillo que os acontecimentos e as palavras dos 
Ministros indicam. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- O Sr. Presidente ,do Con-
selho assim o disse (Protestos e não apo·iados). 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Tem-se dito que a unica 
missão desta Camara é preparar terreno para a obtensão 
da Lei de eleição directa : que a Leí para a eleição 
directa deve ser em virtude da reforma constitucional ; 
que a reforma constitucional deve ser limitada aos sim-
ples artig·os relativos á fórma da eleição. E' claro, portanto, 
que todas as outras medidas devem ser preteridas. Não 
se póde traduzir de outro modo; é como eu traduzo. 

O SR. FELICIO nos SANTOS :-E ha ainda quem . pense 
que não deve ser traduzida assim? ! 

O Sri. SALDANHA MARINHO :-Já estivemos um 'anno sem 
Parlamento ; tem os esta Camara que, segundo a vontade 
do Poder moderador, fará a Lei da reforma, para depoiR 
ser dissolvida ; a Camara que vem, como Constituinte de 
nova especie, e para fazer o que lhe manda o Poder, só 
tem a missão de p1·omulg·ar es~;a reforma ; feita ella, essa 
Camara será dissolvida. E' natural. 

Ternos, portanto, trez annos ele dictadura deante de 
nós! E para que, Senhores? Se nós estamos em uma sessão 
ordinaria, não podemos, usando das nossas faculdades, 
prover o paiz de todos os r emedios, ele todas as medidas 
de que elle carece? Ha. causas, por exemplo, que nada 
têm de co'nstitucionaes. O casamento civil nada têm de 
constitucional, é uma medida ordinaria. Porque havemos 
de preteril-a ? · , 

Temo ainda que o exemplo de Portugal, já in,vocado 
aqui, seja imitado para a reforma da Lei eleitoral. Digo-o 
porque já ouvi n esta casa que, ainda quando a Camara 
dos Deputados vote a Lei, se esta encontrar obstaculos no 
Senado, a Camara será dissolvida. Ora, se o Governo não 
quer a eleição directa senão com a reforma da Consti-
tuição, elle proprío a reformara por um golpe rle Es tado. 
Se vier uma Constituinte, e quizer cumprir o se u dever, 
será dissolvida, talvez para fazer pendant coh1 a do 1.• 
reinado, que deu em resultado Constituição pelo rei, e 
não pelo povo. 

Q Govemo quer Constituinte; mas, pergunto eu, como 
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a elege '? Com a Lei actual ? Não é a Corôa, não são os 
. Ministros, que nos a:ffirmam que da actual Lei eleitoral já-
mais virá representação legitima, que essa Lei é fonte de 
immoralidades, e que não póde produzir legitimas manda-
tarios do povo '? . · . 

Pois, se para os e:ffeitos ordinarios uma Lei assim im-
perfeita não serve, servirá esta mesma Lei para a eleição 
de uma Constituinte'? Não é isto uma burla, um acinte 
mesmo ao bom senso '? 

O SR. FELICIO Dos SANTOS:- Não lhe respondem porque 
a mim não q uizeram responder. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- E' irrespondivel. 
O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda):- A resposta 

é facilima: tem sido dada muitn.s vezes. E' preciso caminhar. 
A não ser este meio, qual seria'? (Cruzam-se outros muitos 
apartes, e o Sr. Presidente reclama attenção) . · 

UM Sn.. DEPUTADO:- Ou a dictadura ou a revolucão. 
O SR. GALDINO DAS NEVES: - Os liberaes já disset:am 

que faziam a reforma sem Constituinte. 
UM S~~. DEPUTADO:- Quel'el11 ag·ora O COntrario. 
O SR. GALDINO DAS NEVES:- Silo contradictorios. 
O .SR. SALDANHA MARINHO : - Sr . Presirlente, toda a 

demora para a solução <las graves questões, que se agitam 
no paiz, qué perturbam a paz da família, que perturbam 
a consciencia publica, toda a demora, direi eu, é um crime 
da parte dos Poderes do Estado. 

0 SR. TAVARES E MELLO:- E toda a pre~ipitação um 
perigo. 

O SR. SALDANHA MARINHO : -Quando o· Poder moderador 
nrio quer, vem sempre o argumento de precipitação. E' 
um costume já inveterado no Brazil, mas detestavel, que 
todas as questões mais gTaves entre nós sao mortas pela 
inercia, pelo abandono, pelo adiamento indefinido, que é a 
astucià do Poder. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO : -O Poder moderador tem 

de ordinario a habilidade de adiar tudo o que é grave, 
tudo que ele pet'tO interessa a liberdade do povo. Occnpa -
se, calculadamente, do que é futil, do que é men0s serio: 
e segue seu caminho. Nao deseja tropeços ao seu domínio. 

O SR. MOREIRA DE BAn.n.os :- Os projectos têm ficado 
nas Camaras; não vão até lá. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Os projectos, · diz o meu 
nobre collega, têm ficado nas Camaras, mas qual o pro-
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jecto que já ficou nas Camaras contra a vontade do Go-
verno'? (Apoiados). 

Pois o Governo não dirige até as nossas ordens do 
dia'? ... 

O SR. MACEDO. - Está no seu direito. 
O SR . SALDANHA MARINHO ... não diz á mesa- necessi-

tamos .mais desta medida do que daquella ; queremos esta 
de preferencia áquella '? Se, pois, os projectos fica.m no pó 
dos archi vos da Camara e do Senado, o principal responsavel, 
o unico culpado, é o Poder qne nos atrophia . Não podemos 
desgraçadamente dizer no Brazil- a acção é nossa- nem 
da Camara, nem elo Senado . Sejamos francos: a açção unica 
neste paiz é a do Poder moderador. 

E quem t em tomado, como esse Poder, no Brazil, a 
ascendencia absoluta em todos os negocias, a direcção de 
todos os outros poderes do Estado, ass ume indubitavelmente 
toda a responsabilidade pelos acontecimentos. E essa. res-
ponsabilidade será algum dia e:ffectiva.. 

O SR. MoREIRA DE BARROS :- Não é o Poder moderador. 
O SR. FELICIO DOS SANTOS: - O Poder moderador é o 

que chamamos o Governo. 
O SR. SALDANHA MARiNHO:- As questões de liberdade 

de cultos e de liberdade ele consciencia estão agitadas no 
paiz, não podem morrer, nem o paiz o consentirá, queira. 
ou não queira o Governo (Apoiados). 

Levantamos a questão nesta sessão. Disseram-nos: Esperae, 
vamos reflectir, é apenas ttma aspiraçcio f E isto, Senhores, é 
um erro impercloavel, e ele fataes consequencia.s . 

Toda a demora é prejudicial; não mystifiquem o paiz. 
E' preciso dar á soberania nacional o seu valor; é 

preciso conter um episcopado intransigente e até em parte 
como que irracional (Apoiados e ncio apoiados; trocam-se 'Darias 
apartes) . ' 

Se . attendermos ao que se passa no bispado do ·Rio de 
Janeiro, confirma-se a denominação que usei. de irracional. 
(Cont·imtam os apartes). 

Estamos entregues aos capriches desses homens intran-
sigentes, e em que, .Senhores'? Na organisação da família! 

Casamentos perturbados comtantemente; exig·encias ex-
travagantes e indecentes (Apoiados). Na Camara ecclesiastica 
do Rio de Janeiro, por exemplo, fazem-se até exigencias im-
moraes . Não obsta o padroado que Sua Magestade o Imperador 
exerce. Pretende-se fazer um casamento mesmo entre C'atho-
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licos, e o que se observa, para eterna vergonha da autori-
dade ecclesiastica, e em menoscabo da moral publica~ 

Tenho lido despachos do diocesano que dizem: declare 
se já houve afuntamento ent?'e . os nubentes ! 

Muita vez se tem ordenado aos parochos que informem 
iiobre isso ~ 

Da-se nada mais inq ualificavel, mais indecente, do que 
este procedimento'? E isto se faz nesta diocese! · 

Não ha muito tempo se apresentaram na Camara eccle-
siastica um acatholico e uma catholica, sendo esta franceza . 
Depois de muitos embaraços, de muitas despezas, de muito 
dinheiro g·asto, chegou-se ao tal exigido· interrog·atorio, e 
alguem, nessa occasião, na Camara ecclesiastica, aconselhou 
a moça que para facilitar a dispensa dissesse, que ella ne-
cessitava de casar, porque não podia mais ter outro estado 
( 1ipoiados e apa1·tes ) . 

O Sa . Ruy BARBOS.Á..-E' a inquisição mais torpe esta -
belecida contra a família . 

O Su. SALDANHA MARINHO :- Felizmente dest? vez·, a 
moça tinha a seu lado, seu pae, que fez o que a indi-
gnação lhe determinava, tomou o braço da sua filha, levou-a 
para uma igTeja protestante, apartou-a do gTemio catlto-
lico, e lá fez o casamento . Destes exemplos ha muitos. 

Como é que esta . questão que envolve tão graves in-
teresses pócle ser adiada~ O casamento civil, Senhores, é 
de primeira necessidade no Brazil. Estamos em um a sessão 
ordinaria; póde-se aproveitar o tempo pelo menos com 
esta Lei. Porque não a damos ao paiz. · 

Diz alguem : faça-se primeiro a reforma para a eleição 
directa 0 tudo o mais vira depois! 

Mas, Senhores, não nos illudamos ;- essa esperança é 
iilnsoria (Ila vatios apa1·tes). 

·O Srr . FELICro nos SANTOS :- Deixem o gremio catholico ; 
é tão simples. 

(Trocam-se outros apartes entre os STS. Ruy Barboza e Fe-
licio dos Santos) . 

O Su. SALDANHA MARINHO:- Senhores, o casamento tri-
den tino entre nós é apenas o canal por onde se esvae o 
dinheiro do Brazil para Roma, além do que fica nas algi-
beiras elos reverendíssimos commissarios. · 

Não ha tabella que regule ; . cada individuo conforn~e 
suas possibilidades ou mesmo a sua posição social, ha de 
pagar a sua dispenra pelo que se exige na · occasião; se 
não pagar, não casa! (Apoiados) . 
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UM SR. DEPUTADO:- A questão é de dinheiro. 
O SR . SALDANHA MARINHO: - Tudo se faz por dinheiro., 

é a verdade; não ha impedimento para a Igreja romana 
que não se compre a dinheiro (Apoiados). 

O SR. FELrcro DOS SANTOS :-Não apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Não me póde provar o con-

trario; remetto-o para a historia. E' a historia quem falla, 
Senhores . 

. Ha irmãos casados com irmãs, com breves ela Santa 
Sé ; ha padre catholico casado com dispensa ele ordens, 
e um conheço eu que o consegui o mediante 6008000 · (Apoía:.. 
dos e apartes). 

Os escanclalos formigam, e é bom que os Poderes elo 
Estado não consintam que esses escandalos continuem 
(apoiados) ; uma grande parte da nossa sociedade se vê ag-
gravacla . pelo actual estado de causas, e cumpre ir em 
soccorro dessa parte ela sociedade (Apoiados) . Demos pro-
tecção aos perseguidos, aos atropellados pelos intransigentes 
de Roma. 

Contamos já grande numero de acatholicos; só na pro-
víncia elo Rio Grande do Sul, ouvimos ainda ha pouco 
dizer ao nosso honrado amigo o Sr. Silveira Martins, ha 
mais de 6.000. 

No Rio de Janeiro ha muito mais do que isso. 
U:rvr SR. DEPUTADO :-Apoiado, não fallando nos que se 

dizem catholicos sem o serem . 
O SR. SALDANHA MARINHO:- As outras profissões reli-

giosas estão sendo por ahi admittidas, todas ellas têm os 
seus profissionaes, e desde que a Constituição política do 
Im perio, estabelecendo no seu Art. 5. o liberdade de cons-· 
ciencia, limitou-a desastradamente em outros artigos, ne-
cessita . ser corrigida. E' erro consti tuicional estabelecer 
desigualdades entre os filhos do Brazil, e' esse erro deve 
ser corrigido sem ·demora. 

Porque nao hà de vir, nesta occasião em que se trata 
de reforma da Constituição, essa do Art. 5.0 ? 

O SR, FEucro DOS SANTOS: - Sim, Senhor, ahi agora 
apGiaclo. 

O SR. SouzA CARVALHO :-Tenham força para fazer passar 
isso no Senado. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs: - Já tardava que não viesse 
o Senado! 

O SR. FELICIO DOS SANTOS: - Pobre Senado! Nunca teve 
vontade propria. E' governado mais clireetamente do que 
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nós. Nós ainda temos um intermedio entre a vontade real 
e o povo ; e o Senado não tem intermedio algum. 

(H a outros apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Perruitta-me a Camara uma 

consideração simples. Que tem a Camara dos Deputados 
que o Senado não cumpra o seu dever? (M1âtos apoiados). 
Cumpramos nós o nosso (llf1Litos apoiados). 

Sej a o Senado o revolucionaria.' 
E convençamo-nos, Senhores, ele que a revolução, que 

talvez não esteja muito longe, não ha ele vir do povo, ha 
de vir de um !los Poderes do Estado. Talvez não venha do 
Senado, e sim do Poder moderador. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs:- Sim, porque pa~:ece que 
não temos povo (riso)'; o nosso povo está atrophiado pelo 
Poder. . . (não apoiados). 

(Crw;am se outros apartes e o Sr. Presidente 1·eclama a at-
trnçcio). . 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Temos povo, Sr. Presidente, 
,/ temos povo (apoiados), e um dia este povo ha de mostrar 
1l que é o primeiro zelador da sua ~oberania (Apoia dos ; muito 
lj bem). 
1 Até hoje tem confiado e demais nos altos Poderes do 
:' Estado ; contiL.ua ainda a confiar nelles; mas a hora ex-
1/r trema soará ; o povo comprehenderá que todos os seus in-; 

teresses, que todos os seus direitos, estão descurados. 
Quizera que prevenisse-mos o desastre; quizera que 

foss emos á frente e lealmente dos legitimas interesses po-
pulares . 

E porque o não faremos? Vamos com a opinião pu-
blica. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- Não temos opn1lfLO pu-
blica. 

O SR. RuY BAR~OZA :-Temos opinião publica e muito 
poderosa. 

(H a outros apartes) . 
O SR. SALDANHA MARINHO:- V. Ex. sabe, Sr. Presi-

dente, que vivia o povo brazileiro na mai s perf'3 ita paz 
com a Igreja romana. Ella não queria exagerar-se, co-
nhecia e respeitava a nossa Lei, sabia que não podia ter 
acção sem a vontade expressa do Poder civil, e conteve-se 
nisso por muito tempo. 

Tin~amos então bispos liberaes e doutos. 
Depois que o Summo Pontífice perdeu o Poder tem-

poral, comoçaram as tentativas para rehabilitarem-no nesse 
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Poder ; dahi vieram todas essas exigencias em todas as 
nações : quiz-se obrig·ar pela estrateg·ia ultramontana, pela 
insídia, a que todos se juntassem para restituir ao Papa 
o que elle nao podia ter, não devia ter, nem era de seu 
direito . 

O SR. FREITA·s CouTINHO:- Bismarck é quem tem sabido 
ensinai-o. 

O Sa. FELICIC nos SANTOS : - Mas agora lig·ou-se com 
elle. 

O SR SALDANHA MARINHO: -Houve uma festa, Sr. 
Presidente, a proposito da Lei de emancipação . Um sa-
cerdote, ~lliás considerado, e tanto que reg·ía e rege com 
vantagem um colleg·io de ed ucação da _mocidade nesta côrte, 
fo i levado por pedidos a fazer, por occasiao dessa festa um 
discurso e muito simples, discurso que em ponto alg·um 
atacava a relig·ião catholica apostolica romana. O nosso dio-
cesano, no dia seg·uinte, por ter o mesmo sacerdote com-
mettido essa gmvissima falta , isto é, ter feito um discurso, 
um panegyrico á gTande idéa da libertação, suspendeu-o 
ex in{iJI'nw(a conscient·ia. 

O SR. FR,ANCrsco SODRÉ: - Em que lugar fez elle o 
discurso? 

O SR. FELICIO DOS SANTOS :-Mas não foi por isso, por 
ter exaltado a .liberdade. 

O SR. FRANCisco SoDRÉ :- Em que lug·ar fez elle o 
discurso? 

o SR . SALDANHA MARINHO: - Foi feito em uma casa 
onde têm tido assento papas, bispos, padres , vig·a rios, fra-
des, etc. (apoiados), sem escrupulo nenhum, porque nenhum 
delles achou alli acto ou pratica que offendesse a religião 
que professava (apoiados) ; porque nessa sociedade, devo 
dizel-o, embora todos o saibam, as crenças religiosas não 
servem: de obstac ulo a ningnem (apoí~;dos) ; respeita-se a 
todas ; alli ha liberdade de consciencia plena (apoiados) ; e 
começa por não consentir que dentro em se u seio se trate 
nem desta ma teria, nem de ma teria política (Apoiados) . 

Log·o após reuniram-se ao do Rio de J aneiro .os bis-
pos do Pará, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul e 
estabeleceram allianca offensíva contra o Governo e contra 
o povo, e clahi vier~m todos estes aco1~tecimentos. 

O SR. ZAlVIA: ~Que tão desgraçadamente . foram resol-
sol v idos pelo Governo passado . . 

O SR. FREITAS CouTINHo :- Não foram tal re:Jolvidos. 
O SR. ZAMA: -Ou que se pretende que o foram . 
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O SR. SALDANHA MARINHO: - Continuaram as cousas 
neste pé, achamo-nos nestas tristes circumstancias, ·e en-
tretflnto nos dizem ainda: acl·iemos esta qtwstão f 

(Ha um aparte do 81· . Hygino Silva) . 
Não faz . menos do que contei-os; convença-se o nobre 

Deputado que a Lei do casamento civil será um g·olpe 
mortal no Poder clerical entre nós : tira-lhe o dinheiro 
(riso), é quanto basta: e se o Governo cumprir o seu de-
ver por seu lado e não der congTuas senão áquelles que 
as merecerem e que observarem as Leis do Imperio, te-
remos conseg·uido muito. 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO : - (iliinistro do Impe1·io) ; 
- Se o casamento civil m ata tudo, como S. Ex. acaba de 
dizer, basta o c~samento civil. 

O Sa. SALDANHA MARINHO: - Se eu estivesse repetindo 
palavras do Se. Leoncio antes de ser Ministro de Estado, 
lhe diria: é ma teria urg-en tissima (ligeiro sus1trro), della não 
podemos prescindir. 
1 O SR. LEONCIO DE CARVALHO (Ministro elo Imperio) :--

Póde ler as minhas palavra : dellas não poderá deduzir 
contradicção .com o que estou cli<~endo. 

UM SR. DEPUTADO: - E não se seg-ue que um homem 
no Governo sustente tudo quanto rlice na tribuna e na im-
prensa (Susur1·o). . 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO (iliinist1·o elo l1npe1·io) : -
Ra de se fazer por partes. (Ainda s1tsun·o) . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - A questão imprescindí-
vel nestt:J projecto da reforma, já que não querem fazer a 
Lei elei toral se não pela reforma constitucional, é a da 
igualdade elos direitos políticos; mas isto nada tem 
com o que se prende ao casamento civil. São duas ques-
tões distinctas. Querem estabelecer a igualdade do brazi-
leiro para a elegibilidade'? Não podem fazer sem alteração 
de outros artig-os da Constituição, que nã.o sã.o sómente estes 
a que se refere o projecto do Governo. · 

Attenda o Sr. Ministro que, se o casamento civil mata 
o. Poder clerical, nem por isso traz aos acatholicos a li-
berdade e a ig·ualdade que lhe;:< desejamos. São questões 
clistinctas: uma não resolve a outra. Entendamo-nos . 

Q - espe1·e - attencleremos -· amanhã - o Governo 1·esolverá 
mais pa1·a diante, no meu conceito, e pela experiencia que 

. tenho dos Governos em todos os tempos e de todos os par-
tidos, é a morte das questões que se levantam no Imperio, 
e por mais importante;o que sejam. 



Deixemo-nos de adiamentos insidiosos. 
A .liberdade de cu~ tos é ·de primeira necessid_ade na oc-

casião em que se trata de uma Lei eleitoral. E nem pd-
demos confiar que nos deem essa medida depois dessa Lei, 
porque não é facil reunir Contituintes todos os dias. Falta 
á sinceridade quem assevera o contrario. 

Quem nos affirma que o Poder moderador, unico autor 
do aciua.l projecto de reforma, nos concedera outra Cons-
tituinte em seguimento, para se tratar da liberdade de cultos'? 
Seria pueril acreditar na boa fé, na sinceridade da pro-
messa. 

O SR. 0LEGARIO: - A reforma eleitoral é aspiração do 
Paiz e não do Imperador. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Eu fallo da limitacão da 
reforma, e é com esta limitação que se pretende mystificar o 
paiz. Ontra Constituinte vira para a · reforma do Art. 5.<> 
(Não apoiados). 

O SR. JoAQUIM NA'Buco: -Não é materia constitucional 
(Apoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO : ~ Graças ! Tenho sustentado 
sempre essa doutrina. Podemos então alterar o Art. 5. 0 in-
dependente de Constituinte'? (Apoiados). Bem : eu apresenta-
rei o projecto. Entretanto estava rep etindo as palavras 
daquelles que do alto nos dize'rn que não podemos acabar 
com a religião do Estado sem reforma constitucional. 

Se a Camara promette alterar o Art. 5. 0 da Constituição 
por Lei ordinaria, conte commigo; é a doutrina que senipre 
tenho sustentado (Apoiados). 

O Sr. JoAQUIM NABuco: -O que é preciso é que V. Ex. 
não seja tão opportunjsta; a V. Ex. é que pertence a ini-
ciativa. ' 

O Sr. SALDANHA MARINHQ: - E eu aceito de bom agrado ; 
se eu soubesse pr-eviamente o voto da Camara, teria a'pre-
sentado ja o projecto, mesmo porque estou convencido de 
que para a nova Lei eleitoral não é preciso a reforma da 
Constituição. 

O Sr. 0LEGARIO : - Espere a Camara rege'nerada para 
essa reforma. 

O Sr. SALDANHA MARINHO ; - Qual Camara regenerada'? 
·O Sr. 0LEGARIO:- Essa que · vem com a reforma da 

'eleição directa. 
O Sr. SALDANHA MARINHO :-Quando '? Eu admiro a faci-

lidade com que sa acredita que os desejos desta Camara tem 
possibilidade de ser cumpridos com o correr dos tempos. 
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UM SR. DEPUTADO:- Hão de ser. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Não; não hão de ser. À 

historia do actual reinado o diz, Senhores ; nllo nos illu-
damos. Em que differem os acontecimentos de 29 de Se-
tembro de 1848, de 16 de Julho de 1868, e de 5 de Ja-
neiro de 1878 ~ 

Vontade do Poder moderador. Caprichos desse Poder, e 
nada mais. 

O SR. FRANCisco SoDRÉ: -Só as datas é que são , di-
versas. 

OuTRO SR. DEPUTADO: -À culpa é nossa. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Quem garante a partido 

nenhum no Brazil sua estabilidade ou a realisação de suas 
idéas ~ 

UM SR. DEPUTADO:- Fraqueza do~· partidos .... 
O SR. FRANCisco SoDRÉ dá um aparte . 
O SR . SALDANHA MARINHO:- Se pudessemos manter o 

principio constitucional de que a Camara dos Deputados 
não póde ser dissolvida senão por motivo imperioso e pro-
vado de. salvação publica, eu ficaria tranquillo. 

Mas quem é que tem, e livremente, entendido estas 
palavras· da Constitnicão senão o Poder moderador, e só 
elle, ·e conforme a sn~ vontade, e só a sua vontade?. 

E de que modo~ 
Temos tido, por ventura~ nestas ultimas dissoluções 

perigo ou motivo de salvação publica~ 
O SR. FELICIO Dos SANTOS: - E se temos tido, é a con-

demnacão do systema. 
O ·SR. SALDANHA MARINHO : - Não applaudamos hoje o 

que accusamos hontem. Nosso estado é permanente. Em 
relação a essas mutações, o Brazil chegou a ponto de 
ver e admirar que o partido que desce .não tem necessi-
dade senão de copiar os artigos do partido, que sobe. Todos 
os pensamentos são os mesmos; trocam-se os papeis sim-
plesmente entre nós, porque os partidos, digamos com ver-

, dade, Senhores, são compostos de grupos dominadores e de 
grande somma de povo que sem reflexão acredita nesses 
grupos . · 

O SR. ZAMA: - Está carregando muito as cores do 
quadro. 

· UM SR. DEPUTADO : - Com o meio actual de eleicões, 
como os partidos se hãc de succeder no Poder~-,. · 

Os Sns. RuY BA.RBo.sA E GALDINo DAS NEvEs dão' apartes. 
(H a mais apartes). 
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O SR. PRESIDENTE:-- Attencão ! 
O SR. SALDANHA MARINHO:.- Eu, portanto, Senhot·es, 

peço as medidas reclamadas pelo Paiz, e peço-as já porque 
-nilo creio no dia de amauha. 

O pa rtido liberal tem obrig~ção ele o fazer, ou ab,an-
clone o Poder! Quebrando a s ua fé, rasg-ando a sua ban-
deira, nilo pode conservar o Poder . 

U111 SR. DEPUT~Do:- E' bom aproveit:J.r a occasiao. 
O SR . SALDANHA 'MARINHO: -Diz muito bem; é o que 

est~u fazendo. -
E eis a razao porque pergunto qual o pensamento do 

Governo r ela ti vamen te á liberdade plena de cultos fl á 
ig·ualdacle de clireitos políticos elos cidadãos brazileiros , S!'Jin 
embarg·os de sua profissão religiosa (Apartes). 

Ha pouco, Sr . Presidente, ou vi reclamações contra o 
termo-- iuacionaes , que empreguei uo correr do . disc urso . 

O SR. BuAHQ.UE D'E MACEDO: - A expressao foi muito 
forte. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Quiz definir o treslouca-
mento e a maldade; a falta ele r azão, o abandono de 
in te!lig-enc ia que tem presidido os a c tos má os praticados. 

O SR. Ruy BARBOSA: - Não empregou em sentido 
aggTessivo. 

(H a out?·o aparte). \ 
O Su. SALDANHA MARINHO : - Dig-a-me agora o nobre 

Deputado que fez o reparo, S6 está long·e - ele ser bem 
qualificado assim o bispo, como o elo Rio . ele Janeiro, que 
fabrica um cathecismo, cheio ele sandices , como, por exemplo 
(lendo) « Onde está Deus? Na terra, em todo o lugar ; 
mesmo no inferno está presente ll (Risadas). 

,O SR . PRESIDENTE :- Attençao! 
(O orador lê ainda ont'I'O trecho do cathecisrng) 
O Sn. FELICIO Dos SANTOS: - E' um dogma ; não se 

obrig-a a ning·uem que seja 1 catholico. · 
O SR. RuY BARBOSA: - E ' um dogma, mas expresso 

da maneiaa a mais grosseira. 
· O Su. SALDANHA. MARINHO:~ Eu estou-me justificando 

de um excesso que commetti, e pedindo desculpa desse 
excesso (Continua a lêr). 

O SH. FELICro Dos SANTOS :- Essa é a doutrina da 
IgTeja catholica, evidentemente. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - « Tudo que o catholico 
deve crer, está no crédo? Naturalmente não está, porque 
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ha muitas outras causas que são ensinadas pela Igreja e 
. que devem aprender-se. )) 

Portanto, eu peço a Camara que me desculpe o em-
prego da palavra irracional, qne, na verdade, é forte. 

(Trocam-se diffm·entes apartes). 
O SR~ SALDANHA MARINHO :- O padre, como esse bispo, 

que, elo pulpito, aconselha aos escravos que, para clar<'lm 
dinheiro para o obulo de S. Pedro, roubem seus senhores, 
porque Pio IX lhes havia de perdoar, n1Io está na altura 
de seus deveres, não sabe o que é o episcopado (Apoiados). 

O segundo ponto ela minha interpellaç.ão consiste em 
saber a razão porque o Registro civil de casamentos, nas-
cimentos e ubitos não . está em execuçllo no Imperi.o '? 

O SR. 0LEGARIO :-E' sómente · porque é imfJOssivel. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-A historia elo Registro civil 

entre nós é uma g·rande vergonha para o Governo elo 
Brazil. ' 

A opinillo, os mais vitaes interesses da familia, a se-
gurança elo estado civil, da legitimidade dos filhos e 
da successão reclamam de ha muito esta medida. 
· Depois de muito luctar, appareceu o Decreto n. 708 de 

18 de Junho de 1851, estabelecendo o Registro civil. 
Era um golpe certeiro contra os planos de Roma para 

avassallar o povo brazileiro. A Igreja queria ter trancado 
em sua mão o importante objecto desse reg·istro, e dahi 
vieram não só as representações dos bispos, como a mais 
formal opposição e clesol)ediencia. 

O Governo recuou verg·onhosamente : satisfez o capri-
cho cler ical, e esse Decreto de 1851 foi suspenso pelo de· 
20 de .Janeiro de 1852! 

Uma grande parte ela população estava absolutamente 
pri vacla do registro. 

Veio então a tei ele 11 ele Setembl'o ele 1861, que ' au-
torisando o casamento dos acatholicos, estabeleceu em favor 
delles o registro. Mas só em 1863, por Decreto de 17 de 
Abril, se deu regulamento para executai-a. 

Os acatholicos gozaram elo beneficio até que a Lei de 
9 ele Setembro c(e 18'10, reg·ulamentaela pelo Decreto ele 25 
de Abril de 1874 (quatro annos depois), estabelecendo o Re-
gistro g·eral, acabou com aqnelle parcial, e os acatholicos 
ficaram sem nenhum em quasi todo o Imperio, e, o que 
admira, na côrte. 

Desde 1874 esti:lo os acatholicos sem registro ! 
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O SR. RuY BARBOSA:- O encarregado de executar a Lei 
é o Governo. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS :-Para que estar entre a 
tralha e o balandráo ; sigam o seu caminho. 

O SR. Ruy BARBOSA:- O nobre Deputado é que me pa-
rece que anda com o balandráo; defende com tanto 
calor ... 

O SR. FELIOIO Dos SANTOS:- E se assim fosse não me 
lançaria por isto ao ridículo. 

O SR. Ruy BARBOSA :- Não tenho esta pretenção. ' 
O SR. FELICIO DOS SANTOS:- O que eu digo é que lar-

guem o balandráo e deixem de ser catholicos. , 
O SR. ZAMA :-O unico que havia de balandráo era o 

padre do Alto Amazonas, que os Senhores puzeram fóra 
(Riso.) 

(O Sr. Ruy Barbosa e outros 81·s. Deputados dao apartes, a 
Sr. Presidente 1·eclama .attenção). 

'o SR. SALDANHA MARINHO :- Os acatholicos tiveram seu 
registro. Estabeleceu-se o Registro civ,il geral em 18'H; 
cessou o Registro acatholico; as Camaras Municipaes não 
quizeram mais aceitai-o. Entretanto esta Lei, que gene-
ralisou o registro, deixou de ser executada, por exempló, 
na côrte ! 

O SR. MoREIRA DE BARROS:- Falta a sancção penal. 
O SE. SALDANHA MARINHO: - E' uma parte do Regula-

mento que podia ser demorada sem obstar ao registro, 
até á approvação do Poder leg·islativo. E qual a sancção 
penal que temos para os parochos? Para que esta objecção '? 
E se é assim, porque razão desde 1874 não se tem tra-
tado disto. 

O casamento e nascimento dos acatholicos desde 1874 
está sem registro ; uma grande parte, portanto, da popu-
lação do Brazil está sem segurança de familia, sem segu-
rança de legitimidade de successão. 

O SR. MoREIEA DE BARROS :-Os escrivães de paz podem 
o:fferecer mais g·arantias do que os vigarios '? 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Digo a V. Ex. que, reg·u-
lado civíhnente o registro elle me merecerá mais conceito 
do que pelo modo porque é hoje feito. 

O SR. MoREIRA DE BARROS-:- E' absolutamente impra-
ticavel. · 

O SE. SALDANHA MARINHO :- Como é impraticavel '? Em 
alg;uns lugares do Imperio o d'=Jcreto está em execução 
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(Apoiados). E' muito facil. Impossível é sómente, porque do 
inte resse publico não cura o Governo. 

Os Pastores protestantes, Sr. Presidente, apresentaram ao 
Governo Imperial sua reclamaçã.o a 30 de Janeiro do anno 
passado. 

Os da Igreja allemã., tambem representaram, e com mais 
de 2.000 assignaturas, e desde então, não tiveram despacho. 
Ao menos nada tem sido publicado no Diar·io Official. 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO (Minist1·o do Jmperio):-
Houve a declaração de que o Governo não tinha meios 
para obrigar os escrivães de paz a fazerem registro . 

. 9 SR. SALDANHA MARINHO :- Nã.o me lembro de ter lido 
tal despacho no Diario Official ; se o conhecesse seria o 
primeiro a mencionai-o, ... 

O S:r. LEONCIO DE CARVALHO : ~ (Ministro do Imperio):-
Pois houve. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- ... porque merece severa 
censura. O Governo não póde obrig·ar os escrivães de paz. ! 
E nem sequer restabelece o reg·istro dos acath olicos pelas 
Camaras Municipaes ! E temos Governo ! 

Se a Lei de 1873 e o Regulamento de 1874 não pódem 
ser executados, se são inexequiveis, ahi está a. Lei ante-
rior, que estabeleceu o Reg·istro. dos acatholicos : mande 
executai-a; não rrive, porém, tantas familias da segurança 
de qu e precisam; não deixe assim abandonados os acatholicos. 

O SR. MoREIRA. DE BARROS:- O Reg·istro civil está em 
vigor; sómente não se póde impôr multas a quem não 
o beclece. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Em vig·or! Como? Pois 
não aca,bou de dizer o Sr. Ministro do Imperio que o nS.o 
podia pôl' em execução, porque não tinha meios de coagir 
os escrivães de paz? 

Estamos em. um paiz em que, tratando-se desses sagTa-
dos direitos, tratando-se de muito sérios interesses e do 
futuro da família, se responde simplesmente : não se póde 
faze?·, porque não ba meiqs de obrigar! E, entretanto, nã.o 
se apresenta uma medida, não se toma uma providencia, 
mesmo que fosse provisoria! 

Eu não sei bem se, na leitura que· fiz do relataria do 
nob~e Ministro, me escapou alguma providencia que S. Ex. 
pedisse a este respeito. Pedio o nobre Ministro alg·uma 
causa? 

O SR . LEONCIO DE CARVALHO (Ministro do I mperio) : -
Sim, Senhor. 
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O SR. SALDANHA. MARINHO : - Ha necessidade de que 
o Governo se compr0metta perante' a população, especial-
mente perante a população acatholica, de que virá em seu 
soccorro para garantia de seus direi tos de família. E' a 
resposta que esp E.ro do Sr. Ministro do Imperio. Prometta 
ao menos. 

Já disse alguma cGusa relativamente ao casamento 
civil, e o fiz perfunctoriamente, porque occupando-me ape-
nas de obter do Governo esclarecimentos, não posso ser tão 
minucioso cumo quizera. Mas fall o perante uma assembléa 
de homens illustraclos, que supprirã::> qualquer falta, que 
houver de minha parte. 

Versa sobre essa mat~ria o terceiro ponto da interpel-
lação , Pergunto ao nobre Sr. Ministro do Imperio: « qual 
a int enção elo Governo em relação á urg·ente adopção da 
Lei, que estabPleça e regule o casamento civil ? )I 

Parece que esta nas faculdades elo Governo e desta 
Camara decretar o casamento civil. Está em meu poder 
um projecto elaborado com. muito criterio e profundo estu-
do pelo Instituto da Ordem elos Advogados Brazileiros. Eu 
o apresentarei a es ta Camara. Estou a isso autorisado. 

Espero, que não se perca uma sessão ordinaria da 
Camara elos S1·s. Deputados, sem se resolver sobre esta im-
portantíssima materia. 

Promett.a-nos o Governo, pelo menos, a sua não oppo-
sição. Votem livre e individualmente os Srs . Ministros, mes-
mo que o Governo ostencivamente a não proteja. 

Venha, como for, a satisfação desta necesBidade pu-
blica. 

Ag·o'ra, Sr: Presidente, tratarei de uma questão de alta 
conveniencia publica e política, importantíssima para o clero 
brazileiro : 

Occuparme-hei do Decreto de 28 de Março de 1857, 
, que, estabelecendo o processo de recurso a Corôa, no § 2. 0 

do Art. 2. 0 priva deste recurso e de qu alquer · outro as 
suspensões ' ex-informata conscientia. 

Compulsand6 a nossa. collecção de leis, e lendo este 
decreto, vejo-o referendado com um nome respeitabilíssimo 
para mim; e visto que a elle me refiro, elevo render-lhe o 
respeito, a homenagem ele que sera sempre credor esse gTan-
de servidor do Estado, o primeiro jurisconsulto elo Imperio 
(apo iados), esse estadista qu e deixou no Senado braz ileiro 
uma vaga, quanto a mim, insupprivel (apoiado.s): fallo de 
José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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Este nome, que en respeito tanto quanto se póde res-
peitar o norne elo mestre, este ~orne devia influir grande-
mente no meu espírito para respeitar no todo o seu ele-
ereto; mas, Senhores, o proprio jurisconsulto que o refe-
rendou o revogari'L hoje infallivelmente nesta parte. 

O SR. FABIO DOS Rms: - Elle mesmo disse no Senado 
que o decre:o podia ser revogado. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Que esse decreto póde ser 
revogado pelo Poder executivo, nfLO ha duvida alg·uma. 

Houve um projecto na Carnara dos Deputados revo-
gando-o: esse projecto foi discutido luminosamente pelo 
l}.Osso excellente collega, nessa época, o Sr. padre Corrêa 
das Neves, cuja ausencia nesta Camara lastimo. 

Esse homem, que illustrou esta tribuna, exhibio nesta 
mateJ·ia uma gt·ande . erudição, e provou a toda a l.uz . que 
esse § 2. 0 elo citado decreto era insustentavel, e devia ser 
revogado. 

O seu discurso proferido em sessão clestn Camara 
rie 24 ele Jnnho de 1866, é dig·no ele ser consultado. Foi 
este projecto approvado quasi unanimemente nesta casa 
e remettido ao Senado; lá, sendo impugnado quasi que 
caprichosamente, aindfl achou uma voz poderosissima ·que 
o sustentasse ; essa voz foi a ele outro homem não menos 
digno, nao menos illustraclo, cujo nome deu, póde--se 
dizer, defin ição a nma época, Francisco José · Furtado 
(Apoiados). 

Mas as causas, Sr. Presidente, não se achavam então 
como no presente: os bispos não tinham tido o arrojo da 
arbitrariedade, corno ora pratiCam ; não havia necessidade 
de lhes vedar uma facu ldade, 'desde que não se clava o abu-
so; o SenarJo, e mesmo o nosso sempre lembrado amigo o 
Sr. Nabuco, rejeitaram aquelle projecto, votando igualmente 
contra o Sr. Pomj~f?u, que era da comrnissfto: tivemos, en-
tretanto, Furtado, . Jobim e outros que sustentaram a pro-
posição ela. Camara. 

UM SR DEPUTADO :- Mas quem o matou foi homem ela 
Igreja. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - O discurso, então o mais 
notavel sobre a mate ria, foi o .elo Sr. Furtado: foi o mais 
luminoso e o que melhor cle111onstrou o que se devia adaptar. 

Temos, portanto, não um aresto a favor do decreto, 
mas clous voto::. encontrados, um ela Camara dos Deputa-
dos e outro elo Senado ; o Governo, pois, está em seu p le-
no direito revogando-o ou alterando-o, . porque esse acto 
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nao foi expedido para execução de Lei alguma : foi espon-
taneo do Governo. 

UM SR. DEPUTADO:- Póde ser revogado do mesmo modo 
como foi decretado. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Hoje, Senhores, a revo-
gação desse paragrapho é uma necessidade para o Brazil, 
(Apoiados). 

Hoje que o episcopado se constituía em partido político, 
elevemos tirar-lhe essa arma, arma cruel, arma iníqua, 
Gontra o ele r o brazileiro (Apoiados). 

Esse paragrapho colloca o padre em situação diversa 
da de todos os outros brazileiros (apoiados), não lhe dá a~ 
mesmas garantias ele que em geral goza o cidadão brazí-
leiro; põe-no á discrição de um homem. E quando este é 
um bispo de Pernambuco, um bispo do Pará, um bispo 
do Rio de Janeiro, não ha segurança possível, nilo ha 
consciencia que se sal v e, não ha innocencia que seja pro-
tegid a, não . h a virtude que seja respeitada ( Apozados). ('''") 

O SR. RuY BARBOSA: -E é um decreto profundamente 
impolitico. 

O SR. JoAQUIM NABuco: ~Porque '? 

(') A revogação do Art. 2. 0 do Decreto de 28 de Março de 1857, é de 
h a muito tempo reclamada pelo paiz. 

. O illustraclo Sr. ConselhBiro .João Manoel Pereira ela Silva, compene-
trado da necessidade dessa indeclinavel medida, apresentou á Camara do~ 
Deputados em 1874, um bem elaborado :(>rojecto, depois ele justificai -o per-
feitam ente e com a proficiencia que lhe e propria. · 

Eis o projecto : · 
Art. l,o Fica revogado o Art. 2. 0 e seus paragraphos do Decrete n. 

1911, de 28 ele Março ele 1857, e restabelecido o recurso á Corôa, por qual-
quer procedimento elos prelados regulares contra seus subditos, ainda em 
materia correccional, e elas suspensões e interclictos que os bispos, judicial 
ou extrajudicialmente, impuzerem aos clerigos. 

Art. 2,0 Os empregados publicas ecclesiasticos, que perceberem con-
gruas, ordenados ou qualquer estipendio pelos cofrllolil publicas, sómente po-
derão ficar privados ele parte ou de todos os seus ditos vencimentos nos 
casos e pela fórma que as leis tem determinado para os empregados pu-
blicas. 

Art. 3. o Os bispos ou seus delegados, e os sacerdotes regadores das 
dioceses vagas, que não mandarem cnmpTir os provimentos dados á re-
cursos á Corôa, ou á sua execução se oppuzerem mesmo indirectamente 
por insinuações dadas aos vigarios ou autoridades subalternas, serão su-
jeitos a processo de responsabilidade por ordem do Governo, ou por de-
nuncia ex-otficio do Procurador ela Corôa. A pena consistirá em ser com-
pellido á retir'lr-se do Imperio . 

il) I.o Passando em julgado a sentença, a diocese se considerará vaga. 
~ 2.• Para administrar as dioceses vagas o cabido, ou o metrepolita. 

Nas dioceses em que não ha cabido, proporá tres sacerdotes ao Governo, á 
fim de designar-se o que deve assumir a gerencia da diocese. 

Paço da Camara dos . Deputados, em !30 de Junho de 1'374. -Pe?·eira da 
Sílva. 
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O SR. Ruy BARBOSA. :-Porque arma os bispos contra o 
Governo. 

O Su. JoAQUIM NABuco:- Mas era um decreto que res-
peitava a liberdade da Igreja para se governar a si mesma. 

(H a outros apartes) . 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Senhores, o decreto teve 

sua razão de ser naquella época. Havia então divergen-
cias profundíssimas quer no bispado do Rio Grande, quer 
no de S. Paulo . 

O Sr. Conselheiro Nabuco quiz dar m ais força aos 
bispos : e nessa época elle o conseguia. Os bispos não 
se animaram a ' abusar, êomo teem abusado h oje. (Apoiados). 

O SR. JoAQUIM NABUCO : -Mas r ealmente não ha meio 
de quebrar a disciplina catholica . 

(Cruzam-se apartes entre os S1'S. Joaqttim Nabuco e Ruy 
Barbosa). 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção ! Peço aos nob res Depu-
tados que deixem proseguir o orador·. Quem tem a palavra 
é o Sr. Saldanha Marinho . 

o SR. SALDANHA MARINHO: - o que acontece h oj e com 
este decreto, Sr. P1;esidente? O estabelecimento de um par-
tido político retrogado (apoiados). Na província do Pará 
cada vigario eilcommendado, porque não se o quer collado, 
é um chefe de partido na sua parochia... (apoiados) . 

O SR. CosTA AZEVEDO : - O mesmo succede no Ama-
zonas. 

O Su. SALDANHA MARINHO : - . . . é chefe de partido, 
mas subordinado ao bispo, como uma praça de pret é sujeita 
ao Conclt: de Li ppe. 

O SR. FELrcro DOS SANTOS: - Essa é a disciplina catho-
Iica. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Deus me livre clella 1 
(Riso). 

O SR. FELICIO Dos SANTOS :- E' não ser catholico ; nm-
guem é obrigado a sel-o. 

·o SR. SALDANHA MARINHO :-Nesta situacão não é a 
Igreja, nem os interesses catholic0s que se Úatam no Pará 
(apoiados) ; são interesses profatJ.os, são interesses politicos 
(Apoiados). E' uma política sordida, indigna, que está sendo 
estabelecida em todo o Imperio pelo Poder clerical, contra-
ria absolutamente a índole do systema liberal representa ti v o. 

O Sa. Ruy BARBOSA: - Hoje, no Pará, já não se con-
tentam com os vigarios encomrnendados, mandam-se com-
missarios episcppaes. 
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O Sn. SALDANHA MARINHO : -Em Pernambuco, por 
exemplo, um elos padres mais respeitaveis que alli con-
tamos, dignidade superior ela Sé ele Olincla, ' ciclacltto que 
ja hónrou esta Camara, e que, por sua illu straçtto, por 
seu patriotismo, devia ora acha r-se entre os repr'esentantes 
por Pernamb)lCO (a pol;ados), o D eão Dr. Joaquim Francisco 
ele Faria, ousou, Senhores, escrever dons ou tres artigos, 
e sem assignal-os, contra jesuítas, e ultramontanismo. 

O SR. CosTA AzEvEDO :- Elle fez mal ; devia te!-os 
assig·naclo. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Immediatamente .foi' sus-
penso! 

Immediatamente foi suspenso ex-ínformatc.• conscientia. 
Ninguem pócle descortinar a razão de uma condemnação 
tal, de uma arbitrariedade tllo descommunal. O bispo era 
ultramontano, e usava dos poderes que o Estado, ·incon-
sicleradamente, lhe conservava, para vingar-:se dos inimigos 
de sua ordem e para fazer triumphar a theocracia ; nllo 
era a religião o incentivo. 

No Para, um dos padres mais notaveis, mais illus--
trados e mais resp eitaveis que contamos, o Sr. Eutychio 

·pereira ela Rocha , .. 
O Sn. CosTA AzEvEDO E ouTnos Sns. DEPUTADOS. Apoiado. 
O Sn. SALDANHA MARINHO : - . . . esse homem digno a 

todos os respeitos.. . , 
O SR. CosTA AzEVEDO :- Muito honrado (Apoiados). 
O Sn. SALDANHA MARINHO :- . .. muito honrado e muito 

illustraclo (apoiados), esse homem a quem as pastoraes do 
Sr. D. Antonio eeam sujeitas · para a correcçao (ha um não 
apoiado das galr.rias), esse homem que era o braço direito 
do Sr. D. Antonio (Reclamações. Ouve-se das gale?"i'ls, é falso). 

ALGUNS Srs. DEPUTADOS pedem ao Sr. Presidente que 
faça cumprir o reg·imento. · ~ 

O SALDANHA MARINHO : -Seja de quem fôr o grito des-
compassado, pouco me importa; digo a verdade. 

O SR. CosTA AZEVEDO: ~E a verdade é essa, e que o 
digam os dignos Deputados elo Para. 

UM Sn, DEPUTADO : -Estão muito calados. 
O Sn. FREITAS CouTINHO : -Estão reflectindo (Riso ). 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Este homem, Sr. Presi-

dente, por nao se prestar a seguir a poli ti c a infrene elo 
bispo elo Para, foi suspenso ex-informata conscientia (Apoia-
.dos). 

No Rio ele Janeiro, temos entre outros, o illustraclo 
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conego Dr. Joaquim de Monte Ca'l'mello, digno a todos os 
respeitos, ... 

O SR. 0LEGARIO: -E muito illustrado. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - ... religioso, como o bispo 

não póde ser mais, subordinado ás suas crenças, como o 
bispo do Rio de Janeiro nem sabe ser; entretanto, tendo 
a ousadia de dizer a sua opinião, como homem livre, como 
cidadão bra;i;ileiro, está suspenso ex-informata conscientia! 

E nem a suspensão o demoveu das suas crenças, por-
que elle lá esta na Apparecida, tratando ele reconstruir 
um templo, q uasi que á sua custa . 

O SR. 0LEGARIO: -E' exacto. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Senhores, é contra todos os 

prece i tos até ele ui rei to natural que se condemne alguem 
sem aucliencia e sem provas. Como é que em um paiz cousti-
tucional, em que se garante a publicidade e a defesa, em que 
se garante que ninguern será condemna,do sem que haja, 
préviarnente, urna pena estabelecida e determinada, se ad-
mitte, por simples arbitl'io ele um diocesano, uma condem-
nação, qual a privação de ordens e de beneficios, sem tempo, 
sem limite~ (Apoiados; muito bem). 

E' preciso que o Governo tenha em consideração que 
a pena ex-'informata conscientia vae além da possibilidade elo 
bispo, porque abrange effeitos ternporaes. O bispo póde 
irnpôr o recolhimento, a confissão e outras causas uesta 
ordem, mas tirar os meio.s ele vida ao homem, tirar-lhe o 
beneficio, a renda, expondo-o á -miseria e á fome, é o que 
não se póde consentir em um paiz constitucional. (Apüiaclos) . 

O Decreto de 1857 não póde continuar (apoiados), e é 
por isso que fiz esta interpellação ao Governo (Apartes) . 

Ouvindo apartes sobre privação cu pagamento de con-
gTuas, permitta-me o meu nobre amigo o Sr. Ministro do 
Imperío que lhe • exponha uma opinião pal'ticular minha, 
que sustento e hei de sustentar sempre. 

Não vejo grande cli:fficuldade para contar os bispos 
(Apoiados). 

Desde que o Governo queira com patriotismo cumprir 
o seu dever, não ha bispo que se não p0ssa conter deante 
da acção leg·al (Apoiados) . 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO (Minist1·o do Imperio) :-Então 
não são urgentes essas medidas~ 

O Sa. SALDANHA MARINHO: -E é assim que se 'argu-
menta! V. Ex. parece .que não quer ou não póde respo-nder! 
De qualquer proposição, de qualquer circuhlstancia quer tirar 
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consequencias a seu geito, e com as quaes ppssa illudir 
as questaes a que deve responder. Deixemos isBo. 

O que eu quero é que V. Ex. diga se teremos casa-
mento civil, se os acatholicos devem entrar no gremio bra-
zileiro para o gozo de todos os direitos políticos, se con-
tinúa a ex-in{or mata conscientia. 

Os bispos têm jurisdicção entre nós, em . virtude do 
beneplacito ao breve de faculdades. Desde que o bispo não 
cumpra os seus deveres, e otfenda as leis do Estado, o Go-
verno tem obrigação de cassar-lhe esse beneplacito, sem o 
qual, desapparece a autoridade do bispo. 

O SR. FELICro DOS SANTOS : -E por q nem se h a de sub-
stituir o diocesano? · 

O SR. SALDANHA MARINHO : - As proprias leis ecclesias-
ticas o previnem. E desde que o Governo do Brazil to-
masse esta attitude, não havia bispo que resistisse. 

O SR. JOAQUIM NABUCO: -E na Allemanha? 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Pois o Brazil está nas con-

dições da Allemanha? Porventura nós temo:> clero que possa 
competir com o da Allemanha em riqueza, em illustraç!lo 
e em tudo? No Brazil não haveria partido clerical, a ntio 
ser o que é sustentado pelo Governo, que supporta bispos 
ousados e intransigentes. · 

Em 1833, Senhores, o bispo de Pernambuco, D. Thomaz, 
procurou illudir as leis. 

Um Ministro, qLue sabia exercer perfeitamente o seu 
·encargo, Honorio Hermeto Carneiro Leão, homem de Estado 
muito distincto, disse-lhe. com energia :-ou nao continua-
reis, ou retiro-vos o beneficio. De que modo, perguntou 
elle? Cassando-vos o beneplacito ao breve que vos dá fal-
culdades.-

O bispo conteve-se e retirou-se. O povo ntio sentia abálo 
algum ; não se agitaram as consciencias.' 

{Trocam-se apartes) . 
. Faliam na cémdemnação dos bispos'? Senhores, esse facto 

é uma vergonha, é uma miseria, é um borrão em a nossa 
historia administrativa (Apoiados). 

Eu combati na imprensa com toda a força e opportu-
namente a manifestação do pensamento do Governo de res-
ponsabilisar crii:ninalmente os bispos. Disse-lhe que o seu 
procedimento manifestava falta de estudo da materia. O 
caminho que devia seguir e:ra diverso, porém exigia mais 
força, mais coragem, mais energia, mais patriotismo (Apoiados). 

Protestei em tempo contrá o processo dos bispos. 
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Indaguemos, porém, a verdade occulta nesse procedi-
mento. · ., 

Porque forem os bispos processados, prununciados e 
condemnados ? 

Porque não obedecessem a Lei, porque não se subordi-
nassem aos preceitos da Constituição ? Não, Senhores ; foi 
o Poder despeitado, foi, na phrase conhecida, o lapis fa-
tidico, que traçou e consumrnou toda essa comedia jurídico-
romana ... esse lapis fatí dico creou tudo isto, e tudo em 
seguida desfez elle mesmo, na supposição de . que por tal 
arte acabaria a q nestão e tudo reverteria ao statuo qtw. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : -E' o que o becco não tinha 
sahida. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Emquanto houve o:ffensa á 
legislação, ofi'ensa, e atroz, aos Ministros, aos PresidentJes 
de província e a outras autoridades, o Poder mode1;ador se 
conservou silencioso e sem accão. 

A opinião publica, porém; levantou-se arrogante; os· 
recursos das irmandades vieram perturbar a inacção cal-
culada do Poder. O processo administrativo, para que o 
recurso seguisse seus termos, foi imprescindivel, e afinal, 
e inevitavelmente, um provimento foi proferido. 

Então a Corôa teve de mandar cumprir a sua ordem, 
acastellada na decisão elo Conselho de Estado. 

Os bispos oppozeram-se, riram-se da ordem, nti.o a cum-
priram, e ludibriaram o poder da Corôa. 

Desde logo a offensa não era á Lei, nem á Constitui-
ção, não podia ser perdoada ou esquecida. A offensa feri o 
o Poder mod·erador, contra o qual ninguern póde impune-
mente proceder. 

E dahi o -processo, a prisão e a condemnação dos bispos! 
(Sensação). 

O SR. G.!.LDIN"o DAS NEVES:- E os bispos até o 'chama-
ram Tiberio ... (Riso). . . 

O SR. S.!.LDANHA MARINHO :-O Poder moderador foi mais 
longe, chegando até á contradicção. O Supremo Tribunal 
de Justiça cumprio o seu dever. Não entro na questão de 
qualificação do delicto. Mas esse tribunal cumprio o seu 
dever quanto á condemnacão em absoluto. 

Da parte do Poder judiciario não havia outra causa a 
esperar. 

Deu-se a condemnação; mas o e:ffeito da condernnaçs.o 
e a effectividade da pena no rigor d::t nossa Lei, foram 
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burlados . . A intervencrLo elo Poder mvclerador nrLo tardou a 
abastardar tudo. · 

Os bispos, réos e condemnados, foram levados, não para 
a prisilo legaL-mas para uma casa, onde lhes foram pro-
poecionados lauta !Ueza, e todos o::J commodos, Nilo lhes 
faltou nem musica, e tudo á custa dos cofres publicos ! 

Os sentenciados á prisilo com trabalho conservaram as 
suas honras officiaes, e, o que mais é, a effectiva jurisdicção 
em suas dioceses! Milagres do Poder irJ"espunsavel. 

E depois ele perder tudo quanto fez para Roma, e ver 
perfeitamente mistificadas quantas Gesta tua appareceram 
nessa · época ... 

Os SRs . · BuARQUE DE MACEDO E FELICro DOS SANTOS dilo 
apartes. 

0 SR. SALDANHA MARINHO :- . . . desmoralisada, e perdi-
da a missi1o Penedo a Homa, que nilo passou de uma fárça, 
na qual a sobeeania do Brazilfoi an•astada, veio a commu-
taçilo da pena; e logo após, e já uma vez g-asta a acçi1o 
e faculdade elo Poder moderadoe, veio ai nda, por effeito do 
terror, a amnistia! · . 

Tudo isso foi ridículo ; tudo clesmoralisador. Voltaram 
os bispos para suas dioceses R, se é possi vel, mais arro-
g-antes ainda. · 

Continuaram, como antes, a usar sem justiça, mais por 
ving-ança, ela ex-infarmata conscientia, e os provimentos contra 
os inteedictos ·postos ás irmandades sem execuçi1o! 

UM SR. DEPUTADO :- Ficou tudo no mesmo (Apoiados). 
O SR. FRANCO DE ALMEIDA:- No mesmo, . não; no Pará 

muito peior! 
o· SR. RuY BARBOSA:- Ha p'arochias canonicamente pro-

vielas, onde ni1o existe padre, nem póde nenhum apparecer 
para officiar, poeqU:e é victima da ex· informa ta... Isto em 
freg-uezias até desta capita.l ... ' 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Esta é a historia fiel dos 
processos, prisões, condemnações, e perdõ es dos bispos. 

Muito fatig·aüo já, Sr. Presidente, vou tratar · succin-
tamente do ultimo ponto da inteepellação . 

<<Qual o motivo porque nao tem sido no Irnperio ob-· 
servada a Lei respectiva ao concurso e collaçao dos paro-
chos nas diversas freg·uezias, e porque tem sido tolerado 
o abuso dos d iocesanos de provet'em as parochias de paro-
chos encommendados e de sua livre escolha e demissão"?>> 

O SR . 0LEGARIO :-Nesse ponto é que tem muita razão: 
é em sua reclamação relativa ao 5.0 quesito. A respeito do 
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ex-infm·mata consct:entia, digo, quero a camara regenerada 
para depois tratar-se disto. . 

O SR . SALDANHA MARINHO :- Isso é querer I:UUita rege-
neracã.o para nã.o fazer nada: é muito escrupulo para jus-
ti:fi.c~r a falta de forca, a ignorancia, ou a connivencia. 

V. Ex. tem fé r~bu:;ta no Poder moderador ! Admiro-o. 
Amanhã os fará sahü· daqui a toque de caixa, autorisando os 
conservadores a realisarem idéas liberaes . Tudo vae do abso-
lutismo da Corôa na occasiilo ;· o bem publico, a coherencia, 
são quantidades que não entram no calculo. 

O SR. 0LEGARio :- No que tenho muita fé é na opinião 
do meu paiz. 

(Ha ont1·os apartes) . 
. O SR. FELrcro DOS SANTOS :- Mas não tem medo do e;; -

informat ia conscient1:a lá de cima para nós '? 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Quando se tratou de p·ro-

mulg·ar a Lei de eu1ancipaçã.o ·e de fazer as reformas da 
guarda nacional e judiciaria, idéas todas liberaes e inseri- . 
ptas no progmm ma desse partido, o Poder moderador nã.o teve 
e.scrupulos não se lembrou da autonomia dos par tidos, e com-
missionon para isso os conservadores. 

Na Camara conservadora foi apresentado um projecto 
·de r eforma cons titucional, da m esma n atureza e com a 
m esma forma agora exig·ida pelo P oder moderador. Tratava-
se de eleiçã.o directa . Um Ministro de Estado, o Sr. Barão de 
Coteg·ipe, antes de entrar para o ministerio, sustentava 
vigorosamente a eleição de um só gráo, a eleiçã.o directa: 
mas, chamado as ministerio, arrefeceu em suas opiniões, 
como é custume geral. 

Foi -lhe. imposta pelo P oder moderador a Lei do terço e 
condemnada a eleiçã.o directa. A actual Lei eleitoral, obra 
só do Imperador, foi extorquida de uma Camara que que-
ria a eleição directa ! · 

E é depois de t udo isso que o Poder moderador vem 
dizer ao paiz e para justificar uma mudança politica :-en-
trego o poder aos liberaes, porque a idéa ela eleiçã.o cli re-
cta é uma idéa liberal! Isto é simplesmente irrisorio . 

J á vê, pol.·tanto, Sr. Presidente, qu e, emqu anto os no-
bres Depu tados têm uma confiança tã.o r ob usta no dia de 
amanhã. desta terra, o que lhes i r:. vejo, eu nenhum a tenho. 
Em tudo quanto depende do capricho do Poder m oderador, 
nã.o tenho absolutamente con:fi.anca nenhuma. E' uma triste 
verdade; mas é indispensavel . di~el-a. 

4 
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O SR. 0LEGARIO :-Isso é outra cousa: a minha confian-
ça é na opinião publica do paiz. 

0 SR. SALDANHA MARINHO:- Quanto ao 5. 0 ponto da in-
terpellação ... 

O SR. 0LEGARIO :- Não precisa dizer muito, basta lêr 
a legislação. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- ••• é o que vou fazer. 
O Alvará. de 14 de Abl'il de 1751, denominado das fa-

culdades, mandado observar por Decre.to de 16 de Agosto 
de 1817, é explicito, quanto á obrigação de serem as igre-
jas postas em concurso, no prazo improrogavel de tres 
mezes . E para obrigar os bispos a esse dever-é o Governo 
investido de nomeação immediata e collação de parochos, 
conforme se acha declarado e estabelecido na Resolução de 
consulta de 13 de Abril de 1826, direito ja anteriormente 
reconhecido pela Carta Regia de ll de N ovembrÇ> de 1797. 

Tudo isso, e mais as Resolucões de 9 de Novembro de 
1824, 25 de Novembro de 1825, io de Janeiro de 1826, 4 
de Dezembro de 1727, 20 de Julho de 18.28, 14 de Junho 
de 1831, Circular de 21 de Julho de 1837, além de muitas 
outras disposições, collocam os bispos na impossibilidade 
legal de procederem como ora praticam os do Pará e do Rio 
de Janeiro, e o praticou o de Pernambuco, e dá ao Go-
verno o correctivo contra elles, no caso de infracção desse 
preceito. 

Temos ainda muitos outros actos isolados do Governo e 
até disposições canonicas, como a do proprio concilio ' de 
Trento, que obrig·am os bispos a não tet·em vaga por mais 
de tres mezes nenhuma parochia. Entretanto, senhores, 
alguns bispos, se não · são todos, pelo menos o do Pará 
e o do Rio de Janeiro (digno capetlão-mór de Sua 111agestade) 
assentaram caprichosamente não abrirem concurso ás igrejas 
vagas! 

E a razã.o é simples. Não querem parochos, querem 
cegos e obedientes partidarios ; nã.o querem parochos di-
gnos, querem instrumentos seus nas freguezias; querem 
exercer o despotismo na igreja e despotismo como elles o 
desejam, e que nã.o pódé ser exercido senã.o contando com 
soldados que, ao acceno do despota, e sob a vergasta do 
~x-ínformata conscientia, façam tudo quanto elles quizerem. 
E' um estado anormal. Faz-nos um mal enorme e á propria 
religiã.o. 

Assim, portanto, eu me· persuado de que a resposta a 
este ponto da interpellação não poderá deixar de ser, senão 
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como eu espero, o promettimento de providencias, e pro-
videncias immediatas. 

Estou cansadissimo. Tenho occupado largamente a at-
tenção da Calhara, e peço aos meus collegas que me des-
culpem de qualquer falta que tenha commettido, e corri a 
qual os desagradasse. Aos dignos cavalheiros que compõem 
o actual Ministerio declaro que, como particulares, lhes 
professo sincera e desinteressada amizade: aprecio devida- ' 
mente as qualidades pessoaes de todos os nobt·es Ministros; 
mas, como políticos, e:Jtamos em profunda divergencia, e 
nos pontos os mais capitaes. 

Estes pontos devem ser discutidos com a devida calma, e 
como devem ser tratados entre cavalheiros que se res-
peitam. 

Os esforços que faço não são em meu proveito indivi-
dual: nada exijo para mim, nada quero: trabalho, conven-
cido, em provei to real do nosso paiz. 

Sejam levadas a effeito as medidas pelas quaes empe-
nho toda a minha possibilidade. O paiz lucrará com isso : 
Cumpra a Camara o seu dever. (Muito bem; muito bem). 



Sessão em 19 de Fevereiro de 1879. 

Apresentacão de prejectos para a insti1-ui-
cão doo c asamento civil, registo civil. e 
secularisação de cemiterios. 

O Sr. Saldanha Marinho (pe la ordem) pede á Camara 
a bondade de lhe conceder alguns minutos para apres6n-
tar tres projectos de Lei e sobre elles fazer lig·eiras con-
siderações. 

(Cons1tltada a C(J!Yiw.m, concede a u1·gencia , pedida). 
O Sr. Saldanha Marinho:- Sr. Presidente, devo con-

tinuar na minha missao, devo cumprir o meu dever, e isto 
me determina a apresentar alguns projectos que se ligam 
á rnateria .de que me tenho occupado. 

O meu nobre amigo o Sr. Ministro do Imperio, con-
cluindo sua resposta á interpellaçao que tive a honra de 
fazer a S. Ex., fechou o seu discurso repetindo algumas 
palavras de Rousseau : sao as seguintes e bem sig·nifica-
tivas : « O Estado tem direito de banir o atheu, nao como 
ímpio, mas como anti-social. » 

O SR. RuY BARBOSA : - Deus nos ·accuda com essa 
theoria. 

O SR. MACEDO : -Eu acho que o atheu está banido 
por si mesmo. 

O SR. Ruy BARBOSA :- Entao estao banidos quasi todos 
os homens notaveis do mundo civilisado . 

o SR. SALDANHA MAJUNHO : - Eu, s~ . Presidente, já 
acostumado com os iuterdictos, nao me assustam elles. 
Venham, e de qualquer v~ràcedencia , nao me demoverao. 

O SR. FREITAS CouTINHO: - Mas o nobre Deputado não 
é tido na conta de athen. 

O SR. FRANCA CARVALHO :-Não é. 
O SR. SALDÂNHA MARINHO :- Nem sou .. . 
O SR. MACEDO: - Muito bem ; apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Nem isto vem ao caso . .Em 

materia religiosa, pensem de mim o que quizerem, estou 
resignado. 

Ninguem me d.emoverá a consciencia, e eu seguirei 
livremente o que a minha razilo me determina. 
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Deixemos, porém, este incidente, e entremos _no obje.cto 
para que pedi a palavra: a apresentaçrw de proJectos. 

o primeiro que o:ffereço _ á consicleraçao da Cn.mara é o 
que estabelece o casamento civil. 

Os SRs. FREITAS CouTINHO E FRANÇA CARVALHO :-Muito 
bem. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Tenho parte na confecçao 
do projecto, mas nao é meu só o trabalho. Foi elle elabo-
rado com maior cuidado e profundo estudo pelo Insti-
tuto da Ordem dos Advogados Brazileiros, do qual tenho 
a honra de ser Presidente, por muito especial obsequio dos 
meus companheiros (Não npoiados). 

O SR. FREITAS CouTINHO:- Pelo se u merecimento. (Apoia-
dos). , 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Nao l evo tempo á Camara 
justificando a necessidade da adopção do projecto. Será 
objecto da discussão ... 

O SR. FELICIO nos SANTOS: - Depois da reforma eleitoral. .. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- . . . aguardemos a discus-

sao e então cada um dirá o que :pensar pró e contra_ essa · 
grandiosa idéa, 

Vou, portanto, mandar á mP.sa o projecto para fler lido 
e apoiado na fórma do Regimento. 

Ouvi, Sr. Presidente, e parece-me que do proprio Sr. 
Ministro do Imperio, que o regulamento para o registro 
civil não se achava em execnssão porque não tinha ainda 
obtido a approvação do Corpo Legislativo Cumpre-nos com-
pletar o que já foi feito pela Camara e pelo Governo (apoia-
dos) com a approvaçao da parte elo regulamento que ainda 
nao esta em execução por falta ela acçao elo Poder legisla-
tivo (Apoiados mttito bem). 

Direi corri pezar, Sr. Presidente, que desde 1874 até 
hoje, e quando a .Lei elo registro civil, como o regulamento 
que ~acompanhou se consideravam ele urgente neces.~ iclacle 
publica, nao appareceu, nem ela pa rte elo Governo, net-n da 
parte desta Cctmara, um acto para approvar esse regulamento 
e dar-lhe plena execução. ' 

Vou mandar á mefla o projecto. 
O 3. o projecto, Sr. Presidente, é para libertar o cada-

ver ela acçao do padre romano. O Poder ecêlesiastico, para 
melhor illuclir, e sempre hypocritamente, diz que a sua acção 
se _limita ao espiritual. Entretanto, no Brazil, como em out~os 
pmzes catholicos, os padres se apossam do cadaver, eLo qual 
fazem materia prima para a sua obra espiritual (Riso). 

.\ q 
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Da attribuiçllO que se tem arrogado o poder ecclesias-
tico, ácerca dos cemiterios, tem resultado gravíssimos ·in-
convenientes (Apoiados) . 

H a condemnaçCíes sem forma de processo (Apoiados). 
Ha condemnacões ex abrupto. Do arbítrio do bispo ou do 
vigario estão ·dependentes os . enterramentos (Apoiados) . 

Em Pernambuco se tem dado muitos conflictos, e entre 
elles um gravíssimo, relativo a inhumação do cadaver do 
General Abreu e Lima (A poiados). 

O SR. FREITAS CouTINHO: - Um homem aliás muito 
distincto (Apm:ados) . 

O SR. SALDANHA M.i.RINHO :-Na província do Rio de 
Janeiro, tem sido prohibidas sepulturas nos cemiterios pu-
blicas, sob o pretexto de que os corpos dos maçons não 
podem ahi ser recebidos. 

O SR. CoRRÊA RABELLO :-Na Diamantina têm-se dado 
mmtos destes factos. 

O SR. SuDANIU MARINHO: -Acabo de ouvir de uma 
autoridade insuspeita, que na · Diamantina dão-se estes fac-
tos. Este estado ele causas não póde continuar (Apoiados 
e apartes). 

Sr. Presidente, persuado-me que o projecto que vou 
offerecer á sabedoria da Camara dos Srs. Deputados satis-
faz a todas estas necessidades. 

(Vem á mesa, são lidos, fulgados objecto de deliberação e 
remettidos ás commissõfs de constituição e · de justiça civil os 
seguintes). 

PROJECTOS 

Casamento Civil. 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

Ar+, . 1. 0 O casamento é um contracto celebrado entre 
·duas pessoas de sexo difl'erente com o fim de constituir 
a familia . 

· ParagTapho unico. Este contracto só é regulado pela le-
. .gislação civil ; e, salvo o caso de nullidade, é indissoluvel. 
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CAPITULO II 

DOS QUE PODEM CONTRAHIR CASAMENTO. 

Art. 2. 0 Podem contrahir casamento os que reunirem 
as condições physicas e moraes, essenciaes ao fim do casa-
mento. 

Art. 3. 0 Só não podem absolutamente casar: 
1. 0 Os impuberes. 
2. 0 Os loucos, salvo nos lucidos int'ervallos. 
3. 0 Os parentes consanguineos ou affins em linha recta; 

e em linha collateral até o 4. 0 gráo, contado segundo o Di-
reito romano. · 

4. 0 Os ligados por qualquer especie de casamento não 
dissolvido. 

5.• Os condemnados por adulterio-com o seu complice; 
e os que attentarem contra a vida do conjuge da pessoà 
com quem se quizerem casar-com esta. 

Art. 4. 0 Os puberes e os prodigos só poderão casar com 
autorisação dos seus pais ou curadores. 

Paragrapho unico. Quando se der a intervenção do cu-
rador deve igualmente preceder alvará de autorisação do 
Juizo competente. 

CAPITTLO III 

DAS FORMALIDADES DO CASAMENTO. 

Art. 5. ~ Quem pretender contrahir casamento apresen-
tará ao official do registro de · seu domicilio ou residencia 
uma declaração assignada por ambos os contrahentes-con-
tendo: 

1.0 Os nomes, appellidos, idades, profissão domicilio ou 
residencia dos ccmtrahentes. 

2. o Os nomes, appellidos, idade, profissão, domicilio ou 
residencia de seus pais. 

Paragrapho unico. Si os contrahentes forem ele diverso 
domicilio ou resiclencia a declaração será apresentada nos 
diversos domicílios, fazendo certo o domicilio que escolhem 
para a · celebração elo casamento. 

Art . ·6. 0 A declaração de que trata ,o precedente artigo 
será acompanhada dos seguintes documentos : 

1.° Certidão de idade dos contrahentes. 
2.0 Autorisaçy.o nos casos do Art. 4. 0 
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3.° Certidilo de obito do conjuge, quando o contrahente 
ou contrahentes forem viuvos. 

Paragrapho unico. Quando os contrahentes ou um delles 
-tiverem sido domiciliados fóni. da província ou Imperio, 
exhibirão uma justificação feita perante o Juizo de Direito 
da com arca respectiva em que provem não ter impedimento 
para casar. 

Art. 7. o Recebida pelo official do registro a declara~ 

ção com os documentos, fará elle publicar nos jornaes ele 
maior circulação, bem corno fixará nos lugares publicas um 
edital convidando as pessoas que souberem de algum irn- · 
pedimento mencionado na presente Lei a virem cleclaral-"o 
no prazo de 15 dias. 

Art. 8.0 Decorridos os 15 dias, nilo havendo cleclara-
çrro de impedimento leg·al e não tendo o official do regis-
tro conhecimento de impedimento algum, procederá á ce-
lebracilo do casamento nos termos do A.rt. ll. 

§.1. 0 Havendo 'publicação em mais ele um reg·istro, 
exig·irá o official escolhido para a celebração do casamento 
- certidõe's em como não houve opposiçilo · ou :::nanifesta~ 
ção de impedimento, não lhe conste que haja. 

§ 2. o Passados seis mezes depois da publicação, não se 
e:ffectuçmdo o casamento, só poderá este ter lugar pro c e 
clendo-se de novo ás diligencias decretadas. 

Art. 9. 0 Offerecendo-se alguma denuncia ele impedi-
mento legal até o momento de se e:ffectu'tr este contracto 
ou tendo delle conhecimento o official de registro, não 
procederá este ás formalidades necessarias para e:ffectual-o, 
dando por escripto a razão de seu procedimento, aguar-
dando a soluçao que ao Juizo de Direito compete proferir 
a respeito. 

Art. lO. A denuncia de impedimento legal será feita 
por escripto, datada, assignad'à. pela pessoa, que a dei", reco-
nhecid a por tabellião a a::;sig·natura e declarado o domi-
cilio ela mesma pessoa. 

Art. ll. Os contrahentes comparecerão na repartição 
do official de registro para se effectuar o casamento ; e ahi, 
na presença de duas testemunhas, varões, acima de toda 
excepção, serão lidas pelo official do registro as disposições 
preliminares desta Lei e verificando pelas respostas elos con-
trahentes que elles persistem na resolução ele casarem, la-
vrará ocontracto que será assignado pelos contrahentes e · 
as testemunhas. 

§ L o No caso de doença ou sempre que os contrahen-
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tes requisitarem que o casamento se e:ffectué na casa que 
fôr clesig·nada, fóra da repartição do official do :i.'eg-istro, 
assim procederá este neste caso, porém serão necessarias 
quatro testemunhas. 

§ 2. o Os contrahentes podem-se fazer representar por 
procuradores, que exhibirão poderes especiaes declarada-
mente para o acto. 

§ 3. o Podem ser testemunhas do contracto os parentes 
de qu alquer g-ráo. 

§ 4. o A<> cer tidões deste registro provam a existencia 
' do casamento para todos os legaes . e:ffeitos. 

CAPITULO IV 

DA CONVENÇÃO DOS CONTRAHENTES QUANTO AOS BENS. 

Art. 12. O casamento é feito sob o regimen da com-
munhão ele bens, salvo quando por escriptura publica fôr ~. 
preferido o ela exclusão ela communhão, o que deve prece-
der ao contracto do casamento e ser mencionado no re-
g-istro. 

CAPITULO V 

DA NULLIDADE DO CASAMENTO. 

Art. 13. O casamento será annullado, desde que não 
forem observadas as disposições desta Lei. 

Paragrapho uni co. A acção ele nullidade deverá ser in-
tentada perante o Juizo ele Direito Cível com appellação 
voluntaria para a Relação elo districto. 

Ai'. 14. Operará e:ffeitos civis em relação aos conjug·es 
e á descencleneia, o camento nullo que fôr contrahido em 
boa fé. 

Paragra pho u·nico. Ao conj ug·e ele má fé, porém, não · 
aproveitará o casamento nullo. 

Art. 15. As questões relativas aos filhos, annullaclo o 
· casamento , e q üanclo não h a já acôrdo entre seus pro-
g-enitores, serão resol vielas · p~lo Juizo de Orphãos. 

CAPITULO VI 

DO DIVORCIO. 

Art. 16. O casamento pócle ser interrompido por divorcie 
perpetuo. 
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Art. 17. São causas do divorcío : 
1. o Adulterio da mulher. 
2. o Aclulterio do marido, com escandalo publico, com 

completo abandono da mulhér ou com concubina teúda e 
mateúda. 

3.° Condemnação do conjuge á pena perpetua. 
4. o Sevicias e injurias gTaves. 
Art. 18. Só o conjug·e innocente tem direito a divorcio, 

intentando a competente acção cível. 
Art. 19. Pronunciado o divorcio, proceder-se-ha ao in-

. ventaria e partilha dos bens no& termos de direito. 
Art. 20. Verificado o divorcio por Sentença, que tenha 

passado em julgado, ficarão os filhos com o conjuge in-
nocente. ' 

Art. 21. Cessa o divorcio por mutuo consenso das partes. 
Art. 22. A sentença de divorcio logo que tenha pas-

sado em julgado será ex-of!icio remettida ao officiaJ do 
reg·istro, para ser averbada no contracto de casamento 
respectivo. 

Paragrapho nnico. A cessação do divorcio por vontade 
das partes será igualmente averbada no registro, mediante 
declaração assignada pelas partes com duas testemunhas 
na presença do official respectivo, na fórma do Art.. 11 
precedeu te. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇõES GERAES. 

Art. 23. O casamento celebrado em paiz estrangeiro entre 
brazileiros só tera validade se forem observadas as aispo-
sições desta Lei perante o Consul brazileiro, que funccio-
nará como official de reg·istro. 

Art. 24. O casamento entre estrangeiros, celebrado no 
Imperio ou fóra delle, só se r()pntará dissolvido judicial-
mente, se fôr exhibida a competente sentença, e devida-
mente leg·alisada. 

Art. 25. Todo o pacto de promessa de casamento, qual-
quer que seja a sua denominação e forma é nullo . 

Art. 26. Todo aquelle que contrahir casamento sem 
estar disso] v ido o primeiro ou ante rio r, ficará incurso nas 
penas que punem a polygamia. 

Art. 27. Todo aquelle que em nome da religião seja 
qual fôr esta, bem como seja qual fôr o caracter em que 
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intervier ou fôr chamado a praticar qualquer acto ou ce-
remonia. referente a casamento, o fizer, sem que seja ex-
hibido documento que prove a existencia do contracto . do 
casamento na forma prescripta por esta Lei, sera pumdo 
com 3 mezes a 2 annos de prisão. 

Paragrapho unico. As testemunhas serão consideradas 
complices deste crime. 

Art. 28. O Juizo civil é exclusivamente o competente 
para conhecer e julgar das causas de nullidade de casa-
mentJ e divorcio, ainda que apoz a celebração do casa-
mento, como fica estabelecido na presente Lei, os conjuges 
se dirijam a qualquer ig-reja ou templo sem forma exte-
rior para qualquer fim. · 

Art. 29. O official do registro que exercer as funcções 
em · contravenção ao d\sposto nesta Lei, incorrerá na pena 
de 6 mezes a 6 annos de prisão com trabalho. 

:Paragrapho unico. As testemunhas do casamento assim 
praticado serão punidas como complíces. 

Art. 30. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
-Joaquim Saldanha Marinho. 

A Assembléa Geral, revolve: 
Art. l.• Fica approvado o Regulamento que baixou com 

' o Decreto n. 5604, de 25 ãe Abril de 1874 para execução 
do Art. 2.• da Lei n. 1829, de 9 de Setembro de 1870, es-
tabelecendo o Reg·istro civil dos nascimentos, casamentos e 
obitos. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paço da Camara dos Deputados, 18 de Fevereiro de 1879. 

-S. R.- Joaqu'iln Saldanha Marinho. 

A Assembléa Geral, resolve: 
. Art. l.• A po~icia, direcção e administração dos cemi-

terws são de exclusiva competencia das Camaras Munici-
paes, sem. intervenção ou dependencia de qualquer autori-
dade ecclesiastíca. 

Art. 2.• No exercido dessa attribL1Íção, as Camaras Mu-
nicipaes não poderão directa ou inclirectamente , estabelecer 
clistincção em favor ou detrimento ele nenhuma seita, crença, 
Igreja ou profissão ele fé religiosa. 

Art. 3. 0 Revog·am-se as disposições em contrario. 
S. R.- Paço da Camara dos Deputados, 19 de Feve-

reiro ele 1879.- Joaquim S;Lldanha Ma1·inho. 



Sessão em 28 de Fevereiro de 1679. 

Projeoto para separaoão da Igreja 
do Estado 

O Sr. Saldanha Marinho (pela ordem) :- Peço a V. Ex. 
se digne consultar a Camara se me concede urg·encia 
para motivar um projecto que tenho de o:fferecer á sua 
consid eraçao . · 

(A Cama?'a concedeu a urgencia pedicla). 
O SR. PRESIDENTE : - Te:n a palavra o Sr. Saldanha 

Marinho, mas cumpre-me observat· ao nobre Deputado que 
não deve exceder · o tempo que o regimento marca. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Esforçar-me-hei por ser o 
mais breve possível. 

A Camara me desculpará a impertinencia, senão o 
arrojo de abusar tão repetidamente de sua attenção. 

Em vista do que t~müs observado; attendendo ás pro-
posições que teem sido aventuradas nesta Camara pelos 
homens do Poder, chegamos ao triste estado de vacillaçã.o 
de espic·ito, no qual a verdade se pel'de; e ningu em co-' 
nhece a situacão. 

Achamo:-nos no desconhecido ! E dá verdade, de ·cujo 
conheci111ento depende todo o futuro, toda a prosperidade 
do paiz, nos privam os que tem sido, ou actualmente são 
encarregados da alta administração elo Estado, e que por 
sua inercia ou por seu desazo, se amesquinham, se cc;n-
tradizem e se clesmoralisam. 

Não sabemos, Sr. Presidente, como clElvamos dirigir os 
nossos passos relativamente á alta política elo Estado. Os 
inimigos se C.isfarçam, os amigos se occultam ; tudo é 
confusão! 

Ainda imp l'essionados pelo que hontem ouvimos nesta 
tribuna, não posso deixar de dirigir ao meu nobl'e amigo, 
o Sr. Silveira Martins, as minhas felicitações, por ter S . 
Ex., em tempo amcla e antes de ser para sen1pre lançado 
na valla commwn, se desafogado da mortalha asphyxiadora 
em que o Poder moderador calculadamente o envolvera, 
para inutilizai-o . 

A clesill usão veio, e o nobra Deputado, resti ~uido aos 
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arraiaes de seu partido, poderá servir, com liberdade, as 
idéas que sempre sustentou (Apoiados). 

·Em tal confusão, Sr. Presidente, na situação equivoca 
e perigosissi'rna do paiz, eu me convenço de que temos 
chegado ao estado do - salve-se quem puder ! 

E quem estuda as cousas que · se passam, observando, 
desprevenido e com criterio, os acontecimentos, não póde 
deixar de protestar vigorosamente contra o modo irregular 
porque . é cond nzido o nosso vaiz. 

Pela minha parte, envolvo-me em minha bandeira, e 
quero salvar a minha responsabilidade perante o povo bra-
zileiro ; lavro üs meus protestos, sejam ou não recebidos 
pelos dominadores ( Apo·iados). 

Cumpro o meu dever, e á Camara ficará a responsa-
bilidade que lhe cabe. · 

Vou tratar, Sr. Presidente, de uma materia assaz me-
lindrosa. O projecto que vou o:fferecer ao Corpo Legislativo 
é o da separação ela Igreja do Estado o 

Não se me diga, Sr. Presidente, que a questão não é 
de opportunidade. Opportunidade entre nós já é synonimo 
de mystificação. O paiz vae assim sendo illudido descom-
munalmente. 

Os mesmos homens que na imprensa, e nos comiClOS 
populares sustentavam calorosamente uma idéa; apenas con-
quistam o Poder, se acobardarn, emmudecem, ou mudam 
immediatamente de conceito ; e para fugirem ás conseL[u.en-
cias de sua vergonhosa contradicção se cõllocam sob a égide 
da fatal opportumodade ! 

Não é raro virem dizer-no::; - é cedo ainda, o paiz não 
está pnparado, cumpre esperar ! 

Isto se traduz em - mystificação . . Tudo se illucle, com-
tanto que se observe o que manda o unico Poder que temos 
praticamente ! · 

O SR. GALDINO DAS NEVES : - Só ha uma pessoa que 
conhece essa oppartunidade ! o • • o 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Tenho ouvido, em relação 
aos programmas do partido liberal, negar-se- q ne as idéas 
que eu tenho sustentado na imprensa, e que ora são conver-
tidas em projectos, tenham sido adaptadas por este partido ! 

Acrescentam, cautelosamente, que apenas no Club da 
Reforma houv~ um projecto sobre essas materias, que, nilo 
passou disso, mas que nilo houve votaçilo do Olub, nem 
houve deliberacilo ! o • 

O paiz ig·n~rava de cea't.o o que :Se fazia particularmente 
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no Club da Reforma; mas leu, no orgam desse partido, 
apregoadas e confirmadas as -mesnu1s idéas que eu sus-
tentei na imprensa, e que tenho aqui sustentado'. 

Mas, Eenhores, o programma de um ·partido político 
dependerá simplesmente da vontade e deliberação dos poucos 
homens que, sul)indo ' as alturas, se arrogam a autoridade ex-
clusiva de refl. ectirem, pensar;em e resolverem por elle '? 

Ha idéas que constituem a índole immutavel dos par-
tidos . 

Es.:;as idéas não dependem de programmas que occa:;;io-
nalmente se forg·em, para um fim tambem occasional e de 
interesse transitaria. Essas idéas permanecem sempre, e para 
sua realisação tem o partido o seu compromisso de honra. 

A liberdade de cultos está irrevog·avelmente inscripta 
na bandeira do partido liberal. Como é, pois, que se nos 
diz agora que a occasiao não é opportuna, que só mais 
tarde virá o ensejo de realisal-a e de tornar pratic::t essa 
aspiração, quando é pela realisação dos principias inscriptos 
nessa bandeira que o partido liberal se tornará digno do 
titulo que se arrog·a '? ' 

Sr. Presidente, escudado nas opiniões, externadas so-
lemnemente, do meu nobre amigo o Sr. Ministro do Im-
perio ; escudado na opinião de todo o partido liberal antes 
de 5 de Janeiro, e seguindo o que nos ensinaram os pa-
triotas sinceros e independentes de 1831, Ferreira Franc,;a, 
Mauuel Alves Branco, Amaral, Ernesto Ferreira França, 
Evaristo Ferreira ela Veiga, José Bento Leite Ferreira de 
Mello, Manuel Oclorico Mendes e até José ela Costa Car-
valho, não posso deixar hoje de, sob tal bandeira, acom< 
panhando tão legítimos representantes da idéa liberal. ... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA : - José da Costa Carvalho 
tarr!bem é representante do partido liberal '? 

O SR. MACEDO : -Em 1831 era. ' 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Como se admira o nobre 

Depu ta do ele que elle fosse depois conservador '? O n<J bre 
Deputado sabe que nenhum liberal mais distincto tivemos 
do que BernÇJ.rclo Pereira ele Vasconcellos, que, entretanto, 
pelas evoluções e intrigas políticas do nosso paiz, sempre 
desgraçadas, levantou o partido conservador! .. . 

ú SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Naquelle tempo não ha-
via partido liberal nem conservador. 

UM SR. DEPUTADO :-Mas· havia libei'aes sinceros. 
O SR. SALDANHA MARINHo :-Prouvera a Deus que a Ca-

mara actual fosse tão sinceramente liberal como a de 1831. ' 
' ' 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Esta é outra questão. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Esses homens, cujo merito, 

cuja probidade política ning·uem poderá negar, disseram, 
sustentaram e apresentaram como moçí\o, á Camara dos 
Srs. Deputados, o seguinte : (lendo) : cc que a religião é nego-
cio de consciencia e nunca de estatuto ou Lei do Estado. )) 

Sr. Presidente, eu aventuro agora a questão da separa-
ção da Igreja, para que, estando a reforma constitucional a 
ser discutida, a Camara em tempo e opportu:namente decida 
se esta idéa depende de reforma constitucional para sua 
realisaçfí,o. 

UM SR. DEPUTADO: - Não depende. • . 
O SR. SALDANHA MAlUNHO :-E' tambein a minha opi-

nião. 
A reunírro da Igreja e do Estado, este consorcio hy-

brido, é bem definido por um distincto publicista héspa-
nhol, o Sr. Chiriboga. 

Permitta a Camara que eu leia algumas palavras deste 
erudito e notavel escriptor (lendo) : 

cc Esses poderes alliados - as mutuas homenagens e ser-
viços que se prestam - só tem um fim : o de subjugar o 
povo. · · 

cc O que diremos dessas missas de graças, desses pa-
negyricos com que a IgTeja celebra o triumpho que um 
caudilho tem obtido, cobrindo o campo de cadaveres e de 
luto o coração das familias? O que diremos desses Te Deuns 
e desse pallio que, devendo-se sómente ao soberano dos 
mundos, são concedidos aos que assumem o poder sobre 
uma parte da terra ? Dessas cortezias e reverencias e de 
t~do o humilhante ceremonial que a Igreja tem estabele-
Cido para incensar o Estado? O que diremos da anomalia da 
concurrencia da foJ·ça armada nos actos de uma da religião de 
paz? As procissões solemnisadas com pompa · marcial são 
um espectaculo indig·no do christianismo e da civilisação. 
São actos de solemnidades pagans; nos quaes os fuzis e as 
bayonetas se confundem com os crucifixos e os symbolos 
da religião. Esses a c tos político-religiosos em que se con-
fundem elementos contrarias, a espontane-idade e a força, são 
a expressão symbolica, por meio da qual se manifesta ao 
povo que -o Estado o domina, apoiando-se na IgTeja, e 
que a Igreja o subjuga com o apoio do Estado.)) 

A idéa da separação da Igreja do Estado não é aven-
tada agora. Desde muito tempo é uma aspiração geral. 



54 -

A. idéa da separação da Ig·reja do Estado está firmada 
no concaito de todos os publicistas modernos, de todos os 
homens politicos bem intencionados (apoiados}, e daquelles 
que sabem distinguir o que é Igreja e o que é Estado. 
(Muitos apoiados). 

O Dr. Dups, no seu Di?·eito Publico da Confede?·ação Suissa, 
tratando da separaçã-o da Igrej a do Estado, diz : 

(,! O futnro da Suissa depende da solução deste pro-
blema, e muito mais do que se suppõe . Se continúa, como 
até aqui, não evitará embaraços no interior, e nem com-
plicações com os Estados viz inhos ; e em todo o caso s ua 
piedade amortecerá, e continuará no estado de dissenções 
que atrophiará todas as suas forças. Se, ao contrario, ella 
deixa as Igrejas entregues a si mesmas, com a condição 
indispensavel de respeitarem todos os direitos · do Estado, 
poderá não sómente manter a paz em seu seio e com os 
seus vizinhos, como, ainda mais, será pa,ra os povos da 
Europa um novo asylo de liberdade. » 

Feitas estas consideracões, eu principiarei com a these 
- NÃO HA MAIS IGREJA .DO ESTADO. 

Jão é o Art. 5.• da Constituição isoladamente o que 
autorisa a Igreja do Est<ldo . 

Além de ser claramente transitaria essa disposição encar-· 
tada na Constituição outorgada pelo primeiro Imperador, e 
tanto que nella se escreveu continua·rá a ser, em lug·ar de 
será a 1·eligião do Estado, outras condições foram prescriptas 
para que ella se podesse manter em tal qualidade . 

Contintba?·á a ser religião do Estado , isto é, nem mais 
nem menos, a simples tolerancia do estado relig·ioso do 
paiz, nessa epoca. 

O SR. RuY BARBOSA. : - A. que já existia. 
O SR. SA.LDA.NHA MARINHO : -Como ella existia. 
Mas a ConstituiçfLO addicionou condiçÕes, sem as quaes 

nós não podíamos ter a religião catholica ap:Jstolica romana 
como do Estado . 

Outorgada a Constituição, o pontificado teve conheci-
mento della: aceitou-a, porque consentia no padroado, esteve 
pelo direito de apresentação, nao negou o direito do bene-
placito. 

Todas estas condições, entilo aceitas pela Sé de Roma, 
se tornaram inseparaveis dessa IgTeja, para que continuasse 
a ser do Estado, conforme o citado Art. 5 . • (Apoiados). 

No Brazil, e pela actual Constituição. não ha Igreja do 
Estado sem placet ; não ha Igreja do Estado sem vigilancia 
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ella; nao ha Igreja elo Estado sem outras con-
a mesma Constituição estabeleceu (Apoiados). 

RuY BaRBOSA: - O contrario era a Igreja no 

O SR. SaLDANHA MARINHO : - Vivemos, Sr. Presidente, 
sempre sem questões com a Igreja; quasi que ninguem se 
lembrava della. E quando digo que quasi ninguem se 
lembrava della, tenho no pensamento uma verdade pra-
tica, e é que, fallando-se tanto neste paiz em religião, o 
paiz nl'l.o tem religião alguma, e assim succede por que 
tem uma religião do Estado (Apoiados). 

O SR. RuY ·BaRBOSA. : - O sentimento relig·ioso não 
existe. 

· O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: - As camadas illustradas 
sao indifferentes, ·completamente indifferentes. 

O SR. RuY BARBOSA: - E as ínfimas são supersticiosas 
e ignorantes e simplesmente paganisadas . 

O SR. LIMA DuARTE : - O paiz onde o espírito reli-
gioso se acha mais enraizado é o nosso. 

UM SR. DEPUTADO : - Só se é lá em Minas. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - No domínio de Pio IX 

a Igreja assentou e constituio princípios tão repugnantes 
ao nosso direito político. que collocou a Igreja de Roma 
fóra . da esphera de Igreja do Estado (Apoiados). 

Só o Poder executivo, e muitas vezes em dependencia 
absoluta de autorisação legislativa, emprega a força; o 
Poder ecclesiastico não póde ter entre nós força material; 
entretanto o pontificado impõe anathema aos que negarem 
a Ig·reja o emprego da força , ou que não tem ella Poder 
temporal. - Primeira ferida á Constituição do Imperio. 

« Maldição .. (decretou o pontificado) aos que pretenderem 
que o pontífice não governa temporalmente; maldição aos 
que affirmarem que os bispos não podem publicar letras 
apostolicas sem approvação do Governo. >> E assim foi 
condemnado o placet f 

Conclemnado o placet pela Igreja romana, collocou-se 
esta Igreja fóra da esphera constit ucional. 

Não temós, portanto, Igreja do Estado. 
« Anathema, decretou ainda o pontificado, aos que 

fazem depender elo Poder civil a impetração de graças ao 
summo pontífice ! >> E, entretanto, temos preceito consti-
tucional, temos preceitos nas nossas leis, que fazem ele-
pender de licença do Governo a impetração dessas g·raças. 
Deu-se, pois, offensa pelo pontificado ás nossas leis, e por 

5 
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conseguinte a Igreja romana se collocou fóra das prescrip-
. ções constitucionaes, perdeu a autorisaÇão que tinha, 
p8rdeu o caracter de Igreja do Estado. 

<< As causas temporaes dos clerigos só podem ser jul-
gadas no fôro ecclesia.stico. JJ E' outro preceito offénsivo 
ás nossas leis. 

Nem exequatw·, nem appellação por abusos são permit-
tidos pela Igreja ; e nós permittimos recursos de decisões 
ecclesiasticas. 

Estão, portanto, em completa divergencia essas leis da 
Igreja romana com as do Estado, sendo que são taes leis 
de im possi vel conciliação com os interesses e a soberania 
nacional. 

« Anathema, diz ainda o pontificado, aos que nega-
rem ao clero o direito exclusivo do ensino publico. JJ E o 
ensino publico é entre nós de attribuição civil, se bem 
que, por um abuso inq ualificavel, o Governo o tenha per-
mittido a jesuítas, lazaristas e irmãs de caridade, que 
pervertem a mocidade, ensinando-lhes doutrinas anti-
liberaes. 

Tudo quanto é livre está anathematis~do pela Igreja 
romana. 

O SR. FREITAS· CouTINHO : - Assim acabavam-se os 
catholicos todos com tanto anathema! (Riso). 

O SR. SALDANHA ·MARINHO: - E, Sr. Presidente, temos 
conhecido que os ultramontanos, ainda os mais arraig·ados 
os que se dizem mais firmes nisso, que elles chamam a 
sua doutrina e sua fé o que querem que seja a unica 
possível, estão acordes na idéa da separação da IgTeja 
do Estado (Apoiados). Todos elles concordam. Pois · bem, 
não sou eu só o excommungado ; · os proprios ultramon-
tanos estão tambem excommungados : « Anathema, décre-
tou o pontificado, a quem disser que a Igreja deve ser 
separada do Estado (Riso). 

Se a Igreja romana é esta, e se o actual pontificado 
mantém o dogma da infallibilidade papal, se a infallibili-
dacle nllo passou de uma subtil invenção de Pio IX, a 
consequencia infallivel, inevitavel, é que não temos Igreja 
do Estado ; e contra as declarações do Syllabus nós não 
vimos ainda, da parte do actual pontífice, nenhuma de-
liberação. 

O SR. RuY BARBOSA: . Ném póde haver. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Não póde haver de 

certo. 
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O .SR. Ruy BARBOSA: - Do contrario a Igreja deixaria 
d~ ser o que é hoje. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Nas condições em que 
a Igreja romana se con1:3tituio, cumpre confessar que não 
é nossa, e nem póde ser Igreja do Estado em parte 
alguma do mundo civilisado, onde se prese a liberdade. 

Não temos, portanto, Igreja do Estado. Podemos de-
clarai-o em nosso pleno direito, porque, attendendo ás 
condições em que .se collocou a Igreja catholica apostolica 
romana para com o Brazil, abdicou do presente que lhe 
foi o:fferecido pelo primeiro Imperador na sua Constituição. 

Consentir que, a despeito de todas essas anomalias 
capitaes, ella, a Igreja romana, como do Estado, continue 
a falsear ainda mais o actual systema, é ferir a propria 
Constituicão. 

O SR·. RuY BARBOSA: -Apoiado. 
O SR. SALDANHA. MARINHO : - Será constitucional a 

disposição do Art. 5. 0 '2 E' outra questão. Eu sustentei e 
sustento a negativa. 

O .SR. FRANÇA CARVALHO:- Sustenta perfeitamente bem . 
. E' a theoria legitima. · 

O SR. Ruy BARBOSA: - E' a verdadeira theoria. 
O SR. FRANÇA CARVALHO: - Apoiado . -
O SR. SALDANHA MARINHO:- Entretanto , em presença de 

escrupulos que direi subtis (apoiaclos), que actualmente 
observamos a respeito de qualquer medida de interesse 
irumediato e imprescindível, como, por exemplo, quando 
vejo que se faz depenclar de uma Constituinte a adopção 
da Lei para eleição directa, somente porque a Const.ituição 
diz que se faça em dous gráos; entretanto que nenhum 
escrupulo houve em decretar a eleição por círculos, quando 
a mesma Constituição diz tambem que ella se fará por 
províncias ; quando do mesmo modo não houve escrupulo 
algum para mudal--a outra vez de círculos para provín-
cias, conforme os interesses de occasião o · determinavam, 
vacillei a respeito das minhas convicções, se bem que por 
mais que as considere, por mais que refiicta sobre ellas, 
mais me confirmo em minha opinião . 

O Sr. RuY BARBOSA: -Apoiado ; esta é que é a ver-
uacle. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Eu entendo, Sr. Presi-
dente , que a Camara em suas funcções ordinaria!' está em 
pleno direito de altera:r o Art. 5.0 da Constituição {Apoiados) . 

« E' só Constitucional, diz a Constituiçao no Art. 178, o 
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que diz respeito aos limites e attribnições respectivas dos 
Poderes políticos e aos direitos políticos e ind\viduaes dos 
cidadãos. >> 

(( Tudo quanto não é constitucional (diz ainda esse 
artigo) póde ser alterado sem as formalidades referidas, 
pelas legislaturas ordinârias. >> 

A Constituicão só reconhece os Poderes legislativo, exe-
cutivo, moderad.or e judiciario, conforme o Art. 10. 

Os direitos políticos e individuaes dos cidadaos estiio 
definid os nos Arts. 6. o e 179 da mesma Constituicão. 

Se, pois, a Igreja não é Poder político reconhecido 
pela Lei fundamental, se alterado o Art. 5.0 não ficam alte-
rados os direi tos dos cidadãos brazileiros, é conseq uencia 
que o Art. 5.• não é constitucional e póde .ser alterado ou . 
revogado, independente das formalid·ades prescriptas nos 
Arts. 174, 175, 176 e 177, por Lei, e em leg·islatura ordi-
naria. Nós estamos investidos de poderes para o fazer 
(Apoiados). · 

O § 3. 0 do Art. 95 da Constituição exige para ser Depu-
tado a qualidade de catholico apostolico romano. Revogado 
que seja esse paragrapho, os direitos existentes subsistem, 
nao são alterados . 

Revogado o Art. 95 § 3. 0 da Constituição, não se altera 
o direito de quem já o possue: amplia-se para os que 
se devem considerar em ig·ualdade de direitos : estabelece 
a igualdade constitucional. 

Se esse Art. 95 § 3. 0 é complemento do Art. 5.•, e se 
não se dá a mesrna exigencia para Senador, é claro que 
não passa de uma condição subsidiaria, que aliás revela 
a intenção· menos coherente do leg·islador constituinte ou 
a nenhuma importaucia que o mesmo legislador ligou a 
essa disposição . 

Desde que tenho provado que o Art. 5. o é de ma teria 
revog·avel por legis latura ordiuaría, desde que não se póde 
considerar senãu como subsidiaria e subordinado esse p'l-
ragrapho do Art. 95 ao citado Art. 5." ... (Apoiados). 

O SR. FRANÇA CARVALHO: - Apoiado; é um galho de 
arvore. 

O SR. SALDANHA MARINHO ... o Art . 95 § 3.0 é revogavel 
por legislatura ordiuaria. Porque motivo, repito, não se 
fazem as mesmas exigencias para os Senadores do Im-
perio ~ (Apoiados). 

O SR. FRANÇA CARVALHO: - Isso é irrespondivel. 
O SR. SALDA.NHA MARINHO : - Não são elles represen-
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tantes do povo, embora de combinaçllo com a Corôa ~ N~to 
devem elles tambem, corno os Deputados, manter a reli-
gillo catholica e apostolica romana? Pois .só a Camara terá 
essa obrigaçllo, emquanto que 0 Senado está libertado della '? 
E'. que nilo tem importancia nenhtama esse Art. 95, é que 
esse artigo é apenas derivado do Art. 5.• e subordinado -
como elle á legislatura ordinaria. 

Cumpre attender acuradamente á satisfação das neces-
sidades sociaes, cuja urgencia não pócle já ser negada. 
Deixemo-nos ele Constituintes inventadas unicamente para 
burlar o espirito nacional; deixemo -nos de mystificaçoes. 
O povo brazileiro está cançado de ser illudido, ainda nas 
suas mais nobres aspirações. 

Nilo se diga que sou hostil á religião em que fui 
criado. Nunca tive necessidade de afastar-me de qualquer 
de seus · preceitos. Jámais serei papis ta, porque sou chris-
tilo. Nilo serei papista, porque o papismo é à despotismo, 
e com isso repugna quem professa cordial e sinceramente 
a democracia, e corno eu a entendo. · 

Não sou, não serei papista, porque ntl.o fui nem serei 
escravo nem do rei nem do papa. 

O SR. LIMA DuARTE : - Mas, se não póde deixar a re-
ligião, como não é papista '? · 

O SR. SALDANHA MARINHO:--· Qualifiquem-me como qui-
zerem. Eu não sou papista, nilo sou infallibilis ta, porque 
nilo sou do absurdo, Eu nfto admitto que a humanidade 
tenha infallibilidade; não admitto que um homem · possa 
ser infallivel, seja elle quem fôr. O pontífice não vem do 
céo ; vem da eleicilo dos homens, e é . um homem como · 
os mais, e tão pêccador como os out1:os ; deixemo-nos, 
pois, de utopias. Deixe-se a curia romana ele exigencias 
absurdas e degradantes, e creia que não prevalecerilo 
jámais os seus repugnantes absurdos. 

Passemos á outra ordem de idéas : 
Offenderá a separação da Igreja a religüio catholica 

apostolica romana'? 
O SR. RuY BARBOSA : - Offencle os interesses temporaes 

do papado. · 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Na da tenho com isso. São 

duas entidades completamente diff.::rentes uma da outra: o 
Estado e a Igreja. · 

O SR. FREDERico REGo : - Silo dons auxiliares que pro-
curam sempre andar amigos. · 

O Sn. SALDANHA MARINHO: -Diz-me o nobi·e Deputado 
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' que são dous auxiliares que procuram sempre andar amigos ; 
e eu acrescentarei que querem sempre andar amigos para 
manterem-se reciprocamente no despotisrno, e assim reunidos 

. melhor subjugarem o povo. 
A separação da Igrej a do Estado em causa alguma 

offende a religião. · 
Acerca dessa materia escrevi eu em 1874 o seguinté, 

· (lendo) : 
cc Cahira o catholicismo no Brazil por motivo dessa se:-

paração? 
cc Engano manifesto. 
cc Muito ao contrario. Continue Roma a dominar despo-

ticamente entre nós, e veremos que o numero dos catholicos 
diminuirá sensivelmente. 

cc Emquanto o Estado alimentar a Igreja, o povo não se 
empenhara por ella. 

cc Emquanto a relig·ião que temos fôr imposta, não pas-
sara de uma ficção official. · 

cc Libertem-se os espíritos, perca-se o temor das priva-
ções que a propria Lei civil impõe aos que não são catho-
licos, e a sinceridade das crenças a pparecera. 

cc A religião de nossos paes tem feito progressos mais 
reaes nos paizes de plena liberdade de cultos, e que não teem 
Igreja do Estado, como praticamente se vê nos Estados-Uni-
dos da America do Norte. 

cc Aqui a classe mais ignorante · tem fanatismo, não tem 
religião, e as classes illustradas olham com indifferença para 
esta matería, visto que o Governo acha-se encarregado da 
alimentnçct.o da Igreja. 

cc Tal é a ve,rdade ! 
cc Dada a liberdade, eles a pparecenclo o monopolio de 

Roma, a emulaçao entre os crentes elas diversas seitas ap-
parecera. 

cc Cada um trabalhara pela glorificação de sua crença, 
e a relig·ii:Lo que tiver em seu favor maior somma de' ver-
dades, e a que melhor excitar o legitimo interesse do se-
c~ario, sera ella p'or força a mais concorrida, sera a .victo-
nosa. 

cc O tempo resolvera esta magna questão, que só agora 
começa a ser melhor esclarecida no paiz. 

cc O tempo, que ja desthronisou os papas elo Poder tem-
poral, os reduzirá á sua verdadeira posição de - simples 
bispos de Roma. 

cc O tempo, portanto, arrastará ao caminho da liber-
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dade religiosa a quantos, emp~rrados, teem assentado seus 
calculas na fingida obediencia a Roma. ll 

Sr. Presidente, de pouco tempo disponho. V. Ex. com-
prehende que estas ma,terias exígiriam um extenso desen-
volvimento , mas eu , conformando-me com as ordens de 
V, Ex., me limito ás que tenho dito ·em perfunctoria jus-
tificação do projecto que vou mandar á mesa. 

Concluirei, pedindo ainda á Camara que attenda ás re-
fl exões que sobre o assumpo da reunião da Igreja e Estado 
escrevi em 1875, (lendo): , 

«A questão das relações da Igreja romana com o Es-
tado attingio, como era natural, um caracter altamente po-
lítico . 

«Terá forçósamente uma solução definitiva -ou L-iber-
dade ou Syllabus. 

«Neste terreno serão reorganisados os partidos em de-
cadencia. Duas bandeiras terão de ser hasteadas no Brazil; 
-· a do dit·eito divino, isto é, a do absolutismo, e a da-
soberania elo povo, isto é, a da liberdade. 

«Basta ele mystificações. ll (ilfttito bem; muito bem). 
Mando, portanto, á mesa o proj ecto concebido nestes 

termos, (lê) : 
(Vem á mesa e é 1·emettida ás commissões de constituição e 

poderes, e de negocias ecclesíasticos o segttinte : 

PROJECTO. 

A Assembléa Geral, reso1ve: 
Art. l. • Nenhuma religiilo, culto ou profissão religiosa 

será considerada do Estado, e como tal privilegiada ou prefe-
rida. Serão todas permittidas e em plena igualdade com-
tanto que não perturbem a paz, socego e seg·urança pu-
blica, e ficando todas sob a inspecção da policia civ il. 

Art. 2.• Fica, portanto, sem vigor o Art. 5.• da Consti-
tuição nas partes em que autorísa uma Ig:reja do Imperio 
e prohibe a forma exterior de templo ás igrejas de diver-
sos cultos. Fica tambem revogado o § 3.• do Art . 95 da . 
Constituição e todos quantos fazem depender o exercício 
de direitos civis e políticos ele crença on profissão reli-
g iosa. 

Art. 3.• E' abolido o juramento. 
Art. 4.• SS.o revogadas as disposições em contrario. 
S. R.- Paço da Camara dos Deputados , 27 de Fevereiro 

de 1879.- Joaquim Saldanha ~farinha. 



Sessão de 5 de Março de 1 S 7 9. 

Ex.igenoia de inforn1.ações para se poder de-
liberar sobre a refor.1na eleitoraL 

O Sr. Saldanha M~rinho (pela ordem):- Pedi a palavra 
simplesmente para mandar á mesa um requerimento. 

Estamos a entrar em cu,rso supe1·ior a respeito de Cons-
tituinte e de eleição directa ; é bom que tenhamos prepa,-
ratorios. 

Sei bem que a Camara está disposta a dispensai-os ; 
eu, porém, penso de modo diver-so e vou apresentar o 
requerimento que passo a lêr : 

(Vem á mesa, é lido, apoiado, posto em discussão e adiado, 
por ter pedido a palavra o Sr. Ignacio 111a1·tins, o seguinte) : 

REQUERIMENTO. {'~-) 

Requeiro que o Governo habilite a Camara para a 
discussão do projecto relativo á Constitliinte e eleiçã.o directa, 
com as seg-uintes indispensaveis informaçCíes : 

Lo Qual o numero dos · eleg-iveis em todo o Imperio 
e por províncias. 

~.o Qual o numero dos votantes que sabem ler, 
tomando por base a actual qualificação. 

3. 0 Qual o numero dos contribuintes de imposto de 
profissões, com declaração da media, nos ultimas anno~ 
dos que teem satisfeito esse imposto. 

4. o Copia dos trabalhos estatísticos mandados organisar 
pelo Governo, . ou existentes, para formarem a base da 
eleição directa. 

5.° Copia de todas as informaçêles que tenham sido 
exigidas pelo Governo, e que orientem o Corpo Legislativo 
para poder adaptar a Lei eleitoral proposta. 

Paço da Camara elos Deputados, 5 ele Março de 18'79. 
-Joaquim Saldanha 111arinho. 

(*) O Governo não prestou á Camara essas indispensaveis informa-
ções, e fez votar o seu proj ecto de Constituinte sem que a Camara esti-
vesse habilitada I 



Sessão de 7 de Março de 1879. 

An.nunota Interpellação. 

O Sr. Saldanha Marinho (pela ordem) : -Sr. Presidente, 
tenho de dirigir-me ao Ministerio do Imperio. 

Attendendo, entretanto, ás occurrencias de hontem, e 
ao que hoje publicaram os jornaes, necessito que V. Ex. 
se digne informar-me si ha alguma mudança no Gabinete, 
si por ventura V. Ex. recebeu já communicaç!lo de exo-
neraçM e de nomeação de algum Ministro. ('f) 

O SR. FRANÇA CARVALHO : - Garanto a V. Ex. que n!to 
ha nada. ' 

O Sn.. PRESIDENTE:- Nada consta na mesa a res-
peito; 

O SR. HoRTA DE .4-RAUJO: - NM ha razão alguma. 
O SR.' GALDINO DAS NEVES: -Razão sempre ha, · o Mi-

nistro foi arrolhado hontem ·pela maioria. 
O SR. FRANÇA CARVALHO:- Não ha. Fique certo V. Ex . 

de que o Ministro do Imperio com sacrificio de dignidade 
não conservava a pasta um só momento (Apoiados). 

VozES:- Nilo ha razão alguma, absolutamente. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Cornprehendo, em vista de 

taes asseverações, que , não entendi o que publicaram hoje 
todos cs jornaes, e o que me informaram alg·uns collegas; 

Tive a -felicidade ou infelicidade de nl).o me achar na 
casa quando se deu a occurrencia a que me refiro e a 
qual dei, me parece, demas\ada e' immel'ecida importancia. 

Acredito nas asseverações de V. Ex. e de alg·uns no-
bres Deputados, que agora me affirmam que o ineidente 
de hontem, que eu reputei gravíssimo, em nada alterou a 
paz e harmonia do Gabinete. Continuam, portanto, as causas 
como anteriorm Ante ! 

E' ainda Ministro do Imperio o Sr. Leoncio de Carva-
lho a quem tributo amizade e muito respeito. A elle vou, 
Senhores, dirigir a minha interpellação. 

(*) Na sessão de 6 (a anterior) o Sr. Leoncio de Carvalho foi tra-
tado com tanta descortezia pelos seus collegas presentes e pelo chefe da 
maioria, o Sr. Souza Carvalho, que julgamos ímpossivel que continuasse 
aquelle no Ministerio. 
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V. Ex. tem presenciado que por mais de uma vez se 
ha asseverado no Parlamento que as questões qw'l fazem 
objecto dos projectos que tenho ousado submetter á consi-
deração da Camara se dizem de materia adiavel, sem im-
portancia no presente e inopp ortunos. 

O SR. PRESIDENTE :-O nobre Deputado mande a inter-
pellaçilo á mesa. 

O Sr. SALDANHA MARINHO: - Mando, sim, Senhor ; mas 
V. Ex. permitta que eu dê a razão do meu procedimento. 

O SR. PRESIDENTE:- O qu e póde é mandar a interpel-
lação para ser lida ,e marcar-se o dia para o nobre Mi-
nistro responder. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Eu li no Jornal do Comrnercio 
de hontem, Sr. Presidente, o seg·uinte em relação ao Sr. 
bispo do Pará. Elle revive com força e ousadam en te a 
questão que muitos nobres Deputados dizem agora que está 
morta, e sem n ecessidade de promptas e immediatas pro-
videncias. 

O SR. PRESIDENTE:- Já disse que não posso admittir 
agora a discussão nesse terreno : mande o nobre Deputado 
á mesa a sua interpellação. 
- O SR . HoRTA DE ARAUJO (2. 0 SecretaTio) :- O regimento 

probibe expressamente ' a discussão agora. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Principalmente quando co-

mecei do modo por que o fiz. 
O SR. PRESIDENTE: -Mande o nobre Deputado sua in-

terpellação. 
O Sa. SALDANHA MARINHo:- Sim, Senhor , eu o obede-

cerei. Não me animo a pedir urg·encia para dar as r azões 
em questão tão momentosa. 

O SR . HoRTA DE ARAUJO: - Nem póde ; as interpellações 
mandam-se simplesmente á mesa. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - V. Ex. acostumou-me mal. 
Eu j á ann unciei aqui uma interpellação ao mesmo Sr. Mi-
nistro do Imperio, e justifiquei-a. V. Ex. foi tão bondoso 
nessa occasião ! Mas ainda não se t inha decretado que não 
se perdesse tempo com causas sem merito como essas de que 
me tenho occupado (Ncio apoiados). 

O SR. SEGISMUNDO :- E preciso que não haja cada dia 
uma nova Lei , cumpre que a mesa seja coherente no seu pro~ 
cedimento. 

(H a out?·os apartas) . 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Muito obrigado. A inter-

pellaçtio, Sr. PresiLlente, é um verdadeiro requerimento. 



65 -

Obedeço porém a V. Ex . , e me limito a pedir ao Sr. Mi~ 
nist~ú do Imperio, que, para bem cornprehender a materia 
da mterpellação, leia o que hontem foi publicado no Jor--
nal do Commcrcio noticiando as occurrencias que ora se dão no 
Pará, e transcrevendo o que ahi disseram as folhas daquella 
província. 

Eu teria muito a dizer para justificar o meu requeri-
mento, mas, obedecendo a V. Ex., ag·uardar-me-hei para 
em devída occasião, dar as razões de meu procedimento, si 
esta augusta Camara não resolver tambem a condemnacão 
de interpellações.. · 

O SR. HORTA DE ARAUJO : - A Camara nlio póde resol-
ver o contrario . 

. O SR. SALDANHA MARINHO:- V. Ex. sabe que eu tam-
bem já me acostumei a obedecei-o (Riso). 

(E' lida a segttinte irtterpellação, pa1·a cttja · d1:scussão o Sr. 
Presidente des1:gna a sessão de 1 O do cm·rente á. 1 hora da tct?·d~) : 

« Requeiro que seja ·convidado o Sr. Ministro do Im-
perio, para no dia e hora, que lhe forem ass ig·nados, vir 
responder ás seguintes interpellações : 

cc 1.• Quaes as providencias tomadas, ou por tomar pelo 
Governo Imperial, em vista do procedimento actual elo Sr. 
bispo elo Pará ~ 

cc 2. • Se o Governo sustenta a negação ele recurso á 
pena ecclesiastica ele suspensã-o ex-infu?·mata conscientia ? 

cc 3. • Quaes as providenciai> dadas pelo Governo para 
garantir aos acatholicos o direito ele casamento, e se as 
bullas contra a maçonaria · podem im'punemente s.er obser-
vadas no Imperio, sem beneplacito . · 

4.• Se o Governo oppõe-se ao reg ulai' andamento dos pro-
jectos apresentados para casamento civil, secularisação de 
cemitel'ios, e separaçilo da Igreja do Estado, ou se co~cm·cla 
na aclopçilo dessas medidas. 

c< Paço ela Camara elos Deputados, 7 de Margo de 1879. 
- Joaqttim Saldanha · Marinho. ll 



Sessão de . lO de Março de 1879 . 

. DesenvolviJ:nento da interpellação 
antecedente. 

MATERU. RELI(HOSA 

O Sr. Saldanha Màrinho:- Pelo qu~ tenho observado 
parece que a minha insistei1cia nesta tribuna, relativamente 
ao que se prende á chamada questi:ío religiosa, tem desa-
gradado a esta augusta Camara (Não apoiados). · Já ouvi 
mesm0 uma censura pela quantidade de projectos. que hei 
apresentado. A Camara me desculpará essa ins.istencia. 

Converter em projectos as minhas idéas, senrto as 
aspirações geraes do Paiz, não é só o meu direito, tambem é 
meu dever como representante da naç!lo . Do meu direito nilo 
desistirei jámais, e do cumprimento desse dever ninguerri 
me demoverá, desag-rade ou não a quem quer que seja. · 

As idéas pelas quaes tenho sempre propugnado, eu as 
sustentarei incessantemente, porque entendo. que da sua 
realisaçilo virá um beneficio real e importantíssimo ao 
Paiz. 

O SR. JosÉ MARIANO: - E é reclamado pelo Paiz. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Nilo tive ··· a intençilü de 

incommodar o meu nobre amigo o Sr. Ministro do Imperio. 
Não com o espírito ·de uma opposiçilo systematica ou de 
oc~asiilo ; eu dirigi a S. Ex. as prip1eiras interpellaçiJes, a 
que elle já respondeu nesta Camara. Nilo é para molestai-o 
que de no,;o o incommodo sobre o mesmo assumpto. 
Proposito mais nobre actua no meu espírito. Quero vêr 
mais clammente as intenções do Governo : quero que o. Paiz 
conheça .o que silo os actuaes arbitras · de seus destinos. 

Renovo interpellações sobre o mesmo objecto por uma 
razão aceitavel, por motivo facillimo de comprehender. 

Q representante da naçilü tem o dever de provocar o 
Governo a que seja claro e explicito. Obrigai-o a explicar 
a ,contradicçilo do que assevera com os factos sobre os 
quaes versa a sua asseveraçilo, é de necessidade palpitante 
e de real interesse publico, 

E' o que faço com a presente interpellação. 
O que occorre e que nos chega ao conhecimento rela-
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tivamente b. materia de que me tenho occupado, me obriga 
·a provocar a S. Ex. a que se explique e se justifique, 
· Necessito conhecer se o nobre · Ministro, se o Governo 
. póde e quer remediar os males que nos assoberbam ; 

necessito que S. Ex. nos dê a razão pela qual reputa sern 
opportunidade e adiaveis as medidas que tenho reclamado .-, . 

. â.esta tribuna ; necessito que S. Ex. seja franco. e sincero, 
e nos diga como tem de proceder nas presentes circum-
stancias. 

Trata-se de materia gravíssima ; e toda a reserva da 
parte do Governo é perigosa. 

O nobre ·Sr. Ministro do Imperio, ao concluir sua 
resposta ás minhas anteriores interpellações, disse : 

« Desde a ascensllo do actual Gabinete, quasi todos os 
i.llustres prelados com quem tenho conferenciado, manifestam 
as melhores intenções e os melhores desejos de firmar as 
cordiaes relações entre a Igreja e o Estado, fortalecendo 
assim o sentimento da religillo, que é o melhor auxiliar 
das leis, cuja necessidade o proprio J. J. Rousseau :rec·o-
nhece em um dos seus melhores livros, quando diz : « O 
Estado tem o direito de banir o atheu, não como impio, mas 
como anti-social. >> 

O SR. Ruy BARBOSA. :- Rousseau nllo é mais autoridade . 
O S:a. JosÉ MARIANo :-Para nós hoje elle esta atrazado. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -O Sr. bispo do Pará esteve 

nesta Côrte depois da ascensão do actual Gabinete, e antes 
de minhas ultimas interpellações. -

O Sr. Ministro do Imperio d:Jveria sem duvida ter tido 
çom elle alguma conferencia, se é que elle lhe deu tal 
honra. 

Depois da estada do Sr. bispo do Para nesta Côrte, o 
nobre Ministro do Imperio declarou em pleno Parlamento, 
e respondendo aquellas interpellações, que pelas confe·rencias 
que tinha tido crnn os prelados as causas se achavam no melhor 
estado de ?'elações enl·re a I grefa e o Estado. 

Mas S. EX:. nrro nos podia affirmar isso, ao menos 
quanto ao bispo do Pará . Os factos o provam. S. Ex. nllo 
alcançou de certo desse prelado a graça de uma conferencia. 

, Não alcançou essa graça, porque esse bispo nlto r eco- . 
nhece no Governo nenhuma autoridade sobre si ; trata 
sempre o Governo com o maior desprezo, e para elle as 
ordens, as decisões dos nossos Poderes constituídos silo causas 
que nada valem. 

O nobre Sr. Ministro do Imperio acaba de ser confun-
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dido "com a prova que elle acaba de fornecer-lhe, sahindo 
de sua diocese sem licença e apresenta-ndo-se nesta Côrte, 
sem dar satisfacões ao Governo . 

O SR. GALDINO DAS NEvEs: - ·Fez elle muito b6m. 
O SR. LEONCIO DE CARVALHO (JJfinist?'O do Imperio) : - Mas 

foi-lhe estranhado o acto . 
.. O SR. SALDANHA ·MARINHO :- Não vi pub).icado o acto de 

•::.N. Ex. Apresentou-se o Sr. bispo do Pará nesta Côrte sem 
~h aver impetrado licença do Governo, licença a que elle 
nunca se julgou obrigado, e cuja necessidade legal nunca 
reconheceu, nem reconhecerá. · 

Esse prelado constituio-se Estado no Estado. Entende 
que o Governo não tem direito algum sobre os bispos ; 
entende que não póde ser considen•do como empregado pu-
blico ; entende que está fóra do alcance da letra de nossa 
Lei criminal, corno que não é subordinado nem á - Con-
stituição e nem ás Leis do nosso Paiz. 

O SR. Rui BARBos~ :- Apoiado, ha de estar sempre. 
Fiem-se nas promessas delle ! . .. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Entretanto, as palavras do 
nobre Ministro do Irnperio me parecem tão firmes e sin-
ceras, e a harmonia de vistas do Governo com esse mesmo 
bispo, se me fig urou tão certa, que até me persuadi de 
que já havia concordata para, em execução do codigo de 
J. J. Rousseau, serem deportados os atheus. 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO (Ministro do I mpe·rio) : - - Mas 
reconheceu que não havia tal. .. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Sem duvida, porque os 
factos o teern provado, E' força reconhecer que V. Ex. não 
gozou a honra de urna conferencia com o bispo do Pará, 
e que nem com elle se acha em harmonia ; faço assim 
honra ao seu caracter ; convencendo-me de que, no Go-
verno, não preterirá os princípios pelos q uaes, com summa 
gaihardia, antes se empenhon na imprensa e nos comícios 
populares; faço ainda honra ao caracter de S. Ex., espe-
rando que com a energia indispensavel á sua dignidade, 
se collocará no Governo na posição que lhe cumpre, ou 
abandonará esse espinhoso encargo desde que não possa, 
ou não lhe consintam, que desempenhe a sua missão, na 
altura correspondente aos seus principias. 

' O SR. lLDELFONSO DE ARAUJO : - O nobre Ministro do 
Irnperio tem estado sempre bem collocado. 

O SR. SALDANHA! MARINHO : - Sr. Presidente, a.o começar 
a presente situação, reconhecendo eu os cavalheiros de que 
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sê cumpunha o Ministerio de 5 de Janeiro, e acreditando-os 
fi eis ao programma · liberal! dirigi-me ao Sr. Ministró do 
Imperio, pedindo-lhe respeitosamente que se dignasse de-
clarar, ouvindo os seus collegas, se o Governo estava dis-
posto a manter o direi to p oli ti co elo beneplacitA, em toda a 
plenitude consti tucional, e mais que, em termos explicitas, 
dissesse ao Paiz :- se as bullas, breves, rescriptos, ins-
trucções ou letras apostolicas, não placitaclas, podiam ter 
execução no Imper io , em vista da nossa Lei. 

Provocando assim o Governo a essa declaração, a qual 
certamente não tem a importancia que lhe emprestou o 
Sr. Ministro elo Imp erio na respos ta ás primeiras interpel-
lações, só quiz eu tornar bem patentes as Leis que regulam 
a materia, e que o Governo, r econhecendo-as em vigor, se 
compromettesse mais solemnemente a executai-as. 

O Governo nao podia negar o preceito constitucional, 
e nem deixar de declarar a irregularidade' ele sua in0bser-
vancia. · 

Bem pouco pedi, mas pedi por cautela simplesmente. 
S. Ex., depois de serio estudo e de acôrdo com o · Ga-

binete, despachou o meu humilde requerimento ' nos se-
guintes termos : • 

« As bulias e bre ves , a que se refere o peticionaria, 
nao obtiveram beneplacito do Governo Imperial. 

« A Constituição Política do Imperio, Art. 102, § 14, 
sujeita a beneplacito do Poder executivo TODOS os De-
cretos dos concílios , letras apostolicas e quaes quer outras 
instituições ecclesiasticas PARA QUE POSSAM TER EXE-
CUÇÃO NO IMPERIO >> (15 de Março 1878). 

Contentou-me, isto, e esperei pela acção do Governo, 
o ·qual por tal modo se comprometteu a empregar sua 
força legal e a energia indispensavel para fazer respeitar 
as Leis do paiz. 

O SR. Ruy BARBOSA : - Mas como pócle o Governo fazer 
corrigir os abusos dos bispos~ 

O SR. FRANCO DE ALMEIDA:- Cumprir co.m a Lei. Fa-
zel-a cumprir: custa pouco. 

O SR. Ruy BARBOSA dá outro aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO : -Entretanto, Sr. Presidente, 

o bispo do Pará acaba de manifestar-se em franca desobe-
diencia a essas Leis : reassume, corajoso, n com a maior 
audacia, a sua posiçao anterior ao provimento dos recursos 
das irmandades, ao processo e prisao que soffreu por de-
liberação do Poder moderador, que o mandou processar, que 
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o fez condemnar, que lhe commutou a pena, e que, afinal, 
e por seu livre arbí trio, o amnistiou. . 

O SR. Ruy B'aRBOSA :-Creaudo nova theoria quanto á. 
amnistia. 

O SR. JosÉ MARIANO :-E compromettendo os outros Po-
deres. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-V. Ex. sabe, Sr. Presi-
dente, que as irmandades entre nós sã.o regidas por com-
promissos de approvação do Governo ou das respectivas 
Assembléas Provinciaes. Sabe V. Ex. que estes compro-
missos, uma vez Rauccionados pela autoridade civil com-
petente, são Leis não só pará as irmandades como para os 
proprios diocesanos (Apoiados) . 

Os bispos não podem alterar, por sua nnica autori-
dade, o que estiver · consti tuido e decretado em taes com-
promissos. 

Para obterem alteração dessas Leis, cumpre-lhes que as 
requeiram as irl)landades, as quaes deliberando livl;emente 
ácerca da exigencia dos Bispos, acordarão no qu0 melhor 
lhes ptlrecer, sujeita'ndo a reforma adaptada ao Governo 
9U ás Assembléas Provinciaes. 

O acôrdo com as irmandades é indi~pensavel, é in-
declinavel, porque . os compromissos são Leis constituintes, 
adaptadas pelas associações que por tal i:nodo estabele-'-
cem li vremente os direitos e deveres de seus membros. 

Nenhuma se organisa e tem existencia jurídica, senão 
por Lei de sua propria creação; nenhuma se subordina 
senfLo as condições que ella propria estabeleceu, e por 
livre com binacão dos seus associados. 

Para que ·os compromissos tenham effeito, os fez a 
Lei depender da approvação da autoridade civil; e desde 
que silo approvados obrigam, não só a todos os congrega-
dos , como tambem a todos que tiverem de intervir nos res-
pectivos neg·ocios. Os bispos nao podem apartar-se .da letra 
dos compromissos. 

Ante, porém, o bispo do Pará o que são as · Leis do 
Paiz ~ · 

O . que é para elle o nosso direi to poli ti co ~ 
Escuso responder, sei que V. Ex., Sr. Presidente, e 

~ ~amara conhecem o perig·osissimo escripto desse bispo, 
mtltulado - Direito contra dinito. 

O SR. lLDEFONSO DE ARAUJO:- Que o honra muito. E' 
um monumento de sabedoria, na phrase do Sr. Zacarias. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- E' sem duvida um monu-
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menta do seu grande talento e de sua vasta erudição, 
mas que encdlTa o mais audacioso sophisma contra todas 
as leis civis e políticas. 

E' por seu grande talento que esse bispo tem--se con-
sti tuido na posição a mais perig·osa á liberdade civil 
(Apoiados). 

Sem duvida, Sr. Presidente, de todos os diocesanos do 
Brazil, o mais illustrado é o do Pará (apoiados), mas é 
por isso mesmo, attenta a sua. índole, bem comprehendida a 
sua desmedida audacia, e em vista de seus planos já bem 
conhecidos-o peior de!les : é um diocesano perig·osissimo 
ás instituicões liberaes. 

O SR. GALDINO DAS NEVES :-Ha cousa mais perigosa nas 
nossas insti tuicões. 

O SR. JosÉ ·MARIANO :-0 Poder moderador: os bispos e 
o Poder moderador sãn as causas mais perig·osas. 

O Sli. RuY BARBOSA:- O que é preciso é crear leis 
que não nos deixem dependentes do arbítrio de nenhum 
delles. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Tendo a Ordem Terceira de 
S. Francisco do Pará solicitado desse prelado licença e de-
signação de umsacerdote para uma solemnidade religiosa, 
o mesmo diocesano se prevaleceu desse ensejo para res-
tabelecer a lucta formal contra as leis do Estado, lucta em 
que o Governo, por incuria por falta de patriotismo ou por 
desazo, se deixou criminosa e covardemente vencer! Nem 
processo, nem condemnaçílo, nem prisão, nem commutação 
de pena, e nem a inqualificavel amnistia demoveram esse 
prelado de seu manifesto proposito de não obedecer, nem 
ás leis, nem aos Poderes do Estado. 

' Leis e Governo conLinuarão a ser luclribiados ! 
O bispo elo Pará, a desp eito elos termos humildes e 

da mais solemne profissão ele fé, que contém a petição 
dessa Ordem Terceira, impoz-lhe declarações aviltantes, e 
exigia della o que não se compadecia nem com a sua dig-
nidade nem com o seu compromisso, que é a sua lei. 

Ordenou-lhe esse prelado que respondesse ás seguintes 
perguntas: 

« Está disposta a GOndemnar e rep1·ova1' as d01tt1·inas e as 
seitas qtte o mesmo m:ga1·io de Jesus Clwisto tem reprovado e 
condemnado ? 

« Está decidida a Ordem a sujeitar á approvaçãó do prelado 
as nomeações dos funccionarios chamados a clirigil-a ? 

« Está a mesa regedora disposta a annullar as pro~ssões 
6 
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havidas sem assistenC'ia do padre commissario, isto é, desde a in· 
terdicção ? 

« A Ordem condemna os enterros civis, qne tem feito ? )) 
Essa Ordem Tercei ra comprehencleu bem o alcance e 

a ousadia ele taes exigencias e, depois de consultadas 
pessoas competentes, respondeu negativamente a todas 
essas insidiosas perguntas: honra lhe seja feita. 

Está a questão maçonica no Pará collocada de novo 
no mesmo t erreno em que esse bispo imprudentemente a 
havia anteriormente estabelecido (Apoiados). 

O SR. JosÉ MARIANO dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-A lucta do episcopado contra 

o diraitJ político do beneplacito continua e mais escande~ 
cente. E' esta a verdade, digam entretanto os commodistas 
políticos, que está serenada. O Gabinete que cahio não soube 
cumprir o se u dever, e o actual Ministerio ainda não co-
.meçou a cumprir o seu. 

O SR. Ruy BARBOSA:-A questão não t inha adormecido, 
dera-se apenas a victoria da Igrej a. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- -Esta exigencia elo bispo é, 
nem m ais nem menos, o pronunciamento que r enasce em 
todo o vig·or contra o beneplacito. 

O SR. Ruy BARBOSA :-Apoiado ; evidentemente. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- A primeira dessas exigencias 

envolve indubitavelmente a execucão elas bullas contra a 
maçonaria; essas mesmas que o nobre Sr. Ministro elo Im-
perio affirma não. estarem placi ta elas e serem. inexeq ui v eis 
no Im perio. 

A maçonaria do Brazil, senhores, que nunca se occupou 
de materia relig·iosa e nem politica, como o póde attestar 
uma gTande maioria desta Camara, que pertence a essa 
nobre associação, a maçonaria do Brazil não podia nem 
sequer esperar que assim tão brutalmente fo sse hostili-
sada, e quando, resg-uardada pela Constituição, não temia 
nem podia temer qu e, sem a annuencia do Poder civil, 
fossem aqui executados iníquos decretos de Roma. 

E porque, Sr. Presidente, se ha de fazer effectiva no 
Brazil essa bulla, que aliás nílo ,é senão um acto político 
expedido na Italia contra os carbonarios que alli hostili-
saram franca e decididamente o pontificado, aquelles que, 
aliás muito justamente, concorreram para a perda do Poder 
temporal do papa'? 

Que temos nós, brazileiros, com o que fizeram as so ~ 
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ciedades secretas da Italia, não propriamente a maçonaria, 
mas sociedades políticas daquelle paiz '? 

O que tem a maçonaria do Brazil com isso'? 
Os cidadãos brazileiros e estrangeiros, que se ~cham 

entre nós, e que pertencem á maçonaria, teem o mais 
pleno direito ás garantias consagTadas na constituição. Ne-
nhum póde ser condemnado por um decreto romano ou de 
outro qualquer paiz, e estranho ás nossas leis. 

Como, pois, abandonar uma grande parte da população 
do Brazil ás garras de um bispo insidioso, como o do Pará'? 

O SR. MoNTE :- Não apoiado; e cumpre que na tribuna. 
nào se use de expressões tão grosseiras para com um ci-
dadão elos mais clistinctos deste Paiz. 

O SR. SALDANHA MARINHO (com força ) :-Insidioso não é 
o que o nobre deputado assim qmilifica: gTosseiro é isto que 
V. Ex. acaba ele dizer: contenha-se, porque, quem está 
agora na tribuna sabe perfeitamente a significação e o uso 
das palavras, e as empreg·a sem offensa elos estylos p_arla-
mentares (Mnitos apoiados). 

VOZES :-Muito bem. 
(Applat~sos geraes elas galerias. O Sr. P1~esiclente obse?'va que 

as galerias nci,o podem da?' signal ele approvaçcio on rep1·ovaçau.) 
O SR. RuY BARBOSA :--Insidioso, é palavra bem empre-

gada (1i poiaclos). 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Peço a todos que assistem 

aos trabalhos desta Camara que se mantenham no silencio 
que a lei lhes ordena (Apoiados). Ninguem, a não ser membro 
desta casa, pôde intervir nos nossos debates (Apoiados). 

O SR. RuY BARBOSA :-Insidioso quer dizer apenas bom 
jesuíta . 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Sr. Presidente, usei da pa-
lavra insidioso relativamente ao Sr. bispo do Pará e con-
t inuo a usar della sem absolutamente empregar uma ex-
pressão grosseira, pouco delicada ou , pouco cabivel neste 
recinto (Apoiados). 

O homem que joga com o nome de Deus, e que se 
prevalece ele sua posição, ·. com ameaças de conclemnaçílo 
eterna, de inferno e quejandas, para chegar a um clesicle 
rat~~m todo temporal, político e de sordido interesse de 
um punhado de aventureiros, o homem que se prevalece 
de seu caracter sacerdotal, de sua posição ele bispo, para 
constituir, para formar um partido político retrogrado, e 
que; á custa da credulidade do povo ignorante, esturque 
uma obediencia indevida- é INSIDIOSO (lllt~itos apoiados e apartes). 
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O ultramontanismo, Sr. Presidente, é uma insídia viva 
contra tudo quanto ha de liberdade e de dignidade no 
mundo (Apoia-dos). 

O SR. MoNTE :-Querem a liberdade de consciencia, mas 
só fall am em ultmmontanos ! 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Quem negou ao ultramon-
tano liberdade de consciencia '? Para que este ardil '? Pois 
nós que dizemos: pense cada um como quizer; nós que que-
remos manter ampla a posse da consciencia livre : que 
desejamos que todas as outras seitas tenham igual liber-
dade ; que nos importa que se seja ultramontano, protestante 
ou catholico '? (Apoiados) . E diante da Camara dos Srs. De~ 
putados, aonde todos os direitos civis, todos os direitos po.:. 
liticos elevem sar mantidos e respeitados, como é que se 
vem advogar aqui a causa de um máo padre, con~ra a 
nossa sociedade inteira, éontras as nossas leis'? (Apoiados). 

O SR. MONTE :-Nilo apoiado, 
O SR. lLDEFONSO DE ARAUJO:- Um máo padre, nllo 

apoiado. 
O Sn.. FRANCO DE ALMEIDA. : - Pessimo, nilo conheço 

cousa peior (Riso). 
o Sn.. lLDEFONSO DE ARAUJO :-E' muito exagerado. 
O Sa. TITO FRANCO: - Ouça-me, e ha de ver; não co-

nheço nada peior. 
O SR. JosÉ MARIA:-<O :-E' o lobo feito pastor. 
O Sn.. SALDANHA MARINHO: - Deixo aos nobres Deputa-

dos elo Pará qualifi.carerJ;J. como devem o seu bispo e excel-
lente p astor ; e continuo. 

As exig·encias do bispo do Pará a essa Ordem Tercei-
r a são manifestamente offensivas do seu compromisso, e a 
ellas o prelado nao p od ia coagir essa irmandade. 

E' um escanclalo ele prepoteucia que se acostumou a 
exercer, e que está exercendo, desgraçadamente com con-
sentimento criminoso dos .Poderes políticos. 

Essas exig·encias silo ainda offensivas elo que foi resolvido 
pelo Conselho de Estado, e pelo Governo nos recursos das 
irmandades ele Pernambuco e do Pará. 

Esse bispo esta empenhado em desmoralisar tudo quanto 
se fez então e com justiça em favor das irmandades. E 
não custará muito, Sr. Presidente, que o consiga, desde 
que o deixam proceder como lhe apraz contra o direito 
consti t uído, e tudo porque não acha governo que, com a 
coragem ela dig·nidade, e com patriotismo opponha para-
deiro aos seus desmandos. 
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O SR. JosÉ MARIANO:- Apoiado; não ha poder que o con-
tenha. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- E como o bispo ainda con-
sidera a Ordem Terceira de S. Francisco do Pará excom-
mungada em virtude da celeberrima bulia que nilo obteve 
beneplacito, conclue riscando-se de irmão dessa ordem ! 

Essa confraria, Sr. Presidente, procedeu com todo o 
direito com toda a dignidade, fez o que podia e lhe cum-
pria fazer (apoiados): honra lhe seja feita. 

Antes já havia o bispo do Pará levantado um tristís-
simo conflicto por occasião da festa de Nossa Senhora de 
Nazareth; agora quer fazer effectivos direitos que elle sup-
põe ter, mas que a nossa Lei lhe não dá, e o Governo 
Imperial tem dito francamente que elle niJ,o tem, como 
se deprehende do despacho com que me honrou o Sr. Mi-
nistro do Imperio. 

O SR. MoNTE :-Estava em seu direito. 
Ot SR. SALDANHA MARINHO: -Estaria em seu direito se 

se limitasse ás funçções que as Leis lhe conferem ; offende, 
porém, o direito querendo. obstar o cumprimento de um 
acto legal e fundado em um compromisso devidamente 
approvado. 

O bispo do Pará nilo faz caso do Governo, nilo faz caso 
da Constituiçíio, nem das Leis do Paiz. 

O SR. FRANCO DE ALMEIDA:- Nunca fez. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- E tanto que, ainda agora 

e bem recentemente, apresenta-se nesta Côrte á face elo 
Governo, tendo abandonado a sua diocese sem licenca. 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO (Ministro do Irnperio) :.:__Eu 
nilo sabia que elle se tinha retirado ela diocese sem li-
cença, sube-o depois. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- E guardou si lencio! Com-
prehencla o nobre Ministro elo Imperio que tem diante de 
si um bispo que não se curva á Constituição, nem ao Acto 
Addicion al, nem ás Leis ordinarias, nem ás ordens elo Go-
verno, nem até ás decisões jucliciarias. Comprehenderá afinal 
S. Ex. que, se permanece no Governo, necessitará reves-
tir-se da necess1\ ria coragem para cumprir o seu dever. 

A minha primeira pergunta a S. Ex. nesta occasiilo 
é esta : Está disposto o Governo a supportar a offensa a 
Constituição e as Leis por qualquer prelcído '? Se nilo esta 
dispoeto a isso, quaes os meios de que pócle lançar mão 
para cohibil-os? Se os nilo tem, se julga que a legislação 
lh'os não dá, e achando-se o Parlamento funccionanclo, por 
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que não consente que tenham andamento os · projectos que 
tenho offerecido, e que sem duvida poem termo a toda 
essa desordem ? 

O SR. GALDINO DAS NEvEs :-Por causa do opportunismo. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Quando tivemos Ministerio 

conservador, e q uanclo a Camara era conservadora e nestas 
cadeiras se sentavam alguns liberaes distinctos; a eles-
peito de inconscientemente declarar o Sr. Visconde do Rio 
Branco, que nílo n ':'cessitava de Lei, porque tinha tl.J.do na 
nossa legislaçílo (apoiados), o illustraclo Sr. Gaspar Silveira 
.Martins e outros liberaes declararam que se o Governo 
não se achasse armado de meios leg·itimos para conig ir os 
desmandos dos bispos , requeresse o que j ulgasse necessario a 
ser constituído. Declarou bem alto que não · lhe negaria 
as medidas imprescindíveis a cumprir o seu dever. (Apo·ia-
dos) E Gaspar Silveira Martins e seus collegas, se estavam 
em opposição n esse tempo, professavam, como me é g·rato 
crêr que professam, bastante patriotismo para não negarem, 
mesmo a um Ministerio contmrio, os meios de que neces-
sitasse para fazer conter a quantos se oppoem ao Direito 
do Estado. 

O generoso offerecimento nao foi aceito, e o Ministerio de 
. então cruzou os bracos. 

O SR. Ruy BARBOSA :- .Esse Ministerio depois capitulou 
verg·onhosamente. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs: - Manda quem póde (Riso). 
O SR. JosÉ MARIANO :- E obedece quem deve. 
O SR. GALDINO DAS NEVES:- Certamente . 
O SR. SALDANHA MARINHO:- A questão elas bullas não 

placitadas, e aliás em execuçílo no Imperio, tem perturba-
do completa mente a família brazileira (Apoiados) . No Pará 
o maçon nílo pó ele casar! no Rio ele Janeiro teem dei-
xado ele ser aceitos nubentes, a capricho ele parochos, e, 
sob o pretexto de maçonaria lhes é prohibiclo o casamento, 
entretanto que nílo havendo no Iinperio outro casamento 
que nílo o regulado pelo concilio el e Trento, deixa-se ele 
promover o andamento Jo projecto que apresentei para a 
instituiçao elo casamento civil ! E' já insupportavel quanto 
observamos. 

O que resulta, senhores? O que vimos praticado em 
P emambuco, aliás com um clistincto cid.aclão e meu parti-
cular amigo, vantaj osamente conhecido de toda a Deputação 
pernambucana, o honrado neg·ociante o Sr. Joaquim Lopes 
Machado! 



77 -
O SR. JosÉ MARIANO:- E o Sr. Pinto Ribeiro, que foi 

excluído de uma irmandade. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Lembra bem o nobre Depu-

tado: o Sr. Ribeiro foi uma das muitas vict1mas do fami-
gerado bispo de Olinda. 

Aguelle cavalheiro, Sr. Presidente, tratou seu casamento 
com uma distincta senhora, filha de um i!lustre Desem-
bargador da Relação de Pernambuco; quiz e:ffectuar o seu 
consorcio e foi embaraçado pelo bispo, sob o pretexto de 
ser maçou! 

O SR. JosÉ MARIANO:- Entretanto, o padre Campos 
sempre os benzeu . 

O SR. SALDANHA MARINHO :- O resultado foi celebrar-se 
esse casamento de modo pouco regular . 

O Sr. Lopes Machado catholico, como sempre foi, via-
se forçado, por esse modo e para poder e:ffectuar o seu 
casamento, a consentir que o considerassem protestante, 
como se tal fôsse, e para poder se1· recebido, até em igreja 
protestante. 

O SR. JosÉ MARIANO:- O casamento foi na igreja ca-
tholica. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Mas sem o ceremonial do 
rito cathulico. 

O SR. JosÉ MARIANO:- O Sr. padre Campos fez tudo 
tal qual, talvez por ignorancia. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-O caso é que se praticou 
por tal modo um acto que, pelo menos, profundamente 
magoou uma família respeitavel. 

· Póde um tal estado de cousas continuar, Sr. Presidente? 
O rem edio contra mal tão profundo, e que tão seria-

mente interessa á família e á sociedade, póde porventura 
ser adiado, Se. Ministro elo Imperio '? Para que essa mysti-
ficação, dizendo-se que não é opportuno, g·uarda.nclo-se 
sempre pm·a o futuro aquillr, que é de urgente, reconhe-
cida e palpitante necessidade'? 

Já vê, portanto, S. Ex . quanto é menos cabida a per-
g·unta que se dignou dirigir-me, quando, em falta de reg-
posta, disse - se não em mais conveniente que manhasse mais 
de acôrdo com a igreja antes do que constituirmo -nos em 
lucta com os prelados'? 

Encarregou-se o bispo do Pará de responder catego-
ricamente a S. Ex. 

Sempre audacioso, veio sem licença a esta: côrte, para 
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assim a:ffrontar o Governo, que se manifesta impotente ante 
elle! 

Esta, bem alto, proclamando a mais positiva guerra 
ao belieplacito; « governarei, diz elle, o meu bispado, 
franca e livremente ; as Leis civis e políticas do Imperio 
não merecem o meu respeito : hei de independente disso 
proceder ! )) 

. O SR. IGNACIO MARTINS: - Na parte espiritual está no 
seu direito. 

O SR. JosÉ MARIANO :-O que é melhor é acabar com 
essa mancebia do Estado com a Igreja. 

O SR. SALDANHA MARINHo :- Eu peço ao meu honrado 
collega que me obsequiou com o seu aparte sobre o direito 
do bispo no espiritual, que me attenda. 

Es tou de pleno acôrdo com S. Ex. e ainda não disse 
uma palavra que tenda a tirar dos bispos n enhum poder 
espiritual. No que é espiritual propriamente dito, não temos 
que intervir ; exerçam os bispos as suas funcções, mas 
contenham-se nos limites ele sua jurisdicção. 

O que eu não ,quero , o que nllo admitto é que os bispos 
influam d~ qualquer modo na administraçllo civil e política 
do Estado; o que eu nllo quero, o que não admittirei 
jámais, é que os diocesanos se prevaleçam do seu alto 
cargo, para, apartando-se de seus deveres puramente sacer-
dotaes, formarem partidos poli ticos retrogados, cujo fim 
não é outro que nrto o de firmar a desgraçada e repugnante 
alliança de throno e altar, que significa o despotismo. 

O SR. Ruy BARBOSA: - O que nós nllo queremo·s é que 
nos obrig~em a ~er papistas á força. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Por bem do paiz, por honra 
do Governo, provoco o St". Ministro do Imperio a que se 
pronuncie clara e fmncamente; que dirija ao Parlamento 
um a palavra sincera; que não fuja subterfugiosamente das 
questcles, aliás momentosas, cuja solução urg·e. 

O que S. Ex. nos disse , respondendo ás minhas ante-
riores interpeltações, nos colloca em serios embaraços. 

Se na materia ele que me tenho occupado, consultamos 
os princi pios assentado$, seguidos desde mui to tempo pelos 
nobl"es membros do actual Gabinete, verificàmos que se 
achavam em absolu to acôrclo cüm os que eu sustento. 

Se, porém, taes eram as idéas dos cavalheiros que 
compoem o Ministerio de 5 de J aneiro, nos vemos em ba-
raçad os para julgai-os presentemente. 



-79-

Attendendo ao que estão praticando no Governo SS. 
EEx., julgo-me autorisado a perguntar-lhes : 

Os nobres Ministros, ao aceitarem o Poder, apresen-
taram o seu programma e exigiram a sua realisação, ou 
receberam inconscientes um programma estranho e se com-
prometteram a executai· o, como simples instrumentos? 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- Ora! é claro que receberam. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Se apresentaram as suas 

idéas, mas no correr do seu. Governo, não as podem sus-
tentar, e se conservam no Poder, lavram a sua condem-
nação, 

O SR. GALDINO DAS NEvEs : - E os escrupulos? E a 
opportunidade? 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Comparemos o que o nobre 
Sr. Ministro do Imperio disse nesta casa com o seu modo 
de proceder. 

Quanto á liberdade d€ consciencia e á liberdade ele 
cultos disse-nos S. Ex. {lendo) : ' _ 

« Declaro com toda a franqueza que o Governo tambem 
sinceramente deseja vêr estabelecida no Paiz a mais com-
pleta liberdade de cultos. Reconheço que não é justo vedar 
a entrada elo Parlamento aos acatholicos. Ha nisso uma 
o:ffensa á autonomia do individuo, que não eleve sumir-se na 
communhão, mas so:ffrer sómente aquellas limitações neces-
sarias á sua coexistencia com os outros individuas: sectarios 
das dotllrinas liberaes , os Ministros não podiam pensar de 
outro mo elo. 

« Já se passaram os tempos em que o Poder p1iblico, 
arrogando-se direitos de tutella sobre os Governados, exercia 
toda a sorte de oppressões, até naquillo em que nenhuma 
autoriáade humana póde limitar e opprimir- a consciencia. 
Já se passaram esses tempos da autoridade Lei viva, em 
que a heresia era crime punido pelas Leis seculares, em 
que o carcere, a fogueira, o cutello e o baraço eram os 
mews de propaganda religiosa, que, revelando alg·umas 
vezes o sublime heroismo elos martyres da fé, produzia tambem 
a pratica ela hypocrisia, da deslealdade e do fanatismo, 
tendo, em uma das mãos o crucifixo e na outra o punhal 
do homicida tracoeiro e cobarde. 

« São outros· os principias que hoje prevalecem. Sob as 
ruinr.s do direito divino erguw-se a soberania. da nação, e 
sobre as ruinas da aristocracia elo dinheir.o e do nasci-
mento ergueu-se, a nobreza do talento e da virtude. · A' luz 
desses principias não se pócle absolutamente contestar a 
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justiça da idéa, de que o nobre Deputado pelo Amazonas 
tem sido um dos mais denodados e iucansaveis batalhado-
res, e em cuja defesa tem merecido os applausos do povo, 
sempre g-rande e generoso. >> 

Realmente, senhores, não se póde ir mais long·e. 
S. Ex. collocou-se, sem reservas, a par de minhas idéas 
aqui e na imprensa enunciadas. Eu. me lisongeio com 
isso. 

Em relacão ao casamento civil, nos disse S. Ex., 
depois de ouvir-me attentamente (lendo) : 

cc Declaro que, ainda neste ponto, sigo a opinião do 
nobre interpellante. O casamento civil é realmente uma ne-
cessidade. >> 

O que cumpria a S. Ex. fazer em vista de tão posi-
tiva declaração, em presença do que diz ser suas con-
vicções, e quando o mesmo nobre Ministro affi.rma que é 
uma necessidad-, providenciar sobre a ma teria '? Todos diriam 
que a liberdade de cultos, a igualdade política dos brazi-
Ieiros, sem obice ele religião, . seriam desde já acloptadas, 
e que o casamento civil (que é 1·ealmente uma necessidxde) 
seria sem demora decretado. 

Não é a<!sim, infelizmente ! S. Ex. não reputa urg·en-
te nenhuma dessas providencias ! 

Quanto aos cultos, disse-nos S. Ex., em seguida ao 
que já referimos (lendo) : 

cc O nobre interpellante não póde dizer que algum 
brazileiro notavel deixasse ele ter entrada na Carnara por 
motivo de sua relig·ião. Tambem não consta que a cor-
rente ele immigração deixasse de procurar o Bri:Lzil por 
f:laberem os colonos que seus filhos não podiam ser eleitos 
Deputaios. 

cc O Governo estudou a questão, e, tanto pela opinião 
do Conselho ele Estado, como pelo conceito de seus amigos 
nas duas Camaras, convenceu-se que a aclopção da idéa 
não era urgente, e que primeiro devia attencler ás refor-
mas que pretende realisar. >> 

Ha sem dn vida uma flagrante contradicção em tudo 
isso. Manifesta-se ft·ancamente uma opinião, mas, se se 
trata de levar a effeito a idéa, aliás ele provimento ne-
cessario, vem a mystificação da opportunidade ! 

Não se deve, nem se pócle manter a desigualdade 
entre braziJeiros; a política não pócle distinguir catholicos 
de acatholicos: é materia puramente da consciencia; e 
quaesquer que sejam as opiniões individuaes, devem ser 
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respeitadas pelo Governo , e com a maior sinceridade 
(Apoiàdos). 

·Se é assim, Sr. Presidente, se está confessada a ne-
cessidade, onde a justificaç~o do adiamento da medida~ 

Parece, Sr. Presidente, que o adiamento n~o póde ser 
voluntario, do Sr. Ministro do Imperio; e nem tambem 
póde ser attribuido á cleliberaç~o espontanea dos actuaes 
Ministros : todos elles teem icléas conhecidas, pelas quaes 
propugnaram valentemente na imprensa, e que desejariam 
vê r realisaclas. O adiamento eleve infalli vel mente provir 
de vontade estranha; o adiamento, é força confessai-o, 
n~o póde deixar de ser o resultado ele uma imposiçrro. 

UM SR. DEPUTADO : - N~o apoiado; V. Ex. engana-se. 
O SR. JosÉ MARIMIO dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Sobre o casamento civil 

S. Ex. nos declaro u que seg·ue a opini~o elo humilde 
orador que agora se dirige á Camara: << o casamento civil 
é realmente uma necess idade. )) São palavras de S. Ex. ! 

O que é de necessidade tem em si urgencia de satis-
faç~o (1.lpoiados). 

Eu n~o concedo que se diga - isto é ele necessidade, 
e se acrescente que - o remedio deve ser adiado. Ou nílü 
houve sinceridade na enunciaç~o do principio, ou ha pal~ 
pitante co~tradicção no procedimento. 

E disse-nos ainda S. Ex.- « O projecto ele casamento 
civil envolve um complexo ele outras idéas, qne devem 
acompanhar a icléa cap~ital. J) 

O que eleve acompanhar a adopção elo casamen to civil, 
eleve ser contido no mesmo acto dessa adopção; limita-se 
á fórma, ás condições essenciaes, á c ele braçuo elo con tracto, 
á aptidão elos contrahentes, sua capacidade civil e moral, 
etc. 

Tudo isto se acha acuraclamente prevenido, no proj ecto 
que já offereci, elaborado pelo Instituto ela Ordem elos 
Ad vog·aclos Brazileiros . 

Nesta casa tenho collegas que com seus estudos e re-
conhecido talento concorretam para a confecção desse tra-
balho. 

Esse projecto ele Lei para o casamento civil satisfaz 
plenamente a todas as exigencias na materia. 

A duvida, o escrupulo do nobre Sr. Ministro do Im-
perio não tem razao ele ser; temos projectd, cumprA disca-
t il-o e convertel-o em Lei do Estado. 

Adiar ei;sa medida - é de gravissima inconveniencia, é 
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perpetuar a pert~ubação da família, é autori8ar ainda os 
padres de Roma a continuarem no abuso de uma faculdade, 
ela qual esbulharam o Estado ; adiar essa medida é ames-
quinhar essa mesma religião, á custa ela qual tanto se es-
pecula em sorclido proveito pessoal. 

O padre catholico intransigente afugenta da Igreja os 
seus mais extremados sectarios, uma vez que sejam elles 
dotados da -precisa dignidade. 

Convença-se o nobre Ministro que o protestantismo 
entre nós crescerá progressivamente, á medida que fôr re-
tardada a adopção da Lei que estabeleça o casamento civil 
(Apoiados). 

Pedi o S. Ex. um projecto? 
Ahi o tem e bem elaborado. 
Cumpre que seja tomado em consideração, e que entre 

na ordem elos trabalhos. 
E porque nesta casa não merece as honras da ordem 

elo dia, nem é sujeito á discussão, senão o que apraz ao 
Governo, ou é por elle ordenado ... 

UM SR. DEPUTADO : - Essa é a ordem dos Parla-
mentos. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Já vê que nlto estou 
fóra ela ordem, nem offendo a Camara : estou dizendo o que 
é a verdade pratica. 

O nobre Sr. Ministro elo Imperio, portanto, prestará 
um grandíssimo serviço empenhando-se com o Sr. Presidente 
da camara para que esse prejecto tenha o andamento ne-
cessario, e seja adaptado. A mim fará S. Ex. com isso 
el'pecial favm, sómente porque prestará ao Paiz um rele-
vantissimo serviço. 

Sr. Presidente, em quanto ao que concerne a liberdade 
de cultos, a ig·naldacle política elos acatholicos e ao casa-
mento civil, S. Ex. o Sr. Ministro elo Imperio se mani-
festou completamente ele acôrclo com o que eu tenho enun-
ciado ; se declara S. Ex. em apôio elo ex-informata con-
scientia, e quando o conclemna nos termos os mais ener-
gicos e significa ti vos ! 

Disse-nos S. Ex. 
cc A . esse respeito não tenho a menor duvida de decla-

rar ao nobre Deputado que reconheço nesse Decreto uma 
disposição digna da maior censnra ; qualifico-o até ele uma pe- . 
quenina sombra elo luminoso astro, cujo desapparecimento 
elo nosso firmamento político todos lamentam. Reconheço 
que es.se Decreto veio vexar e muito o clero brazileiro ; 
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collocou-o em demasiada dependencia. Entendo, e com 
franqueza o digo, que o clerig·o, o vigario pelo facto de 
vestir batina, não deixam de ser cidadãos brazileiros, não 
perdem o direito de ser ouvidos, de se defender antes de 
condemnados. 

« Tambem nl!.o ha a menor divergencia sobre este 
ponto. Entendo que é de necessidade reformar-se o Art. 2.• 
do decreto a que se referia, e com tanto maior razão, · 
quanto a sua opinião é justificada nas proprias disposições 
do concilio de Trento, Sec. XVI, Cap. I, donde inferem os 
canonistas a sustentação do ex-in{ormata conscient1:a. Essas 
disposições interpretadas como devem ser, e não segundo 
a falsa intelligencia que lhe deu uma commissão nomeada 
por um papa, só autorisam os prelados a empregar 0 ex-
infonnata comcientia com os ordenandos, e nunca em rela-
ção ao clero constituído, ao clero j á formado. A respeito 
deste, o citado capitulo diz : « Serão suspensos de suas or-
dens; das suas honras e dignidades >> e não repete nesse 
segundo período nenhumas das palavras que anteriõrmente 
empregara quanto aos or·denandos . >> 

A condemnacão do Art. 2. • do Decreto de 1857 esta-
va assim proferida por S. Ex., e do modo mais positivo. 
S. Ex. revolta-se com tanta· indignaçãO contra esse erro 
comme_ttido espontaneamente pelo Poder Executivo, que o 
considera uma sombra do astro luminoso cuja falta todos la-
mentam. 

Pensando assim, é de dever concertar esse erro, re-
vogar esse artigo do citado Decreto. 

Long·e disso! S. Ex. nos diz - NÃO Posso - ,porque essa 
revogação que aliás foi votada nesta Camara cahio no 
senado! 

Confesso, Sr. Presidente, que por mais tratos que dê 
á imaginação, não descubro fundamento para essa duvida. 
Se o Decreto, a que me refiro, teve em seu favor uma simples 
e isolada votação do Senado, que não foi convertida em lei ; é 
tambem verdade que foi esse mesmo Decreto acto espon-
taneo do Poder executivo, sem Lei a que se subordinasse, 
e tendo só por motivo a irrisoria questão de. fi,vellas dos Co-
negas da Sé de S. Paulo. E' claro, é logico e é legitimo, 
que, uma vez · que o proprio Poder executivo reconhece 
a inconveniencia e o perigo desse seu acto, deve revogal-o 
e annullal-o como é seu dever, e indubi tavelmente de seu 
direito. · 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO (.bfinist·ro do Imperio) :. -Hoje 
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não tem direito ; a jurisdicção está prevenida ; compete ao 
Poder legislativo. 

O SR. SALDANHA MARINHO;- Quem observa acuradamente 
o que se passa neste paiz, e vê que , em uma materia tão 
simples, e quando o interesse publico determina a correc-
ção de um erro de fataes consequencias, o Poder execu-
tivo se recnsa providenciar, sob o pretexto de um tão no-
tavel escrupulo, não póde deixar de maravilhar-se. Não 
defendo o arbítrio : mas quando se vê que o Poder real, 
pelo simple.s motivo de não querer satisfazer o que se lhe 
r eclama, resguarda-se sob t anto escrupulo e respeito ao 
legis lativo, a irrisão ele todas os homens sensatos é a unica 
resposta. 

O SR . LEONCIO DE CARVALHO (JJ1:inistro do Imperio) : -
Prova homenagem ao Poder legislativo. 

O SR. SALDANHA MARINHO : -- Homenagem ao Poder legis-
lativo ! Proft1ssa-se isto, por exemplo, em relação a esta 
Camara, que, apezar ele eleita sob o domínio do accual Ga-
binete, acha· se sob a pressão de desmoralisador conceito, 
faze ndo-se-lhe constar que roó pó ele prestar- se a actos que 
lhe sej ão determinados, e que nãu está apta para outra qual-
quer deliberação ? 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO (M inist?·o do hnpm·io) : - 0 
Governo não disse semelhante c ousa (H a outros apartes). 

O SR. SALDANHA MARINHO·: - Niio era capaz de o dizer 
assim explicitamente; a demasiada ft·angueza traria consequen-
cias que dariam em resultado, sabe Deus o que (Apartes). 

Sr. Presid~nte, no caso em questão, isto é, o de recurso 
das suspensões ex-infcmnnta conscientia o que já n:Io se pó de 
seriamente negar- é que o Governo niio quer e niio admitte 
essa aliás indeclinavel revogação. O receio do Governo está 
manifesto. Consente o arbitr·io episcopal e deixa que soffra 
o infeliz clero brazileiro ! 

E tanto é assim, que o nobre Sr. Ministro do Impe-
rio, soccorrendo--se das pala v r as de um conselheiro de Estado, 
que opinou niio ser necessaria essa providencia, nos disse 
o seguinte : 

« Antes de passar a outro quesito direi que, o Art. 
2. 0 elo Decreto, embora inconveniente, os seus perigos não 
avultam tnnto que deixem de ter remeclio em circumstan-
cias difficeis. Escudo-me na opinião de um illustrado par-
lamentar, de um Conselheiro de Estado, o Sr. Visconde do 
Bom Retiro. Em sessão do Conselho de Estado pleno, disse 
S. Ex., e muito bem, que era preciso não ampliar tanto 
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a faculdade consignada no Decreto que exclue do recurso 
á Corôa a suspe nsão ex-infonnata conscientia, quando essa 
suspensão é decretada para emenda do culpado e para evitar 
escandalo . · 

«Pergunto se provado o facto de que a suspensão ex-
info?'nwta conscientia não foi imposta nos termos da Lei, mas 
com fraude, com o fim de impedir a execução de actos 
do Poder temporal, porque não ha de haver rec urso á 
Corôa? 

«Diante dessa interpretação não me parece que sejam 
tamanhos os perigos receiados pelL) nobre Deputado, e que 
não deixa de haver algum remedio contm aquelles males. >> 

Nüo sei, Sr. Presidente, h armonisar estas palavras de 
S. Ex. com as que em principio mencionei. Alli era um 
erro impercloavel a disposição desse Art. 2. 0

; aqui é esse 
mesmo artig·o exequivel e sem perigo? 

Concede S. Ex. a possibilidade elo recurso em caso 
extraorclinario ? 

Mas, pet'gut1to eu, quem conhece da opportunidacle., 
quem define a situação em que se possa recorrer, e em 
que se possa obter provimento do Governo ? Ninguem po-
dera responder, a não ser que o Poder executivo se queira 
arrogar o arb ítrio de receber os recursos que lhe aprou-
ver, e em favor ou contra quem lhe convenha, o que será 
iriq u al ifi c a vel. · · 

Liquidemos agora o conceito em que o Governo tem 
esta Camara. 

Sobre a admissão dos acatholicos e a elegibilidade po-
l ítica disse-nos S. Ex . : 

« Examinandú a opportunidade e a urgencia da elegi-
bilidade elos acatholicos, di rei que a realisação ela icléa 
pócle see adiada por mais tees annos. >> 

Esse interstício dos três annos fica melhor explicado 
nas segu intes palavras de S. Ex. : 

<< Assim como para garantia e prestigio da Corôa aceito 
a ficção de que o Imperador não erra, não tem responsa-
bilidade pelo que pratica, tambem para a garantia e pres-
tigio ela soberania nacional é preciso aceitar a ficção cons-
titucional que proclama a infallibilidade da maioria. Por 
isso não posso acompanhar o interpellante na doutrina de 
que, reconhecida a justiça, a grandeza de uma idéa, deve 
ser ella imposta a maioria. )) 

Examinemos estas palavras de S. Ex . e vej amos qual 
póde ser a sua applicação. 
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Os acatholicos nao podem ser admittidos já ; devem 
esperar pelo rnenos tres annos f E' entretanto de indecli-
navel ·necessidade garantir a effectividade dos direitos dos 
cidadaos brazileiros, e a garantia nao se preter.e desde que 
se reconhece o direito; é um principio consagrado na ju-
risprudencia política dos povos livres. 

Mas, conforme se deduz daquellas palavras de S. Ex., 
não podemos ado~tar estas medidas sem ouvir a maioria 
da nacão! -

Pei·g·unto a S. Ex. : o que representa esta Camara '? Es-
tamos em uma legislatura ordinaria, ou esta Camara só 
foi constituída para um fim determinado, especial e limi-
tadissimo '? 

Quem autorisou o Poder moderador a essa limitaçao '? 
Quero, diz o Poder moderador, uma constituinte, mas 

sómente para decretar o que eu lhe determinar! 
Nem essa Constituinte representará a maioria do 

povo '? 
Se representa, como é que quereis privar de decretar 

a plena liberdade de cultos e a elegibilidade dos acatho-
licos '? 

Como, com boa fé, com lealdade, podeis respond~r a 
issó '? 

Se esta Camara nao representa, dizeis vós, a maioria 
do paiz; se para uma alteracão na Lei eleitoral necessitaes 
de uma Constituinte, e quar{do 'se trata de um artigo que 
não é constitucional ; se em todas as medidas, ainda re-
conhecidamente ordinarias, negaes a esta Camara a possi-
bilidade representativa, dizei-nos -o que somos nós, que 
papel estamos todos representando nesta casa'? 

Se confiaes sómente em urna Constituinte, embora au-
torisada por esta mesma Camara (o que nos parece inepto 
além de contradictorio) ; e se desejais g·arantir aos acatho-
licos o direito de serem eleitos, porque' vos estabelecestes 
em diverg·encia com o ex-Ministro o Sr. Gaspar da Sil-
veira Martins '? 

E porque havemos nós mesmos, esta Camara actual, 
ieixar de prover o paiz de todas essas medidas'? 

Porque as vossas duvidas; porque os vossos escl;U-
pulos '? · · 

É maravilhoso tudo quanto observamos. 
Os escrupulos elo Poder moderador, que agora surgem, 

com sorp reza para o Paiz, nos devem pôr em guarda \ 
contra a mystificação. 
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Não é irrisorio, n esta terra, e com o systema adopta-
d9, presenciar agora tantos escrupulos de o:ffensa á Cons-
tituição'? 

O SR. lGNACIO MARTINS:- Ao actual Governo ainda 
não se accusou de acto inconstitucional. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Nem eu estou formu-· 
l;;~nclo uma accusação positiva ; contento-me em dizer-lhe 
a verdade, e sustentar os mE)US princípios. 

A demora que o Governo tem ideiado para a adopção 
da Lei sobre liberdade ele cultos, está longe de assentar 
em escrupulos em prol da Constituição. 

Eu já provei á sacieclacle que a reforma do Art. 5.• 
e do Art. 95, § 3. •, não é constitucional ( Ap01:ados). 

O SR. FRANÇA CARVALHO :-Apoiado, e mostrou-o per-
feitamente bem. · 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Deveremos adiar, e, pelo 
rnenos, por tres amws, estas medidas r eclamadas instante-
mente'? · . 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO (Ministro do Irnperio) :-Estas 
não, senhor, mas sim quanto ao direito de serem elei tos 
Deputados os acath olicos . V. Ex. leia as minhas palavras. 

O SR. SÁLPANHA MARINHO:- V. Ex. me fará o favor 
de dizer se adapta a lib erdade plena de cultos'? Sem du-
v ida que me responderá pela affi.t·mati v a; entretauto acaba 
de affirmar em seu aparte que a demora não alcança essa 
medida! 

Desde que fôr decretada a liberdade pl ena de cultos, 
desde que por isso a Ig-reja do E::>tado nrw tenha mais 
razão de ser, desde que com essa liberdacL') cessarem os 
em bar aços á elegibilidade dos que n.ão são catholicos roma-
nos·, tudo estará feito. 

O que é que S. Ex. deixa para ser tratado pela Cons-
tituinte'? o que é que S. Ex. adia por tres . annos '? Uma 
idéa se liga a outra, ninguem, e nem mesmo o Governo 
com toda a su a força as póde separar . 

Dada a plena liberdade de cultos , são nullas ipso facto 
quaesquer hypotheses por S. Ex. figuradas, e na icléa de 
procrastinar a adopção de medidas que as abranjam. 

Nem bem alcanca o Governo a inconveniencia de seus 
commettirnentos, e Õ repng·nante de suas prop osições ! 

Deve-se, como disse o Sr. Ministro elo Imperio, espa-
çar a medida pelo menos tres annos '? Deve-se, porque 
cumpre conhecer a vontade elo povo! Esquece o Governo 
que falla ante a Camara dos Deputados! 

7 
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Senh ores, ou esta Camara representa legitimamente a 
maioria da naçfLo brazileira, ou. é uma Assembléa sem po-
deres, sem legalidade, sem merito, nEJm fmça jurídica, e 
não passa de uma reunião de criminosos e ele réos de po-
licia (Sensaçüo) . 

Ou o Governo reconhece representada a nação nesta 
Camara, ou é réo de alta traição nacional, consentindo e 
coadjuvando a que réos de policia façam as Leis do Paiz. 
(Sensaçüo.) . 

Desde que V. Ex., Sr. Ministro, e seus collegas, veem 
pedir a esta Camara a fixação ele forças, a fixação da re-
ceita e despeza, V. Ex. e seus collegas, reconhecendo-a legi-
tima, se subn1ettem á representação nacional. 

O SR . RuY BARBOSA : - Nem podia deixar de ser 
assim. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- Esta Catnara é tão legi· 
tima como a que ha ele vi r. 

O Sa. SALDANHA MARIN~-IO : - Ou o Governo, portanto, 
tem faltado escandalosamente aos seus deveres, consen-
tindo que se reuua um coi·po illegitimo e irregular, sem 
eleição suffi.ciente, e sem poderes, ou, desde que o reco-
nhece, ha de lig·ar:-lhe o merecimento político que tem. 

O SR. MARTIM FRANCISCO :-V. Ex. accusa-se ele fazer 
parte de ).tma corporaçãO n essas , condições ! 

O SR. · SALDANHA MARINHO : - E assim se escreve a 
historia ! (Riso) Estou fig·urat)clo uma hypothese para con-
vencer o Sl'. Ministro ele que nao tem ra'l.ão em procras-
tinar a adopção das medidas que o paiz reclama. 

O SR. PRÉSIDENTE: -Eu entendi que o nobre Deputado, 
como acaba de declara r, ·fig·ura uma hypothese para argu-
mentar. 
· O SR. SALDANHA MARINHO:- E entendeu bem. O que 

faltava, Sr. Pres~dente, era uma ?'olha de nova especie 
para cortar os argumentos que ·tenho de adcluzir (Hila?·iclade). 

O SR. MARTIM FRANCISCO: -Peço a palavra. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - As rolhas nesta casa sao 

tão profusas, que se vota o que n em esteve em disc ussão, 
que se votam as leis annuas sem apropriada discn ssão, e 
apenas ouvidas idéas gercl.es que apraz _ a alguer11 aqui 
enunciar (não apoiados); desmantelam-se, por exemplo, quasi 
todas as repartições da . marinha, sem .ao menos conhecer-se 
a fundo o negocio. 

0 SR. IGNACIO MARTINS : - 0 orcamento da marinha 
ainda não foi discutido nem · votado. · 
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O SR. MARTIM FRANCisco:- Long·e de querer arrolhar 
a V. Ex., vou até discutir a questão . 

O SR. SALDANHA JYIARINHO : -Senhores, deixemo-nos de 
.tanto açodamento. A Camara com este seu proceder 
se manifesta por derüais obediente ao Poder moderador. Sa-
bendo que a querem sacrificar, apressa-se humilde a en-
tregar o pescoço ao .cntello desse Poder. 

E' claro, portanto, Sr. Presidente, que uma outra 
razão actua no animo elo Governo, que não póde negar a 
esta Camara poder para legislar sobre a materia ele que 
trato, mas que deixa bem perceber que o fim unico que . o 
dirig·e é não satisfazer o Paiz nas suas nobres aspirações. 

Fatigadissimo, Sr. Presidente, não posso continuar. Vou 
pôr termo as considerações q:1e tinha ele· dirigir ao Sr. 1\'Ii-
nistro do Imperio, e perg·unto-lhe: o procedimento do bispo 
do Para merece a approvação do Governo'? S. Ex. me 
respondera e eu lhe rogo que o faça explicitamente.- As . 
bullas que esse bispo esta executando naquella diocese 
podem vigorar sem o beneplacito do Governo Imperial '? 
Responder-me-ha tambem, citando t alvez o despacho r,Om 
qüe me honrou. · 

Feito esse desacato a Constituição e as Leis, o Governo 
cruzara os braços, des.denhanclo assim, e sem a necessaria 
coragem, os males que actuam sobre um avultado numero 
de habitantes do Brazil '? S. Ex. me reponclera ainda. 

Quaes os meiós de que di spõe o Governo nesta em~r
gencia '? 

Está armado de poderes, ou necessita ela coadjuvação 
elo Parlamento'? 

_E' o que desejamos saber, e que S. Ex. tem o rigo-
roso dever de declarar. 

O Governo · conservador foi aqui fortemente estigmati-
zado pelos illustres liberaes que então tinham assento nesta 
Came1ra, por não ter pedido ao Corpo Legislativo as medi-
das necessarias para armar-se contra a prepotencia dos 
bispos. Agora a Camara é liberal em sua quasi unanimi-
dade, o Gabinete é liberal, a revolta dos bispos contra a 
C'onstituição e as Leis reapparece, e com a · mais notavel 
petulancia . 

O que farão-Governo e Camara liberaes '? 
Está da parte de V. Ex dizer com lealdade e fran- -

queza ao Corpo Legislativo:- necessito ·desta, daquella e 
daquella outra medida. Convença-se V. Ex., Sr. Ministro, 
que a Camara dos Srs. Deputados não lhe negara os meios 
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de acção para fazer conter os tl'esloucados diocesanos, e 
obrigai-os a respeitar as ~eis do Estado. 

O SR. RuY BARBOSA : -Apoiado. Não acreditem em 
acôrdos com bispos (riso), porque neste caso hão de ser 
illudidos. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Pergunto ao Sr. Ministro 
se não se empenha com o Sr. Presidente para o andamento 
uo meu projecto contra o ex-informata cànscientia, já que 
S. Ex. faz depender tal medida do Corpo Legislativo~ 

E se, pol' ventura, estudando malhar a materia, reco-
nhecer a improcedencia dos s~us actuaes escru pulos, ani-
mar-se-ha S. Ex. a · revogar esse decreto~ 

Eu, se podesse ser Ministro, revogava-o com a maior 
facilidade (Riso) . Foi um acto simples e espontaneo, sem 
razão de ser, sem criterio, sem p~·udencia, uma destas 
escrescencias, que formig·am em nossa defeituosa legis-
lação, (graças ao Poder executivo, que é o unico Poder 
desta terra, conforme a vontade do Imperador), e que póde 
ser revogado pelo mesmo Poder que o outorgou. 

Ha tambem um proj ecto ·de Lei para o casamento 
civil. S. Ex. concorda na necessidade da medida .. . empe-
nhe-se ainda com o Sr. Presidente para que sej~. dado para · 
a ordem do dia e entre na ordem dos trabalhos . 

O mais escandaloso atropello, o mais violento dos arbí-
trios, · fl ag·ellam uma gTande parte da população brazi-
leira iniciada na maçonaria . . Os bispos ultramontanos a 
teem posto fóra da lei. O maçon, crmtl'a o qual nenhuma 
Lei de Estado existe, nã.o póde casar nem baptisar seus 
filhos, vê preteridos os seus direitos de família, e está 
sob o ferreo, insupportavel e inqualificavel jugo dos bispos 
in t ransigentes, revoltados contra as Leis dn Estado, e sob a 
acção de Governos, que não se collocam na altura de 
seus deveres, e se contentani com ser instrumentos da 
Corôa (Não apoiados). · 

Os Govemos consenti ram que os padres romanos osten-
tassem no Brazil um poder estranho e repugnante ! 

Estarão placitadas as bullas de juramento, com as res-
tricções de que n ilo prescinde a Santa Sé ~ 

E' indispensavel examinar essas bulias e conhecer se 
n ellas se acha a clausula de t aes restriccões. Se existem, 
o Governo deve cassar-lhes o exequatur . • 

O SR.' Ruy BARBOSA : - Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Se os bispos juraram 
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cumprir a Constituição e as Leis, cahem sob a sancção da 
Lei quando, como o do Pará se revoltam contra ella. 

Notem os nobres Deputados que eu fallo do juramento 
prestado por bispos, que são os que mais encarecem esta 
fórmula. 

UM SR. DEPUTAqo·:- Salvas as restricçCies mentaP-s. 
O SR. SALDANHA 1 MARINHO: - Com restriccCies mentaes 

pretendeu o bispo ele Pernambuco, D. · Tho~az, prestar 
o juramento ; mas teve diante ele si um verdadeiro homem 

' de Estado, Honorio Hermeto Carneiw Leão, que o conteve, 
declarando- lhe que lhe cassava o beneplacito ao brev.e de 
faculdades, fam osa e legitima arma, cnjo · emprego faz 
desapparecer o bispo, e da qual só não usa quem não 
tem a coragem ele sua posição. Cassado o beneplacito ao 
breve de faculdades, cessa a acção dos bispos. 

O SR FRANÇA CARVALHO: - Apoiado . 
O SR. SALDANHA MARINHO : - O Governo tem meio de 

os conter, e tem ainda meio muito mais facil de fazer 
com que as freguezias sejam providas de parochos colla-
dos. Não pag·ue congrnas aos encommendaclos: 

Não pague o Governo a quem o affronta e atraiçôa. 
Não despenda o suor do povo para g·arantir subsistencia 
aos inimigos do povo . 

O culpado de tudo quanto tem acontecido no Imperio 
nas tristes emergencias do que se chama questfto reli-
giosa, é o Governo e só o Governo do Irnpemdor . A con-
tinuação será da culpa só do Governo. E' por isso que, 
professando amizade particular, quer ao nobre Ministro 
do Irnperio, quet· a seus companheiros, e desejando-lhes 
todo o bem, os provoco a que nos digam com franqueza e 
lealdade o que pensam, o que querem e pare. onde vão. 
Considero-os dignos e honrados, e por isso concluirei, di-
zendo-lhes : - Senhores, ou o programma liberal, como o 
proclamastes antes de su birdes ao poder, ou . .. deixai as 
pastas que vos deshonrarão para sempre. 

(Apoiados; mtâto bem, mt~ito bem. O ·o1·ador é felwitado ). 



Sessão em 31 de l\'a.rço de 1879. 

Apresentação do requerimento dos pastores 
acatholicos. 

O Sr . Sa ldanha Marinh o (pela o?·dem) :- Peço a V. Ex . 
que me permitta occupar a attençã.o da Camara por poucos -
momentos. 

Apresento á Camara. uma r epresentação a ella dirigida 
pelos pastores a~atholicos desta Côrte, pedindo a g-raça, pe-
dindo o favor, pedindo a justiça, pedindo a lealdade de se 
lhes fazer effectivo o seu Registro civil. 

Desde o começo do anno passado fo i isto i·equerido ao 
Governo, e até hoj e nenhuma providencia fo i dada. 

Para obviar todas as duvidas, apresentei a esta Camara 
um projecto para a appro vaçã.o do regulamento do Registro 
civil, visto que se allegava impossib ilidade de execução 
desse regulamento, por falta dessa approvação. 

Este meu projecto ainda nã.o foi dado para a orde m 
do dia, nem mais se cuidou dtlle; entretanto trata-se da 
segurança da família; teata-se da legitimi.dade da prole, 
trata-se de gamntir direitos successor·ios. 

Ha muitas famílias , legal mente constituídas, e que por 
falta de registro se acham expostas a gravíssimos ineon-
venientes. Da parte dos Poderes do Estado não tem hav ido 
para com os acatholicos o cumprimento de um dever de 
justiça, que não lhe póde ser negada; e esse desleixo do 
Governo se póde traduzir em má vontade aos acatholicos , 
o que sem clu ~ida é lamenta vel. 

Limito-me a isto . E como es tá presente o nobl'e Mi-
nistro do Im perio, vo n entregar-lhe u ma representação se-
melhante, dirigida ao Governo Imperial pelos pasto res aca-
tholicos desta Cor te. Cumpra o Govemo o. seu dever . E' 
quanto exijo . 

(Vem a mesa e é remettitla á cmnmissão de justiça civil uma 
?'epresentação dos pastores da Igreja Evungelica desta Côrte 1le -
dindo qtte emqttanto não estiver em execuç ~io o Decreto . n . 5694 , 
de 25 de Abril de 187 4, os casamentos, nascimentos e obitos dos 
acatholicos, sejam 1·egistrados segtmdo as disposições ?'egulamen-
ta?·es do Decreto n. 3069 de 17 de Abril de 1853). 



Sessão em la 0 de Abril de 1879. 

Discussão do o rçamento da Fazenda. 

O Sr. Saldanha Marinho: - Sr. Presidente, attendendo 
a h ora em que n os' ach amos, e tendo ele encetar-se uma 
discussão de summn importancia, como é a do orçamento 
relativo ao Ministerío da Fazenda, não seria mais conveniente 
que adias~êmos para amanhã essa discussão'? 

Em hora tão avançada, 4 da tarde, e depois de um 
trabalho acurado, de quatro horas, quem atfrontará o can-
çaço, quem permanecerá na casa, especialmente quando tem 
de occupat• a attençã0 da Camara o humilde orador, a 
quem se ob t·iga a vir á tribuna nesta occasifl.o '? 

O SR . SouzA. CARVALHO: - Estamos promptos a ou-
vil-o a qualquer hora . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E' demasiada bond ade. 
Conhecida assim a vontade snperior , não resta senão a 
obediencia. Em presença disso me t·esigno e me resignaria 
ainda quando aqui ficasse sómente com o Sr . tachygrapho. 

O SR . AFFONSO ÜELSO (J1tl i nist1·o ela Fazen r.la) : -Em todo o 
caso eu fi carei aq;ui . 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Mais u m favor que deve-
rei a V. Ex. Não podia dispensar-me de fazer estas consi-
derações simplesmente para que o publico fique sabendo 
que a esta hora é su bmettido á discussão o orçàmento da 
despeza do lYiinisterio da Irazenda. Esteja quem estiver na 
casa, não ha reme clio; o debate vai começar. 

U:u SR. DEP UTADO:- A casa está cheia . 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Agadeço aos colleg·as que 

me honram com a s ua presença, é mais uma prova de 
sua g·enerosidade para commigo . 

O SR. AFFONSO CELSO (il!inistro da Fa:tencla) : - Eu me 
comprometto a ouvir a V. Ex. até quando quizer . fallar. 

O SR. SALDANHA MARINHO :--Eu me prevalecerei de meu 
direito para dizer quanto entender necessario em. desem-
penho de meu dever. Vou, senhores, encet.ar o debate, pe-
dindo desde já á Camara a sua çostumada benevolencia . 

Sr. Presidente, é com o maior acanhamento é com o 
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mawr receio, que entro na discussão a que ora somos 
obrigados. 

Não venho seguramente trazer luz a esta Camara (não 
apoiados) ; na minha obscuridade, pouco habilitado em fi-
nanças (não apoiados) , apenas venho buscar luz, venho pedir 
que me instmam. 

Pouco amestrado na decifração dos confusos e myste-
riosos documentos elo Thesuu ro, com os quaes o Governo 
Imperial costuma instruir as suas propostas de orçamento, 
devo antes de tudo pPdír aos meus collegas, que se dignem 
corrigir os erros que porventura commetta. Tenho o de-
sejo de acertar. . 

Sr. Presidente, tudo me maravi,lha nesta situação l 
Observo que, emquanto relativamente a uma Lei eleitoral 
se nota o· maior zelo, o mais inqualificavel escr upulo, o 

· mais profundo respeito pela velha Constituição elo Imperio, 
a ponto de se fazer depender de ttrpa Constituinte a sim-
ples alteração do modo de effectuar a eleição, quando sabemos 
que alterações raclicaes teem sido decretadas independente 
de reforma da mesma Constituição; nenhum escrupulo se 
manifesta quando se trata de fixar a receita e despeza do 
Estado. 

Essa fixação, como a ele forças de mar e de terra, é 
de attribuição privativa do Poder Legislativo . A' Camara 
dos Deputados cumpre severamente a maior circumspecção, 
independencia e hom b_ridade no desempenho dessa funcção, 
a mais melindrosa do Parlamento, e a mais positivamente 
característica de um Governo representativo. Para desem-
penhai-a lhe é mister estudo, sciencia e conhecimento per-
feito das operações de receita e despeza, e bem ass im é in-
dispensavel empregar acurado estudo para conhecer os actos 
da administração, e tomar contas ao thesouro, para que 
não lhe falte a consciencia no exercício dessa magna attri-
buição, e como nessa mesma Constituição é prescripto. 

Tudo isso, senhores, t em sido desgraçadamente esque-
cido, abandonado mesmo pela Cama r a elos Deputados , quer 
liberal, q ner conset·vadora. Essa attribuição constitucional 
não tem sido tomada ao serio. 

De. ha muito a situação do paiz é, por isso, anormal. 
E' por isso que o apregoado syste ma constitucional não tem 
passado de uma perigosíss ima e mui to nociva ficção. 

O descalabro a que tem chegado o Paiz, senhores, deve 
principalmente ser attribnido á Camara dos Deputados. E' 
ella a principal responsavel perante o Paiz. 
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I A esta Camara cumpre tomar contas á administração: 
' nunca o fez ; a esta Camara cabe particularmente examinar 

\1 as contas do Thesouro ; nunca o fli3z ; e si uma commis~ão 
I existe, é entidade inutil, não cumpre o se u dever, nenhum 
• prestimo tem, e nada tem feito ! 

Dahi, o que acontece, senhores ? 
O que temos permanentemente presenciado. 
Apresenta-se o Governo c0m as suas propostas de or-

çamento : ninguem as estuda . E se uma commissão as lê, 
sujeita-se ao que o Governo vem aqui dizer-lhe que faça, 
emenda-as como o Governo o deter mina. O orçamento é 
pois do Governo, e o Parlamento não passa de sua chan-
cellaria ! Onde, pois, o Governo representativo ? 

Não são as Camaras, não é o Parlamento quem faz a 
Lei, o orçamento é a genuína expressão da vontade elo 
Governo, e nada mais ! E desde que a receita e clespeza 
do Estado é regulada pela simples vontacl·e do Executivo, a 
fórma pratica do Governo é o - abso l utismo (Contestações). 

O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Faze nda) : - Posso 
afiançar que agora deu-se justamente o contrario. Se V. Ex. 
tem noticia de cansa diversa, não sei; mas a commissã.o 
procedeu com toda a liberdade, como lhe cumpria. fazer. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - A Camara não é, não 
deve ser uma commissão do Governo ; se o Governo é uma 
commissão da Camara, seja-o ; não o direi eu ; devo-o 
considerar um Poder distincto ; mas a Camara é que não 
deve jamais ser uma commissão do Governo e a Camara 
não tem r epresenta do outro papel, a té aqui. 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Não apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - E ' a verdade, 'tal q ua:l 

está conhecida por todos os h omens imparc iaes ; é a ver-
dade, tenham paciencia, ouçam-a . 

O SR. BuARQUE DE MACEDO : - A Camara. não é com-
missão do Governo. 

(Cruzam-se outros apa?'tes e o ST. Presidente reclama at-
tençüo) . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Sr. Presidente, o desca -
labro das nossas fin ancas vem ela falta do cumprimento 
do dever desta Camara: 

O SR. JERONYMO SoDRÉ :-Desta, não. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Quando digo desta Camara 

refiro-me em geral a todas, sem qne pretenda offender de 
qualquer modo o pessoal da presente , ou de outra: · refiro-
me á entidade - Camara elos Deputados. 
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UM SR. DEPUTADO: - Nesta parte tem razão . 
(H a antros apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO : - O desc::tlabro vem desta 

Carnara como a primeira responsavel que é, ante a sua 
propria Constituição. 

Não temos tido Leis de orcamento pr·opriamente ditas, 
constitucionalmente fallando. • 

Dahi vem que as leis assim denominadas nenhum 
respeito merecem de seus executores . O Governo que é o 
legislador, as altera a seu prazer . 

O Governo não se restringe ás prescripcões dos taes 
simulacros ele orcamentds: autorisa obrás, no.meia discricio-
nariamente comrnissões dispendiosissimas, manda construir 
encouraçados caríssimos, como aconteceu com o celebre 
Independencia, de que nos sal vamos fe lizmente, tira dinheiro 
dos cofres pu blicos, empresta-o aos amigos, dá dinheiro 
sobre penhores, sómente por obsequio a se us apaniguados. 
Com um bilhetinho escripto a lapis, em uma fo lha de 
carteira, se tem mandado tirar do Thesouro 400 e 500:000$, 
para entregar a fel izes protegidos, em occasiões difficeis, 
e tudo tem sido satisfeito pelos subalternos, a quem é incum-
bida a fisca lisação elos dinheiros publicas. 

O Governo, portanto, é a uuica Lei deste Paiz. 
Nestas condições· e dado quanto se observa, qnem é o 

principal e mais altarnente responsavel do descalabro das 
financas do Estado~ 

E·; a Camara dos Deputados que ainda não cumprio o 
seu dever; que ainda não comprehendeu a sua missão, que 
esquece o q ue lhe cumpre fazer em prol dos interesses 
da Patria; é a Camara, que nem procura saber o verda-
deiro e3taclo do Thesouro, e que sabendo da pratica desses 
escanclalos, desses crimes, nilo tem tido a coragem de 
accusar os prevaricadores, de formular accusações contra 
os Ministros, e instrumentos do Poder. 

O SR. lGNACio MARTINS: - Felizmente são accusacões 
que não podem caber nem a este Governo nern a esta 
Camara (Apoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Mas que cal)em á Camara 
dos Deputados é a minha proposição . A Camara dos De-
putados é a culpada: sol)re ella pesa a maxima responsa-
bilidade do estado de decadencia do · Paiz. 

O SR. IGNACIO MARTINS: - Mas a situação de 5 de Ja-
neiro não é culpada disto. 
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O SR. GALDINO DAS NEVES : -Esta é muito novinha, é-
muito innoceutinha ainda {Hilar·idade). 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Nes tas conclicões, e atten-
deudo ao nenhum cuidado, ao atropellamento·, á obecliencía 
ao Governo, com que aqui são tratados os orçamentos, é 
facil compreheucler que as monstruosidades financeiras que 
daqui partem, não pftssam ele nocivos enxertos que vão 
a.volumar, sem prestimo, sem merito, a collecção do que 
chamamos nossas Leis, e que não passa de um reg-istro 
das vontades elo Governo do Imperador. ' · 

Senhores, quando se le vantou nesta Camara uma accu-
sação em fórma a Ministros prevaricadores , como temos 
tido? 

Não cligÇJ prevaricador, na idéa de que algum Ministro 
se tenha deixado corromper pelo ouro. Parece-me que não 
cheg·amo.s ainda a esta desgTaça .. . 

O SR. MARTIM FRANc rsco: - Então não seria prevarica-
dor, seria outra a . class ificação . 

O SR. JERONYMO SoDRÉ: - Isto seria venahdade. 
UM SR. DEPUTADO : -Prevaricador n a phrase do Codig-o . 
O SR. SALDANHA. MARINHO ·: - .... mas corrompem, cor-

rompem-se, e deixam-se corromper, ante a afilhaclag-em, 
ante o nepotismo ao qual não resistem; prevaricam para 
satisfazer a uma política mesquinha , prevaricam para cega-
mente cumprirem a vontade Real, que tem muitas vezes 
imposto a edificação de palacios, a construcção ele vapores, 
etc., inclepende'nte de autorisaçilo legal. Neste geuero for-
mig·am as prevaricações ministeriaes. 

O SR. MoREIRA DE BARROS: -Nos projectos apresentados 
tratá-se de acautelar tudo isto. 

O SR. RALDANHA MARINHO: - Se nos projectos apresen-
tados teata-se ele acautelar tudo isso, V. Ex. me ha de 
dar licença que, diga a verdade do que tem acontecido no 
Paiz, e que declare que V. Ex. me honra concordando no 
que estou dizendo. 

O SR. MoREIRA DE BARRos: - Certamente, não h a quem 
discorde. Isto foi dito aqui na ultima legislatura por todos 
os liberaes que tinham assento na Camara, particularmente 
pelo Sr. Ministro da Fazenda, e até pelos conservadores . 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Cocquelin escreveu entre 
outras as palavras que vou ler, e que ag-ora vem a pro-
posito citar : 

« O ·que nos Governos r eprese ntativos, diz elle, im-
prime o caracter de autoridade ás leis de orçamento 
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(budget) é a · certeza de que o Parlamento tem perfeito 
conhecimento elas finanças elo Paiz, toma contas á admi-
nistração, e decreta a receita e despeza, com pleno conhe-
cimento ela materia, e conscienciosamente, dirigindo-se por 
si, e com a mais ampla liberdade. '' 

Perg·unto eu; desde quando a Camara dos Deputados 
não tem a liberdade e sciencia precisas para com vanta-
gem do serviço publico, decretar os orçamentos? 

O SR. J oAQUIM NABuco:- Pelo menos não temos as in-
formacões. · . 

Vamos votar impostos excessivos sem as necessarias 
informacões. 

O SR. MoREIRA DE BARROS:__:__ Nas discussões veremos. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- E, ainda, senho~·es, com a 

melhor vontade, as commissões desta Camara não podem 
dar satisfactorio desempenho aos deveres de que estão en-
carregadas. 

Ha bem pouco vimos aqui na discussão do orçamento 
da marinha, que o nobre r elator da commissao respectiva, 
um dos mais ilhtstrados, um dos que mostra os melhores 
desejos ele cumprir os seus deveres, foi illudirlo pelas in-
formações, ante Rs quaes formulou emendas que foram 
approvadas, e que entretanto terão em 3.• discussão de ser 
éonig·idas. E porque? Porque elle como os outros ·se re-
gulam por informações que por parte · do Governo lhes 
são fornecidas, e contentam-se com isso . 

O que são , os documentos que nos v-em do Thesouro, 
o disse com franqueza o Sr. Conselheiro Gaspar Silveira 

·Martins, a quem o Paiz deve este gmnde serviço: os do-
cumentos que são ap resentados, ela receita e despeza, a · 
esta casa são falsos ! 

Não sou eu que o digo é Hm Ministro de Estado, e 
o competente. 

O SR. JOAQUIM NABUCO :-As novas receitas não podem 
deixar de ser fictícias, não ha base para ellas; 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Sr. Presidente, procuremos 
- o mal em sua origem, na sua razão de ser. As cousas 

publicas estão sem duvida levadas ao estado de maior per-
turbaçao . O estado do Paiz é anormal. Tudo é mystificação 
entre nós. A. fonte dos males, porém, é uma só, e conhe-
cida. E' dessa fonte que tem vindo a prevaricação dos Mi:-
nistros, e a desídia das Camaras. 

O descalabro de nossas financas t em o seu caracter 
imprimido pelo actual reinado. - NEto tem h a"l'ido da parte · 
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do Governo Imperial nenhum escrupulo no dispendio dos 
dinheiros publicas e, digo mais, nem mesmo na arreca-
dação da renda (Apoiadas). 

Este reinado comecou com uma Lei característica em 
materia de finanças, a· de 28 de Ag·osto ele 1840, a qual 
elevou a 800 contos a . dotação do Imperador e cli stribuio 
por toda a Família Imperial avultadas outras dotações. 
Nesse mesmo anno primeiro desse reinado e logo após 
essa Lei característica, foi ort;ada a receita em 15.600:000$000, 
e a despeza em 20 .077:0338402. 

Na primeira Lei de orçamento · do actual reinado deu-
se logo um deficit de 4.477:033$402 . O deficit no Brazil é 
portanto congenito com o actual reinado, ; é o seu mal 
chronico. . 

O SR. GALDINO DAS NEVES : - Justamente, a regencia não 
devia nada. 

b SR. CANSANSÃO :pE SINIMBU' (PTesidente da Canse,lho) :-
E antes havia excesso de renda'? 

O SR. SALDANHA MARINHO: - O que é verdad8 é que 
esse máo estado se perpectuou até hojd. 

E, quando um deficit ass ustador nos preoccupa, quando 
as condições do Theso uro são por demais precarias, não 
se estudam medidas de mais alto alcance financeiro, me-
didas tendentes ao desenvolvimento do commercio e das 
industrias, lembra-se, como de ma.is prompto expediente, 
novos impostof;i ! 

Bem podíamos agora dizer ao Imperador o que as 
côrtes e Estados g·eraes disseram a Affonso V, em iden-
ticas circnmstancias : 

« Tendes, Senhor, dado 1:3 distribuído todo o patrimo-
nio fi scal, e as rendas do vosso Estado, e já não podeis 
viver senã.o tirando ao povo o que é seu. )) 

O SR. CA.NSANSÃO DE SINIMBU' (P·residente da Conselho) : -
Que comparação t em um Governo · despotico com um Go-
verno representativo'? 

O SR . SALDANHA MARINHO :-A comparação é perfeita 
com um Governo representativo de ficção ... 

O SR. CANSANSÃO DE SrNIMBu' (PTesidente da Conselho) : -
Então a nação é que é responsa vel. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E é sem duvida: é a 
nação culpada de não, ter ella mesmo remediado os males 
que hoje a affiigem. E por isso que eu digo, que esta Camara· 
que não se l~vanta em peso, ag·ora mesmo para protes tar 
contra tudo quanto. vemf)s, é a unica e verdadeira respon-
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savel (Apoiados e não apoiados). É uma Camara lil)eral que 
lança impostos sobee os votantes! É uma Camara que tendo 
a iniciativa privativa em materia de impostos svj eita-se 
ao que neste sentido clella exigE' o Governo (N cio apoiados 
e ?"e.clamações). 

Nós temos o Governo representativo na fórm a,_ mas _9 
I poder absoluto .na pratica. (Apoiados e não apoiados). 
f' - O SR. HoRTA DE ARAUJO:- É· uma gramle verdade que 

está na consciencia elo Paiz. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - A Camara elos Deputados 

em m ateria ele orçamento cinge-se ás informações elo Go-
vemo, e um Ministro de Estado disse, e disse bem - essas 
informações são falsas. O Sr. Gaspar Silveira Martins ... 

UM SR. DEPUTADO : -Disse que - teem sido falsas. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - O nobre ex-Ministro disse 

que os documentos foram concertados quanto possível (Apa?'tes). 
Não ataco as intenções do actual Ministerio, nem as 

da Camara actual : , ambos novos, podem seguir a vereda 
da probidade política. O que peço, o que desejo é que ella 
cumpra o seu dever e seja dígna do Paiz. Faco votos para 
que talentos como às que conta esta Camara," h omens tão 
dignos de estima e respeito, se elevem ao seu lugar e não 
se prestem jámais a ser manivellas do Poder. 

É um erro gravíssimo, mesmo que em boa fé seja 
praticaJo, a suborcli11ação céga, que ultimamente se inv en-
tou para abafa r os bons l'entimentos, e as mais legitimas 
aspirações, e que se denominou disciplina do partido, a qual 
nuo serve senão para conquistar ou manter posições quasi 
sempre · indecentes, e inconfessaveis (Apartes e ?'eclamações). 

Tanta,s reclamações, porque, senhores? Não temos já 
tantas provas da realidade ela nossa fórm a de Governo ? 

O nobre Presidente do Co nselho declarou, em pleno 
Parlamento, que o partido liberal, (de que S. Ex. é chefe) 
não subio por direito, mas occas ionalmente, e para eles-
empenho ele uma missão (Apoiados e não apo·iados). 

O SR. ÜANSANSÃO DE SINIMBU' (Presidente elo Conselho) :-
Subio pela id.éa: é o que leg·itíma a sua estada no poder. 
(Apoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Outro Ministro vem, como 
aquelle, ao Parlamento, e diz: - Esta Camara é feitura do 
Governo e, portanto, ha de fazer o que o Governo quizer. 
(Apar-tes e reclanwções). 

O SR. SALDANHA MARINHO : - É a verdade. 
O SR. JERONYMO SoDRÉ : -Foi o Sr. Gaspar. 
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O SR. SALDANHA MARINHO :-Seja quem fõr. 
O SR. JERONYMO SoDRÉ : - Mas a Camara repellio. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Log·o depois tivemos um 

outro que declarou tambem, perante o Parlamento, que 
ainda não h avia nomeado Marechaes ou Brigadeiros, porque 
Sua Mag-estade ainda lhe não havia indicado os nomes. 

O SR. FERNANDO OsoRro : - Pm·qtte não ap?·esentei os nomes 
a Sttrt M agestade, disse o Ministro ela Guerra. 

V. Ex. não leu 'a rectifiaa.ção. O Ministro não tem 
culpa de que os tachyg-raphos não . tomassem bem o seu 
disc urso . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Por homa do nobre Mi-
nistro da Guerra, aceito a rectificação. Mas não é menos 
verdade que isso que os tachig-raphos tomaram, foi ouvido, 
e foi publicado. 

O SR. CANSANSÃO DE SrNil\1BU' (P?·esidente do Conselho) : 
- ·Mas foi rectificado no dia seg-uinte. 

O SR. FERNANDO Osomó: - O proprio Ministro rectific.ou 
da tribuna, no dia seg-uinte. 

O SR. GALDINO DAS NEVES dá um aparte. 
O SR. SALDANHA 'MARINHO:- ... o que é verdade tambem 

é que nem sempre se acha o individuo, que é franco e sincero, 
de todo acautelado para não dizer a verdade como ella é. 

Sr. Presidente, o ex-Ministro da Fazenda, a quem o 
Pai z de v e a franqueza, a lealdade com que nos foi eles-
cripta o nosso estado político, com essa mesma franqueza 
nos disse em seu r elatorio, quanto aos neg·ocios do The-
souro e aos documentos que dahi nos são fornecidos, o 
seg-uinte : 

<< As praticas até hoje exec utada~ legalisam illegctlidades, 
autorisall! O arbítrio ENGANANDO O PARLAMENTO C0111 um ba-
lanço falso. » 

Disse ainda S. Ex.: <<O Ministro presta contas á Ca-
mara, qtte mttito embora nomeie nnw commissão para as toma?" · 
- a. mais importanta de todas as commissões, si fosse ttma 
realidade- nacla póde fazer ; porque os balanços, sobre serem apre-
sentados com dous annos dp, atrazo, quasi sempre, qttando os Jl1i-
nistros que ordenaram as despezas já deixa?·a·tn de ser Ministros, 
são verdadeiramente ininteUigiveis, porque exhibem as verbas 
eng-lobadas, e, quando distribuem as parcellas, não as ·ins-
true.m com os documentos que provem a sua justeza. 

<< Dahi vem que, em regra; os orçamentos, até hoje feitos 
estão longe de ser exactos, e que os bal(l,nços, m·ithmeticamente 
verdadeiTos, são na 1·ealiclade falsos. 
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« Os orçamentos são f'3itos á tesoura, ao sabor dos llfin·istros, 
que augmentam o, receita, 01t cortam as verbas da despeza~ confo.?·me 
a. u1·gencia do caso. 0;; orçamentos passados que todos se 
liquidaram com deficit de muitos milhares de contos, apresen-
taram na Camara defic~t insignificante, alguns equilib·rio e outros 
até saldos !» 

Nestas poucas palavras se define be;:n o estado a que 
cheg-amos. -Vê-se que não me aparto da verdade. 

Repare bem a Camara. Nós que fazemos as Leis de 
orçamento, nós que devemos, antes de tudo, tomar contas á 
administração, não temos aqui balanços ! 

O ultimo que se dignou o Governo mandar-nos alcança 
apenas o exercício de 1855 a 1856 ! 

O SR. MoREIRA. DE BARROS:- A proposta remediará 
este inconveniente, alterando o anno financeiro. 

O SR. SALDANHA. MARINHO : -Pois não posso nem se 
quer queixar- me do passado'? 

O SR. MoREIRA. DE BARROS:- No passado estamos de 
acôrdo. 

O Sa. SALDANHA MARINHO: - No presente está V. Ex. 
tambem de acôrdo commig-o, e tanto que se empenha por 
medidas attinentes a por cobro aos abusos ainda em pratica. 

A ttencla ainda a Uamara. 
O nobre ex--Minis'tro da Fazenda. com a franqueza 

brusca qu e o disting ue, disse ainda: , 
<t Os balanços faziam-se, póde-se atfirma?·, frawlulentamente; 

nao que a reparti ção do Thesouro tivesse disso culpa, mas 
por determinação dos JJ1in·istros, a q·ue forçoso e?'a obedecer. 

« Por uma simples requisição ele um Ministro ao seu cal-
leg-a da Fazenda, mandava-se entregar a qualquer director de 
secreta?·ia dezenas de contos, que mais tarde eram levados á 
tomada de contas, ou com a simples approvação do Ministro 
que ordenara a despeza, dispensando a p1·rstação de contas, muito 
embora só ao 'l'l'ibunal. do Thesouro compita, pelas Leis, 

' tomal-as aos responsaveis ; ou determinava-se, sem mais ex-
plicação, que o dinheiro recebido fosse distrib1tido pelas ver·bas 
do seu orçmnento, onde se. dessem algúrnas sobras, sem q1~e constasse a 
appl'icaçcio que tiveram essas quant·ias ;. outras despezas, como as 
feitas com a imprensa, eram Tateaclas por todos os M·iniste1·ios~ 

« Com taes meios de clispencler os dinheiros publicas sem 
responsabilidade, que g·aran tias offerece a Lei ele orçatnen to, 
por si só? Que dedicação, qu e honestidade, que zelo se 
pó ele esperar· dos funccionarios subalternos, que testemunham 
o procedimento itlegal e criminoso dos seus s1tperiores ? l> 
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Os balauços, fàzem-se, yóde-se affirmar, fraudulenta-
mente. 

E' um Ministro da Fazenda que o assevera! 
E é com balanços feitos fraudulentamente ' que assen-

tamos as bases da su pposta Lei de orçamento ! E' claro, 
por tanto, e conforme ja affirn1fü, que não podemos ter, 
nem. temos feito Leis de orcamento. Temos viv ido em 
perfeito absolutismo: é a consequencia . . 

Quando a fraude é assim denunciada e transparece 
nos trabalhos elo Thesouro, os unie;os que podem guiar 
a Camara, não tem esta cuidado em mandae examinar a escri-
pturação e contas ·da receita e despeza publicas ! Que 
merito pois podem ter os nossos trabalhos ? 

« Os balancos s~i.o fraudulentos ! ll Não é mister commentar 
estas palavras"; fataes sem duvida a alta administração do 
Estado, e que poem em relevo a moralidade deste reinado ? 

O ex-Ministro da Fazenda, desacoroçoou, porém, e 
abandonou o Poder! Não teve tempo de clesenvencilhar-se, de 
to da papelada falsa, que era a que lhe fornecia o 
'l'hesouro. 

O SR. MoREIRA DE BARROS: - A falsidade não provi-
·nha do Thesouro, mas da ordem dos Ministros. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Tomo o aparte de V. Ex. 
em consideração. V. Ex. aclmitte que os artos empreg·a-
dos do Thesouro deixem de ser responsaveis e criminosos 
por cumprirem ordens illegaes elos Ministros ? 

O SR. MoREIRA DE BARROS: - Devíamos principiar por 
processar os Ministl'os que deram estas ordens. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Devíamos processar a todos 
que fossem responsaveis . 

. Os Ministros com elles; ou elles sem os Ministros 
(Apa?'tes). 

Cada um com a sua responsabilidade, e conforme a 
Lei a que cada um esta sujeito. 

Ne.m por ficar impune o mandante deixa o mandatarw 
de ser responsa ve1. 

E' esta a mesma regra que elevemos applicar ·ao ·que 
vem do Poder irresponsavel, e de seus referendarias. 

Disse-nos o nobre ex-Ministro ela Fazenda que um dos 
chefes elo Thesouro lhe affirmara officialmente que : 

« Se estes tTabalhos se pódem acoima?' de falsos, não é isso 
devido a C?'?'OS o·u faltas da TepaTtição, que os JJ?'epa?'a, como 
folguei . de ouvi?' de V. Ex., fazendo jnstiça ao zeLo e intelli-

8 
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gencia dos respectivos empregados ; mas deve-se attribuir a outras 
causas, que escapam á fiscalisação do Thesmwo. )) 

O que é que póde escapar á fiscalisação do Thesouro '? 
Como tudo isto é edificante ! 
Senhores, o Tribunal do Thesouro é composto de che-

fes superiores: cada um delles é fiscal da Fazenda publica~~ r 
e entretanto vem um desses chsfes, que assim se esquece 
de seus deveres, dizer officialmente que não tem culpa 
porque apenas executou ordens '? 

E não é absoluto o nosso Governo ! 
Como negal-o em vista de tão exhuberantes provas '? 
Parece que mais do que . nunca temos necessidade de 

estabelecer um tribunal de contas, cercado ele todas as 
garantias, para que os balanços e orçamentos passem pelo 
cadinho fiscal (apoiados) ; que os proprios Ministros não 
determinem clespeza, e que suas ordens não sejam cumpri-
das, sem passarem por esse cadinho para verificação de 
sua legalidade. Esta necessidade é imperiosa, porqu~ o 
Thesouro, pelo que temos visto, e pelas considerações. i-
tas pelo nobre ex-Ministro da Fazenda, é uma inutilidade 
por sua subserviencia e pouco escrupulo. 

De que serve o Tribunal do Thedouro se o Ministro 
diz: - Transgredi a lei- e não ha um empregado, um homem, 
que, com a hcmbridade indispensavel, cumpra o seu dever, 
e se opponha á ordem'? 

Porque s~rá '? ~erá por .mect.g '? Medo _de que'? Se · é 
medo ele demissão e um rmseravel (Sensaçao). Aq uelle que 
não tem coragem bastante para cumprir o seu dever, deve-
se retira1' da vida publica, porque não é habil para ella ; 
falta-lhe a dignidade indispensavel, falta-lhe a consciencia 
do dever, falta-lhe tudo, porque lhe f<tlta o essencial, que 
é a probidade elo funccionario publico. 

Neste proprio relatorio temos o corpo de delicto do 
Governo no que concerne á despezas feitas sem autorisa-
ção legal. 

O . que falta nas diversas verbas, e que foi necessario -
supprir com estes creditas escandalosos que po.r ahi tão fa- · 
cilrnente se abrem, provém unicamente de não ter sido 
respeitado o consignado na Lei, ou de fazer máis do que 
a Lei permitte. Isto manifesta a verdade que t antas vezes 
temos enunciado, de que é o Executivó o unico arbitro dos 
dinheiros pnblicos. E b'asta isto para que tenhamos pra-
ticame nte o Governo absoluto. 

'l'odos cornprehendem a situação, e embora muitas re-
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clamações se manifestem, por parte de honrados collegas, 
contra as minhas proposições, a v·erdacle é uma só, está 
no espírito de todos, sendo que nem todos se atrevem a 
confessal-a. 

O acôrdo é geral, a consciencia é unanime, e todos, 
• tim excepçao, ~oncordam commigo, que estamos em pessimo 

e,hado no Brazll, nao temos o Governo que nos promette-
ram, e que devemos necessariamente corrigir o máo sys-
tema até agora seguido. 

Levante-se esta Camara á sua altura politica, cumpra 
o seu dever. Ainda é tempo, Senhores! 

O SR. MoRmRA DE BARROS dá .um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - O que temos, por exemplo, 

no Brazil, sobre instrucçao publica~ Nada . 
O que temos sobre colonisação? Dinheiro a rodo dis-

pendido sem proveito ! De quanta fraude, nesse ramo de 
serviço, ha sido victima o Thesouro publico! 

O que temqs em referencia á hygiene ? _Uma simples 
officina, de especulação, um centro ele calculadas elependen-
cias, e de difficulclades qne se snperam, porém nunca em · 
vantagem publica. 

O que temos sobre commercio ~ A desconfiança, a 
descrença, o abatimento! 

A' agricultura ? promessas, illusões e abandono ! 
Nas industrias, desalento completo. Até quanto á poli-

cia, é força confessar, q' nem seg·urança de vida, nem 
d e propriedade gozamos ! ·t 

Eu disse, Sr. Presidente, ao começar, que entrava nesta 
discussão tímido e receioso ; continúo, cada vez mais ater-
rorisaclo, no cumprimento ele meu dever. 

Quanto estimaria eu estar em erro ! 
Quizera que o erro fosse meu só, que eu estivesse 

completamente illuclido, e longe da realidade em tudo--
quanto tenho relatado. 

Tivessem os meus nobres collegas argumentos e de-
monstrações capazes de me convencerem do contrario do 
que tenho dito; seria contente. Mas infelizmente os facto11 
se succedem, as provas affiuem, e ainda os mais amig·os 
desta situaçao, porém sinceros, se convencem ele qne mar-
chamos para completo descalabro ! 

O que siJ,o as finanças do Paiz ~ 
Examinemos. 
O Governo do Imperador levou o Paiz á situação, que 

eu peço licença á Camara para descrever. 
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Servir-me-hei desses mesmos alg·arismos que nos foram 

fornecidos nos documentos apresentados pelo Governo ; e, 
se a minha apreciação for exag·erada, tanto melhor para o 
nosso Paiz, e entretanto não será peior para mim, porque 
desejo que assim seja, porque não quero senão a verdade. 

Teremos, Senhores, segundo os calculas do Governo 
uma receita provavel de 101.000:0008; temos uma despe,.. f 
de 121.119:59387:31, e, portanto, um deficit de 20.119:5938731. 

Procura-se,_ Senhores, como em falta absoluta de ou-
tro meio, cobrir esse deficit, lançando novos impostos, ou 
aggravando alguns dos existentes, e já muito pesados. 

Ao lembrar-se o Governo de indicai-os, não respeitou nem 
a índole do partido que ora se diz dominante do Imperio! 
Occupa-se o Governo de pequenas e insig·nificantes pou-
panças, para figurat· um abatimento apparente na. despeza. 

Plano sem merito; e tão improficuo, quanto o desequi-
líbrio de nossas finanças tem um valor muito superior a 
esse supposto deficit de cerca de 20.000:0008000. 

Mas, Senhores, estando nós em uma situação em que 
.cumpre cuidar do futuro, e cuidar com toda a attenção, 
com todo o patriotismo, com toda a abnegação, e com 
maxima energia, eu não confundo o que se chama deficit 
no orçamento de um exercício com o que é perfeitamente 
desequilíbrio nas finanças do Paiz. ' 

Nós temos, em bilhetes do Thesouro, segundo os dados 
que nos foram fornecidos, 42.551:3008000. 

O SR. AFFONSO CELSO (J11 ·w~fro da Fazenda) : - Não, 
senhor ; 31 e poucos mil. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Os 42.b51:300$000, estão no 
relatorio elo lVIinisterici' da Fazenda. Aceito, porém, o que 
S. Ex; affirma. A differença será afinal levada erú conta. 

O . SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) : - 'renho 
já pag·o alguns milhares de contos. 

O SR. SALDANHA MARINHO: De · empeestimo de 
orphãos temos l5.Gl5:094S576. E' um dinheiro alheio, sem 
prazo certo, . de pagamento exig·ive1 a qualquer momento, 
e, de que o Estado paga juro, mas sem a garantia de 
segurança de prazo. 

Temos de def!lntos e ausentes, 3. 637:808$994; temos de 
caixas economicas 11.833:5488924 ; temos de monte de 
soccorro, 742:8158996 ; temos de depositas de di versas ori-
gens, 8.618:9258531 ; e temos " mais de emprestimo parti-
cu1ae, 700:000SOOO. Tudo isso que o Estado desfructa, e 
que está no seu cofee, mas que é de domínio de terceiro, 
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importa um verdarleiro onus : nunca eerá um recurso or-
ilinario . 

Se ajuntarmos a somma destes alg·arismos, que é de 
83.699:4938791, o que se diz na Lei do orçamento que é 
deficit reconhecido sómente entre a receita e a despeza ele 
.um anuo (20.119:2938731), teremos um desequilíbrio em 
balanço contra a receita, ele 103.819:0378522. Essa impor-
tancia póde bem ser qualificada divida :fluctuante. Não 
sei si os mestres elo Thesouro concordarão commigo. 

Ainda, porém, temos outros mais importantes encarg·os. 
Temos em papel moeda emittido........ 181. 179:0598000 
Ern apolices de 4 •f •.. .. .. . ... ........ . ·... . 119:6008000 
Em apolices de 5 •f.... .. ................ 668:0008000 
Em apolices de 6 •f.. ................... 295 .397:1008000 
Mais as apolices negociadas com o Banco 

Hypothecario . .. ... ... ... .. ...... .... .. . 
Emprestimo nacional ele 1868 ...... . .. ... . 
Emprestimo externo .. .. .... ............. . 

40 . 000:0008000 
26.075:0008000 

160.320:000$000 

Isto tudo som ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703.758:7598000 
Se, pois, ajuntarmos os 103.819:0378522 que ha pouco 

mencionei, teremos 807.577:796$52.2. 
E' portanto o encargo do Estado equivalente a mais 

de sete annos da sua renda annual, e sem contar com a 
despeza permanente . 

Ainda, e para compensação elo que o Sr . Ministro da 
Fazenda diz ter sido pago · de bilhetes elo Thesouro, cum-
pre t er em consideração que a divida externa está calcu-
lada no balanço, e para o valM actual, pelo cambio de 27 
em 160,000:3208000. 

Não esq ueçamos, porém, que a reducção feita pelo 
Thesouro da libra esterlina á nossa moeda, a esse cambio 
do 27, para dar hoje o valor da divida externa, não tem 
outro fim que não o de illudir o Paiz, quanto ao seu 
encargo externo actual. 

Mesmo, prevalecendo-nos ela conta de cambias apre-
sentada pelo Governo na tabella 13, dos annexos do rela-
taria da Fazenda, conta relativa aos fundos movidos para 
Londr~s , ele Maio de 187'1 a Outubl'O ele 1878, para paga-
mento de juros e amortisaçã.o dessa mesma divida, teremos 
que a média do cambio obtido para as remessas, foi de 24 
(variou de 23 a 25). Calcula{ a divida (;f 18.036.000) ao 
cambio de 24, chegará em nossa moeda, a 180.360:000$000. 
E se quizermos calcubr rigorosamente, isto é, ao cambio do 
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dia (a cotação de hoje é 21) a importancia da divida nesta 
_data será de 206.079:336SODO,,..~ais 45.759:336$000 do que 
calculou o Thesouro. . 

Qualquer que seja a differença que actualmente se dê, 
quer da importancia dos bilhetes do Thesouro, quer do 
jogo das 40.000 apolices ultimamente emittidas, o balanço 
que apresento do encargo actual do Estado não será diminuído. 

O SR. MOREIRA DE BARROS : - Se ti vessemos de pagar 
hoje não ha duvida que daria esse resultado. 

O SR. SALDANHA MARINHO :~ Já vê, portanto, a Camara 
que mesmo quando o Governo tivesse applicado o valor 
verificado das 40.000 apolices negociadas com o Banco Hy-
pothecario, a outros ramos da divida, nós teríamos na 
differença de cambio a compensação, sem alterar a somma 
de todos os algarismos que mencionei, para demonstração 
do que pesa sobre o Estado. 

O SR. ÂFFONso ÜELSO (IJ!IinistTo da Fazenda) : - Mas não 
póde calcular com o cambio de hoje pq,ra o que tem de 
pag·ar daqui a 20 annos. · 

O SR. SALDANHA MARINHO : -- Estou mostrando quanto 
hoj e estamos onerados. V. Ex. sabe que eu não ig·noro 
que a divida publica ex terna tem um prazo longo, mas 

. o que affirmo a V. Ex. é que emquanto o Thesouro fios 
illude com o seu calculo da divida extema ao car!'bio 
de 27, vai o Estado pagando premio e amortisação dessà 
enorme divida com saques que variam de 20, e menos, 
a 26 (rara vez) . 

E tratando disso é .notavel que o ThesoUJ'o ua tabella 
n. 12, junta ao relatorío, calcule o valor total da amorti-
sação feita, ao caml)io de 27, quando na de n. 13, dand.o 
conta elas remessas para Londres, menciona os cambias de 
23 a 25! Só o Sr. Gaspar Martins definia perfeitamente os 
taes papeis do Thesouro. · 

A verdadeira ::;ituação financeira üo Paiz, é a que 
acabo de expôr. A tanto nos levou o absolutismo pratico, 
a vontade absoluta do Poder moderador, e a falta de hom-
bridade política do Parlamento, e a subserviencia dos Mi-
nisterios. · 

· Nesta situação, Senhores, cumpre ter vistas jargas 
para o remedio ser equivalente ao mal. Não é com mi-
galhas no presente que hayemos de superar as diffi~ulda
des futuras, não é com im.stos contra o exercício do di-
reito político, o tal imposto sobre os votantes, não é 
.com o duplo do sello, cujo resultado será negativô, não 
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é lm causas destas, que nem ao menos se sabe ao certo 
quanto podem render .. . 

O SR. GALDINO DAS NEVES :- Quanto aos votantes hade 
ser difficil cobrar (Riso) . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - . .. que obviaremos os ma-
les de que estamos ameaçados. 

Senhores, poderemos océorrer ao mal financeiro em 
que nos achamos, decretando a suppressão de arsenaes, 
em pura perda do Estado, que em cada um delles tem 
centenas de contos empregados'? 

O SR. CosTA AZEVEDO dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Discordo do meu honrado 

amigo e nobre collega nesta parte. Eu não considero os 
arsenaes das províncias, sómente como uma fonte de renda 
para o Estado . E' um engano fatal. Os reaes interesses 
de u m paiz estão long·e de um tão ~esquinho calculo : 
não é o deve e haver material o que constit ue a .fortuna 
de um povo . 

Considero os arsenae ' como escolas de aprendizag·em 
de diversos e utillissimos o:fficios mechanicos : são nncleos 
para educação de homens de trabalho (Apoiados). 

Se os arsenaes das pt·ovincias não tem em que se oc-
cupem, a culpa é da administração geral, que .concentra 
tôdos os trabalhos na Côt·te, deixando os arsenaes das 
províncias sem acção (Apoiados). 

Emquanto devemos animar as industrias do Paiz, é 
um erro imperdoavel fechar ao povo as escolas do traba-
lho. Não é com suppressões taes que salvaremos as finan-
ças do Paiz (Apa1·tes) . 

Cumpt·e não cuidar sóment& do lucro, ou poupança 
immediata. A. economia de um Estado calcula-se no seu 
desenvolvimento. .à. p_!os_peridade, muitas vezes depende 
mais de uma despeza util, do que de uma economia sor-
dida. 
--só um systema economico, bem pensado, e que s~ 
funde em protecçã.o sincera á ag·ricultura, !10 commercio, 
ás artes, ás industrias, systema unico do qual depende a 
riqueza publica, poderá salvar o Brazil. 

Tenhamo , no Governo, assentados os verdadeiros prin-
cipias liberaes, tenhamos, no Parlamento, o patriotismo o 
desinteresse, a dig·nidade, e tudo será sal v o. 

A. riqueza publica do Brazil hade vir da descentralisa-
ç~o. (A poiaclos). 

-:.fEntretanto parece que este principio capital para a 
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prosperidade deste Paiz tem sido de todo olvidado, e t 1do 
se quer concentrar nesta Côrte. 

As províncias jazem descontentes e abandonadas. Os 
seus · recursos, já em si parcos, nem a ellas são appli-
cados! 

O infeliz Ceará que, entreg-ue a seus unicos esforços, 
e sem coadjuvação do centro, chegou a estado de verda-
deira prosperidade, quasi succumbio aos males que lhe 
trouxe a desastrada catastrophe que a assollou. Esse mal, 
que aliás de ha muito é conhecido, e como que periodico, 
se tornou desta vez horro roso, g1·aças á incuria, ao aban-
dono pelos altos poderes do Estado. 

Ao começar a secca, muitas desgraças podiam ser pre-
venidas, e obviadas. Entretanto, o descuido do Governo 
geral deu em resultado o enorme clispendio que se fez, 
e que se continua a fazer sem o proveito que se podia 
colher. Alli a opportunidade era a salvação, t1 a demora a 
desg-raça, como aconteceu. 

Só depois de muitos mezes de fl.agello, é que lhe man-
daram os primeiros soccorros ; e estes sem ordem, sem 
methodo, sem fi scalisaç.ão acurada. 

A immoralidade era a consequencia desse ert·o, e a im-
moralidade se ostentou. 

Ultimamente tem-se gasto rios ele dinheiro para alli, e 
para as outras peovincias affectadas do mesmo mal ; mas 
cumpre confessar que o remedio appareceu tarde. 

O Governo Imperial cuida ela Côrte, porque é ahi 
onde o Imperador tem a sua séde. Só se quer, por exem-
plo, arsenal na Côrte, para que o Chefe do Estado possa 
bater a primeira cavilha de um navio em construcção. E' 
luxo de centralisação, e a centralisação é sómente em reve-
rencia ao Poder moderador (Apartes). 

Não é com o fim de fazer opposição ao Governo que 
assim me exprimo : digo o que sinto, digo' a causa como 
a causa é, repito o que liberaes e conservadores teem dito 
na imprensa e na tribuna, refiro-me quasi sempre ao Po-
der moderador, porque é o que tem levado a nação ao 
triste estado a que chegou (apoiados e ncio apoiados). Eu digo 
hoje o que se disse hontem, porque professo a verdade e 
a sinceridade, e se me clésse ao trabalho agora de compul-
sar o . que na imprensa e na tribuna se tem dito, poderia 
affi.rmar o meu conceito, com a insuspeita opinião até elos 
Ministros actuaes. 

Rehabilitemo-;:ws: eleve-se a Camara á altura elo l:m 
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dever, não nos guiemos por iuformações alh eias, estude-
mos as ma terias . 

O SR. MoREIRA DE BARROS : - Ensine V. Ex. o cami-
nho que nós o seguiremos. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Como g·uiar a V. Ex . '? 
Perante colleg·as tão habilitados sou insufficiente para isso, 
sou o primeiro a pedir-lh es que me instruam. Os qu.e teem 
estado junto ela Co rôa, que tanto basta pa1·a se tornanm habeis 
e sabias, venham em soccorro ela minha ignorancia: não 
desejo que o Paiz soffra por erros meus. 

O SR. ZAMA dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Isto não é censura ; e só-

mente confessar o mal e pedir o remedio. 
ALGUNS SRs. DEPUTADOS: - O mal é geral. . 
O Ss. SALDANHA MARINHO-: Isto agora é mais franco. 
O SR. ZAMA : - Supponha V. Ex. que o Paiz é um doente 

e V. E x. é um medico. Receite o curativo. 
O SR . SALDANHA MARINHO :- Não me compe te a mim. 

Não posso contar com os enfermeiros . 
O SR. BuARQUE DE MACEDO:-· Nessa parte eu acho que 

V. Ex. está no seu papel. Censura, mas não tem obriga-
ção de ap.resentar o remedio. Já Glaclstone sustentou ü;to 
mesmo no Parlamento inglez. 

O SR . SALDANHA MARINHO :- O que se póde fazer para 
sal v ar as finanças ' elo Paiz, offendenclo duas classes impor-
tantes, tirando-lhes postos, r eduzindo -lhes os parcos venci-
mentos aliás já insufficientes para suas necessidades'? 

O SR. MARCOLINO MouRA: - Quaes são es~as classes'? 
O SR . SALDANHA MARINHO : -São as duas classes de 

cidadãos, que, tendo prestado relevantissimos serviços ao 
Paiz, até com o seu sangue, acham-se ameaçados, e com 
razão clamam contra as injustiças que lhes preparam. Não 
se póde negar que pelo menos se lhes vai restring ir o direito 
de promoção de q ne gozam na actualidade. 

O que se pócle obter de real em bem das finanças do 
Estado, ti rando uma par te , pequena que sej a, elos venci-
mentos de pobres empregados publicos, os quae:; geralme:J?te 
nem o indispensavel teem para a sua manutenção'? Que econo-
mia é esta, Senhores '? O funccionalismo no Paiz é grande e 
superabundante mesmo; eu o tenho dito, e sustento, e como 
administrador já dei provas de que se pócle com vantagem 
fazer alg uma cousa no sentido de climinuil-o. Mas não o 
fiz senão adaptando um novo systema de serviço. 

E' indispensavel uma nova organisação. Sem isto 
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não podemos dispensar o pessoal que temos. O pobre em-
pregado publico que tem 1 ou 2:0008000 de ordenado, aqui, 
por exemplo, onde t11do é caríssimo, como póde supportar 
ainda uma reduccão nos seus vencimentos~ Vamos collo-
cal-o em uma situação ainda mais triste do que aquella 
em que se acha. E para que~ Para lançarmos uma gotta 
d'ag·ua no oceano ! · 

Organise-se o serviço publico, reduza-se o numero dos 
empregados publicas, sejam elles bem pag·os, tenham inde-
pendencia, e sejam sujeitos á infallivel e inexoravel respon-
sabilidade ; este é o principio : Conservar, porém, as causas 
como se acham, e lançar impostos sobre os vencimentos, 
é o que não admitto, por que é iníquo. 

O SR. Al?FONSO CELSO (Ministro da Fazenda) : -Mas o 
que se ha de fazer de melhor ? 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Eu, chamando a attenção 
da Camara para estes assumptos, não tenho necessidade de 
estar indicando os remedios. Corno dar neste momento um 
plano de organisação do funccionalismo 1 

Não me compete isso; está fóra da minha esphera. 
Estou prompto a ajudar o Governo, em tudo quanto tenda 
á sal v ação publica. Conte o actual Ministerio que, se dos 
meus trabalhos necessitar para constituir e firmar a feli-
cidade do Paiz, como eu entendo, o homem obscuro que 
.neste momento occupa, a attenção da Camara, mesmo não 
estando alistado em nenhum dos dous partidos que se 
gladiam, não se neg·ará a cumprir o seu dever de cidadão. 

Os apartes, Sr. Presidente, me arredaram por um pouco 
do plano do meu discurso. Desculpe-me . V. Ex.: vou ver 
si reato o fio de minhas idéas sobre a materia que prin-
palmente nos occupa. 

Senhores, propala-se, mas não posso, nem devo acl'e-
ditar, porque conheço o nobre Ministro da Fazenda, e faço 
completa justiça· aos seus talentos, e á sua illustraçã.o,. que 
S. Ex . acha -se em negociações com o Banco do Brazil, no 
desideratwn de firmar uma taxa de càmbio nominalmente 
vantajoso para as transacções do Estado com o estran-
g·eiro . .. 

O SR. JoAQUIM NAnuco: - Não ha de ser oxactamente 
isso ; isso é pôr um navio no mar e nã.o querer que elle 
siga. 

O SR. AFFONSo CELSO {Ministl'o da Fazenda) :- Se V. Ex. 
entende que eu sou um homem intelligente, como faz-me 
essa pergunta'?! 
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O SR. SaLDANHA MARINHO: - Eu não estou fazp,ndo per-
guntas . Salvei a íntelligencia de V. Ex. Dig·o que se pro-
pala, e cada vez com mais insistencia. 

O SR. BuA.RQ.UE DE MACEDO :- Que Banco , que Ministro, 
fariam isso ! ... 

0 SR. SALDANHA MARINHO: - Eu disse- firmar um cambio; 
não me exprimi bem : devia dizer - manter u ma conven..-
cionada taxa de cambio . 

O SR. BuARQ.UE DE MACEDO dá um aparte. 
O SR. SALDANHA. MARINHO: - Entendo que o illustrado 

Sr. Minil;tro da Fazenda não tentou, nem tentará seme-
lhante cousa . 

O SR. AFFONSO CELSO {1l'linistro da Fazenda) :- Póde estar 
tranquillo ; o que nao quero simplesmente é sujeitar-me 
aos especuladores. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - O cambio não obedece á 
vontade de ninguem ; tem as suas leis invariaveis, e a 
ellas inexoravelmente está sujeito . 

Nos primeiros armos de commercio ·entre ·a Ing laterra 
e o Brazil o cambio era reg·ulado pelo valor da libra estet·-
lina, conforme a variação na mesma Inglaterra, e segundo 
as finanças respectivas, sujeito ás consequencias de em-
prestimos, curso forç.ado dos bilhetes elo banco, etc . Logo 
depois a variação dependeu e depende do valor da moeda 
brazileira, abuso de emissao, quer do Governo, quer do 
Banco, emprestimos do mesmo Governo, inconvertibiliclade 
de seu papel, e tudo quanto de tal natureza se dá. 

E' claro, pois, que, quem quizesse manter caprichosa-
mente um certo cambio no Brazil, nada mais conseguiria 
do que a realisação de gravíssimos prejuízos. 

Pretender sujeitar a mais occasional e caprichosa ope-
ração do commercio a uma vontade qualquer, seria a mais 
notavel utopia. Ninguem póde manter um cambio certo. 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Nem mesmo debaixo desse 
ponto de vista, nem mesmo de cambio fictício ; não se 
trata disso. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Eu não estou me referindo 
a ninguem. Principiei dizendo qu e o ·nobre Ministro da 
Fazenda não o faria jámais ; elle já o clísse a mim mesmo. 

O SR. MoREIRA DE BARROS: - E aqui ela tribuna. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Já ' vê, portanto , o nobre 

Deputado, q ne estou fóra do plano de contrariar a quem 
quer que seja, e prosigo sem me dirigir a alguem: limi-
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to-me á consideração, que entend.o conveniente consignar 
nesta occasião, e por simples cautela. 

Quem quer q t,e eu ta bolasse com o Banco elo Brazil 
uma tal operação, apenas conseguiria o descrerlit0 deste, 
senão a sua ruína, e mais ainda traria ao Thesouro avul-
tados prej uizos. 

Já vê, portanto, a Camara que .esta é uma operação 
que ha ele ser repellicla por ambos os interessados, e não 
tenho receio de que isto se faça. 

O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda):- Já expliquei 
o que fiz. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Conheco a intencão de V. 
Ex. e esto u certo ele que um tal comi~ettimento" não será 
jámais praticado. 

0 ~R . AFFONSO CELSO . (Ministro da Fazen~la):- 0 que me ' 
parece é que a transacção incommoclou a alguem. 

UM Su. DEPUTADO:- E' natural; aquelles que não 
podem mais especular com o Thesouro, 

O SR. SALDAN'EIA MARINHO (com força) : - Incommode a 
quem quer que seja, a mim nE'Lo incommodará nunca! 

Nesta tribuna digo o que penso, e só guiado pela 
consciencia elo dever. Em negocias desta ordem estou longe 
de ser interessado. 

O SR. BUARQ,UE DE MACEDO: - V. Ex. nílo é ban-
queiro. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Entendo que estou pres-
tando um serviço ao Paíz; quando menos, estou preve-
nindo um mal. Se estivesse persuadido de que e nobre 
Ministro ela Fazenda tentava uma tal operação, não me 
falta ria a corag·em de dizel-o. Se h a interesses chocados, o 
que ignoro, vá a quem toca. 

O SR. AFFONSO CELSO (~Iinistro da Fazenda); -Dá li-
cença?... Nao me referi a V. Ex. nem por pensamento. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Mesmo estou muito fóra 
de ser ma.teria ele cambias ... 

O SR. AFFONSO Cm.so (ftiin·istro da Fazenda) : -Portanto 
não tinha razão ele incommoclar-se. 

O SR. BuARQ,UE DE MACEDO : - E mesmo não ha offonsa, 
desde que se · offendem interesses commerciaes, em dizer 
que o offendido se incommoda. 
· O SR. SALDANHA MARINHO:- Passemos adiante. 

Tivemos uma baixa sensível de cambio, baixa da qual 
tem resultado gTande prejuízo, quer ao commercio, quer á 
lavoura, quer ao simples consumidor. 
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Não foi isso devido a especulação commercial ; resulta 
de occurrencias diversas, e que certamente devia influir 
nas relacões com o exterior. 

A. baixa explica-se e satisfactoriamente: condições ex-
ternas, e o procedimento do propt·io Governo do Paiz. 

A. nova emissão de papel inconvertivel ; superabundan-
cia do meio circulante; r educção da taxa dos juros: ao 
mesmo tempo, subida dos juros na pt·aça de Londres, mo-
ti v a da pela crise commercial resultante da fallencia do 
grande Banco de Gl'asgow e outros, deram em resultado, 
como era natural, a emigração do capital em grande 
escala, pela certeza de encontrar melhor collocação na 
Europa, onde a renda é pag·a em moeda metallica, e isenta 
de depreciação. ' 

A.lém disto, é força confessar, que a suspeita e descon-
fiança, provindas de t entativa de conversão das apolices 
por outros t ítulos de menor j uro ; a linguagem violenta 
empreg·ada por quem desej ava levar a effeito essa medida, 
abalou consideravelmente o credito desses t ítulos. 

Muito capital estrangeiro que aqui estava no gyt·o do 
commercio, e a serviço de varias emprezas commerciaes e 
industriaes, sob garantia de apolices, foi reclamado em 
grande parte pelos banqueiros e capitalistas ela Europa . 

A.inda mais veio actuar desagradavelmente no animo 
geral do commercio , o receio de medidas vio1entas, que 
eram de esperar fossem propostas, e levadas á execução, 
attenta a linguagem aggeessiva contra o capital, obriga-
ram os mais tímidos a desfazerem-se de titulas de renua, 
quer publicas, quer de varias emprezas, e passarem o pro-
dueto para o estrangeiro . 

O SR. MOREIRA DE BARROS: -Isto não alterou. 
O Sn. SALDANHA MARINHO : - A.lterou; infiuio como V. 

Ex. nem aprecia; deu lugar a que grande somma de capi-
taes se refugiasse na Europa a buscar melhor collocação. 
Tudo isso, e ainda as expressões empregadas em desctedito 
dos capital istas produziram a emigração dos capitaes. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO : - A. emigração doil capi-
taes não se deu por tudo isto; mas principalmente pela 
elevação de juros na Inglaterra. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Engano de V. Ex.: ti tu-
los brazileir.os, apolices em avultado numero, estavam em 
cc1ução na.3 diversa3 caixas da Europa ; esses títulos eram 
do dominio de pessoas de lá. Desde que estas sentiram-se 
ameaçadas de reducção de premio, e sabe Deus em que 
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condições, desde que da parte do Governo se manifestava 
opiniões que são conhecidas a respeito elos capitalistas, 
deu-se um movimento natural : os possuidores desses tí t u-
los venderam-os, trataram ele liquidar sua for tuna, levai-a 
para Europa, onde a consideravam mais segura. 

O SR. BuARQUE DE MACEDO:- Basta um facto para 
provar o contrario; as apolices conservaram-se sempre com 
agi o. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Na Europa influio des-
communalmente esta ameaça de reclucção ele premio. 

Não nos illuclalrtos com as vendas de pequenos lotes 
ele apolices aqui: isso é quasi sempre resultado de espe-
culação. O qu e nesta praça se dá a esse respeito está 
longe ele ser com parado com o q a e se passa com os pos-
suidores de grandes sommas desses títulos na Europa: não 
nos devemos deixar illudir por preços fi ctícios que de mo- ' 
menta se improvisam aqui. 

Os nossos titulas valem o que na Europa se conven-
ciona : esta é a verdade. E os cam bios não se firmam 
regulamlo-se pelo preço das apolices aqui, e sim pelo que 
ellas podem valer no estrang·eiro . 

O que não se póde conte.stm' é que muito capital 
estrangeiro que se achava aqui no Rio el e Janeiro emig-rou. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS: - Mas não o que estava em 
apolices . 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Mesmo muito do que estava 
em apolices foi cnnvertido em libras esterlinas. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO :- 0 unico erro foi não se 
realisar a conversão das apolices. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Não concordo com o nobre 
Deputado, e em tempo trata.remos disso. 

Esta baixa do cambio foi a mais natural , e nem póde 
ser attribuida á vontade de quem quer que seja. 

A imputação aot~ diversos bancos nacionaes ou estran-
geiros, de ageitarem cambias artificiaes, estabelecendo baixa, 
por especulação, não tem ·razão de ser. Todos tem o maior 
interesse na conservacao do cambio alto. 

Basta considerar que todos teem creditos abertos na Eu-
ropa sob caução dA títulos brazileiros, e do proprio credito, 
o que os conserva sempre devedores ás praças sobre as 
quaes sacam, e onde teem de pag·ar os seus debitas em 
dinheiro esterlino. 

Os bancos estrangeiros que teem parte de seu capital 
no Brazil, soffrem com a depreciação determinada pelo me-
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nor valor da moeda; e nem -podem distribuir dividendo 
sem que tenham nivelado o seu capital ao cambio de 27. 

Esses estabelecimentos, portanto, nada tem a lucrar, 
e sim a perder com a baixa do cambio. 

Não é delles que eu temo ; ao contrario, promovamos 
·a firmeza de credito da nossa moeda, o que se conseguirâ 
com a promessa séria da convertibilidade; façamos com 
que a importação e a exportação se conservem em balanço 
conveniente, cessem as ameaças de qualquer g·enero contra 
os capitaes, e eu lhes affirmo que a baixa clesapparecer~. 

E, Senhores, as mesmas transacções, que não quall-
carei, não de hoje, mas de müito tempo praticadas 
cem o Banco do Brazil a respeito de desconto ou resgate 
de bilhetes do Thesouro, de tomadas de dinheiro pelo Go -
verno, etc., são perigosíssimas, e o Governo deve refletir 
sobre isso e arrepiar carreira; deve collocar-se em posição 
mais independente, e apartar-se de tanta intimidade de 
relações com esse estabelecimento. 

Ha uma consideração, que cumpre não esquecer. O 
banco foi instituído para o commercio, e tem um curso 
forçado de avultada importancia de notas. 

A divida publica representada em bilhete.:; do Thesouro 
é já avultada, é muito importante. e 

Dado o caso de que o Goverrio consiga do baJ!:o res-
gatar esses bilhetes, e como se diz, concedendo prazos 
mais longos, e a desconto modico ; e. ainda constitui-lo 
o seu banqueiro em Londres; attendendo-se a que o 
Thesouro não se acha habilitado a pagar sem demora os 
seus bilhetes, nem mesmo satisfazer em numeraria o im-
porte de seus saques , não poderá o banco deixar· de im-
mobilisar uma grande parte de seu capital. 

O capital elo Banco do Brazil nem por isso é de uma 
estatura tal que possa acobertai-o de grandes difficuldades 
si se collo.car nestas condições, As suas operações ordina-
rias soffrerão, não poderão ser effectuadas. O commercio 
virá a soffre J', porquanto o banco se constituirá sómente 
um caixa e agente do Governo, viverá sómente do juro 
que este lhe pagar, e deixará de satisfazer o fim para 
que foi instituído. 

O SR. MoREIRA DE BARROS dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Eu apenas expuz o meu 

temor, não affirmo co usa alguma. Na da se i com certeza. 
O SR. MoREIRA DE BARROS :-0 banco vende cambiaes 

ao Governo e compra cambiaes· aos particulares. 
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O SR. SALDANHA MARINHO: - Sr. Presidente, o antigQ 

Banco do Brazil, o de 1808, creado pelo Alvará de 12 de Ou-
tubro de 1808, se bem que em comparação como o actual, 
seja uma miniatura, viveu regularmente, Sfttisfez o fim de 
sua creação, até o tempo em que o Governo foi buscar di-
nheiro na sua caixa. A primeira t entativa do Governo contl:a 
o banco foi para occorrer as despezas de viagem de D. João 
VI para Portugal. Com isso immobilisou o banco uma boa 
par te de seu pequeno capital. 

A guerra da Cisplatina collocou o Governo na neces-
sidade de procurar r ecutsos ainda nesse banco. O dese -
quilibrio da sua vida mercantil não tardou. Para mantel-o 
o governo tambem lhe deu curso forçado de notas, e até 
aug·mentou o seu fundo com apolices da divida publica. 
Nada lhe valeu; 'ha leis no commercio que ninguem póde 
contrariar: o descalabro· foi completo, e o Governo pagou 
as differenças . Apezar de tudo, nfw tardaram as corridas contra 
esse banco, e se bem que o Governo interviesse contra 
ellas até com força armada, nada se conseg uia ; o banco 
desappareceu, e sobre o Thesouro publico pesou o paga-
mento d_as notas desse banco, e a satisfação ele outros 
compromissos . 

0 • . MOREIRA DE BARROS dá um aparte. 
O «R. SALDANHA MARINHo. - Mas o que digo é que as 

causas actualmente são identicas, e nao pódem deixar de 
produzir effeitos semelh antes ; apenas o descalabro será na 
proporção da g randeza relativa do actual banco . Mas o 
que então. se soffreu como um, poderá hoj e se realisar 
como mil. 

O SR. MoREIRA DE BARROS dá outro aparte . 
O SR. SALDANNA MARINHO :- Não ·estou me referindo á 

maior emissao de notas do Banco do Brazil; limito-me a 
considerar sómente a immobilidade do seu capital. E' 
sómente com este dado qv.e arg·umento, temendo pelo fu-
turo, que não repu to muito longe, v isto que o banco tem 
u ma gTancle quantidade de papel forçado, e este papel 
forçado h ct de pesar sobre o Thesouro. 

E nas horas ang·ustiosas, quer para esse estabeleci-
mento, quer para o Governo, quem nos asseg·ura que lhe 
não sej a concerlido mais papel de curso forçado'? Que 
effeito produzir-á isso no credito do paiz '? 

Ainda ha uma cousa, Senhor es, qu e cumpre estudar c 
attentamente, é a situação da nossa praça. E' má: digo-o 
com muito pezar. A historia vem de longe; deixarei con-
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signado nestas poucas palavras que profiro e que hão de 
ser impressas, um esboço da situação da nossa praça, 
conforme o estudo que tenho feito, e como me aj udam 
minhas fracas habili tacões nesta especie . Co meçarei o his-
torico, remontando -me" a 1836 , quando as consequencias 
do desa,st re elo antigo Banco do Brazil ainda actuavam no 
commercio. 

Nesse anno de 1836 experimentou a praça uma crise 
grave, devida a consideraveis quebras em Londres, que 
arrastaram casas aqui do Rio de Janeit·o. O abalo foi sbn-
tido g·eralmente, mas não se tratou de liquid:Lções indis-
pensaveis . Procuro u-se apparentar um bem estar commer-
cial: as casas abaladas concertaram-se eomo puderam, 
manifestaram um vigor que lhes faltava, e assim, em doce 
engano geral, a erise continuou latente . 

Em 1844, em razão de gTandes empates de café nesta 
praça, muitas casas se fecharam,_ e a praça figon summa-
mente prejudicada. 1 Procurou-se ainda apparentar um bom 
estado ; liq uiclações que eram indispensaveis, deixaram de 
ser feitas ; a· situaçao fi ctícia permaneceu, embora a mis-
tificassem do melhor modo. 

Em 1848, por occasião da revoluçã.o franceza 1 soffreu 
a praça, que já se achava abalada, mas em prosperidade 
apparente, urr: g rande estremecimento. As prmcipaes casas 
se :nantiveram, apezar de gTandes prejuízos que soffreram. 

Em 1853, a agiotag·em ele acções, eomo todos sabem, 
trouxe a perda ele muitas casas impor tantes no Rio ele 
J aneiro : estremeceram diversas casas bancarias, h ou v e nm 
principio ele corrida, mas pôde-se abafar isso . Operaram-se 
liquidações amig·aveis, mas prejuclicialissimas; deixo u ainda 
a praça de se desfazer elos papeis que lhe eram nocivos, e 
ainda uma sit uaçã.o apparentemente lisongeira, ma::: real-
mente desastrada, se perpetuou. 

Em 1860 e 1861, se deram, corno era ele esperar, cor-
ridas ás casas ele depositas, contra as quaes insinuações 
odiosas se tinham feito para a Europa. O credito de muitas 
casas bancarias ficou abalado ; mas, longe ele se liquidarem 
pacificamente, preferiram apparentar uma vida que não 
tinham, e assim continuaram, até que em 1864 desabou a 
tempestade em toda a sua furia: grandes casas banca'-
rias, clesappareceram, e, digamol-o aqui com ve rdade, as 
suas liq uiclações foram desas tradas. Essas desgraçadas li-
quidações aggTavaram clescommunalmente o prejuízo j á 
enorme ela praça. 
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Entretanto a t remenda liçilo nilo foi ainda sufficiente. 
Os arranjos particulares formigaram, muitos occultaram o 
seu máo estado ; mas, apezar ele tudo, a confiança desap -
pareceu. Os capitaes se retrahiram ; as industria:> ficaram 
desamparadas ; a lavo ura ficou privada ele recursos a que 
se tinha habituado . E para aggravar uma tal situação 
apresentou-se o Governo como tomador de dinheiro a 
premio ; os capitaes procuraram o Theso uro publico, e 
abandonaram a praça, que fi co u sujeita a difficeis e caros 
descontos, e quasi sempre dependentes de intermediarias 
agiotas. 

Essa desgraçada situação se manteve até hoje, e não 
ha muitos anno · que se manisfestou tal qual é; casas 
bancarias importantes sucumbiram . 

A situação presente embora procure apparentar segu-
rança não a tem ; as condiçoes ela praça são má:;, e se o 
cambio contimí.a baixo, se a depreciação ela nossa moeda 
permanece, nas actuaes cGndiçües, se a nossa exportação 
nilo melhorar, nossos recursos ele dinheiro para a Europa 
continuarem assim escassos, teremos uma gr·ande desgraça 
commercial que não tardará muito tempo, se já e já não 
se tomarem as indispensaveis providencias. 

Agora, Senhores, não é sómente uma ou outra casa, 
ha uma gTanda quantidade dellas que se r esente!n de tal 
modo que o descalabro será horrível. E' neces!:ario ter 
muito em attenção este pessimo estado de causas; cumpre 
ao Govemo estudar essa gravíssima materia, e ir em larga 
escala providenciando ; nunca, porém, se apartando ele sua 
alçada, ou se confundindo no commercio, como o tem 
desastradamente feito. 

O 8R. FELICIO nos SANTOS :- Em 1864 a intervenção 
do Governo foi fatal. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Sem duvida intervençilo 
como . aquella será ~empre uma desgraça. 

Amda acresce uma circumstancia que é preciso ter 
em vista, em razão elo palpitante clesconceito nosso na 
Europa, nas relacües com merciaes . 

As grandes casas da Em·opa que tinham fili aes pro-
priamente ditas no Rio ele Janeiro fizeram-as substituir por 
casas de commissües. Vende-se, por commissão, desconta-se 
a conta assignacla ou a letra, e passa -se o liquido em 
libras esterlinas para o estrangeiro. 

Se aqui se der qualquer prejuízo, pesará sómente sobre 
a praça do Rio de Janeiro. 
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Attenuamos, pois, ás nossas criticas circumstancias, 
Senhores. Não é com a limitada receita dos impensados 
impostos, que são ag-ora inventados, que se cheg-ará a re-
mediar o mal, não é com o imposto sobre votantes, e até 
com o desconto de vencimentos dos militares, e dos empre-
gados publicas, não é com isso que nos havemos de salvar. 

O SR. MARCOLINO MouRA : - A reducção elos serviços pu-
blicas foi sempre alvitre dos Governos em épocas de crise . 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Temos rec ursos mais promptos, 
e mais reaes. Comecemos pelo Ministerio da Ag ricultura. 

Alli o Sr. Presidente elo Conselho achará campo larg·o 
para realisar economias . 

Conclemnando abusos, obstando a despezas illegaes e 
inuteis, reduzindo as facu ldades do executivo aos limite,; 
legaes, se conseguirá uma economia equivalente , senão 
muito superior, ao defficit do o_rçamento . 

No Governo representa ti v:o não é li c i to iniciar grandes 
obras sem que o Poder legislativo as tenha auto risado . 
Desde que o Governo firmar o principio e o observar sin-
ceramente, de que nenhuma despeza se póde fazer que 
não seja autorisada por Lei,· principio que o Ministerio da 
Agricultura desconhece, nós acharemos no proprio Theso uro, 
com o que se deixar de dispender illegalmente, o neces-
sario para as despezas ordinaria::; do Estado . 

Desde que acabarmos com commissões disp encliosissimas 
que nenhuma Lei autorisa, de.sde que em materia de colo-
nisação fecharmos a porta aos abusos e á fraude, desde 
que não se inventarem explorações para accommodar a a:fi-
lhadagem, desde que só se gastar nos limites legaes e com 
a mais· severa parcimonia, o Thesouro terá com que satis-
faça o seu encargo , ao menos no presente. E' melhor pro-
curarmos recursos por esse modo, do que tirar mig·alhaR 
aos pobres empreg-ados publicas, e aos officiaes de marinha 
e do exercito. 
. · Sr. Presidente, V. Ex:. obrigou- me a fallar a esta hora, 
mas V. Ex. não terá a crueldade de me deixar ás escuras: 

.é noite, e necessito luz. 
O SR. PRESIDENTE :- Interrompo a sessão para se illu-

minar a sala. 
{111ome.ntos depois continíLa a sessao) . . 
O SR. SALDANHA MARINHO (contimLando) :-Eu peço eles-

. culpa aos meus collegas de me ter demorado mais do que 
de::;ej ava. Os meus cnllegas que me h onram tanto com a 
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sua presença, em hora tüo adiantada, tornam-me para sempre 
grato por tamanha cortezia. 

O SR. AFFONSO CELSO (111·inisl?'O da Fazenda) :- V. Ex. 
merece muito mais (Apoiados). 

O Sn. SALDANHA MARINHO: - AgTadeço a V. Ex. a sua 
presença aqui, é uma prova desse seu sentimento. 

0 SR. AFFONSO CELSO (111·inistro da Fazenda) :- Quanto 
a isso nao, porque é de meu dever acompanhal-o até ao 
fim; ruas V. Ex. sabe que me inspirou sempre sentimento . 
de muita deferencia. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Obrigado a V. Ex. 
Cumpre, Sr. Presidente, ter em attenção o futuro. 

Deixemo-nos dessas pequenas medidas occasionaes, que de 
nada servem, que nada concertam. Lancemos as nossas 
vistas para os grandes recursos, recursos propriamente eco-
nomicos, e proprios do Estado. 

Não é n o acanhamento de pequenas e infelizes novas 
imposições que teremos remedio. 

Dos gTandes commettimentos e impulsos patrioticos do 
Governo, que queira fazer a felicidade do Paiz, é que n os 
ha de v.:.r a sal vacão. 

O credito do p'aiz depende essencialmente de um acto 
do Parlamento, que deixe fóra de duvida e bem firmado 
que não se fará mais emissão de papel-moeda inconver-
tivel; que estabeleça, amda q ue em pequena escala, a 
amor tis ação do que temos nesta especie, promettendo com 
segurança sua amortisação em metal ; que assegure ao pc.s-
suidor de títulos de nossa divida interna a boa fé com 
que serão a contento executados os compromissos do Estado ; 
que não ameace o possuidor de apolices com uma baixa de 
juros contra o estipulado. 

O SR. MARCOLINO MouRA :- Nisso está de acôrdo com 
o Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- A conversão em ouro, por 
muito demorada que sej a, comtanto , que seja em parcellas 
annuaes ou semestraes, restabelecerá na Europa o nosso 
credito (apo·iados), e esse m esmo dinheiro papel servirá aqui 
para fazermos effecti v as todas as noclsas transacções com 
o esteang·eiro . 

O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda): - Süo as 
minhas idéas exactamente. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- V. Ex. j á nos disse, eu 
folg·o em acreditar, que nao emittirá mais nem uma nota de 
500 rs. Eu desejaria que esta Camara tivesse procedido 
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mais de conformidade com as intencões e a boa vontade 
de V. Ex. , deixando de approvar ;10 total o Decreto da 
emissão de 60.000:000$000. Tinha mos ·apenas a emissão de 
40 .000:0008000 e uma margem de 20.000:0008000. 

A Camara, portanto, não procedeu como devera, deixan-
do de faze r a vontade ao nobre Ministro da Fazenda, cor-
tando dos 60.000:000$000 os 20 .000:0008000 que não estavam 
emittidos . 

O SR. AFFONSO CELSO (Minist1·o da Fazenda): - Eu en-
tendo em sentido exactamente contrario ; entendo aquella 
votação como uma prova ele confiança com que a Camara 
honrou-me. 

O SR. SALDA.NHA MARINHO : -Nesta materia, e quando 
já era conhecida a disposição de V. Ex., foi um erro a 
approvação de mais 20.000:0008000 para emissão de papel ; 
é uma espada que fica suspensa sobre a:'J nossas cabeças 
e é mais uma hypothese para manter na Europa a descon-
fiança contra o Brazil (Apoiados). 

Se V. Ex. porventura tivesse necessidade de uma pro-
va de confiança nesta materia, eu não lh'a neg·aria, con-
fiando em seu caracter. Mas não deve mos aceitar a ques-
tão neste terreno, não estamos tratando de individuo para 
individuo, consideramos sómente e avaliamos as consequen-
cias que nma votaçao dessas tmz-11os no estrangeiro ; o 
estrangeiro não quer saber se é o Sr. Affonso Celso ou 
outro, , que muito menos mereça, quem está no Ministerio 
da Fazenda, quet· saber se ha possibilidade legal de mais 
emis~ão de pnpel inconvel'tivel. . . 

UM: SR. DEPUTADO :- Essa emissao terá de desapparecer 
diante do projecto da receita. 

O SR. SALDANHA MARINI-~O :- V. Ex . sal) e que o traba-
lho da com missão sobre receita só hontem foi distribuído. 

Quizera vêr n a Lei ele approvação da emissão já bem 
saliente a vontade do actual Ministro. Não mais se emittirá 
n9m uma nota de 500 rs. Aceito a palavra de V. Ex . ; 
e me parece que h a de cumpril- a. 

O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fct:r.encla) :- Auxilian-
do-me V. Ex. 

O SR. SALDANHA MARINHO : -Hei de auxilial-o em 
tudo quanto puder e fôr compatível com os meus princi-
pias. Ainda na obscur idade absoluta em que vivo, desde 
que se propuzer a qualquer empenho em favor dos reaes 
interesses e ela liberdade ~este Paiz, conte com um soldado ; 
o meu patriotismo assim o determina. 
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O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) :-Muito agra-
decido; mas estou de ha muito tempo acostumado ? con-
siderai-o chefe. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Chefe. . . quanta honra.! 
Nunca procurarei tal posição, é por de mais pei'igosa neste 
Paiz; basta-me continuar a ser, como já disse a um cal-
lega, um simples velho sargento reformado sem soldo, como 
eu considero os Senadores eleitos, escolhidos e não reco-
nhecidos . ' 

Sr. Presidente, uma medida não deve escapar ao Go- · 
verno. Póde ser que já esteja proposta; mas não estudei 
ainda o trabalho que se distribuía hontem. A medida ~ a 
discriminação da despeza ordinaria da despeza extr ao rd i-
naria. Desde que nós não façamos despezas extraordinarias 
senão com a re(lda extraordinaria, nós teremos matado 
completamente o deficit. 

Uu SR. DEPUTADO :-Estão perfeitamente discriminadas. 
OuTRO SR. DEPUTADO :- Ha uma despeza extraordinaria 

que não está discriminada. 
O SR. BuARQUE DE MACEDO: - Não está. O que o nobre 

Deputado propõe é um orçamento ordinarío, outro extraor-
dinario: é ao que o nob ee Deputado refeeio-se; mas nilo 
temos recursos extraordinarios senão por meio do empres-
timo. 

(H a outros apcwtes) . 
O FREITAS CouTINHO:- Vamos ouvir o orador. 
O Srr. PRESIDENTE :- A ttencão ! 
O SR. SALDANHA MARINHO;_ Entendo qne emprestimos 

não des teoem o credito do Paiz, não destroem o credito 
de nenhu rna naçao, quando, com pontual pagamento de 
amorti sação e juros, são applicados a Nitradas de ferro, a 
grandes obras reprocluctivas . Tudo isto f'ão saques contra 
o fu turo, que as mesmas emprez::ts que tiveram necessida-
de desta, impor tancia para· sua creação, virão pagar, fa-
zendo entrar para os cofres do Estado o producto ele uma 
renda que se baseará no desenvolvimento do commercio e 
da propria industeia (Apartes) . 

E' o que não se tem feito aqui. Temos tido o exemplo fatal 
de ver o valor de emprestimos contrahidos em Londres 
·para um fi m detenninado, ser applieado a despezns ordi-
n arins (Apoiados) . Tem-se feito isto em grande escala (Apar-
tes). Disse na imprensa e não fui contestado, e estando mu-
nido de informações verdadeiras, fomceidas por p essoa muito 
competente desta praçn, que os 5,000.000 de libras .esterlinas 
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do -ultimo nnprestimo foi todo esbanjado contm a Lei, e 
sem a a.pplicação que lhe era destinada . No desbarato desse 
emprestimo, foi tal o açodamento e pouca cautela do Go-
verno que quando deu acôrdo de si já devia é. casa Rot-
tchilds mais de 6 ou 7 mil libras (Apa1·tes). Ti vemos de 
tirar de nossos meios ordinarios os recursos para essas des-
pezas extraordinarias, e o deseq uilibrio se manifestou. 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Não para defender o erro, 
dig·o que em compensação estão feitas as obras sem novos 
emprestimos. 

O SR. MoREIRA DE BARROS:- O emprestimo de 50.000:000$ 
não foi applicaclo ao fim pam q ne foi contrahiclo. 

O SR. ·SALDANHA MARINHO : -Já lembrei (no correr elo 
meu discurso) a necessidade ele organisar os nossos ser-
viços publicos, mas eleve ser uma organisação methodica 
e system fl tica. 

O SR. AFFONSO CELSO (!l1inist-ro ela Fazenda) : - Está de 
acôrdo com.migo. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Repro-vo o córte -parcial 
nos ordenados ; voto contra: mas dou o meu voto ao Go-
verno para organisaç'=ío geral que ernprehencler no sentido 
a que me refiro. 

Podemos reduzir o pessr:)al do Thesouro a 20 ou 30 
empregados (.4partes) . 

Senhores, ha na Europa casas commerciaes, com um 
movimento ele f1mdos s uperior a maiR de dez vezes ao que 
se faz no erario do Brazil; e com um numero menot· de em-
pregados, m antendo nma escripturação melhor, mfljs limpa, 
simplificada e methodica, e contra a qual ainda ninguem 
ousou leYantar a accusacão de falsa e de fraudul enta. 

O SR. JoAQUIM NAnuc"o:- Aqui a responsabilidade está 
mais dividida. 

O SR. SALDANHA MAIUNHO :-A responsabilidade dividi -
da é um mal, é a nullifica ção da responsabilidade, on au-
sencia de toda a fiscalisacão. 

E' preciso cuidar . em ~1ma reforma completa, abando -
nar estas medidas de momento, estes remedios passagei-
ros . Vamos á fonte do mal. A nacão não necessita de ne-
nhum destes pequenos impostos , s·em importancia, absolu-
tamente sem peso sensível na receita. 

O SR. MoREIRA DE BARROS: -Estimaríamos ver a de-
monstração disto . 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Que1' demonstração depois 
della feita ? (Apartes). 
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E' preciso começarmos adaptando medidas largas, e nllo 
nos limitando a sobrecarregar o povo de impostos, que sem-
pre chamados provisorios, em regra geral se perpetuam. 

Isto ele imposto provisorio no Brazil reg·ula com o que 
se chamou theatro provisorio. 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Temos tido excepções. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Depois de quanto tempo, 

depois· ele quantos clamores '? 
Senhores, eu estou abusando de mais ela bondade de meus 

collegas (Não apoiados). 
Aceitem os meus nobres collegas os protestos de meu 

reconhecimento e gTaticlão pela generosidade com que se 
dignaram acompanhar- me: ser ouvido até a esta hora por 
tantos e tão distinctos colleg·as, é p::.tra mim uma das gran-
des honras que tenho recebido. 

VozEs:- V. Ex. merece muito. 
O SR. SALDANHA MARIMHO :- Desejava ainda occupar a 

attenção do Governo e da CaS>t com uma idéa, para mim 
de extraordinario alcance. A creaci:-to de um banco de cir- · 
culação, que se encarregue de ir, recolhendo o papel do 
Governo, mediante concessões razoaveis que lhe sejam fei-
tas. Organisado ele modo que os capitaes estrangeiros 
venham voluntariamente associar-se a elle, isto é, estabe-
lecer-lhe boas garantias de estabilidade; será isto ele uma 
utilidade suprema. 

Sinto que, já cançado como me acho, ntto possa sobre 
isso entrar em maior desenvolvimento: contento-me em 
deixar aqui esta idéa. 

Vou concluir, não quero mais cançar a attenção da 
casa. 

Ha um mal, Sr. Presidente, neste Paiz: este mal é 
reconhecido por gTegos e troyanos; este mal cumpre que 
seja combatido com todo o esforço. E' o que todos nós re-
conhecemos e que de ordinario é infelizmente esquecido 
pelof que sobem ao Poder. 

Esse mal, essa fatalidade que pesa sobre o Brazil, é 
o Poder pessoal encarnado no Poder moderador. 

Livre- nos a felicidade elo Brazil elo peso com que esta 
nação tem sido esmag·ada até hvje ; cumpra a Camara o 
seu dever, elevando-se á altura de suas funcções; seja o 
Governo simplesmente executivo, e as Camaras propriamen-
te legislativas. 

VozEs:- Muito bem! Muito bem! 
(O omdor é cump1·imentado pelos Srs. Deputados presentes) . 



Sessão de 23 de Abril de 1979 

Re:for~na constitucional, constituinte e cw't-' 
eleição clirecta. 

O Sr. Saldanha Marinho : - Sr, Presidente, nas pala-
vras que vou proferir ninguem encontre offensa, ou falta 
de consideraÇão e respeito intencional. Não está no meu 
animo deixar de guardar as devidas conveoiencias, quer 
a qualquer dos meus nobres collegas, quer á aug·usta Ca-
mara, perante quem fallo, e que benevola me presta sua 
attenção . 

E' gravíssima a discussão que se enceta neste mo-
mento ; é a de maior importancia que temos. tido nesta 
sessão; é mesmo a de mais positivo interesse publico, que, 
ha muitas legislaturas, se tem trazido ao Parlamento. 

Tratando-se de uma Constituinte, eleve ser no debate 
permittida a mais plena liberdade. Cumpre que" cada um 
de nós exprim a as suas opiniões com a maior franqueza; 
as reservas, em materia tão ponderosa, não podem ser 
admittidas, serão de maxima inconveniencia, porquanto se 
traduziriam em deslealdade. 

A neDhum Hepresentante da nação é licito occultar o 
seu pensamento, transig·ir com suas opiniões, ou encobrir 
as suas crenças políticas, tratando-se de uma Constituinte. 

O absolutista, o monarchista puro ou mixto, o repu-
blicano, podem nesta contenda dizer com franqueza o que 
pensam, fallar ao Paiz a linguagem da verdade, como elles 
a entenderem; porque, em debate de tanta magnitude po-
lítica, todas as aspirações teem direito a ser consideradas, 

. todas as profissoes de fé apreciadas, todas as icléas ouvidas 
com a maior isenção ele espírito. 

Confiando nisso, permitta a Carnara que eu, cumprindo 
o meu dever ele lealdade política, e assim tributando-lhe 
o mais profundo respeito, lhe declare, por minha dignidade, 
que fallo como republicano, profissão ele fé política mani-· 
festada sem rebuço na primeira occasião em que usei ela 
palavra nesta cass.. 

O partido a que, por intima convicção, e sem outro 
incentivo que não seja o amor do meu Paiz, me acho 
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filiado, partido o mais antig·o desta terra, originaria dos 
tempos coloniaes, e que ora se reconstitue para salvação 
da no ssa patria, toma o seu lugar na política do Estado . 

Nem póde causar estranheza a esta augusta Cama1·a 
pronunciar-me assim, e tão explicitamente. 

Não ha razão para isso. O maior dos impedimentos, a 
razão elo receio que em alguns espíritos tímidos se podia 
aninhar, fallando-se em republica, desapparece u. 

O partido republicano no Brazil está, sol emne e osten-
tadamente, consagrado, reconhecido e respeitado pela Corôa. 
Depois do manifesto de 1870, se.nclo bem conhecidos de 
Sua Magestade o Imperador o programma desse partido e 
os signatarios desse manifesto; trabalhando os seus clubs 
á plena luz do dia, e sem a mínima reserva nos comícios 
e na imprensa; a Corôa, sciente e conscientemente, veio aos 
modestos arraiaes desse partido procura r um Conselheiro, 
um Ministro ele Estado : e collocou na alta administração 
um, até então , republ·ican() conhecido. 

Estou, portanto, em pleno direito fallando neste recinto 
na minha conhecida qualidade política; e posso com .. fran-
queza apresentar-me como tal no seio da Camara elos Srs. 
Deputados, a despeito do systema que ainda rege o Im-
perio. Estou no meu perfeito direito ele cidadão, e mais 
ainda autorisaclo pelo proprio Imp :~ rante, que tanto reco-
nheceu. a existencia e autonomia do partido político a que 
t enho a honra de pertencer, que alli foi buscar um Mi-
nistro ele Estado. 

Nem nestas palavras, Sr. Presidente, vai a' menor offensa 
ao illustre cavalheiro que actualmente occupa a pasta da 
Justiça ; não: S. Ex., me parece, satisfará com dignidade o 
seu encargo na alta administração, de acôrclo com os 
princípios, soberanamente democraticos, a cuja profissão 
se achava ligado pelos laços da honra política (Apoiados 
e não ap01:ados) . · 

O SR. FRANÇA CARVALHO : - Apoiado; ha de prestar 
bons serviços á idéa democratica. 

O SR. BALDANHA MARINHO: - · Sirva o que acabo de dizer 
de justificação da minha ousadia. 

E, Sr. Presidente, a palavra republica, que tanto assus-
tava os espíritos fracos e que tanta indig·nação hypocrita 
causava aos inter-essados no actual systema, já é felizmente 
ouvida com a maior calma. O Paiz está conven cido já de que 
as aspi l'ações puramente democraticas são n obres , são puras , 
São essencialmente patrioticas ; o Paiz está convencido de 
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que, mesmo em seu real b eneficio, póde m •1 dar ele fórma 
de Governo . É uma doutrina stL, que os l iberaes mais dis-
tinctos, os mais autorisados, a teem ensinado. Entre outros 
citarei o meu illustrado e particular amigo o distinctis~imo 
p ublicista Francisco Octaviano de Almeida Rosa, cuj o pen-
samento a respeito acha-se b em explicitamente m anifestado, 
nas linhas que vou ler: 

<< A monarchia não é da essencia da sociedade ; esta 
existio, existe e póde existir sem aquella. A monarchia é 
simplesmente nma fól'm a de Governo que os povos adaptam, 
se lhes convém, e sem abdicação de se u direito de variar 
de fórma, segundo suas circumstanr.ias . 

(( Nos tempos feuclaes o culto da força el~wou a mo-
nm·chia a principio fundam ental da sociedade. Ma,;, se desse 
archivo el a superstição e da ig·norancia se pretende re tirar 
ainda a constituição com que Deus ·fez o mundo, então 
retiremol-a completamente- voltem o vassallo e o servo, li-
vrem-nos do importuno cidadão?>> 

Ainda disse S. Ex.: 
<< Os paladinos da realeza só podem ser os que vi vem 

de empreg·os ou devem ao Monarch a favores pessoaes. Mas 
esses.. . são os primeiros que a desertam no dia da ba-
talha e a renegam no mom ento elo infortunio . P or um 
Aracaty que se sacrifico u, quantos ingratos sacrificam o 
bemfeitor! » 

Feitas estas considerações, procurarei entrar na materia 
especial em diE~cussão. 

Sr. Presidente, o projecto que a Corôa nos offerece 
nesta occasião é de summa importancia .. . 

O SR. PRESIDENTE: -Devo lembrar ao n obre Deputado 
que o proj ecto foi offerecido por membros ela casa e não 
pela Corôa (111·,titos apoiados). 

O SR. FELICIÓ DOS SANTOS: -Isto é figura de rhetorica. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Estarei enganado, Si·. Pre-

sidente, e tenho ra:.:>:ão . para isso, porqu anto ouvimos ler 
das cadeiras elos Srs . Ministros as minutas deste projecto, 
formulado em S. Christovão (Apoiados e nao apoiados) . 

O SR. CANSANSÃO DE SrNIMBU' (Presidente ele Conselho) : -
V. Ex . não tem r azão no que diz; o projecto é ministe-
rial (Muitos apoiados) . 

O SR. JoAQUIM NABUCO: - E' iniciativa da Camara? 
O SR. CANSANSÃO DE SrNIMBU' (Presidente elo Conselho) : -

Se o n obre Deputado tem de combatel-o, combata o Minis-
teria. 
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O SR. FRANKLIN DaRIA: -E não deixa de ser iniciativa 
da Camara desde que a sua maioria o adaptou. 

O SR. SALDANHA MARINHO : -Convenho que seja da Ca-
mara, por adopção; cumpre, porém, dizer que, tratando-se 
de uma Constituinte, a lembrança devia partir da Camara, 
como mais apta para julgar da materia: é assim que eu 
comprehendo iniciativa natural da Camara dos Deputados. 

VozEs: -E teve. 
O SR. AFFONSO CELSO (MinistriJ da Fazenda) : - Sem du-

vida. · 
VozEs : -O projecto está assignado e aceito por grande 

numero de Deputados. 
O SR. SALDANHA MARINHO: ·-Pouco . importa. isso. Nós 

sabemos que muita vez, por si mples deferencia, se assigna 
um projecto, e nem isto induz a quebra ela dignidade de 
quem o faz (Não apoiados). 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' {Presidente do Conselho) : -
O Ministerio actual tem consciencia elo seu dever e do seu 
valor político. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Está visto e conhecido. 
'Muitos Srs. Daputaclos assignaram o projecto como simples 
sig·nal de apoiamento {Nao apoiados). 

Só no corre r ela discussão se pó de firmar o voto defini ti-
v o de todos aquelles que o assignaram (Apoiados; muito bem). 

Os que assignaram o projecto e que o ·fizeram muito 
sinceramente, estão convencidos disto; podem no correr ela 
disc ussão, e conforme a materia fôr elucidacla, variar de 
opinião, votar contra elle e fazAl-o com toda a dignidade 
(Apoiados). Deixemo-nos, portanto, dessa historia das 72 as-
sig·naturas , que est<:'t acabada, que nada vale. 

O SR. AFFONSO CELSO (Ministt·o ela Fazenda) :-Vale pelo 
menos tanto como a manifestacão em contrario rle V. Ex. 
(apoiados); e, n0 nosso systema, vale muito mais , vale 72 
vezes mais. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- A comparação do meu nobre 
amigo , o Sr. Ministro da Fazenda, não póde ser applicada 
ao caso. Eu não trato de aquilatar o valor de minhas 
fracas manifes tações, e menos pretendo dar-lhes peso su-
perior, e nem ig·ual , ao das manifestações ele uma Camara. 
quasi unanime como esta; seria loucura o qu erer-me pôr 
em p<Jrallelo com 72 membros da Camara ou com a Ca-
mara em peso . Já se vê, portanto ... 

O SR. JoAQUIM BREVES: -A dedicacão e o desinteresse 
ele V. Ex. pesam muito. · 
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O SR. SALDANHA MARINHO: - . . . que não vem a pello 
inculcar-se a falta de merito de minhas palavras ... 

O SR. AFFONSO CELSO (iJriin·ist?'O da Fazenda) : - Não in-
culquei falta de merito das palavras de V. Ex.; d1SS P. que 
não era exacto o que V. Ex. affirmava. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - . .. para se me atira r e.sta 
proposição, que não qualificarei. 

V. Ex. póde estar certo de que me contento e honro 
com a minha obscuridade : nã.o tenh) pretenções e menos 
a de ser superior, nem a um só dos meus collegas, quanto 
mais a 72, V. Ex. sabe que ha muito tempo queimei todos 
os meus navios . . 

O SR. AFFONSO CELSO (Minist?'O da Fazendu.) :- Mas nã.o 
está no seu direito de dizer que nada valem as 72 assi-
gnaturas. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Isto diz o Governo, eu 
não o disse e nem o diria : minhas palavras não podtom 
ter este sentido. 

O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) :~V. Ex. 
disse que as 72 assignaturas nada valiam. Eu ouvi, mas 
desde que me enganei, está terminada a questão. 

O. SR. FRANÇA CARVALHO: - SP.m duvida que disse. 
O SR. SALDANHA MAlUNHO : - Nã.o ha tal : eu cl1sse o 

que pensava a respeito das 72 assignaturas, e accrescen-
tei que cada um dos signatarios tinha tanta dignidade e 
o espírito tão esclarecido que, de um momento para outro 
podia mudar de conselho, conforme a sua razão e a sua 
consciencia o determinassem. Disse, pois, que as 72 as-
signaturas nã.o importavam a approvação definitiva do p ro-
jecto. Entre isso e a proposição de que 72 assig·naturas 
nada valem a distancia é immensa. 

O SR. JoAQUIM BREVES :- Certamente. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Isto offende alguem ~ 
O SR. JoAQUIM BREVES:- Só póde offender a archeiros, 

e aqui não os ha. 
O Sn. FRANÇA CARVALHO :- Nao os h a; apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Ha pouco, Sr. Presidente, 

ouvi o nobre Deputado por Pernambuco explicar a ascen-
são do pa.t·tido liberal, e bem assim attendi á justificação 
do procedimento daquelles gue aceitaram o Poder, ou a 
posição ou compromisso que tomaram perante a Corôa. 

Entretanto de "ha muito o part1do liberal propala quaes 
são os seus princípios ; de ha muito que o partido liberal 
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quer, exige a effectividade delles, e vai até a proclamar 
-reforma on revol1tção. E a reforma era complexa. 

O Sn. JoAQUIM BREVES:- Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Nesta palavra reforma 

muitos princípios se contém, considerados cardeaes do par-
tido liberal, princípios imprescindíveis da sua bandeira po-
lítica. (1ipoiados). 

Alguma cousa póde ser demorada, nllo duvido ; mas 
ha muitas das idéas aceitas e firmad9.s pelo pattido li-
beral, cuja realisaçllo elle mais de uma vez affirmou que 
nao podia ser adiada (Apoiados). 

A idéa de Constituinte estava no animo do partido 
liberal ou, mais acertadamente, no espírito da nação . O 
partido liberal, de decepção em decepção, jámais consegriio 
a victoria de suas idéas ! Todas as suas intenções, todas 
as suas vontades, todos os seus planos teem baqueado no 
dia em que tem aceitado o Poder l Embaraçado, ora pelo 
Senado, ora, e quasi sempre, pela propria Corôa (apoiados), 
vio perennemente burlados os se us intentos. Nesta lucta 
levantou como principio cardeal, imprescindível, f1 reforma 
da Constituição, e propoz-se a exting·uir o Poder mode-
rador (Apoiados). 

O SR. FRANKLIN DaRIA : - O partido liberal exaltado. 
(Não apoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO ; -O partido liberal, além 
da extincçtí.o do Poder moderador como pt·incipal, exigia : 

A temporat·iedade do Senado : 
A independencia plena da magistratura; 
O principio santo e consagrado pelos povos livres de 

que o rei não governa nem póde govemctr ; 
O principio de absoluta incompatibilidade, para bem 

firmar a independencia dos Poderes ; 
O principio de que o povo deve ser governado pelo 

povo; 
A liberdade plena de cultos; 
A extincção do juramento político; 
A effectividade da responsabilidade dos Agentes do 

Poder, desde os mais elevados até os dn. ultima camada 
administrativa ; 

A elevaçfío da municipalidade, base de todo o systema 
liberal ; . 

O mais pleno acatamento á soberania nacional ; 
O Governo pelo Parlamento ; . . 
O concnrso livre de todos os brq,zileiros aos comícios 
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eleitoraes, para que os Representantes se possam chamar 
da nação e nunca de um ou outro grupo, de qualquer 
forma que esteja constituído. 

O SR. l GNACIO MARTINS : -Até hoj e o partido liberal 
quer tudo isto. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs : -E continúa a querer. 
O SR. SR. SALDANHA MARINHO : - Ainda bem. Entretanto, 

quando a idéa que parecia pelo menos a mais aceita e 
a de mais momentosa e n ecessaria r ealisaÇão para o par-
tido liberal, a da extincção do Poder moderador, podia e 
devia ser realisada ; o que vemos ? 

A aspiraçiio nacional de uma Constituinte ft'anca e li-
vre, para con:ig·ir os defeito:> da Constituição outorgada, 
completamente illuclida ! 

O partido liberal, ainda uma vez mystificado, chamado 
inesperadamente ao Poder, não com o seu programma mas 
recebendo um programma e este lirmtadissimo e meticuloso ! 

O partido liberal tomado de surpreza e ace itando a 
impos içã.o de uma Constituinte manca para reforma sim-
ples e acanhada de parte de cinco artigos dessa Consti-
tuição outorgada, e referentes apenas ao processo eleitoral ! 

Uma Constituinte para o que não era necessario, por-
quanto, e nã.o é decente n egar, no an imo de todos os 
partidos , no animo de todos os Governos era icléa as-
sentada, sal v as raríssimas excepções, e excepções de con-
vençrto, que, assim como por Lei ordinaeia, tinha sido al-
terado o processo eleitoral para deixarem as eleições de ser 
feitas por províncias, e sim, ora por circulo, ora por dis-
trictos, e depois novamente poe província, assim tambem 
se podia resolver sobre dever ser por um só grao e n ão 
por dous. · 

A eleição directa podia ser Jetetminacla por Lei ardi-
. naria, desde que não se quizesse re trogTaclar privando o cida-
dão . brazileiro elo direito em cuja posse se acha, grande 
direito político, <le conco rrer aos comícios eleitoraes. 

E a limi tação dtlsse direito não é, nem pócle ser, con-
siderada asp iração liberal. Os co11setvadores a poderiam dese-
jar, era isso de sua índole, e de conformidade com o seu 
progmmma : os liberaes nã.o . 

Entretanto, é :los libemes qu e a Corôa encarrega ele clecre-· 
tar uma Constituinte, sem acção, sem merito , restricta a 
preceitos que de antemão lhe são impóstos, ou antes uma 
Constituinte que venha apenas sanccionar a vontade da 

·Corôa ! (Apoiados, e não apoiados). 
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E conseguido isso e desempenhado esse encarg·o, a Corôa 
despedirá os liberaes, dizendo-lhes- reti1·ai-vos ; nada mais 
ha a fazer · com vosco. 

O SR. ZAMA: - Nã.o creio muito em prophecias no se-
culo actual. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Sã.o prophecias que o par-
tido liberal tem visto sempre realisadas, mas sempre na 
ingen na esperança de que não será illudido. 

Senhores, pi'ovoca o riso ver escrupulos tão grandes 
pE:la Carta de 1824, e vindo esses escrupulos da maior altura 
da nossa sociedade, donde tem partido constantemente as 
maiores offensas, as mais flagrantes violações dessa mesma 
Carta (apoiados e não apoiados) ; dessa Car.ta outorgada, que 
ainda agora tanto se quer respeitar, levando~se o escrupulo 
a ponto de se considerar constitucional aquillo que, no 
conceito de todos os politicos illustrados, não passa de uma 
medida ordinaria e nas possibilidades leg·itimas de qualquer 
leg·islatnra ordina.ria. 

Esse desusado respeito, nesta occasião, manifesta per-
feitamente que essa Constituição não serve entre nós senão 
para embaraçar o que não agrada ao Poder, ou então que 
ella é apenas instrumento do Poder para seus fins. 

Essa Carta, já tão amarrotada e sem prestigio, faz-nos 
lembrar o que um dos mais illustrados portuguezes, emi-
nente espírito e eximia publicista, o honrado Sr. Ramalho 
Ortig·ão, disse da Constituição de Portugal, dirig·indo-se ao 
Presidente do Conselho de Ministros desse reino : 

Pobre carta I (diz elle) E' uma dei:J.ade velha, é ~tma can-
çada vi?·tude equivoca. Teve anoantes que se arr·uinaran~ por ella : 
hoje é ella qtw se arruina pelos seus a·mantes. Os homens da 
el~vação de V. Ex. (dirigia-se ao Presidente do Conselho, Fon-
tes Pereira de Mello) frequentam-a, mas despresam-a. E' a 
sup1·enw Lei do Estado. Para o individtw ha uma causa supe-
rior - é a s·ua conscíencia·. 

UM SR. DEPUTADO:- Não tem grande applicação. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Oh! se tem. Para que 

serve essa carcomida Carta do primeiro Imperador ? Quando 
é para que a Corôa ou o seu Governo a invoca ? Como se 
decretam entre nós dissoluções de Camaras ? Em questão 
como essa, tão gTa ve, quando a Corôa a tem respeitado ? 

A dissolução da Camara dos Deputados é objecto im-
portantíssimo, por isso que influe positivamente na nossa 
segurança polí tica. 

As dissoluções entre nós fazem-se, entretanto, a capri-
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cho da Corôa, a qual pretere, e descommunalmente, o pre-
ceito dessa carta, que só consente o exercício dessa me-
lindrosa attribuição, na hypothese de salvação · elo Estado ! 

Para que nos havemcs de illudir ~ O que é o Ministe-
rio de 5 de Janeiro de 1878 ~ O que foi o Ministeno de 16 
Julho de 1868 ~ O que teem sido todos os outros ~ Como 
cahio Zacarias ~ Como cahio Furtado ~ 

O SR. BAPTISTA PEREIRA: -Esses foram derrotados pela 
Camara. 

O SR. FRANCO DE ALMEIDA : -Pelos conspiradores. 
(If a outros apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Eu fallo sómente das mu-

danças políticas. 
O SR. ZAMA : -Se falla das mudanças políticas, não ha 

motivo para trazer o Gabinete Furtado ... 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Tem razão. Tratemos das 

mudanças de 1848, 1868 e 1878, sem mencionar outras. 
Quem, ele boa fé, póde dizer que razões constitucionaes, 

que o fundamento da salvação do Estado influíram para 
tão bruscas mudanças políticas ~ 

Em 1848, Senhores, o Governo liberal só tinha contra 
si na Camara clüs Deputados um pequena patrulha conser-
vadora. A Corôa parecia dar toda a força ao venerando 
Paula So uza. Quiz este retirar-se e não lhe foi isto con-
sentido ; e entretanto, no mesmo dia em que a Corôa aco-
roçoava o respeitavel velho liberal a que nã.o largasse o 
Poder, era chamado Euzebio de Queiroz para formar uovo 
Gabinete, com o qual se deu a quéda dos liberaes. 

Eu era Deputado nessa época e assisti a todo esse triste 
espectaculo. 

Como cahimos em 1868 ~ Pujantes de força ! 
O SR. BAPTISTA PEREIRA: - Divididos nas províncias. 
O SR. CANSANSÃ.O DE SINIMBU' (Presidente do Conselho) : -~ 

E aqui mesmo. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Mas indubitavelmente o 

· Governo de entã.o tinha g rande maioria na Camara (diversos 
apartes) ; não estava conclemnado pelo Parlamento, e, no dia 
16 de Julho, os liberaes unidos como um só homem, applau-
diram-me, quando qualifiquei o procedimento da Corôa-
estellionato politico. 

O que vimos em 1878 ~ A repetição do estellionato ( Apoia-
dos e não apoiados). · 

O Ministerio conservador era apoiado, e por grande maio-
ria, não só na Camara como no Senado ; o Ministerio con-

10 
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tava com a força que a Corôa lhe promettia ; estava, como 
o actual, convencido de que podia viver. 

Nem obstou a sua continuação uma lamentavel occur-
rencia que se ,deu, uma dessas desgraçadas facilidades .... 

UM SR. DEPUTADO:- Verdadeira catastrophe. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- .. ·. que entristecem e re-

voltam o espírito publico. 
Isso pa:ssou ; e parece que nílo pairou no animo da 

Corôa condemnar o Gabinete, e tanto que se dignou en-
campar tudo . O Miuisterio proseguio impavrdo, proclamando 
tambem a · alta confiança da Corôa, com a qual se consi-
derava inabalavel. 

Quando menos se esperava uma mudança política, foram 
chamados ao Paco os Presidentes das duas Camaras e in-
terrog·ados sobre · a possibilidade de ser por ellas adaptado 
o projecto para eleiçllo directa. 

A resposta foi affirmativa. 
« Adaptamos a eleiçílo directa '' disseram os dons illus-

tres chefes conservadores. E diziam a expressão de seu 
partido, cujas idéas a respeito já eram conhecidas, e nílo 
haviam sido levadas a e:ffeito, porque a Corôa o nílo con-
sentia. 

A conferencia com esses chefes foi uma farça. Depois 
de prometterem que satisfariam os desejos da Corôa, por-
que eram os do seu partido, fol'am despedidos. E, logo após, 
o Imperad0r disse : Vou chamar os liberaes, para que reali-
zem elles essa idéa, que é liberal ! 

Mas, Senhores, para que illudir-nos '? 
UM SR. DEPUTADO : - Qual seria o meio de derrotar e.sse 

Gabinete, esse partido, quando os Governos sempre vencem 
nas eleicoes '? 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Mais uma riizílo para me 
revoltar contra tudo isso. As razões silo as mesmas hoje, que 
eram entílo ... 

UM SR. DEPUTADO: ·-Mais uma razão para fazermos a 
reforma eleitoral. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E assim se deixa o par-
tido liberal mystificar ! 

A reforma da Lei de 3 de Dezembro era essencialmente 
liberal ; a da Guarda Nacion al, a Jucliciaria eram eminen-
temente liberaes ; o partido liberal propugnou sempre por 
ellas na 'irnp;:-ensa e na tribuna ; t inha escripto solemne-
mente em sua bandeira essas idéas ... 
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O SR. JoAQUIM BREVES: -Apoiado; fez até uma revo-
lucão. 

· • O SR. SALDANHA MARINHO : - ... e a Corôa por ::ma alta 
recreação encarregou dessa::: reformas o partido conserva-
dor, e este as fez como era de esperar que fizesse, a seu 
sabor, e nas suas vistas políticas. 

Ninguem dirá que a emancipação dos escravos não seja 
uma idéa essencialmente liberal, e entretanto a Corôà en-
carregou disso os conservadores. 

Porque razão tratando-se de taes reformas, da indole 
do partido liberal, não foram despedidos os conservadores, 
e como homenagem devida á autonomia daquelle partido? 

Mas agora procura-se realisar uma idéa anti-liberal 
como a contida no projecto que se discute, e porque sob 
vistas retrogradas se falla em eleição directa e se procura 
reunir uma Constituinte sem accão e sem merito, são os 
liberaes chamados ao Poder, e qu"ando a situação _ financeira 
do paiz é desastrada ! 

O SR. JoAQUIM BREVES : - Vontade de desmoralisar o 
·"partido liberal. , 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' (Presidente do Conselho) dá 
um aparte. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Amigo, como sou do hon-
rado Sr. Presidente elo Conselho, devo ·com franqueza dizer-
lhe que, sencló, como foi, chamado a organisar um Gabinete 
liberal, devia ter sido muito explicito e energico nessa occa-
sião difficil ; deveria apresentar o seu programma, as con-
dições em que os libeeaes podiam g·overnar e, se não fosse 
aceito, cumpria-lhe dizer á Corôa que entregasse o Poder a 
quem o quizesse,porquanto o partido liberal não devia prestar-
se apenas como instrumento da vontade acanhada da Corôa . 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : - Mas olhe que não lhe per-
doavam, com certe;;m, se elle fizesse isso. 

O SR. C.a.NSANSÃO DE SINIMBU' (Presidente do Conselho) : -
Quando V. Ex. se achar nesta posição, procederá como 
entender. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- O partido liberal não tinha 
ganancia do Poder. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBu' (Presidente do Conselho) :-
Mas tem ganancia de reformas. 

(H a outros muitús . apartes). 
O SR. PRESIDENTE :· - A ttenção ! 
O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) : -Olhe que 

isto de condiçCies ·é uma invenção. 
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O SR. CANSANSÃO DE Smnmu' (Presidente do Conselho) 
Hei de mostrar as condições quaes foram. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs dá um aparte. 
(H a outrus apartes). 
O SR. PRESIDENTE (agitando a campa) :- Attenção ! atten-

cão! 
• O SR. SALDANHA MA.RINHO :-Eu não invento cousa alguma; 
o que digo em relação a essa occurrencia, é nascido ela im-
pressão desagradavel que me deixaram as palavras, aqui, 
e no Senado, proferidas pelo nobre Presidente do Conselho. 

O SR. AFFONSO CÉLSO {Ministro da Fazenda : - Não apoiado, 
nunca disse isso ... 

O SR" CANSANSÃO DE SrNIMBU' (Presidente do Conselho) :-
E se alguem o disse, nego, porque não é verdade. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - V. Ex. não disse que a 
missão do partido liberal agora era unicamente decretar a 
Constituinte para a eleiçM clirecta '? 

O Sn CANSANSÃO DE SINumu' (P1·esidente do Conselho) . 
· -Não disse unicamente, não, senhor. 

(H a outros apa1·tes.) 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Então estamos todos 

illudidos. 
O SR. AFFONSO CELSO (jl!inistro da Fa:t.enda): - V. Ex. 

está perfeitamente illudido, está enganado, redondamente 
enganado. · 

(H a out·ros apa1·tes). 
O SR. SALDANHA MARINHO: Isto foi dito aqui e foi 

dito no Senado (Apa?'tes). 
Então o governo dedara que temos mais a fazer do 

que isto '? 
· O SR. CANSANSÃO DE Smnmu' (Pres·idente do Con.çelho) : 

- Já o disse aqui e no Senado. 
O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) : - Já se 

disse na tribuna e até em particular a V. Ex. 
O SR. CANSANSÃO DE SmrÚBu' (Presidwte do Conselho) : 

- Que era preciso libertar o voto nacional para que as re-
formas se fizessem conforme os Jesejos da nação. 

O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) : - Disse eu 
a V. Ex. que, realisada a reforma eleitoral, trataríamos de 
realisar as outras idéas do partido. (-~'-) 

(') E depois de dez mezes de trabalho são encerradas as Camaras 
sem que se tratasse de realisar nenhuma idéa liberal! O Governo pre -
ferio que a Camara não trabalhasse a que nella fossem discutidos projectos 
importantes, e que encerravll,m reformas liberaes r Sempre a mystificação 1 
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(H a ottt?·os apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Tratando da questão reli-

giosa S. Ex. sob solicitação minha, disse-me: « Depois 
que passar esta Lei trataremos clP-lla. ll (Apartes). 

Mas eu pergu~1to aos ·meus collegas: estou levantando 
um falso ao Gabinete quando dig·o ... 

O SR. AFFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) : - Está ; e 
attribuindo uma injuria que elle não merece, porque ne-
nhum dos actuaes Ministros aceitaria o Poder com estas 
condições ( ApiJiados). 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' (Presidente do Conselho) : 
-- Peço a palavra. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E' da Camara este pro-
jecto '? 

VOZES: -E'. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - E o Gabinete se apresenta 

em peso para assistir á di scussão ! 
O SR. ZAMA: -A presença dos Ministros não nos impe-

dirá ele discutirmos conforme entendermos. 
(H a ottt?·os apartes e o S-r. Presidente reclama attenção). 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Quero convencer--me de 

todos os erros em que possa estar. Ainda tenho outro 
eng·ano e a occasião é magnífica para explicaç.ões . Quero 
qu e fique bem expresso isto : não sei se o nobre Presidente 
do Conselho declarou que a chamada elos liberaes ao Poder 
foi para tratar da Lei ela reforma eleitoral. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' (Presidente do Conselho) : 
-Unicamente não ; responderei a V. Ex. 

O SR. SALDANHA MARINHO ; - Isto é que está no espírito 
ele· todos. Os disc ursos ele V. Ex. acham-se publicados. 

O SR. C.l..NSANSÃO DE SINIMBU' (P1·esidente do Conselho ) : 
- Já fiz a esta Camara declaracões au'thenticas. 

O SR. HoRTA DE ARAUJO:- Ê o Sr. Ministro da Fazenda 
tambem (H a outros apa1·tes). 

O SR. SALDANHA MARINHO: ·-Seja como fôr: a neces-
sidade da reforma eleitoral estava sem duvida no espírito 
do partido liberal , mas não uma reforma limitada, aca-
nhada, retrogracla, como a constante deste projecto. 

Os liberaes a desejavam mais larg·a e não como ora a 
annunciam, isto é, em taes condições, que sem duvida o 
partido conservador as aceitará com prazer. 

O partido conservador nã.o póde deixar ele aceitar uma 
reforma, em que o numero ele votantes seja limitadissimo: 
o partido conservador verá com prazer que os liberaes se 
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encarregam de aristocratizar o eleitorado, reduzindo o nu-
mero dos votantes a l/20 da população livre brazileira. 

O SR. MoREIRA DE BARROS: - O Governo não quer 
actuar sobre as massas inconscientes. 

O SR. SALDANHA MA.RINHO : - O partido conservador, 
se ainda mantem algum dos seus princípios constituintes, 
exaltará de jubilo, vendo que os liberaes, privando a 
innumeros cidadãos do direito em cuja posse se achavam 
no concurso eleitoral, preparam-lhes o caminho para o Poder, 
e Poder mais forte do que teem tido. 

A Corôa e os conservadores te em seu plano. A · demo-
cracia deve estar em guarda . Cumpre attender seriamente 
ao futuro. 

Não é de reform.as nessas condições que necessitamos; 
outras mais, e importantíssimas, são reclamadas pelo Paiz, 
são reclamadas pelo patriotismo. 

Não é ele Constituinte mystificada que necessitamos, 
mas de Constituinte séría e sinceramente convocada para 
reformas radicaes na Carta outorgada, cujos vícios e de-
feitos, cujos elementos contra a liberdade real do cidadão 
não podem mais ser occultados. . 

A situação do Brazil, a necessidade de reformas livres, 
para sua prosperidade e engrandecimento, as nossas circum-
stancias, emfim, não podem ser melhor definidas do que o 
foram pelo cidadl1o Lafayette. · 

UM Sit. DEPUTADO : -Ouçamos a opinião do Sr. Ministro 
da Justica. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Disse o meu nobre amigo, 
cidadão Lafayette : 

cc Estudai as instituicões dos Estados-Unidos, elbs são. 
diz Chatam, a mais sabia combinação do espírito humano • 
para estabelecer o domínio de liberdade diante do Poder. 

cc As nossab instituições políticas (continúa S. Ex.), 
apenas delineadas na Constituição, receberam o desenvol-
vimento pratico e funcciouaram, com0 se porventura a 
liberdade não fosse, o fim intencional do Estado, mas a 
inimiga abominavel da sociedade, que cumpria ao Poder 
encadear, esmag·ar e aniquilar. O espirito sagaz alcançou 
sequestrar todas as forças vivas elo Paiz nas mãos do Poder 
moderador e do executivo. O Senado totalmente desligado 
do elewqinto popular, pela vitaliciedade do mandato, está 
consti tniclo de modo á ascensã.o das más paixões elo cora-
çã.o humano, e a abafar as tendencias nobres e elevadas. 
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« O Poder judiciário, pobre, abatido, posto na depen-
dencia do Governo. 

« .A liberdade em taes condições é um dom, uma con-
cessão do Poder, e quando ella é uma concessão do Prín-
cipe, já não existe, é apenas uma ficcão legal para · as ne-
cessidades da poli ti c a do Poder. » • 

Tal é a situação do Paiz. E o remedio não póde, e 
.nem ' deve ser adiado. 

Ninguem exprimio melhor as condições do Imperio e a 
necessidade de gTandes reformas do que o meu nobre amigo 
o cidadão Lafayette. 

O S:R. JoAQUIM NABUCO: - É um tratamento republicano. 
UM SR. DEPUTADO: -Não é regimental. 
D SR. SALDANHA MARINHO : - Mas é o que devo a um 

co-religionario. Todo o partido liberal, os chefes . como os 
soldados diziam e affirmavam com sinceridade e vigor, ainda 
no ultimo mez antes da ascensão do Gabinete de 5 de Ja-
neiro de 1878, tudo quanto sentiam, toda a verdade e 
verdade amarga ao Poder moderador, e relativamente as 
derrocadas instituições, com as quaes, nos assusta a Corôa, 
mas de que não parece preoccu par-se. 

E essa ascensão subita, inesperada do partido liberal, 
produzio um espantoso effeito. Vemos hoje endeosado o 
que ainda hontem era energicamente condemnado! 

.A essa transformação de conveniencias, a essa mudança 
de palavras, ao endeosamento do Poder, como agora o 
vemos praticar, bem e ju13tamente se podem applicar as 
seguintes palavras do mesmo amig·o, o cidadão Lafayette : 

« Quando Cesar, de volta do Egypto, onde aniquilara 
os restos do poder de Pompeu, desembarcava em· Brindes, 
já ahi estavam para cortejal-o dttzentos e cincoenta Senadores, QUE 
MEZES ANTES O HAVIAM DECLARADO INIMIGO DA PATRIA. » 

Nestas ihcomprehensiveis condições, Senhores, é inde-
clinavel que os nobres Ministros prestem, claras e francas 
informações, lealmente se expliquem, e tenham a coragem 
de sua nova posição . 

.A mim, e a um grande numero de membros destaCa-
mara, é mister que o actual Gabinete diga o que quer, e 
para onde vai ; diga-nos quaes os seus intentos e o que 
delle exige a Corôa, e o que esta está J'esolvida a con-
ceder. 

Desejo que a. pratica do actual Governo seja tal, que 
convença ao Paiz de que não se trata simplesmente de uma 
transacção do partido liberal com o imperialismo. 
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Desejo isto, Sr. Presidente, no interesse elo propr.i.o par-

tido liberal, onde conto muitas affeições, e ao qual dedi-
quei muitos sacrificios e muito trabalho. 

O partido liberal não póde deixar em muitos pontos, 
ele achar-se em acôrclo comnosco, e cor.venço-me ele que 
afinal esse acôrdo será pleno, porquanto todos almejamos 
a felicidade do Brazil. 

O partido liberal que nf"to pó de ser estacionaria, cami-
nhará até o ponto a que eleve chegar, 

UM SR. DEPUTADO: -Talvez não chegue. 
O SR. SALDANHA MARINHO : -- Não adiantemos o futuro, 

vivamos com espemnça, sejamos perseverantes e lá chega-
remos. 

UM SR. DEPUTADO : -Em condições especiaes deve · sem 
duvida ·alguma chegar lá. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Não neg·ará V. Ex . que a 
aspiração de todo homem livre é attingie a esse desiclera-
tum. Se muitos, ainda receiosos ante certas conveniencias, ou 
temerosos da pratica, nlio dizem francamente o que pensam ; a 
convicção profunda e sincera de que a perfectibilidaele ou 
quando menos a proximidade dessa perfeição politica eleve 
achar-se nesse systema, no qual a liberdade é sinceramente 
definida e real , virá emfim ; e desde logo nenhum liberal 
sincero deixará de cumprir o seu dever. O patriotismo ope-
rará as conversões . 

(H a cl'iversos apartes). 
Não estou negando as bellas qualidades dos nob1·es 

Deputados ; digo apenas, e digo-o intimamente convicto, que 
as nossas aspirações são as mais nobres. Affirmo-lhes, com 
os dados que a experienci a me fornece, que a democracia 
ha de triumphar, ha de conseguir estabelecer-se na sua 
legitima, natureza, comtanto que homens de boa fé a cliri.,-
jam. Se fôr vivo, hei de encontrar-me no acampamento re-
publicano com todos os liberaes sinceros. 

O SR ~ JoAQUIM BREVES: - A republica é a summa per-
feição elas aspirações elo partido liberal. 

(H a out?·os apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHo : -Eu não a estou procla-

mando como acabo de ouvir ; estou pronunciando-me com 
lealdade, e defendendo-me ele arguições mal cabidas, que 
neste momento me são feitas . Attenclo ao:J innumeros apar-
tes que me dirigem. 7 

Digamos mutuamente o que pensamos; tratemos ele mu-
tuamente convencermo~nos. A verdade, afinal, triumphará. 
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Na situação em que nos acham os, Sr. Presidente, posso 
dizer ao · partido liberal o que o illustre Gambeta, esse 
aproveitado discípulo do grande homem da época, o im-
mortal Thiers, disse aos liberaes, seus compatriotas, em 
igual situação : 

« A responsabilidade pesará completamente aos homens de par-
tido, qtw, menos preocettpados do {ntu1·o da patria do qne da sa-
tisfação .de suas paixões pol-iticas occasionaes, teem por stut dete!!-
tavel conducta retardaclo os acontecimentos qtw, apezar de tudu e a 
despeito de todos os esforços em contrario, se realisarão. 

« O paiz, fatigado de int•rigas monarchicas, das quaes tLmas 
são audaciosas e imprudentes e outras discretas e perfidas, tratará 
por sua .tmica iniciativa de melhorar de condição, e de libertar-
se do jugo que lhe pesa. >> 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' {Presidente do Conselh1J) :-
Mas isto é lá. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- E porque não ha de ser 
aqui'? 

Não tenho a velleidacle ele persuadir-me de que tenha-
mos chegado já á época da realisação de um systema adian-
tado como esse ; o que digo, e os de boa fé dirão commigo, 
é que o partido liberal, zelando os seus bons princípios, 
guardando o seu proprio interesse, tratará ele fazer e:ffec-
tiva a liberdade como ella eleve ser considerada, e ass im 
marchará sem temor ao mais leal desideratum nesta terra 
americana. 

Com a propag·anda se educará o povo, e o povo edu-
cado será por força livre, porque comprehenderá os seus 
direitos. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS: - Apoiado ; o partido libe-
ral que se eduque como se não houvesse rei. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Confiamos muito no nosso 
procedimento calmo, desapaixonado e r etlectido. 

Os republicanos no Brazil teem sobretudo assentado o 
seu plano em uma base, que é a r evoluçrw pacifica, a revo-
lução da idéa ; calmos e tranquillos aguardam firmes o 
futuro, salvo circumstancias extraordinarias, salvo a per-
seguição ou outra ql~alquer emerg·encia, que precipite os 
acontecimentos ; esse nucleo ele homens sinceros, ele abne-
gação e ele boa fé se manterá, eJ;l1quanto :puder, em per-
feita paz com a sociedade, em que vive, respeítando as Leis 
do Paiz, em tanto quanto possam ser respeitadas, e até 
que seja conseguida a r eforma desejada. 

Com a consciencia tranquilla, com calma e dignidade, 
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se conseguirá o que almejamos ; e os mais moços do que 
e9- chegarão. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS :- Porque não V. Ex. ? 
O SR. HoRTA DE ARAUJO : -Eu acho os republicanos muito 

accommodados. 
O Sn. FELICIO DOS SANTOS:- Sem duvida que somos; 

basta que não temos ambição, não queremos ser Ministros. 
O SR. GALDINO DAS NEVES : - Basta que a idéa cami-

nhe ; é só o que nós queremos. 
O SR. HoRTA DE ARAUJO : - A posição do republicano 

no Brazil é muito commoda. 
(H a outTos apaTtes). 
O SR. PRESIDENTE:-- Attenção ! 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Tenho dito assás sobre este 

assumpto. 
Vamos á eleição directa, que desejo ver realisada, mas 

em outras bases que não as acanhadas do projecto em 
discussão. 

Quanto a mim, Sr. Presidente, o partido liberal empe-
nhando-se, como o Governo se empenha, para levar a effeito 
o desejo da Corôa, e da fórma porque o tem determinado, 
se expõe a mais uma decepção. 

Examinemos as occurrencias relativas a este o bj e c to. 
E' notorio que o Sr. Barão de Cotegipe achava-se firme 

na idéa da eleição directa, e á testa daquelles que a pro-
clamaram. 

E' tambem notorio que S. Ex., chamado ao Poder, teve 
a missão de obstar a esse desiderat~tm, e de conservar o pro-
cesso eleitoral de dous gráus, conforme se acha estabele-
cido; sabe-se que S. Ex., por obediencia ou por conveniencias 
do seu partido e para que pudesse ser conservado no poder, 
amoldou-se á exigencia. Uma nova fórma de processo elei-
toral, e conforme a vontade. da Corôa, foi promulgada. D'ahi 
a monstruosidade, que hoje é Lei eleitoral do Brazil. 

O SR. HoRTA DE ARAUJO :- Para não ser coveiro do seu 
partido, dizia elle. 

O SR. FELICro DOS SANTOS : -Mas foi enterrado. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Hoje exige-se do partido 

liberal, não positivamente a Lei para eleição directa, · mas 
uma mesquinha Constituip.te para simplesmente referendal-a, 
como a Corôa deseja e o disse no discurso com que abrio 
a presente sessão legislativa (ApaTtes) . 

Negue-o quem quizer ; a verdade é esta. 
Proponha-se a g·eneralidade do voto, para que todos 
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os brazileiros concorram na eleicã.o da representação nacio-
nal, e eu votarei por isso, e com enthusiasmo. 

Mas ao projecto em discussão, nego e negarei sempre 
o meu voto. 

E nem se quer a Camara está habilitada para, com 
perfeito conhecimento de causa, e em materia de tanta 
gravidade, deliberar prudentemente. 

Pela minha parte procurei illus trar-me para poder avaliar 
do merito deste projecto, e em 5 de Março (ha mais de 
IL.ez e meio) requeri que se pedissem ao Governo infor-
mações sobre os seguintes pontos : 

Lo Qual o numero dos elegíveis em todo o Imperio e 
por províncias ; 

2. o Qual o numero dos votantes que sabem lêr, tomando 
por base a actual qualificação; 

3. o Qual o numero dos contribuintes do imposto de pro-
fissão, ·com declaração da média, nos ultimas annos, dos 
que teem satisfeito esse imposto ; . 

4. o Cópia dos trabalhos estatísticos man:lados organisar 
pelo Govemo ou existentes, para formarem a base da elei-
ção directa ; 

5. o Cópia de todas as informações que tenham sido 
exigidas pelo Governo e que orientem o Corpo Legislativo 
para poder adaptar a Lei eleitoral proposta. 

Foram-me negadas essas informações e pelo costumado 
processo indir-ecto do Governo. 

Alguem veclio a palavra sobre esse meu requerimento, 
o qual ficou ipso fa cto adiado, isto é, sepultado no pó da 
secretaria para jámais voltar á discussão e conhecimento 
da Camara! 

Estamos eu e muitos dos meus collegas , senão todos, pri-
vados de informações, e vamos resolver em ma teria que se re-
fere á renda e á qualidade de .saber lêr e esc!'ever', quando se 
ignora o numero dos habilitados em ambas essas especies. 

O SR. HoRTA DE ARAUJO:- Ha um recenseamento. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Sobre renda nenhum. Se re-

correr-mos aos dados estatísticos existentes no archivo da 
secretaria da Camara, vemos que no Imperio a população 
nacional attinge a 8. 419.672 habitantes, dos qnaes 4. 139.362 
são homens e 4.036.829 mulheres. 

De todos sabem ler e escrever 1. 012.087. 
Se dos que sabem ler e escrever ainda aproximada-

mente tirarmos as mulheres, os menores, os in terdictos e 
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os que ni1o tiverem a renda liquida de 4008000, a quantos 
sómente se consentirá que concorram á eleição? 

Quando muito, e calculando por alto dos 8.419.672 ha-
bita;1tes brazileiros, só concorrerílo para a delegação ao 
Poder Leg·islativo talvez 400.000, isto é, cerca de l/20 da 
população livre! 

O SR. ZAMA :-Se dá esta somma, nós alargamos ex-
traordinariamente o direito de voto. 

(H a antros apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO:- A Lei eleitoral que se dis-

cute, Sr. Presidente, poderá assim ser promulgada? 
O SR. ZAMA, dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO ;- O nobre Deputado que me 

dá o aparte convirá commigo que não é de um salto, não 
é com tamanha facilidade que se privará do direito de 
votar uma grande parte da população, que aliás se acha 
na posse dessa prerogati v a política. 

Nrro se tem devidamente tratado ele dar instrucção pri-
maria ao povo. Em relação á população as nossas escolas 
primarias sao em limitaclissimo numero, e entretanto, por 
uma falta elo Estado, por um lamentavel descuido elos Po-
deres publicas, vamos punir o povo, impondo-lhe a pri-
vação ele um direito o mais importante em um Paiz repre·· 
sentativo! 

Porque não estabelecemos, por exemplo, um imposto 
moclico c0:n applicação especial á instrucção publica ; 
porque nrro augmentamos convenientemente o numero ele 
escolas para depois ele alguns annos, se poder com razão 
fazer a exig·eneia que é estabelecida no projecto? 

Nrro podemos assim ele chofre tirar direitos políticos 
de g ue gozam milhares de cidadãos. 

O SR. ZAMA :-E' um meio ele estimular o Governo a 
abrir escolas e o Paiz a se instruir. 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO (Ministro do ImpM'io) :-Até 
á execnção da reforma ha muito tempo para os analpha-
betos procurarem a escola. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Com effeito! 
A tendencia que observo em parte desta Camara é a 

de estreitar demasiadamente o circulo de · votantes, a de 
aristocratisar o ·corpo· eleitoral. 

Além da exigencia de saber ler e escrever, ainda se 
quer mais a renda liquida de 4008000! 

A grande maioria da nação vai ser assim punida e 
com a mais clamorosa injustiça.,_ 
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Pergunto: quem póde no Brazil, a não ser o nco, 
dizer que tem 4008000 de renda liquida? 

O SR. ZAMA :-Isso é verdad8lro, considerado desse mo-
do. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-E' o unico modo de apre-
ciar essa imposição, porque não se define por duas ma-
neiras a phrase renda l·iqttida. 

O SR. HoRTA DE ARAUJO :-A Constituinte ha de explicar 
isso. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- A Constituinte não póde al-
terar a significação das palavras. 

Ora; tirem-se os que não teem essa renda liquida, tirem-: 
se os que não sabem ler, a que fica reduzido o exercício 
do direito de votat· '? 

E' isto liberal'? Os conservadores não o teriam feito 
melhor. Talvez mesmo, nem aceitem tão avultado presente. 

Continuemos com o projecto. 
N elle se mencionam os Arts. 90, 91, 92, 93 e 94. 
Sobre o Art. 95 nem palavra! 
E porque'? 
Não se quer uma Lei liberal ! 
O Art. 95, excluido do projecto, é o seg-uinte (lendo) : 
« Exceptuam-·se de poder ser eleitos Deputados : 
« Os estrangeiros na tnralisados. 
« Os que não professarem a religião do Estado. JJ 

Ora, pergunto : se o projecto é do partido liberal, se 
não é elle apenas da vontade da Corôa, como é que se 
pretere o que de liberal se podia estabelecer'? Como é que, 
tratando-se de reforma constitucional, se mantem a im-
possibilidade de ser Deputado sómente pelo facto de se 
professar relígiil o diversa '? Não é opportuno, diz8Jn os 
nossos homens do Poder, sem duvida para manter a von-
tade da Coroa! Se os Art3. 90, 91, 9.,2, 93 e 94 não pódem 
ser alterados senrto por Constituinte, como o ha de ser o 
Art. 95 por outro meio'? Tudo manifesta o desejo de -não 
fazer uma reforma em sentido verdadeiramente liberal. 

Li no programma do partido liberal a extincção do 
juramento; vi ahi exig·ida a reforma desse Art. 95; e 
quando os liberaes pódem realisar as suas proclamadas 
idéas, as abandonam, e com a maior incon veniencia poli- · 
tica! O nobre Ministro do Imperío, meu distincto amigo, 
sustentou na imprensa estas mesmas idéas, com tanta pro-
ficiencia, com todo o vig·or do seu talento ... 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO (Minist?·o do Imper-io ) :-E não 
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as reneguei; o que não posso · é pretender a sua realisação 
simultanea. 

O SR. S.àLDANHA MARINHO:- Se as nlio renegou, concorre 
para que se não realisem! E' realmente inconcebível! 

O SR. lGNACIO MARTINS :- O nobre Deputado está. fal-
lando em nome do partido r epublicano. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Protesto simplesmente . 
contra o pro~edimento do partido liberal que é contradictorio 
com o se u programma. 

O SR. JoAQUIM BREVES : -Está fallanào em nome das 
idéas liberaes. 

O SR. S.àLD.àNHA MARINHO : - Fallo em nome do bom 
senso e da dignidade política ; fallo em meu nome ; fallo 
em nome de minha consciencia; fallo pelo meu dever, e 
fallo pelo interesse desse mesmo partido liberal, que por 
tal modo se quer aniquilar. 

O SR. GA.LDINO DAS NEVES : - E falla em nome da na-
ção, de que é digno representante. (App lausos nas galerias). 

O SR. SALDA~HA MARINHO : - Ainda paira no meu espí-
rito e deve pa\rar no espírito de todos os liberaes escru~ 
pulosos e sensatos uma grande duvida. Determina-se que 
a Constituinte só se occupe de certos pontos da reforma : 
traça-se-lhe completamente o plano da reforma ; nao se 
consente que essa chamada Constituinte, que é assim en-
gendrada, diga mais do que o que lhe for imposto por esta 
Camara e pelo Senado , nos limites ordenados pela Corôa. 

A quem se deixa então a determinação do numero de . 
Deputados por cada circumscripçao '? Continuará a eleição 
por pro víncias '? E lá se vai o merito da eleição directa ! 
Propala-se que se fará no Senado a concessilo ele ser a elei-
ção por círculos de tres Deputados. 

Protesto desde já. contra semelhante attentado, não é 
só como republicano que fallo ; tomo a defesa elo proprio 
partido liberal, fallo em nome de' todos os brazileiros. 

A eleicllo de tres é a eleicilo dos conchavos e a da 
torpe transacção, é a negação do principio que se procura 
realisar, o ela legitima r.epresentação nacional. 

Decretem a eleição por círculos de tres Deputados, e . 
lhes affirmo .... 

O SR. MARCOLINO MouRA : - Estt\ perdida a eleição 
directa. 

O SR. SALDANHA MARINHO : -Apoiado ; está perdida a 
e~eição directa, a qual não dá o resultado desejado senllo 



- 149-

por districtos, de um só Deputado (Apoiados.) E' só assim 
que teremos representação, nacional. 

O SR. B.ULCÃo : - Ahi está o bello exemplo de 1856. 
O SR. ZAMA: Isto é questão posterior. 
O SR. SALDANHA MARINHo : - Não é questão posterior ; 

é questão essencialmente ligada á da eleição directa : são 
connexas e não podem ser apartadas sem grande perig·o, 
especialmente attentas as tendencias . do Poder. 

UM SR. DEJi'UTADO : -E' questão de Lei ordinaria. 
OuTRo SR . DEPUTADO :-E' o augmento da represen-

'tacão . 
· O SR. SALDANHA MARINHO : - O augmento da represen-

tação é o complr.mento da eleição directa. 
Nesta Lei, se o principal, se a idéa em si envolve con-

stitucionalidade, os accessorios essenciaes tambem assim 
devem ser considerados. 

O . SR. BuLCÃo dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHo : - Se temos eleicão directa 

com circulas de tres, os conchavos apparecem, ás minorias 
fi.caru supplantadas, as opposições nãO conseguirão ser re-
presentadas e a genuína representação nacional desapparecerá 
(Apoiados). 

UM SR. DEPUTADO : -Pois a idéa é de tres. 
0 SR. SALDANHA MARINHO : - 0 partido conservador a 

quererá sem duvida, o liberal a deve repellir : repug·na-
me crer que qualquer ·liberal ouse tanto ! 

Não é, Sr. Presidente, para molestar a quem quer que 
seja ; mas eu declaro, porque é minha opinião assentada, 
que a reducçã:) do numero dos votantes e com tanto ex-
cesso, como se impõe no projecto, constituirá o imperia-
lismo ainda mais poderoso do que actualmente existe. (Não 
apoiados). 

O SR. BuLCÃO :- Ha de produzir o effeito c,1ntrario. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - A experiencia será tre-

menda. O dia de amanhã os convencerá do erro .: fallo como 
quem não tem aspiração neste regimen ; fallo por benefi-
cio do nosso Paiz, e para firmar a prosperidade e garantir 
a liberdade de meus concidadãos (Apoiados). Não armo a 
reeleição, nada quero para mim, e aproveito a occasião 
para, deste logar e com a maior solemnidade, declarar á 
minha heroica província e á benemerita província do Ama-
zonas, que expontaneamente me distinguia dando-me esta 
cadeira na representação nacional, que tenham em consi-
deração as opiniões políticas que professo e das quaes não 
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prescindirei. Se, fallando-lhes com esta franqueza, com a 
lealdade que lhes devo, continuar · a merecer-lhes o seu 

. voto, eu o receberei respeitoso ; mas nllo o pedirei. En-
tendo que a espontaneidade da eleiçao constitue o merito 
real do representante. 

UM SR. DEPUTADO : - Essa declaraci:'!o de V. Ex. foi 
.feita mesmo antes da eleicllo. • 

O SR. BREVES : ·- Hon~a a V. Ex. esta declaraçao. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Senhores, aquelle que mo-

destamente, e sem pretenções, tem agora a honra de vos 
dirigir a palavra, nllo deseja senão a vossa prosperidade. 
Temo da situação actual, não pelos homens que a compõem, 
mas pela experiencia constante dos acontecimentos relati-
vos ao partido liberal, que sem duvida já tem lição bas-
tante para ser mais cauteloso. 

Desde a Constituinte que o partido liberal é victima 
permanente de decepções, exposto a e,c;candalosas mystific~
ções (Apoiados). E ainda desta vez se expõe a ser mystl-
ficado, como sem duvida ha de ser, porque faltou-lhe a 
coragem de impôr ao Poder as condições essenciaes de go-
verno, em uma situação liberal. Desejo estar enganado . . 

O SR. BuLCÃO : - Façamos a reforma, deixemo-nos de 
prophecias. 

(H a ottt?·os apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Infelizmente, para o parti-

do liberal, não é o que digo uma banal prophecia : não. 
Quero apenas dizer-lhe que aproveite as lições tremendas 
que tem recebido. 

Compulse esse partido a sua historia política, attenda 
refiectido ao que ella lhe ensina, e concordará commigo. 

Lancemos as vistas ao passado. Os meus noores cal-
legas, sem11re benevolos para commigo, me permittirão que 
ainda lhes roube alg·uns momentos de attençao, apezar de 
reconhecer-me o menos habilitado (Não apoiados)~ 

Sr. Presidente, quando o primeiro Imperador, compre-
hendendo o perigo em que se achava de governar como. 
absoluto, convocou a Constituinte, reconhecendo assim que 
não podia continuar no Poder sem ser por vontade expressa, 
do povo soberano, reunida ella em 3 de Maio de 1823, diri-
gio-se-lhe nestes respeitosos termos (Lendo): · 

« Os brazileiros que verdadeiramente amam o seu paiz 
jámais tiveram a intenção de se sujeitarem á Constituição 
em que todos não tivessem parte ........................ . 

«Afinal raiou o grande dia para este vasto Imperio, que 
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fará época na s ua his toria : está junta a a :>se mbléa zJam 
constitttir a nação . . . ... . . ... .. . . . . ... .. . . . .. . . ... . .. . ... . . . 

<< Espero que faça is uma constituição sábia e justa, uma 
consti tuição em que os Y.res Po::leres sej am bem div idi dos, 
de - fónna que não possam arrog·ar direitos qu e lhes nfto 
compitam, mas sejam de tal modo org·anisados e harmoni-
sados que se lhes to rue impossi vel ainda pelo clecu eso elo 
temp o, fazerem-se inimig·os ! >> 

A essa allocução respondeu o Presidente ela Assembléa 
em dig nos te rmos : disse elle : 

<< Os talentos , as luzes da Assembléa hão de le van tar 
com t oda a perfeição e sabedoria a compl icada machina 
do Es tado . » ' 

E porque Pedro I, n ão podendo occultar o se u desig nio, 
tive ra a ousadia de faze r uma ameaça, dizendo , « Espero 
que a Constituição que façais nw1·eça a minha imperial ac-
ceitaçcio , » impl'imindo ass im, e desde logo , o caracter de 
subservien te á assembléa Constituin te , essa ousadia t eve 
resposta merecida . 

Foi dada pelo venerando Andrada Machado nos seg·uin-
tes ter mos {Lendo) : 

<< Ning-uem respei ta m ais do q ue eu o Pode1· real na 
monarchi a; tnnto quanto deve ser ?'espeitaclo ; ma~ irmos men-
digar s upplicantes as bases da Consti tuição, nunca o acl mitti-
r ei. Sua lVIage.:;tade póde não aceitar, ning uem o ob rigará : 
m as, se o nfto aceitar, deixará de ser cidadão brazileiro, 
pois que ning uem é obrigado a aceita r u m pacto social, 
com 0 qua l não conc::>rda . » 

Logo q ue se trato u da questão elo véto, u m dos m ais 
illu stres patriotas, membro da Constituinte , pred isse o f u-
turo do Brazi l nestas poucas palav ras : 

<<Este aug usto congresso se rá deste modo uma officina 
de serralheiros, que fabricará ferro s para agrilhoar o 
Brazil. » 

Mas os liberaes representavam então as rans da fab ula, 
n M prescindiram de r ei ! Ti v eram a recom pensa . 

Reunida a Constitu inte , trato u ella ele cump rir o seu 
dever. 

A Pedro I não ag-radaram as idéas liberaes since t·as 
e exeq uiveis : queria Poder absul u to disfarçado, e, á força 
armada, dissolve u a Constituinte , imposs ibilitando assim a 
nação de organisar-se, cvnforme seu 1eg-i ti mo interesse , 
para ser constit uída á vontade do rei e ele modo a ficar 
elle o unico Poder elo Estado ! 

11 
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Outorgou uma Constituiçã.o, essa Carta de 1824, incluindo 
nella o mais fatal dos Poderes, o que se denomina Poder 
moderador. 

Foi a primeira decepção do partido liberal ! Desde 
logo ·O Poder pessoal ficou em solida base constituído. 

Os desmandos desse Poder deram origem á abdicação . 
. Ainda neste acontecimento o partido liberal se deixou mys-
tificar, porquanto, inconsiderado, abdicou tambem, o que 
não podia abdicar, um direito inalienavel, qual o de cada 
um governar-se por sua propria Lei. 

Sem entrar em outros factos que occorreram até 1840, 
vamos á maioridade. 

O-quero já-foi proferido a instancias elos liberaes! Mas, 
que decepção cruel os aguardava! O distinc to chefe, Theo-
philo Ottoni, um dos que mais influíram para esse acon-
tecimento, disse logo após: 

«Mal triumphava a maioridade e já sobravam ra:zões ao 
partido liberal para se arrepender de havel-a iuiciado. Podia 
cobrir a cabeça mesmo no dia elo triumpho. Ainda resoavam 
os vivas da festa, e já o Governo pessoal se inaug·urava. 

« A doutrina do Governo pessoal decorria naturalmente do 
precedente estabelecido. ll 

As decepções que tem soffrido a+,é hoje o partido libe-
ral provém só e unicamente desse Poder. Contra o Poder 
moderador, portanto, devem todos os brazileiros livres as-
sestar as suas armas políticas. 

Tratando-se, portanto, de uma Constituinte, esquecer 
a reforma ela ·Carta de 1824, nesta parte, não é só um 
descuido imperdoavel, é um gravíssimo crime ele leso pa-
triotismo. 

Não é isto aspiração somente dos democratas puros, 
mas o juizo severo elos homens eminentes, de todo o Paiz, 
ele todas as çrenças e matizes políticos. 

Em 1870 dissemos : 
« Nenhum estadista, nenhum cidadão que tenha estu-

dado os negoc.ios publicas, deixa de compartilhar cornnosco 
a convicção que manifestamos sobre a influencia perniciosa 
do Poder pessoal. 

« Todos somos concordes em reconhecer e lamentar a 
prostação moral a que nos arrastou o absolutismo pratico, 
sob as vestes do liberalismo apparente. ll 

E dissemos a verdade. 
Recapitulemus, porem, o que se tem dito do Poder 

pessoal, que é o moderador. 
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Euzebio de Queiroz, monarchista extremado, chefe pro-
eminente do partido conservador, foi uma vez Ministro 
no actual reinado, e não mais consentia em voltar a essa 
posição, apezar das circumstancias e solicitaçoõs reiteradas 
do seu partido. 

« Neste paiz, dizia elle, não se póde ser Ministro duas /I 
vezes. '' 

O SR. CANSANSÃo DE SINIMBU' (Pt·esidente do Conselho) :-Por 
motivo muito diverso daquelle a que V. Ex. attribue. 

O. SR. SALDANHA MARINHO: - O motivo era conhecido 
e se refere ao objecto em questão . 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBu' (Presidente do Conselho) : -
Mas eu sei as razões dessas p alavras. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Entretanto os amigos e co-
religionarios desse d~stinctissimo brazileiro disseram o con-
trario de V. Ex. 

Firmino Silva, dando conta da morte desse conspícuo 
brazileiro, escreveu no Correio Mercantil de 10 - de Maio de 
1868 as seguinteJ palavr.as: 

c< Inopinadamente deixou o Ministerio e se retirou isolada ~ 
mente; e sempre que se offerecia occasião de assumir a gover-
nação, se esquivava com inquietação dos que o conhecia·m. Ha 
convicções tão inabalaveis que preferem o silencio que sufffoca, ao 
desabafo qtte póde pôr em pe·rigo wn principio. ll 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' (Presidente do Conselho) : -
Era preciso conhecer as razões porque o Sr. Euzebio de 
Queiroz assim procedia. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- A razilo era a mesma 
,que outros muitos deram. 
· O SR. SALDANHA MARINHO:- E o Sr. Presidente do 
Conselho tem razão de saber, porque tem estado na esphera 
superior; eu vivo neste mundo geral, so u do povo; não sei 
do que se passa nas altas regiões; mas, .como do povo, 
leio o que vem impresso e que nunca foi contestado, e 
contento-me com isso, mesmo porque entre o povo a ver-
dade é a regra. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS: - O que vem de cima traz 
a anemia das altitudes. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' (Pres1:dente do Cunselho :-
Quando não se a leva de cá para cima. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Contin,uarei na minha ex-
cavação. 

D. Manoel de Assis Mascarenhas, caracter severo e 
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digno, manifestou no Senado o seu profundo desgosto, pelo 
qu e observava, nos seg·uintes termos: 

« Quando a intelligencia, a virtude, os serviços são 
preteridos e postos de parte ; quando os perversos são 
galardoados com empregos eminentes, póde-se afoutamente 
exclamar com Seneca : 

<< Morreram os costumes, o direito, a hmwa, a piedade, a 
fé, e aquilto qtLe nunca volta quando se pe1:de- o pudor. ll 

NabclCO de Araujo, conhecido e pratico no Governo, 
disse na Camara vital ícia por occasiílo da ascençao do 
Gabiqete de 16 de Julho : 

<< O Poder modemdor nfLo tem o direito de despachar 
Ministros como despacha delegados e subdelegados de p olicia . 

« Por sem duvida, vós) nrro podeis levar a t anto a 
attribuição, que a Constitniçílo confere á C,orôa, de nomear 
livrr,mente os seus Ministros; não podeis ir até ao ponto 
ue querer qué nessa faculdade se envolva o direito de 
(a ze1· politica sem a ~ntervençcio nacional, o DIREITO DE SUB-
STITUIR SITUAÇÕES COMO LHE APROUVER. 

<< Ora, clizei-me: não é isto uma farça? Não é isto um 
ve1·~acleiro absolutismo, no estado em q ne se ach am as eleições 
no nosso paiz? Vêde esta sorite fatal, esta sorite que 
acaba com a existencia do systema representa ti v o: - O 
Poder moderador póde chamar a quem quizer para orga-
nisar Ministerios; esta pessoa faz a eleição , porque ha de 
faz el-a ; esta eleição fa:r. a maio ria. Eis ahi está o sys-
tema representativo elo nosso Paiz! ll · 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- Eis a causa de tudo. 
O SR. FELICIO DOS SANTOS :- Pois a pi·oposição mai ,r 

do sorite é a Consti tu içao: sah e tudo · de lá. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Francisco Octaviano por 

mais de uma vez, em artigos publicados na imprensa, 
esc ri ptos com a maestria com que este nosso clistincto 
amigo escreve ... 

O SR. JoAQUIM BREVES:- E' o mais sympathico chefe 
elo partido lib 'Õl r al . 

O SR. SALDANHA MARINHO:- ... manifestou-se sempre 
contra o Poder pessoal, que é o Poder moderador; e quando 
redactor do Con·eio llienantil estig·matiso u se mpre, em termos 
energicos, esse Poder, que se ostenta, e mostrou com pre-
cisão as inco ~veniencias que clelle resultam ao Paiz. 

Sayão Lobato e o mesma Firmino Silva escreveram 
tambem no Correio lliercantil, quando a sua redaccão es-
tava a seu cargo, as seguintes verdades : · 
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« Quem .de longe examinar as instituições brazileiras 
pelos effeitos ela perspectiva ; quem contentar-se em obser-
var o magestqso frontespicio elo templo constitucional. suas 
inscripções pomposas, sua architectura esplenclicla, ha ele 
sem .duvida exclamar- eis aq1ú ttm povo que posstte a p1·úneira 
das condições do p1·ogresso e da grandeza . 

« A.quelle, porém, que um dia estender o campo da 
observação até o interior do edificio, na. esperança de ahi 
admirar a realização elos elementos ele fel icidade de que as 
fórmas ostensivas elo Governo afiançavam, e o regimen da li-
berdade tem desenvolvido eu1 outros lug·ares, exclamará: 
que decepção ! » 

Sob a influencia do Visconde de Camarag·ibe, Pinto de 
Campos e outros monarchistas por excellencia, foi publica-
elo em Pernambuco no Constitucionnl, em 1853, o seg·uinte: 

« O Governo, a nefasta política do Governo do lmpemdor 
foi quem creou este estado desesperado em que nos acha-
mos . .. politica de prosc1·ipção, de corrupção, de venal idade e de 
cynismo .. . um tal Governo não é o da nação pela nação, é 
o Governo do !1nperaclor pelo Tmpentdor . . . A' proporçr.i,o qtte o 
Poder se une nas rnü.os de wn só a naçü.o se desw1e e clivide . >> 

O Diario do Rio de Janei1·o, escripto sob as inspirações 
elo Barão de Cotegi pe, dizia no mesmo armo : 

«Tudo está estremecido : a ordem e a liberdade. Se o 
presente a.ffi.ige, o futuro assusta. » 

O mesmo Diario e sob inspiração do mesmo homem, 
dizia eloquentemente em referencia ás insidiosas palavras-
harmonia dos brazileiros : 

«A. harmonia imposta é a paz ele Varsovia, ou obedien-
cia dos turcos. 

«Não póde haver harmonia entre opprimidos e oppressores, 
entre usnrpadores e usurpados, entre a lg·ozes e victimas. 

« Se os opprimidos supportam chamai-os resignados . 
«Se não promovem a reivindicaçcio, chamai-vos cobardes . Mas 

em respeito a Deus, que tudo vê, não cllarneis hat·moni a 
dos brazileiros o desprezo elas Leis, a dictaclura dis~ar
çada, . a desgraça privada, o rebaixamento da dignidade na-
cional. » 

Silveira da Motta, illustrado Senador, disse : 
« A.s praticas constitucionaes enfraquecem-se todos os 

dias; o regimen representativo tem, levado botes teemen-
dos, a depravação do systema é profunda. 

«No paiz o que ha sómente é a · fórma de Governo 
representa ti v o : a s11bstancia desappareceu. 
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« Tentee-se essa chaga de nossa sociedade; e ve r-se-ha 

que no Brazil o regimen constitucional é uma mém forma-
lidade !>> 

Em outra occasi~o, accrescentou elle: 
« Cheguei á convicç~o de que o vicio não está nos homens, 

está nas instituições. >> 
Ainda Francisco Octaviano, Joaquim Manoel <le Macedo 

e outros, que em 1868 dirigiam o Diario do Povo, publica-
ram um artigo edictorial, em que se leu o seguinte: 

<<São gravíssimas as circumstancias do paiz. 
<<No exterior arrasta-se uma gnerra desastrada . .. 
<<No interior um espectaclo miserando. Formulas appa-

rentes de um Governo livre, tLlt~ma homenagem que a hypo-
crisia rende a·inda á opinião do seculo; as grandes institui-
ções políticas annulladas, e a sua acçao constitucional subs-
tituída por um arbít rio disfarçado. 

<<Para nós h a uma só causa capital, doninante ... esta 
causa não é outra senão a cega obstinaçcio com que desde 
annos, O?'a ás occ tdtas, ora ás claras, se t?'abalha por extinguir 
os partidos legitimas sem cuja acçcio o systema ?'epresentativo se 
trans{ot'ma no peior dos despotismos, no despotismo simtdado. 

<< Cheg·adas as causas a este ponto, está virada a py-
ramide; o movimento parte de cima ; quem governa é a Corôa . .. >> 

Em 21 de Julho do mesmo anno, dizia o mesmo 
j ornal : 

<< Cesar passo u o Rubicon . Começa o período da franque-
za. . . preferimos a franqueza á dissimu lação. 

<<Tínhamos medo do absoluismo atraiçoado que escon -
dia as garras no manto da constituição; absolutismo chato, 
burguez, deselegante. Mas o absolutismo que não teme a 
luz não nos mette medo. >J 

A 24 de J ulho de 1867, o Diario de S. Paulo, orgão do 
partido conservador naquella província, sob a redacção de 
Jo~o Mendes de Almeida, Antonio Prado, Duarte de Azevedo · 
e Rodrigo da Silva, sob o titulo o Baixo bnperio, escreveu 
o seg·uinte : 

(( Haverá ainda quem espe re alguma causa elo Sr. D. 
Pedro II? 

<< Para o Afonarcha brazileiro só ha uma virttLde- o servi-
lismo f 

« Para h omens independentes e s incero3 - o ostracismo: 
pam os lacaios e instrumentos de sua grande politica-:-os ti tu los 
e as condecorações ! » 
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José de Alencar, antes de ser Ministro, escrevia: 
cc O que resta do paiz ? O povo inerte, os partidos e::s:.-

tinctos, o parlamento decahido. >> 
Depois que deixou o Ministerio, e com a experiencia 

adquirida nos conselhos da Corôa, disse : 
<c Ha, com effeito, uma causa, que perturba em nosso 

Paiz o desenvolvimento do systema representa ti v o, fazen-
do-nos retrogradar além dos primeiros tempos da monarchia. 
Em principio, latente, conhecida apenas pot' aquelles que 
penetravam os arcanos do Poder; a opinião ignorava a exis-
t encia desse principio de desOl'ganisação. Por mui to tempo 
duvidamos do facto. 
. ~e Hoje, porém, elle está p~tente, o Governo pessoal se os-

tenta a todo o instante, e nos acontecimentos de cada dia. Pa-
rece que perdeu a timidez ou modestia de outrr'ora, quando 
se recatava com estudada reserva . Actualmente faz garbo do 
seu poder ; e se acaso a responsabilidade ministerial insiste em 
envolvel-o no manto das conveniencias, acha meios de romper o 
véo e mostrar-se a descoberto . 

<c Corno um polypo monstnwso, o Governo pessoal invade 
tudo, desde as transcendentes questões da alta política até 
ás nugas da pequena administração. >> 

Antonio Carlos, o velho, no primeiro armo do actual 
·reinado, na discussão da Lei de 3 de Dezembro, já dizia: 

cc O principio regulador de um povo livre é governar-se 
por si mesmo ; a nova organisação judiciaria exclue o povo 
brazileiro do direito de concorrer á administração da jus-
tiÇ'1, tudo está perdido, Senhores, abdicam0s da libe1·dade para 
entrannos na senda dos povos possuidos f >> 

,. O proprio Barão de S. Lourenço teve a franqueza de 
· dizer no Senado : ' 

cc A força e prestigio, que com tanto trabalho os par-
tidos tinham ganho para o Governo do Paiz, estão mortos. 

cc As provinci<ts perderam a fé no GOVERNO no I IviPllRIO. >> 
E ha quem se atreva ainda a dizer que somos o povo 

mais livre do mundo? Com que pureza de consciencia se . 
affirma assim uma tão manifesta falsidade ! 

A convicçrLO profunda contra o estado de causas . creado 
pelo Poder moderador se teem rilanifestado por mais de 
uma vez no Senado. 

Nabuco, Ottoni, Silveira da Motta, Zacarias, Saraiva, 
Furtado, Octaviano, Souza Franco, Pompeu, Silveira Lobo 
e outros illustres braz ileiros, disseram alli o que pensavam 
contra o Poder pessoal. 
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O mesmo venerando Marquez de Olinda, velho monar-
chista, se inquietava, como elle disse: inn p1·esença do desa-
catttelado procedm· do Rei. 

Esta verdade, Senhores, é reconhecida por todos os bra-
zileiros, e mais ainda, e por dolorosa experiencia, pelos que 
militam no partido actualmente no Poder. 

O illustre orador, que me precedeu, disse na imprensa ... 
O SR. GALDINO DAS NEVES:- Ag·ora é o Sr. Souza Car-: 

valho. 
O SR . SALDANHA MARINHO: - (Lendo): « Fallemos claro. 

Todos os poderes es tão concentrados no t>ncarregado priva-,. 
tivo do moderador e Chefe do executivó. Debalde quiz a 
Constituição que elles estivessem divididos e equilibràdos. 
O modo porque srw feitas as eleições populares, sempre sob 
a influencia dos Ministros, tudo falseia, fazendo dos diversos 
Poderes um só, immenso e arbitraria. >> 

Ainda escreveu o mesmo íllustrado Sr. Souza Carvalho: 
'« Em nenhuma parte póde ser maior do que 'no Brazil 

a dependencia em que tudo c~stá do Soberano. Aqui o Chefe 
do Estado nomeia para .Ministro a quem entende no seu alto 
criterío; preside e exercita o Po~er exec utivo sob a respon-
sabilidade nominal e não effecti Ya dos se us Ministros ; sus-
tenta-os todo o tempo que julga conveniente, com o apoio 
da Camara já eleita por influencia dos Ministros, ou com 
o apoio de nova Camara eleita do me:,;mo modo a se u talante 
depois de uma dissolução. 

« Na pratica o regimen imperial não t em limites . Só 
pode·m re,çistir-lhe os meios revoluciona?·ios. >> 
•••••••••••••••••••••••• •• •• • o ••• ' •••••••••••••• o • o o ~ ••••••• 

« Temos, segundo a phrase de um escriptor, a fónna 
e o, ruído do Governo representativo, mas não a substan cia 
e o effei to. >l 

Ainda, e bem, defin ia o nosso illustre collega o que é 
o Governo ria nossa terra ; attenda a Camara: 

« Partidos e estadistas entre nós não são cartas• do baralho 
político que costumam ser atiradas á mesa segundo as ?'e!]?'as co-
nheciclas do jogo. Pa?·ecem antes ped?·as movidas conforme o jtti:t.o, 
p01was vezes pre-visto e esperado, de OMNIPOTENTE BANQUEIRO, 
que tem a faculdade SEM Ll l\HTES ele ligar-lhes o valo?' e a op-
portuniclacle que lhes attribue no momento. 

« Os lliinisterios hybridos, que sttrgem sempre inesperadamente 
por \ mais habituados que com elles estejamos, não precisam 
de ter a força e o apoio que tl?n part·ido communica aos seus 
homens distinctos ; basta-lhes transigir cmn um dos partidos. 
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« Se o novo Gabinete ncio t·iver rnaioria parlamentar, póde-se 
assegurar qu,e a terá, se do Poder que o nomeou e conse1·va, al-
cançar (}, dissoluçcio da Carnam. ll 

Querem -o mais claro ~ 
Nesta sitqaçao desgraçada; como , tratando-se de uma 

reforma constitucional, os partidos, e esp ecialmente o li-
beral , deixam de exigir a indeclinavel reforma, para ex-
tincção do Poder moderador~ .Pórque ~ Pois não é uma ne-
cessidade reconhecida por todos ~ Mas quem cura clella ~ 
Ninguem ! Todos fogem : porque tam bem seria necessaria 
a influencia do proprio Poder moderador, e o Poder mode-
rador não a quer ! 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : - E' verdade ; chegamos a 
esse becco sem sahida, a esse fundo de sacco. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Pois póde-se negar que o 
partido liberal ha muitos annos propugna, na imprensa, 
nos comícios populares, na tribuna, contra a vitaliciedade 
do Senado ~ Se é isto um grande defeito .ela rwssa org·a-
nização política... , 

O Su. FELICIO DOS SANTOS : - A poiaclo. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- ... podemos preterir o re-

medio ~ Deve o partido liberal, quando trata el e uma Cons-
tituinte, calar-se sobre este ponto principal da sua bandeira~ 

O SR. FELICIO ·DOS SANTOS :- Apoiàdo. . · 
O SR. SALDANHA MARINHO :- O Senado, Senhores, como 

se acha constituído, não 'póde continuar. 
A proposito lerei as seguintes palavras do erudicto Sr. 

Francisco Octaviano : 
« Vence a escola conservadora, ou antes, retrogada, 

nqs paizes onde a monarchia preside ao debate; nos paizes 
onde a razao nacional tem deliberado, clesaffrontada ela 
presença ou da influencia régia, a escola liberal vio 
aceita a sua fórmula. Assim, nas republicas de todo o 
continente anJ,ericano, na Belgica, na Suissa, ni1o se reco-
nhece nem · a experiencia herdada nem a lucidez eterna ll. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS E OUTROS SENHORES:- Apoiado; 
muito bem. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Mas, Senhores, o que po-
demos esperar de reformas constitucionaPs, se aquillo que 
esta na Lei orclinaria é descurado completamente pelo par-
tido que está no Poder ~ Pois o Acto Addicional, a unica 
Constituiçã.o, propriamente dita, que tenws, nã.o abol.io o 
Conselho de Estado ~ Uma Lei orclimiria nilo revogou o 
Acto Acldicional ~ Essa Lei ordinaria não foi pelo partido 
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liberal censurada de um modo inc1s1vo, de um modo até 
violento'? Não propuz nessa casa o restabelecimento do 
Acto Addicional, Lei essencialm ente liberal '? 

O que , aconteceu, Senhores ? ' 
O .projecto até hoje foi esquecido. Foi apresentado por 

mim, não merecia tal-vez por isso grande consideração 
{não apoiados), mas merecia pela idéa que não era de simples 
republicano, mas era essencialmente, e de dignidade do 
proprio partido liberal . · 

Propuz que a Lei de interpretação do Acto Addicio.· 
nal, interpretação monstruosa, e inconstitucional, contra a 
qual o partido liberal tomou as armas, e em campo de 
batalha perdeu sangue, fortuna e vida, fosse revogada; e, 
entretanto, esse projecto foi lançado á margem! (Apartes). 

E o que é a letra desta Constituição morta que temos, 
que só presta para o Poder quando ella lhe serve de arma'? 
(Apoiados). 

Não póde o Deputado ser nomeado Conselheiro de Es-
tado sem que perca o seu lagar, para ser reeleito. 

O SR. FELICro DOS Santos: - Apoiados ; é da Lei. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Isto é da Constituicão. A 

razão é por ser o Conselho de Estado uma corporaç~o po-
lítica ; a Lei ordinaria creou um novo Conselho de Estado, 
mas um Conselho de Estado essencialmente político (apoiados) , 
e tanto que não se póde decretar dissolução de Camaras, 
sem que seja ouvido (Apoiados e' apartes). 

Não estou fcczenclo censura a collega algum (Apoiados). 
O SR. , JoAQUIM NABUDO : -A questão não é pessoal. · 
O SR. SALDANHA MA.RINHO :- Os collegas que foram no-

meados Conselheiros de Estado, eu os distingo e muito 
pelos seus talentos e pelas suas qualidades (apoiados); mas 
declaro á Camara que tenho sérias duvidas sobre poderem 
elles continuar n esta casa sem a reeleição, que alias lhes 
é facílima; desejo que continuem nesta Camara, mas quero 
vel-os aqui com toda a legitimidade. 

O que temos presenciado no nosso Paiz '? O que diz 
qualquer dos partidos sempre que cahe "? Póde um cop1ar 
h oje tudo quanto o outro escreveu h ontem. A;_s opposiçúe~ 
são sempre nos mes mos termos e pelos mesmos -Ú;J.otivos_. 

Quando o partido liberal em 1868 desceu do Poder, 
não escreveu justamente tudo quanto os conservadores ora 
escrevem '? Qual é a razão'? E' que subsiste a mesma 
causa para todos ; é que subsiste um mal permanente que 
aftlig·e a todos os brazileiros em g'eral, a todos os partidos, 
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e que nos aniquilará, se não tomarmos as medidas que 
a conveniencia politica e a dignidade nacional determinam. 

Dizia o grande patriota, o dic;tincto brazileiro, o liberal 
por excellencia, o popular Landulpho, de saudosa memoria: 

<f E a historia dirá um dia a verdade da corrupÇão e o nome 
do coJ'ruptor. )) 

Não presenciamos a celeuma que o partido conservador 
e até muitos liberaes ora levantam contra as candidaturas 
dos afilhados, dos tios, dos primos, dos padrinhos, dos 
genros e dos filhos '? 

O SR. FELICIO nos SANTOS :-Esta é a verdade. 
O SR. S.UDA.NHA MARINHO: -Mas isto mesmo já os liberaes 

disseram dos outros. Aqui está um bello trecho escripto 
pelo meu nobre amigo o illustrado collega Sr. Joaquim 
Manoel de Macedo, em 1869. 

Ouça a camara : 
« Hontem abrio-se na Capital do Irnperio a Assembléa 

Geral Legislativa. O dia foi de inverno, o Jrio intenso 
·enregelava os coracões : a soberania da nacão se escondia 
em nevoeiros, que a não deixavam brilhar. ·o povo contou; 
a rir, as dezenas de parentes de Ministros, que mereceram 
os laureis da designação eleitoral, com exclusão de antigos 
e dedicados conservadores. )) 

Ora, Senhores, o que representamos nós, o que repre-
sentam os partidos do Brazil diante do Poder moderador'? 
Arguem-se mutuamente, acham sempre nos outros os 
mesmos defeitos que tem ! Porque é isso '? Pela nossa 
defeituosa org·anisação. Donde vem o . defeito da nossa orga-
nisaçilo? Vem da não independencia dos Poderes, e essa 
f!J,lta de independencia vem da entidade que a Constituição 
de Pedro I ardilosamente creou como chave e harmonia de 
todos os Poderes (~ipoiados). 

Devemos, porém, esmorecer'? Não. 
Digamos corno Francisco Octaviano : 
(( Quem se recordar das cartas de Junius e da autocracia 

de J o·rge I I I não perderá a esperança de um melhor futuro 
para o Braúl. )) 

E agora que tentamos uma reforma na Constituição, 
e quando podíamos proporcionar á nossa terra um impor-
tantíssimo melhoramento, o mais notavel e geralmente re-
clamado nas suas condições políticas e sociaes ; cruzamos 
os braços e nada fazemos ! 

Senhores! Reduzimos tudo unicamente a satisfazer uma 
meticulosa inspiração. Desgraçado Paiz ! 
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Sr. Presidente, enfermo e por demais fatigado e na 
hora adiantada em que nos achamos, eu me sinto sem 
forças para continuar. Invoco o patrintismo dos liberaes 
ao concluir este meu tosco discurso (não apoiados), invoco-o, 
ainda prevalecendo-me das patrioticas palavras do ·cidadão 
LafuyeUe: · 

, cc Oh ! Não consintamos que pela . nossa inercia raie 
tarde para nós a liberdade. A historia diria da presente 
geração o . que de uma victima perdoada do vencedor de 
Actio disse o poeta nesse triste e pesaroso verão : 

cc Libe1 tas qum sera tamen respexit ~:nertem. )) 
Tenho concluído (Muüo bem ; muito bem. O orador é 

abraçado e cumprimentado por mtt'itos Srs. Dept~tados). 



Sessão de 16 de Maio de 1879. 

Apresentacão do projecto para firn1..ar a in-
depe11dencia do Poder judiciario. 

O Sr. Saldanha Marinho (pela ordem) .: - Occuparei a 
attenção da Camara por tres ou quatro minutos apenas, 
pam a apresentação de um projecto que escuso justificar, 
porque por si proprio se justifica . 

E' um pl'oj ecto cujo fim é constituir a independencía 
do Poder judiciario, necessidade tão palpitante no Paiz, 
quanto sa póde dizer que gTandc somma de nossos males 
prové m da nullifidçãu a que atting·io fatalmente o Poder 
j udiciario, nullificação que resulta da falta de independen-
cia desse Poder. 

A hora do expediente já está quasi esg·otada; eu não 
quero ab usar da benevolencia dos meus collegas; tanto 
mais quanto o projecto tem de ser remettido a um a com-
missão e teremos occasião ele o rliscutir amplamente. 

E' este. o projecto (lê) : 

PllOJECTO . 

A Assembléa Geral Leg·islativa, resolve : 
Art. l. o Os Presidentes das Relacões e do Supremo 

TrilJunal de Justiça serão eleitos annu~lmeute pelas respec-
tivas corporações, podendo ser reeleitos. · 

Art. 2. 0 Nas vag·as de DesemlJargadores serão admittidos 
os Juizes de Direito por antig·uiclade absoluta, sob indicação 
do Supremo Tribunal de Justica. 

Art. 3. 0 Os Juizes ele Direito serão nomeados sob pro-
posta do Supremo Tribunal de Justiça, devendo tambem 
ser respeitado absolutamente o principio ele antig·uidade 
dos Juizes lVIunicipaes, ele Orphrtos, Promotores, e subs-
titutos formados. 

Art. 4. 0 As Relações do Imper io serão divididas em 
classes, e gi·aduaclas de menor para maior , devendo a pri-
meira nomeação de Desembargador ser sempre para a 
Relação de I.• classe, dando-se promoção de -inferior para 
superior, conforme a antiguidade llos respectivos Desem-
bargadores. 
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Art. 5.0• Nenhum membro do Poder judiciario poderá ' 
aceitar cargo administrativo, ou legislativo, sob pena de 
perder o lugar que nesse Poder occupava, e sem direito 
á aposentadoria. 

Art. 6. 0 As licenças aos Juizes Municipaes, de Orphãos, 
Promotores, ou substitutos só podem ser concedidas pelos 
respectivos Juizes de Direito; as destes pelas Relações 
do destricto ; aos Desembargadores pelo Supremo Tribunal de 
.Justiça ; e aos membros deste Tribunal pelo mesmo Tri-
bunal. · 

Art. 7. 0 A não ser por motivo de molestia provada, 
nenhuma licença excederá de tres rnezes, e em nenhum 
caso percebera o licenciado mais do que o seu ordenado; 
e isto mesmo lhe sera diminuído á proporção do tempo 
da licença, até o rnaximo de um anuo, nada percebendo 
dahi em diante, salvo impossibilidade physica absoluta, 
e provada, e neste caso lhe sera abonado sempre o seu 
ordenado. 

Art. 8. 0 Além dos titulas, condecorações ou distincções, 
que positiva e directamente estejam estabelecidas por Lei, 
e para as condições na mesma previstas, e de modo que 
não parta de deliberação arbitraria do Governo, penhum 
membro do Poder j udiciario pó de aceita r concessão, graça, 
titulo, distincçã.o, ou condecoração do Poder executivo, 
sob pena de perda do emprego, e sem direito á aposen-
tadoria. 

Art. 9. 0 Nenhum membro do Poder jndiciario poderá 
ser suspenso do exercício de suas funcções por acto admi-
nistrativo, senão ouvido o Supremo Tribunal de Justiça, 
e concordando este; devendo, dada a suspensão, ser ins-
taurado o competente processo de responsabilidade dentro 
àe 30 dias da data da suspensão, sob pena de ficar esta 
sem e:ffeito. 

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
S. R.- Rio de Janeiro, 16 de Maio de 1879.- Joaquim 

Saldanha Marinho. ('") 
(O projecto é approvado, e remettido a commissão de justiça). 

(* ) Este projecto foi honrado com as assignaturas dos distincto:~ 
Deputados os "Srs. Costa Azevedo, Ruy Barbosa, e Felicio dos Santos. 



Sessão de 19 de Maio de 1879. 

av.Y 
.Re:forma constitucional. 

O Sr. Saldanha Marinho (attenção): -Permitta-me Sr. 
Presidente, que ant'es de entrar na discussão especial do 
projecto, eu me dirija ao nobre Sr. Presidente do Conse-
lho, e dê a S. Ex., satisfação de mim. 

Algumas proposições por mim proferidas no correr do 
discurso que pronunciei na L• discussão deste projecto, 
mereceram reparos de S. Ex., que chegaram até a negação 
absoluta daquillo que eu affirmava! 

Não pude, Sr. Presidente, justificar-me entãó immedia-
tamente ; não pude verificar qual de nós estava em erro, 
porque ilão tiuha presente o discurso de S. Ex., a que eu 
me referia, e em que base a v a minhas asserções ; contãva, 
porém, que tivesse de explicar-me depois que S. Ex. me 
honrasse com a resposta com que eu contava, e que não 
podia deixar de esperar. 

Quando me referi a palavras suas, proferidas nesta Ca-
mara, e das q uaes todos estão bem recordados, S. Ex., 
negando o que eu affirmava, pedio, como que irritado, a 
palavra, e eLl contei com a realisação dessa promessa, es-
perando ser convencido de erro. Aguardei a honra de ouvir 
a S. Ex. 

Encerrou-se, entretanto, e depois de alguns dias, e es-
tando S. Ex. sempre presente, a L• discussão; e S. Ex. 
guardou silencio ! 

Parece que propositalmente quiz mostrar-se sobranceiro 
ao que eu affirmava; parece que se arrependeu de haver 
pedido a palavra; parece que quiz supplantar-me pelo 
desdem. 

Como se enganou S. Ex., que nem sequer refl.ectio em 
que na posição digna que, como sempre, hei. assumido, não 
ha desdem que me toque, nem altivez que me possa humilhar! 

Ainda -se enganou S. Ex., pot·que, . embora eu me 
reconheca o cidadão mais obscuro do meu Paiz (não apoiados), 
tenho, entretanto, assento nesta Camara, occupo, e comin-
dependencla, o lugar de repre;:;entante da uação, e tenho, 
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portanto, direito á plena deferencia de q ualq uet· Se. Mi-
nistro de Estado ... 

O SR. FELICIO nos SANTOS :- Apoiado. , 
O Sn. SALDANHA MARINHO:- .. , porque, emqtumto nós 

aqui eepresentamos ·o povo beazileit·o, uuic:J soberano, os 
nobees Ministros representam apenas a Coi·ôa e os seus 
iú'teresses. 

O Sa. IGNACro MARTINS:...,.- Nrt.o apoiado. 
O SR. JEtWNYMO SoDnÉ :-Só mente a Coeoa, não; repee-

scntam a cGnfiança ela Corôa e elo Parlameuto. Esta é a 
verdadeira cloutl'ina constitucional. 

O StL SALDANHA MARINHO :-Essa clóuti'ina é a que devia 
ser mantida; é a unica que se coaduna com o legitimo 
systema r epresentativo. Assim o ti,vesse mo3 nós .. Está dou-
trina, si em alg·um tempo foi pmticacla neste Paiz, acha-
se na actualidacle s upplantacla pela prepotencia que tudo 
avassalla . O que o nobre Deputado deseja e eu tambem, 
cahio em desuso , e, cligamol-o com franqueza, não está 
em pratica. 

o SR. JElWNil\10 SonnÉ :-Eu entendo que esta. 
O Sn. SALDANHA MAIUNHO :-Senhores , desde que a Cons-

titui cão autoriza norneat· Livremente os Ministros, e desclse 
que a Corôa nomeia permanentemente os Ministros elo Brazil, 
sem attenção ao parlamento e clesclenhando as maiorias da 
repl'esentação nacional, podemos dizer, sem medo de errar, 
que emquanto nós somos os representantes elo Paiz, os 
nobres Ministros são ap~mas os representantes da Corôa. 

O Sn. IGNACIO MARTINS :-Desde qne retirarmo-lhes o 
apoio, elles não sãO mais Ministros. Por consequencia não 
représe ntarn a Col'ôa, representam a Camara. 

O Sn. SALDANHA MARINHO :~ E' ' urna illusão de V. Ex., 
sem. clu vida g·uiudo pelos patrioticos desejos que lhe r eco-
nheço. Reíiicta, porém, en1 tudo · quanto se tem passado no 
Paiz, e mes~:::.o e m ais positivamente no que no presente se 
passa, e reconhecera com summo pezar, que essa boa . theoria 
nã.o passa de um sonhá enti·e nós . Em seg-uida lhe mostra- , 
r e r. 

E nem me custará isso g·ranele esfot·ço, uma vez qu,e 
os meus honrados colleg,ts me deixe m conversar por poucos 
momen tos com o nobre Sr. Pcesidente do Conselho, satis-
faz emlo o dever em que a negativa absoluta ele S. Ex. me 
collocou para com elle e ante o Parlamento. 

O nobre Sr. Presidente do Conselho sabe quanto sem-
pre o tenho acatado . Não vai no que vou dizer nenhuma 
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offensa intencional a S. Ex., n iio é o despeito, não é a má 
vontade que me dirig·em; é o meu dever que actua no 
meu procedimento . Ouça-me S. Ex. com cal ~na , e com o 
seu imperturbavel sangue frio. 

Confrontemos a minha affirmativa, com a negativa de 
S . Ex. ; examinemos o fundamento de tão absoluta diver-
gencia, e sej a afinal dado o triumpho a quem de direito fõt·. 

Suj eito-me ao juizo do Paiz. 
Eu disse , Sr. Presidente, que na situaçilo actual o par-

tido liberal se achava fóra do seu programma, e que o 
Gabinete, q ne ora representa esse partido, prescindil'a desse 
prograrnma, e se encarregára ele uma missão que recebera 
do alto, e que aceitára o Podet• sem condições . 

O chefe da · poli tica, o que a dir·igc, é e deve se t· o 
Presidente do Conselho de Ministros, e desde qne esse 
Chefe nega a sua solicl:uiedade no prbgnirnma, que antes 
havia sido adaptado pelo parti<'lo, a que elle a.liás pet··-
tencia , não é esse o cocligo de principias a que se su-
jeita. Aquelles que o consentem no Poder, subordinnm-se 
sem duvida ás a_lterações desse pt·ogramma, se não é que 
o renegam. 

Essa falta de solidariedade, em pontos capi taes da 
bandeira liberal, foi bem claramente manifestada por S. Ex. 
Embora me fos~e isso contestado, en continúo a affirrnal-o. 
Tenho presen te o discurso profet·ido pelo nobre Presidente 
do Conselho nesta casa e em sessilo de 29 ele Janeiro deste 
anno; e é cot1). as snas proprias palavras, que vou lê r, que 
hei el e provar, á saciedacle, que a contestaçilo cÍe S. Ex. é 
improcedente, e inaceitavel. 

Em relaçrw ao programrne elo paeticlo libet·al disse 
S. Ex . (lê): 

« Não me achava entao nesta Côl'te, ncio fui mtticlo, 
não t·ive mesmo a meno?' inflttencia na elaboraçr.io desse pro-
gramma, mas sempl'e entendi, foi minha intima convicção, 
que se os meus amigos, naqu ella occasi ilo, em Tez ele · fa z~
rem wn programma teia vasto, se tivessem limitado c,o principio 
ela eleiçüo d·ire;ta, ha m.ttito tempo o partülo liberal teria asstt-
miclo a direcçüo elos negoc1:os tmblicos. Queríamos ?1eforma·r o 
mnncl(}, e todos os interesses que se acharam ameaçados 
com tantas eel'ormas, manifestal'arn-se em h ostilidade ao 
'partido. Dah i a difficuhlade com qne temos :uctaclo para 
para alcança t' o tri um pho ele urna só ele nossas idén.s. )) 

E' clat•o que o Sr . ·Presidente elo Con::;elho absteahe; -
pelo menos no pl'esente, de todas as idén.s que foram · 

12 
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adaptadas e consideradas de principal empenho liberal, e 
tão imprescindíveis, que no peogramma publicado em 1868, 
e sob as respeitaveis assignaturas dos mais eminentes 
chefes, se concluía com as celebres palavras-Reformas ou 
revolução f 

Entretanto, hCJje apenas se consente na eleição directa; 
e S. Ex., citando Bright, concordou com este no - odio aos 

· programmas. 
Na verdade antes não tel-os. 
De ha muito tempo o partido liberal exigia como ga-

I"antia para sua estabilidade e como base de governo pelo 
mesmo partido, reformas como as da Lei de 3 de Dezembro, 
da Guarda Nacional, e outras muitas ; e sempre que tive..: 
ram o Poder se acharam na impossibilidade · de realisal-as. 

O SR. JoAQUIM NABUCO : - Os conservadores realisar am 
essas idéas e só nos deixaram a eleição directa. 

O SR. J ERONY:M:o SonRÉ E ouTROS SENHORES : - Ni:ío 
apoiado. 

O SR. JoAQUIM NAnuco: -A emancipação dos escravos 
a realisaram como nós a queríamos. 

O SR. JERONYMO SonRÉ; - Como nós não queríamos é 
. que elles realisaram. 

O SR . SALDANHA MARINHO :- O meu nobre amigo que 
me dirigio o aparte diz que as reformas que o partido 
liberal queria, o partido conservador as executou . 

O SR. JoAQUIM NABUCO: -Parte. 
O SR. SALDA HA MARINHO :- Mas S. Ex . concordará 

commigo em que o partido conservador, comprehenclendo o 
seu interesse, e podendo, como sempre · póde, harmonisar 
os seus planos com os desejos da Corôa, apressou-se em 
transformar em leis suas, e a seu paladar, o que em these 
se dizia liberal. O partido conservador aproveita-se sempre 
das dccasiões que se lhes offerecem, para quebrar as armas 
aos seus adversarios . Tanto fizesse o partido liberal no 
Poder. 

Este partido vive receioso sempre de poder realisar 
qualquer de suas idéas. Está sempre sob a pressão dos 
~bstaculos qp.e directa ou indirectamente lhe vem do alto. 
E por issu que jámais deveria aceitar o Poder senão com 
sua. bandeira desfraldada, e impondo as suas condições de 
Governo, e não como agora . 

A esse I"espeito lemb-ro-me ainda, e ainda satisfeito do 
meu procedimento, o que se passou entre mim e o direc-
torio liberal de Pernambuco em 1870. 
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É occasião azada de referir · essa occurrencia, mesmo 

porque eu desejo que não seja esquecida, para que em todo 
o tempo me julguem os políticos sinceros e justos. 

O illustre directorio do partido liberal de Pernambuco, 
minha nobre província, dignou-se eleger-me seu delegado 
junto . ao centro liberal nesta Côrte. 

Comprehendia eu, e me parece que justamente, por-
que os factos teem vindo em justificação ele minhas previ-
soes, que a attitude d0 partido devia ser franca e corajo-
samente manifestada; eu, depois de mencionar diversas 
reformas pelas quaes devíamos pugnar com esforço, .disse 
ó seguinte : 

<< Na situação em que nos ·.achamos, pois, deve o par-
tido liberal caminhar afo uto para as reformas reclamadas, 
como seu fim principal, e para o Poder só como meio ; 
devendo compenetrar-se de que, ou as obteremos de uma 
vez e em systema bem organisado, ou nada conseg·uiremos. 

<< Nesta convicção, a:ffirmo a VV. EEx. que _ nas idéas 
que acabo de mencionar, realisaveis por qu alquer meio 
possível, eu continuarei a militar na política do paiz. 

<< Me persuado de que não me acho isolado neste 
campo, que reputo de honra do partido liberal; mas si 
por ventura assim não é, e si os nossos pensadores, os que 
entendem que o bem publico consiste apenas na posse 
simples do Poder, reprovarem o meu procedimento, re-
signar-me-hei ao ostracismo, a que aliás ja me con-
demnei. · 
. << Nestes termos, e para bem representar ante o centro 
liberal, o partido desse nome de nossa heroica província, 
é mister que VV. EEx., consultando ahi o mesmo pli.rtido, 
mé declarem si cumpre manter e sustentar as doutl'inas 
que estão inscriptas na bandeira que adopta. 

<< Si VV. EEx. entenderem que não lhes posso ser util 
em tal sentido, clig·nar-se-hão dispensar-me da commi:;são 
com que me honraram. 

<< Não sei representar contra convicçiJes profundas que 
nutro, e menos illudil-as por ephamero in teresse occasional. >> 

Os meus nobres amigos de Pernambuco entenderam 
·que eu desejava de mais, si bem que não discordass (3m 
nos princípios em que eu lhes fazia constar a minha 
profunda fé política. 

Responderam-me, dizendo que se sujeitavam ao pro-
gramma do centro, e entre op.tras considerações com que 
me honraram, teve para mim muito peso a seguinte: 
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<< Que o dil'ectorio do partido libet'al · de Pernambuco 
não ·repelti(], as minhas aspi1·ações libemes, mas, que entendia 
que todas iriam tendo a sua opportunidade de reali-
sacão . » 

· Se não nos achavamos nas condicões de realisar as 
nossas ideias, nem por isso a propagandá devia ser preterida. 

A celebre evasiva da - opportuniclade - veio contrariar 
o meu pensamento ; e eu não podia aceitar um posto de 
obediencia passiva, com .Preterição de meus principias. 

·Foi-me, pois, impossi vel aceitar o honroso mandato. 
Os meus amigos entendiam que devíamos abafar al-

gumas ele nossas muito especiaes e caracter1sticas idéas, 
e eu entendi que devia manter e sustentar tudo quanto 
é imprescincli vel ao credo político de liberal sincero . 

E nessa occasião disse eu aos meus amigos : - si v.ão 
pugnarmos com força, com energia, e francamente , pelos 
nossos princípios, seremos por força illudidos pelo partido 

, conservador e pela Corôa, 
Cumpre-me, Senhores, dizer-vos com franqueza, com 

lealuade, e pedir-vos que não leveis a mal a minha ru-
deza, que é sincera; - eu não confio no alio Poder do Es-
tado, no Poder irresponsavel, sempre que estivel'em em 
lu c ta as icléas liberaes. ·O estaciona rio, senao o retrogrado, 
é a sua aspiração (Sensação) . 

E' doloroso dizel-o, mas é a verdade intima, é a ver-
dade que devo ao meu Paiz. 

De feito, o partido liberal manteve-se com o seu pro-
gramma já annunciado em 1868, mas sempre receioso de 
se fazer valer amplamente pelos seus princípios, por esse 
mesmo programma, pela sua legitima bandeira (Não apoiados). 

Ninguem o póde negar conscienciosamente . 
Os conservadores apenas obtiveram o Poder, que dis-

cricionariamente lhes foi entreg·ue, certos de que g·ozavam, 
como g ozam, t.le plena confiança · da Corôa, vieram ao 
campo liberal, apossaram-se da bandeiea desse partido, 
rasgaram-a, e com alguns farrapos, que aproveitaram, con-
cederam-nos, sempre em harmonia com a Corôa, qtw não os 
julgou incomp6tentes, as reforma:> mancas e incompletas, que 
conhecemos (Apo iudos) . 

Tudo quanto eu disse aos meus nobres amigos de Per-
nambuco em 1870 realisou-se ! 

Estou justificado e elles convencidos de que não pro-
eedi para com elles senão com a verdade, com a fran-
queza, com a lealdade que lhes devo . 
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A Lei de 3 de Dezembro, Senhores, era um ponto es-
sencial contra o qual as vistas liberaes se dirigiam. O par-
tido liberal esteve no P oder muitos annos, mas a Lei de 
3 de Dezembro foi conservada, não porque a maioria desse 
grande partido entendesse que nrw era conveniente a reforma 
dessa Lei, mas porqne elle nunca pôde realisar as suas 
idéas, as · legitimas ]déas liberaes; pelo estorvo que sempre 
encontrou, ora no Senado, ora na Corôa. 

E a lição ainda lhes não apr::Jveitou! 
O SR. FELICIO nos SANTOS:- E' que na Constituição não 

cabem dous partidos, i'Ó cabe um. 
O SR. JoAQUIM NABUCO :- A prova de que cabem clous 

é que ha tre:s. 
O SR. SALDANHA MARINHO; - Deixemos, porém, este in~ 

cidente a que fui arrastado pelos apartes com que me 
honram. Não podia deixar sem reparo algumas propo · 
sições que ouvi. 

Vou continuar no que tinha a dizer com -r elação ao 
nobre Sr. Presidente elo Conselho . 

No meu anterior discurso eu disse que o partido liberal 
não apresentara o seu programma ao subir agora ao Podei', e 
que o nobt·e Presidente. elo Conselho, longe ele apresentai--o, 
ou pelo menos exigit· a execução claquelle qne n o Club 
da Reforma se adaptara ultimamente , limitado , mas sob a 
denominação importante de prograrnma governamental, aceitara 
a imposição que a Corôa lhe fizera, para só e unicamentr 
encarreg·ar-se da reforma eleitoraL e com a clausula ex-
pressa de ser feita por Constituinte . 

Foi-me isso contestado ! 
Firmava-me, porém, nas palavras ele S. Ex. , que, re-

latando . o que se passou quando chamado pela Corôa, 
disse, (lê ) : 

« Na casa do respei tavel e saudoso co-religionario o 
Sr. Nabuco de Araujo, suscitei esta questão:~ se me fos s:O) 
dada a incumbencia de organisar o Ministerio, ele que 
modo proporíamos a reforma eleitoral '? A resposta, Senhores. 
foi q ne seria inPpcia, s1: o partido liberal, chamado ao Pode?', 
fizesse questão de fórm-n a este ?'espeito . J> 

Parece que só se quet·ia o Poder, e aceitava-se tudo! 
(Apoiados e não apoiados). 
Disse aind a S . Ex. (lê) : 
« Foi depois de ter ou v ido a esses amigos que me 

apresentei perante a Corôa. A Corôa fez-me a h onra de 
dizer que, tendo reconhecido a opportuniclade de se nalisar a 
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eleição directa, entendia que esta missão competia ao partido li-
beral, por ter sido que1n a inscrevera no seu programma. » 

A opportunidade foi apreciada e resolvida só pela 
Corôa! -

E o partido liberal, ou os homens que foram chama-
dos, nada exigiram, e se encarregaram ápenas de cumprir · 
o que lhes era determinado ! Das paiavras de S. Ex. 
ninguem pó de tirar outra illaçllo. 

Parece-me que não entendi mal as palavras do nobre 
Sr. Presidente do Conselho, em vista das quaes ninguem 
se poderá illudir, de que se limitará a acção desta Ca-
mara , unicamente á decretat· a Lei em discussão , o 
que tanto é mais certo quanto sabemos, pelo que se ob-
serva, que o nobre Presidente do Conselho, se acha inves~ 
tido de tanto Poder, de tanta ·força pela Corôa, quanta, 
se nllo nos illude a memoria, gozou o Marquez de Paraná, 
si é que chegou elle a collocar-se tão sobranceiro como o 
actual Sr. Presidente do Conselho se tem manifestado. 

Affirmamos que nenhuma outra medida se traria, e 
nenhuma outra idéa do partido liberal seria tratada por 
esta Camara, pois que o Governo o nllo permittiria. 
Foi-me isto contestado e com forca! 

Entretanto, o Sr. Presidente do Conselho disse nesse 
seu discurso (lê) : 
· « Conseguida ella, (a Reforma eleitoral, e que tem de 
ser feita pela Constituinte, note-se bem), hei de me esforçar 
para fazer todas as outras que constituem os artigos po-
líticos do nosso programma. >> 

Para ser mais explicito, e melhor firmar a disposição 
em que se acha, disse ainda S. Ex. (lê): 

cc Portanto, declaro solemnemente á Camara que, pela 
minha parte, o que farei é aconselhar á Corôa a dissolução da 
Camam, desde qtle tenhamos conseguido fazer app-rovar este projecto 
de lei, e logo · que tenhamos os meio?. de Governo. >J 

Como é, pois, que se nos affinna que esta Camara se 
occupará ainda de realisar outras idéas do partido liberal'? 
Passando este projec to, e votadas as Leis annuas, o Governo 
dará por finda a mis'são desta C amara, elle a dissolverá, 
conforme a promessa, que é de crer, já tenha da Co-
rôa. 

Para que, pois, illudir-nos '? 
Hade ser depois da dissolução que havemos de tratar 

das outras medidas'? 
Como t udo isto é edificante ! 
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Tambem fui · contestado quando disse que S. Ex. nos 

havia affirmado, que o partido liberal não tinha subi<i9 
pela força do seu direito 1 Contestaram-me quando affir-
mei, seg·undo as palavras de S. Ex., que o Poder lhe 
veio ás milos s6mente porque o Imperador o guiz, e de sua 
alta iniciativa. 

Mas as palavras de S. Ex. das ·quaes eu tirei essa il-
laçi1o muito logica, muito natural, são estas, (lê): 

« Senhores, é p~·eciso confessal-o, não devemos ill udir-nos ; 
nossa victoria não foi obtida pela força das nossas m·mas. 8-i su-
bimos ao Poder, não foi porqtw vencessemos no8 comicios ou no 
Parlamento ; foi pm·que os nossos adversarios naufragaram. >> 

Uns foram expulsos do Poder, outros entraram para 
elle, nilo pela victoria das idéas, mas pela vontade sim~ 
ples e absoluta da Corôa l 

E estamos em Governo representativo l 
O que é, e para que flerve o Parlamento'?! 
Coube ao nobre Sr. Presidente do Conselho dizer claro 

ao Paiz, o que já estava tristemente no espírito- de todos ! 
Ha um escolho em que todos os partiçlos naufrag·am, 

escolho perig·oso, porque não está com certeza marcado 
na carta política. Este escolho é a Corôa, e que ainda na 
viagem a mais prospera surge quando menos se espera, e 

· esphacela o pobre barco, que se suppunha em viagem pros-
pera e em mar de rosas. 

E é este o system~ representativo do Brazil. S. Ex. 
ainda foi mais long·e, para firmar melhor o conceito de 
que por esta Camara, e nesta Legislatura nada se poderá. 

\ fazer. · 
Disse S. Ex. (lê) : 
<< Si, pois, não vencemos com as proprias armas, si apenas 

vencemos pela força de uma idéa que se tinha reconhecido 
opportuna, perg·unto á Camara dos Srs. Deputados : com 
que direito ago1·a havemos impór á nação as nossas proprias 
opim.ões liberaes em outros nsst~mptos, · antes de ser sobre ellas 
competentemente consultada a opinião publ'ica ? >> 

E esta Camara vem de uma eleicão feita no domínio 
do actual Governo, e depois da subid~ do partido liberal, 
si é que este partido subio ! 

Mas S. Ex. entende que a consulta só se poderá fazer 
por meio da eleição directa; e portanto as medidas que 
tendam a· realisar as idéas liberaes, só então poderão ser 
propostas e adoptadas ! 

Para melhor firmar a · sua deliberaçílo, senilü a delibe-
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ração da Corôa, S. Ex. até invocou os sentimentos de ge-
nerosidade elo partido liberal ! 

Neste sentido disse S. Ex. (lê) : 
« Nã.o seria falta de generosidade, pelo menos da _parte 

do púticlo liberal, si, ganhando o Poder pe(o natl{ragio dos 
adversarios, quizesse hoje impor á nação as stws proprias opi-
niões, sem qtte sobre estas se tenham todos manifestado ? 

O SR. CoSTA AzEvEDO :-Mas nós nã.o representamos a 
nacã.o? 

• O SR. SALDANHA MARINHO : - O Governo, que presidia 
a nossa eleição, entende que nã.o ! . 

Se o Paiz elegeu libeeaes para esta Camara, 1:pso facto, , 
autorisou-a a fazer effectivas as idéas elo programma co· 
nhecido. Quando se proc-edeu á eleição não se disse que os 
Deputados teriam uma missã.o limitada. A convocação foi 
nos termos geraes. 
· Tenho assim liquidado as minhas asseverações, e as 
negações do Governo, em vista das quaes, suppuz me ter 
eng·anaclo. 
· Recorri ao discurso de S. Ex., e verifiquei não ter 
avançado nenhuma falsidade, nem aventurado qualquer 
inexactidão. 

Principiei queixando-me da falta de resp osta de S. Ex. 
Não o teria feito si S. Ex. não tivesse pedido a palavra; 
mas tendo-se compromettido · assim a responder-me, e não 
me dando já Ih ais essa honra, figurou -se-me que S. Ex., 
collocado tã.o alto q-uanto se acha, 'entendia que era descer 
·muito para vir até a um representante da nação. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' (Presidente do Conselho):-
Não tem razão, a discussão continúa, e hei de responder 
ao nobre Deputado. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E tanto mais razão tinha 
para resentir-me, quanto estavamos ambos em posse inve-

. terada ele reciprocamente nos respeitarmos, tratando nos 
sempre com maxima cordialidade e distincção. 

E a falta de S. Ex. não offendia a mim sómente, 
mas á Camara toda. 

Mudemos de assumpto. 
Antes de entrar na discussrw propriamente do projecto, 

eu desejava uma declaração da parte do Governo, e bem 
explícita, sobre sua opinião relativamente a um ponto im-
portantíssimo. Pergunto :-A Constituinte que tiver de se 
reunir em virtude desta Lei póde ser dissolvidfl. pelo Go-
verno ? É da natureza de sin:iples legislatura ordinaria ? 
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Si as tendencias e Resoluções dessa CamariL dP.si=i:gradarem 
ao Poder, essa Constituinte terá a sorte da primeira, e não 
pod-erá decretar senão o que fõr elo agrado, e por ordem 
do Governo? 

'O Sa. JoAQUIM NA.Buco:- Está prevenido com o orça-
mento de 18 mezes. 

O SR. CANSANSÃO DE SmrMnu' (Presidente · do Conselho) : -
Está prevenido na Constituicão. 

O SR. SALDANHA MARINHO : -Em 
não prevenido na Constituição, cuja 
conforme as circ umstan c ias, clesej o 
Governo. 

todo o caso esteja , ou 
in telligencia é sempre 
franca cleclâração do 

o SR. JOAQUIM NABUCO :-o' sr : Ministro elo Imperio 
era o unico que quel'ia limitar o direito de dissolução . 

O SR. SALDANIU MARIHO:- Si a Camara constituída 
ficar á discrição do Governo, e puder ser clissol vida, per-
derá toda a importancla, todo o conceito, e a precisa 
força moral para desempenhàr a sua missão ·; S(3rá consti · 
tuida simples instrumento elo Poder moderador, e a tal 
reforma se fará ao paladar desse Poder. Sem duvida de 
outro modo não a teríamos pela vontade ela Corôa (ilpoiados 
e não apoiados ; apartes). . 

Acabo de 01,1 vir que poderá ser disso! vida, si fõr revo-
lucionaria. A juizo ele quem? pergunto eu; sem duvida a 
juizo elo Rei ! 

No Bmzil, emquanto às cousas permanecerem no triste 
estado em que se acham, emquanto tivermos Poder mode-
rador o este intervier, como intervem, em todo os negocias, 
na intenção de manter o seu domínio, será Bempre con-
siderado revolucionaria tudo quanto fõr leal e sinceramente 
liberal (Apoiaclos e nt'io apuiados). 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : - Tudo quanto não fõr sa-
tísfaçrw ele compromissos. 

O SR. SALDANHA MARINHO : -Havemos de ser sempre 
considerados revolL1cionarios, até mesmo quando pedirmos 
com empenho, com energia, essas mesmas reformas que 
estilo adaptadas no prog·ramma iiberal. 

Na l.• di.scussilo eu fiz as considerações que devia em 
relaçrto ao conteúdo do projecto. Dei a minha opinirto sobre 
a exclusão dos analphabetos, bem como pelo que pertence 
ao censo. Estão conhecidas, portanto, as minhas idéas a 
respeito, e escuso de repetil-as. Tratarei ele especies novas, 
e que desejo vêr inseridas no projecto, corno esseeciaes e 
necessarias. 
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Começarei pelo Art. 95 da Constituição. Nesse artigo 
são excluídos da representacão nacional os estrngeiros 
naturalisados, e os que não professarem a religião do Es'-
tado. 

A reforma dessa parte da Constituição é reclamada ge-
ralmente. 

Mando nesse sentido uma emenda nos seguintes termos: 
« Q·ue a Constituinte tenha em vista igualmente a re-

forma do Art . 95 da Constituicão. '' 
O SR. IGNACIO MARTINS:- Êsse sómente é muito carac-

terístico. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Ha engano do nobre De-

putado - não disse sómente, e sim igualmente. Indico na 
emenda apenas . o artigo, dando-lhe o desenvolvimento no 
meu discurso, porque seria contradizer-me com os princí-
pios que :;Ldopto nesta ma~eria, que sfio de indicar sim-
plesmente os artigos á Constituinte e deixai-a em plena 
liberdade, no modo de resolver a reforma. Nilo sendo assim, 
nllo teríamos Constituinte, e sim apenas uma simples refe-

. rendada da vontade de quem a constitue. 
O SR. IGNACIO MARTINS :-E' como a Constituição quer. 
O SR. GALDINO DAS NEVES :-Não é tal. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Um conservador enragé não 

ma mais longe que o nobre Deputado. 
Eu proponho a reforma deste artigo, especialmente para 

que os brazileiros acatholicos tenham possibilidade de ser 
eleitos Deputados; bem como para que tenham este mesmo 
direito os brazileiros naturalisados (Apoiados). 

Senhores, a naturàlisação entre nós, como ella está. 
estatuída, é antes um mal do que um bem para este Paiz. 
Ninguem nas condições de vantagem para o Beazil, dei-
xará os fóros mais nobres de cidadilo no seu Paiz para 
adaptar um que lhe nega direitos políticos dessa ordem, 
e que apenas lhe offerece a hospitalidade e alguns encarg·os, 
só onus . Necessitamos dar ao que se quizer natura-
lisar entre nós a mesma posiçilo de quo gozam os nas-
cidos no Brazil. 

O SR. FREITAS CouTINHO :-Nós já somos tilo explorados 
pelos estrangeiros ! 

O SR. FELlCIO DOS SANTOS:- E' por isso mesmo ; é por 
nilo termos uma boa Lei de naturalisacilo. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Como "ia dizendo, é tilo 
manca a naturalisação como ella está permittida entre nós, 
que um estrangeiro de certa ordem não quererá perder a 
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sua patria, com todos os g-ozos poli ticos que nell a tem, 
para adquirír por patria o Brazil, onde só poderá 
cheg-ar á g-uarda nacional, ou jurado, ou ter alg·um em-
preg-o publico ... secundaria e sem importancia. 

Uu SR. DEPUTADO:- E sempre debaixo de suspeita. 
O SR. SaLDANHA MARINHO:- Em g-eral, nenhum estran-

geiro de elevados sentimentos e de nobreza de caracter 
quererá perder a sua patria natural, para vir aqui ser 
apenas um cidadão, podemos dizer, incompleto. Temos visto 
muitas vezes o empenho de alg-uns estrangeiros para na-
turalisarem-se ; mas não o fazem senão como urha neces-
sidade occasional, e alguns até sómente para libertarem.:se 
de seus consulados. 

O estrangeiro aqui, de algumas habilitações, requer 
a naturalisação, como a temos, só por necessidade, e com 
vistas em algum emprego publico. A naturalisação espon-
tanea de estrangeiros de certa ordem não a teremos, em-
quanto lhes não offerecennos as mesmas vantag·ens de que 
gozamos. 

Senhores, áquelle que quizer perder as g·arantias que 
lhe são dadas em sua patria, para vir collaborar comnosco 
no desenvolvimento das letras, das artes, das industrias, 
concorrendo assim ' para firmarmos a riqueza e prosperi-
dade publicas, devemos dat· tantas g-arantias como àquelle 
que nasceu no Paiz (Apoiados). Desde que o estrangeiro 
procura o nosso Paiz como patria, deve ser tão brazileiro 
como qualquer de nós (Apo·iados). Por que razllo havemos 
de fechar-lhe as portas do Parlamento'? E que escrupulos 
poderá · haver hoje em admi ttir que os brazil eiras natura-
lisados tenham entrada no Parlamento, quando nós sa-
bemos que isto nllo nos póde servir nem do mais futil 
arg·umento, desde que ning-uem . teve escrupulos no prin-
cipio do Imperio em collocar no lug-ar de chefe do Estado 
um cidadão que não nasceu no Brazil '? (Apc·Larlvsj. 

O SR. AFFONSO CELSO (1Jf·inistro ela Fazenda) : - Era tão 
brazileiro como os que nasceram aqui. 

O SR. CANSANSÃO DE SrNIMBU' {P1·esidente do Conselhoy 
Então era o mesmo territorio unido. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Mas foi necessario o § 4.• 
do AJ:t. 6.• da Constituição, e o l.• Imperador foi quem 
o fez. 

A simples declaração ela independencia dividia os dous 
paizes, e o 1. o Imperador era brazileiro do § 4. o 

Senhore,,, as questaes de relig-ião, para influírem nos 
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direitos dos cidadãos brazileiros, actualmente chegam á 
iniquidade. Nós, , que elevemos todos pugnar pela mais 
plena liberuade de consciencia ; nós, que devemos consi-
derar igualment e todos os cultos ; nós, que devemos . res-
peitar todas as crenças e não podemos entrar no intimo 
da consciencia de ninguem ; como é quA ainda fechamos a 
porta do Parlamento a ciclaclaos brazileiros que nasceram 
no Brazil, que não teem outra patria senão esta; mas que 
beberam o veneno ao nascerem, e seguem uma religião di-
versa? 

O Su. GALDINO DAS NEVES :-Essa questão nem é reli-
giosa. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-E' sem duvida uma questão 
altamente política. 

Como é que, tratando-se ele uma Constituinte para a 
decretação de um processo eleitoral, em grandes vistas, ex-
plica-se de modo satifactorio o facto, que direi anormal, 
de ser repellida a idéa de poderem os acatholicos ser eleitos 
Deputados, e repellida com tanta força, que o Ministro que 
a propoz o illustre Sr. Silveira Martins, teve de deixar o 
Poder, sendo S.' Ex. acompanhado pelo mesmo motivo pelo 
nobre ex-Ministro elos Negocias Estrang·eiros ? Não vieram 
élles ambos a esta Camara declarar os motivos da sua · 
retirada do Gabinete? Deram-nos por ventura outras ra-
zões? Não. Emquanto o Sr. Silveira Martins affirmava isso 
o seu nobre collega, no Ministerio e na sabida do Minis-
teria, louvava-se em todas as razõ~s de S. Ex. 

(Trocam-se diversos apartes). 
O SR . SALDANHA lYIARINFIO: -'-Diz o nobre Deputado que 

nem todos acreditaram que esse fosse o motivo real da 
sahida ; mas a nós, que estamos de boa fe, não é dado 
acreditar senão no que se affirma com visos ele seriedade 
no Pa rlamento; si ha outro motivo occulto, que só póde 
ser conhecido naquella.s alturas, e pelos que estão nas 
graças do Senhor, alturas a que não cheguei e não posso 
cheg·ar por circumstancias conhecidas, e que me honram, 
não sei como devamos julgar elo que se passa entre nós. 
Enténdo que a verdade está com o Sr. ex-Ministro ela 
Fazenda quando nos deu o motivo ela sua retirada. Pelo 
menos . elevemos crê r. na sua sinceridade. 

Creio, com o meu nobre collega, que o qne se diz 
aqni é muito diverso do que o que se pass::t em S. Chris-
tovrto. Os factos nos fazem estar ele sobreaviso contra as 
informações politicas que veem elo alto. 
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Quando tivermos Ministros que venham do paço im-
perial dizer ao Parlamento como as causas realmente alli 
se passam, taes e quaes; entendo que este Paiz melhorará 
de condições. Ha entretanto uma causa que nos tem muito 
prejudicado, e a todos os .partidos, como até as mais nobres 
aspirações políticas, é o que se chama -reserva das con-
veniencias . . . 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : -Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- . .. convenieMias que matam 

todos os partidos, todas as tendencias nobres, e até todos 
os brios . 

Deixemos, porém, de parte esta miseria, ·que é pena 
continuar a ser professada e com o maior escandalo. 

Continuando a tratar do ponto em que estava empe-
nhado, direi que, segundo a minha COilVicção, ·no espi-
rito desta Camara eleve estar assentada a icléa ele abrir as 
portas do Parlamento tanto aos br.azileiros na turalisados 
como aos acatholicos. 

E tanto mais necessaria é a medida a respeito destes, 
quando a Constituinte deve ocr.upar-se de toda a materia 
connexa com esta, attenta a urg·ente necessidade, cuja 
satisfação o Paiz reclama. E' neste sent ido que mando uma 
de minhas emendas. 

Embora exija o nobre Presidente uo Conselho que rig·o-
rosamente nos sujeitemos ao pr0jecto que no alto foi 
elaborado e nos acanhados limites em que se acha, 
entendo que cumpro o meu dever, e persuado-me que a 
Camara deve cumprir o seu, alargando estes limites, por-
que as n ecessidades políticas elo Paiz assim o exigem . 

.. A Camara, composta ele liberaes, eleve pôl' em pratica 
o que o seu proprio partido adaptou, e a que deu o carac-
ter ele programma g·overnamental, que é, com modificação, 
o mesmo de 1868, e que assim, e g·uarclaclas mesmo 
todas as fataes conveniencias, foi convertido em projecto de 
reforma e pu blicaclo nas folhas li beraés. · 

Passo a outra materia, a elo Art. 40 da Constituição. 
A vitaliciedade do Senado. 

De ha muito, não só nesta Camara como em todo o 
Paiz, se reclama contra a vitaliciedade do Senado ; ele ha 
muito qutl este é um ponto cardeal elos programmas 
liberaes. 

O SR. FELICIO nos SANTOS : - E' reclaU1ação ela propria 
natureza. 

O SR. SALD_ANHA MAmNHO : - Sem du viela, Senhores, a 
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velhice deve sempre ser respeita da, porque nella se deve 
encontrar de ordinario . mais experiencia, por conseguinte 
mais saber e maior illustraçílo ; esta é a regra. Mas esta 
regra não póde ir além das raias traçadas pela propria 
natureza. 

A velhipe chega ao seu ponto de decadencia. O can- , 
saço, a fadiga da vida, vem afinal a a bater o espírito, 
obrrg·ando a renunciar o trabalho e a meditação. 

As faculdades estancam em certo período da vida e 
decrescem a ponto de reduzir o velho muita vez ás con-
dicões da infancia. 

· Quando não fosse o risco de ficar o Paiz com uma 
Carnara de Senadores em estado de imprestabilidade, o que 
nãb acontece, porque a morte se encarrega da renovação, 
temos o g rande inconveniente politico, que está realisado, 
que se não pôde negar, de constituir-se aquella Camara, e 
sempre de acôrclo com a Corôa, de qtLem sómente depende, o quar-
tel general do partido estacioriario, senão retrogado. 

O SR. FELrcro Dos SANTOS: - E' mais uma denegaçl:to 
perpetua. 

O SR. JERONYMO SouRÉ :- A Corôa está como roupa de 
francez ; todos nella limpam as mãos. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Diz o nobre Deputado que 
a Corôa está como roupa de fr ancez; que todos nella lim-
pam as mãos ... 

O SR. FELICIO Dos SANTOS :-Eu attribuo ás instituições 
os males, não á pessoa. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Nilo tem razílo o meu nobre 
amigo Deputado pela Bahia. 

Ninguem vai limpar as mãos na Corôa, mas é a Corôa 
que limpa as suas de continuo nos qne a rodeiam, como 
especialmente o tem feito sempre ao partido liberal, para 
tornar illegiveis os disticos que o caracterisam. 

O SR. FELICro nos SANTOS:- Silo os que querem subir 
que limpam as mãos. 

O SR. JERONYMO SonRÉ: - Deus permitta que V. Ex. 
não queira subir. 

O SR. FELrcro nos SANTOS :- Não quero subir, porque 
quero a igualdade. 

{H a outros mu~tos apartes e o Sr. P1·esidente reclama atten-
ção). 

O SR. SALDANHA MARINHO : - O Senado está constituído 
de modo a tornar seus membros independentes do povo . 

O SR. BELFORT DuARTE : - E do Governo. 
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O SR. SALDANHA MARINHO : - E tornando-se independente 
do povo, ficam, entretanto, na dependencia da Corôa e dos 
Governos. 

· O SR. FELICIO nos SA.NTOS : - Era preciso que não ti ves-
semos filhos e sobrinhos. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -O que alli está em avan-
cada idade, tem uma próle a arranjar, e colloca-se por 
isto na dependencia do Governo, salvas honrosas excepções. 

O SR. JERONYMO SoDRÉ: - E os republicanos não teem 
próle. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Os republicanos não estã.o 
no Senado, e contentam-se com o ostracismo. 

O SR. JERONYMO SonRÉ :-A questão de próle é tanto 
de um, como de outro partido. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Attenda o meu nobre cal-
lega ás minhas proposições e ao modo porque as enuncio 
e me dará razão. 

Eu disso que o Senado perde a dependencia do povo 
mas fica na dependencia do Governo. 

O SR. JERONYl\10 SoDRÉ : - Aquelles que nao forem in-
depenrlen tes. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Eu já disse- salvas hon-
rosas excepções - e agora direi- salvas raras excepções . 

Porque razão todas as idéas liberaes, segundo affirma 
o proprio partido constantemente, e o tem dito na imprensa 
e na tribuna, encontram obstaculos naquella casa do Par-· 
lamento'? 

O partido liberal, sempre que é accusado de não rea-
lisar nenhuma ele suas idéas, quando no Poder, desculpa-se 
de ordinar.io com o Senado. O partido liberal, para se man-
ter · coherente, tem sempre proclamado a temporariedade do 
Senado, como um princípio essencial á rea!i,;ação da liber-
dade pratica no Paiz. 

Sera porque alli se trata dos negocias com mais ma-
dureza, mais . reflexão, mais prudencia '? Não , Senhores, im-
pruclencias muito grandes temos , nós visto praticadas no 
Senado, e ainda este anno não póde o Senado absoluta-
mente escoimar-se da pecha de infrene particlismo, e neste 
ponto tem tocado as raias ela inconveniencia, e até da 
inconsequencia. 

O SR. FREITAS CouTINHO : - Extremamente apaixonado e 
partida rio. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Ora gràças a Deus, está 
de acôrdo commigo (Riso). 

/ 
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O que se póde esperar para o adiantamento do Paiz, 
de uma corporação política vitalícia, que independente 
absoluta mente do povo, procura só gaeantir-se no acôrdo 
com a Corôa'? 

Em qur,m confia a Corôa para a perpetuidade de seu 
Poder '? 

O que diremos de uma corporação vitalícia, que approva 
Senadores que ni1o tiveram votos, ou os tiveram clefmtuosos 
e nullos, e reprova outeos com quasi unanimidade'? Será 
porventura porque a eleição deste é peior do que a da-
quelle '? Não, Senhores, é o obcecado espírito ele partido o 
que unicamente o determina ; é o partido estacionaria que 
á todo o preço que r"" manter a sua preponderancia na b!l-
lan ça poli ti c a. 

E não é novidade, Senhores, ver que o Senado annulla 
eleições validas, sómente para abrir espaço aos a.mig·os e 
co-relig·ionarios, tmnsige com os 1\'Iinisterios, mas sempre 
no interesse de seu partido, que ·é o partido da Co;:ôa. 

A temporariedade do Senado, como o unico correctivo 
contra os clesinandos que sã.o conhecidos, é uma n ecessi-
clacle imprescindível elo partido clemocratico. 
, A inconveniencia da vitaliciedade está patente. .Devo, 

porém, ao concluir este ponto, dizer, e com magua o faço, 
pois que tenho por objectivo Governo e Camara, o seguinte : 

O Senado nesta sitn~ção, apezar dos fac tos que elle tem 
praticado para seg·urar a maioria elo seu partido e propor-
cionar o Poder aos seus adeptos, vai ganhando populari-
dade, taes são os erros commettidos na actual administrat;ão ! 

O SR. FREITAS CouTINHO : - A reforma do Senado é 
mais urgente que a da eleição (Não apoiados). 

O SR. JEllONYMO SonnÉ: - Com a . nossa educacão e os 
nossos costumes, si houvesse a temporariedade do. Senado, 
eu preferia vi ver na Turquia. 

(H a otttTos n.paTtes). 
O SR. SALDANHA lYIAmNI-IQ: -Ante proposições desta 

ordmn exclamarei apenas : - Quanta descrença na idéa ; 
quanta descrença do partido liberal ; como está degradado 
este Paiz ! (ApaTtes ). 

E basta attender ao que se faz ao que se diz, e ao que 
se exige para comprehender esta desgraçada situação. 

O Governo, a quem esta Camara presta um apoio quasi 
unanime, empenha-se pela cJnvocação de uma Constituinte 
restrlcta e limitada á missi1o de decreta1' uma Lei eleito-
ral nos precisos termos que lhe é imposta ! E a Camat·a, 
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preterindo todos os princ1p10s do pm;tido de que se diz re-
presentan te, aceita a intimação, e apparenta acreditar que 
basta votar .a Lei da reforma lin:iitada para que o Paiz se 
salve! (Apartes). 

Entretanto, o verdadeiro interesse liberal é diverso. 
Para o ra mo temperaria fazer a política, era necessari o 
reformar até a Corôa; necess itavamos de reformas em 
t odos os outros ramos ·da instituici:w. Como ella está esta-
b elecida, e pela Carta que o 1..0 Imperador outorgou ao 
P aiz, depois de disso lver, .á mão armada, a primeira e unica 
Constituinte, o jogo está tüo bem combinado, q ue não será 
a Cam ara dos Deputados, por melhor que seja represen-
tada , quem h a de mudar as condições do Bmzil em bem da 
democracia ; póde melhorar alguns ramos de serviço, si 
o conseg·uir; mas não poderá faze r com que o Paiz ca-
minhe : nü•1 hade chegar a fim real. 

(lfa diversos apartes). 
O p artido lib eral subia ao Po der, não pelo dü;eito, mas 

pelo nati{ragio, como francamente o disse o . nobre Sr . Pre-
sidente do Conselho. · 

A falta do direito para justificar a sua ascensão, deu--
lhe, como er :-t ele esperar, um resultatlo fatal. Foi forçado a 
abafcn os se us principias , e aceitar uma incum bencia unica, 
que é a da rnystificadora Constituinte, constit uída de ante-
mão! 

Lamento essa fatalidade. 
Eu lamento que os acontecimentos políticos, o proce-

dimento, a situação e os erros do Governo Imperial, te-
1 

nham dado ao Senado uma posição antagonica cnm a sua 
índole, eom o se u pro cedimento permanente. O Senado 
está preparando as causas para os se us adeptos . E' ocas-
tig·o merecido aos que pelo Poder esqueceram os seus 
princípios (Não apoiados). 

O Srr. HORTA DE ARAUJO: - O Senado é um bom n inho 
para os republicanos . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Eu peço a V. Ex. que 
dirij a se us vôos a outro ponto, sem temor ele se r in co m-
m oLlado por este seu creaclo e ' am ig-o qtu' nem ao menos 
faz e:;forço por voltar pam esta cadeira; si pam ella vier, 
h a de ser p or mandado lib errimo dei povo ; não a solicitei, 
n em a solicita rei. 

O SR. Ho RTA DE ARAUJO : - Não me estou referindo a . 
V. Ex.; fallava do candiuato republicano do Sr. P residente 

·do Conselho. 
13 
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(Ha outros apartes). 
O SR . SALDANHA. MARINHO: - ão comp rehendo. 
Vou fazer algumas considet~açues áçerca do Art. 43 da 

Constituição . Refiro -me á e~colha, e uieei o que penso 
ácerca do modo, e occa ião da verificaçao de poderes pelo 
Senado. 

Diz o Art. 43 (líi) : 
« As eleições (de Senadores) serio feitas pela mesma 

maneira qae as dos Deputados, mas em li. tas tríplices 
sobre as quaes o Imperador · eseoll.J.e rá o terço na totalidade 
da li:;ta . » 

Sabendo nós como se fazem as eleições, e dando ainda 
a escolha á Corôa entre os mais votados, é o Senado não 
uma Camara de representantes da nação, ·mas de rept·e-
sentantes da Corôa . 

A Constituição met·ece reforma nesta pat·te tambem . 
Essa attrib uição da Corôa será conveniente a um systema 
menos libet·al, mas uuncn dev erá ser consentida qnaudo 
se trata de dar á representação nacional a sua verdadeira 
anatonomia . 

E isto é tantJ mais evidente quanto o voto do Senado 
é livre, e nenhuma dis posição legislativa póde dar-se sem 
o seu consentimento . 

Além disto , e não ha negai o ante os factos , essa es-
colha nem semp1·e tem sido justa, nem sempre tem sido 
regular. A Gorôa, na phrase de um notàvel estadis ta, tem 
commettido dcs'l.certos . 

De:;ejo que o Chefe do Estado, seja reuuzido ao ca-
racter propriamente constitucional, e sem o menor ar.:. 
bi trio, 

A nossa theoeia consti tuciona 1, não satisfaz este prin-
cipio e a pratica não póde ser peior. 

As.;; im me expt·imo, e com esta franqneza, não por 
nenhum motivo inconfessavel, que nilo tenho, mas , por 
intima conviceão . 

Nada de pessoal me dirige . 
As consideraçõe:-: que teuho aventurado em uma Ca-

mara t oda. monarchica, nfw são originada do despeito. 
Este se ntimento peqnenino,. não me J.ominou jám ais ; e · 
em relaçao ao objecto a q11e me refiro, não tinha mes mo 
razão de ser. 

E, Senhores, devo dizer (ap roveit;mdo esta occasiã.o) : 
nã.o t enho absolutamente de que queixal'-me pessoalmente 
de Sua Mag·estade o Imperador .. . 



- 185-

O SR. GALDJNO DAS NEVES :-Pelo contrario; já foi até 
por elle escolhido para Senador. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- ... pelo contrario: com sua 
annuencia, porque não h a Govemo no Imperio sem a sua 
vontade, fui nomeado Presidente de duas importantíssimas 
províncias; por seeviços prestaflos dueante a g·uel't'a do 
Paraguay mereci ser condecorado com a commenda de 
Christo de que nao u so, fui distinguido com a nomeação 
de Vogal elo Conselho Naval, (o que devo só e unicamente 
á lembrrmç.a · do meu nobee amigo o Sr. Affonso · Celso, 
que sem me consultar, propoz-me) lugar que m e tl'ouxe 
o titulo de Conselho na fórma da Lei, visto que eu já 
contava m<1is de 25 annos de serviços ao K;tado; obtive, 
sem intervenção do Governo, ser contemplado em uma 
lista sext npla de senadores pela h eroica pmvincia do Ceará, 
á qual sempre tributarei o maior reconhecimento, e tive a 
honra de ser um elos escolhidos por Sua Magestade. 

O SR. JEHONYMO Sonru~ :-E muito bem esc(Jlhiclo. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Ainda com a assignatura 

ele Sua Mngestaele tenho o titulo ele ad vogad0 elo Cansei h o 
de Estado, que conser·vo por ser ele minha profissao, mas 
titulo que n ão solicitei, e que me foi espontaneamente 
offerecido. Guardo como um penhor ele consideração a 
carta honrúsa que o venerado SI". Marquez de úlinda me 
dirigia rernettendo-me o Decreto, com o qual me sur-
prende u. 

Não é pois um despeitado quem falla., e sim um ho-
mem convencido. Individualmente elevo ao Imperante o maior 
reconhecimento, p ela clistincção que sempre me lib eralisou; 
como político, como c iLladão bt·azileim, rlevo á minha 
patria toLl11 a sinceridade, to tla a verdade, e como eu a 
entendo. 

A minha vida política, Senhot'es, tem sido g·uiada pelas 
lições da experienc ia: sigo o que me determina o resul-
tado do que observo. O procedimento elos nossos homens, 
a situaçao das causas publicas, a apreciação dos caracte-
res, as evoluções políticas sempre contmclictot'ias, sempre 
inexplicaveis ante o juizo sevéro e imparcial do observa-
dor Rensato, procluzein, como em mim pi"oduziram, a con-
vicção profunda . da existencia de um erro, ele um vicio, 
ou ele uma incon venienc~a qualquer no actual systema. 

Se eu visse no Imperio a moralidade em acçao, a pr-os~ 
peridacle real elo Paiz vei"ificada, s upplantaclo o eg·oismo, 
repellido com VIgor o patron a to a afilhadagem, e o ne · 
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potismo, premiada a virtude, e considerados o merito, 
o talento e a illustraçao; se eu visse que neste systema, 
a igualdade pe-rante a Lei, o acatamento á liberdade de 
consciencia, e quanto em fim é indeclinavel para a felicidade 
de um povo; chamàssem ao Governo- absoluto ou repre-
sentati vo , monarchico ou democratico ; eu nilo duvidaria 
dizer-temos um bom Governo, temos um systema susten-
tavel e cumpre m antel-o; porque não desej o senão a feli-
cidade do meu Paiz. 

O SR. FELICIO oos SANT.OS :- ~poiado. 
O StL SALDANHA MARINHO :- Mas, Senhores , nada disso 

temos, e entretanto que nao contando, como não se póde 
contar, com a pel'fe içilO n o h omem, achamo-nos sob a dís -
cricão de um homem. · 

·Prevenidos pelos acontecimentos, com penetrados de q ne 
com um Poder irrespo usavel não ha seg urança de l iber-
dade ; co nvém que nos acaute lemos, convém que firmemos 
em bases mais solidas a feliciuade da futura geraçao . 

Desde que não podemos depara r com algum a njo pam 
governar- nos, é i ndispensavel qu e n os g·overnemos nós 
mesmos . 

Não vim para as fil eiras em qu e m e acho, senhores , 
anastado por q• taesquer sugg·estõe.s , ou guiado pelo des-
peito. Nem vantagens a obter, n em vinganças a exercer 
actuam scbre o m eu espi1·ito . Estou perfei tamente livre, 
para poder guiar-me pela cnlisciencia pura e calma E · 
posso affinnar ao partido liberal que, em todas as s uas as -
pirações verdadeira lU en te democraticas e que se coar! una m 
com as que tambem profp.sso , me ach ará como soldado, 
ao seniço leal dos legítimos interesses de no~sa patria. 

O Su. FELICIO nos SANTOS: - Mui to bem . 
O Su. SALDANHA MARINHO : - E;;to u m ais adiantado do 

que elles, si é que n ao :seja só mente em ser mais franco 
do que elles, que nlio querem ainda confessar o seu etTo 
e nem rende rem -se ás lições da experiencia que tao elo-
quentemente lhes mostra a falsa posiçao em que ainda se 
conservam. 

E, porque nilo me assoberba o t error panico de que se 
acham poss uídos, cu mprirei o meu dever, dizendo ao Paiz 
o que so u, o que penso a respeito dos se.us negocias, e 
como lhe cump e proceder. 

Nilo tenho nenhuma aspiraçã-o, est ou contente vivendo 
fóra elas gmças du Gvve m o, se m depe nd.encia delle : con-
fi ando apenas no honesto trabalho de que tiro a subsis -
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tencia. Posso, pois, sem temer as consequencias, e fóra do 
alcance da vingança de qualquer Governo capricho-so, dizer 
a verdade a meus concicladi:Los : dizer-lhes : emfim: - « Es-
tais em ' erro; o actua l systema nao vos concluzir~á jámais 
á felicidade.)) 

E' por pensar deste modo, é porque seria de minha 
parte a mais negra das perfidias, uma iugTatidrtõ, e mesmo 
uma otfensa á nossa tena, que eu, com toda a vantagem 
da mais pum consciencia e com toda a sinceridade, tenho~ 
me proclamado npublicano. 

O SR. GALmNo DAS NEVES: -Muito bem; honra muito 
a V. Ex . 

(H a 01ltros apartes). 
O SR. SALDNI-IA MARINHO: -Prosigo, Sr. Presidente. 
Eu pi·onuocio-me contra o Art. 43 da ConstituiçELo, e, 

na minha emenda, o incluo entre os que elevem ser refor-
mados pela Coustituinte. A escolha em si constitue a Corôa 
na possibi lidade, que tem tido, ele estabelecer em uma elas 
casas elo Parlamento um baluarte inexpugnavel, para sa-
tisfação de s ua vontade: o modo ele fazer· a escolha é de 
uma inconveniencia palpavel, e o uso que a Corôa tem 
feito dessa faculdade tem sido quasi sempre tão pouco cau-
teloso que torna indispensavel a reforma desse AL't. 43. 

o SR. JERONYMO SODRÉ: -Vamos a demonstração. 
O Sa. SALDANHA MARINHO:- Dar-lhe hei ti ma demons-

tração prompt.a, e tanto mais conveniente quanto tem por· 
base a. pratica conhecida. Pot· que cahimos em 1868 '? 

O SR., JERONYMO SoDRÉ :- V. Ex. que era. delegado 
do Gabinete, sabe melhor elo que eu . 

. O Su. SALDA,NHA MARINHO: - Si V. Ex. nfio sabe ou 
nfío quer saber agora, · eu lhe clil'ei que por causa de nma 
escolha ele Senador. E, porque escolha ele Senadur, Senho-
res'? Pela escolha de um homem que absolutamente. não 
tinha tido os votos da Província, que se dizia tel-o elegido !' 

UM SR. DEPUTADO : -Como o pr·oprio Senado reconheceu . . 
O 8R. SERGio DE CAsTp.o :- Culpe entfLo ao Pt;tJsidente 

do Conselho (Contestações). 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Estou mostrando os in-

convenientes da instituiçao ; não eston accusando a nin-
guem. 

O SR. JERONYMO SouRÉ: -Nenhum Ministerio cahio mais-
constitucionalmente do que esse (Apoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO :-V. Ex. tem toda a razao;. 
eu o acompanho , nisso. 
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O SR. SERGIO DE CASTRO : -E' preciso que nos enten-

damos; eu refiro-me á escolha do Visconde de Inhomirim. 
O SALDANHA MARINHO : - _ J.o fallei em nomes proprios. 
O SR. SERGIO DE CASTRO: - Esse Ministerio cahio com 

muita hon ra e dignidade para o partido liberal ; eu tam-
bem assim penso . 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Si alguem culpasse a esse 
Presidente do Co nselho, eu tom aria a sua defesa neste 
ponto. O illust1·e bmzileiro, o Sr. Conselhei ro Zacarias , 
deixou o Ministerio, porque, não aceitando a doutl'ina da 
irresponsabilidade do Poder moderador, n iio approvou a es-
colha feita pelo Imperador, e este insistia em dar ' exe-
cução á sua vontade absoluta (Apoiados). 

A historia da responsabilidade do Poder moderador é 
curiosa. Agitada no Paiz a questão · sobre ella o Sr. 
Zacarias e~cr·eveu, depois de te r eu susten tado no Diar'io 
do Rio de Jane1;ro a n ecessidade dessa garantia liberal, 
uma memoria, na qual se esforçou, e com a habi-
lidade e proficiencia que lhe eram proprias, em provar 
que o Poder moderado1·, é tão responsavel como os outros, 
e que nenhum acto desse Poder devia ter valor sem a 
referenda Ministerial, para tornar-se effecti v a essa respon-
sabilidade . 

Nessa occasião vimos levantarem-se liberaes e conser-
vadores em prol da fatal inesponsabil idade ! 

A Corôa se tornou mais zelosa de s uas attribui ções 
moderadoras; os partidos não ousaram com batel-a n o seu 
empenho de inesponsabilidade, e d'ahi veio a doutrina an ti-
liberal que a mesma Corôa mantem, e que transforma o 
Governo theoricamente r epresentativo, .em pra ticamente ab-
soluto . 

Nessas circumstancias o Sr. Conselhei ro Zacarias. obser-
vando os seus princípios, e como Mmistro consti t uciomi1 
(apoiados) , ao apresentar-lhe a Corôa um nome, que elle 
entendia não estar nas coudicões convenientes de escolha , 
por não tet· a respectiva eleição sido real, e leg1tima ... 

O SR. SERGIO DE CASTRO :- Nisto estou de acôrdo com 
o meu nobre collega ... 

(FI a outros apartes) . 
O SR. PRESIDENTE : - Attencão I Quem tem a palavra é 

o Sr . Saldanha Marinho . · 
O Sn. SAl.DANHA MARINHO :-... cumprio o seu dever 

declarando á Uorôa : (( qne não tomava a responsabilidade 
dessa escolha, e que não consentia nella. >> O chefe do 
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Estado insisti o, e o Sr. Zacp.rias preferia dei (tal' o Minis-
teria a obedecer-lhe c••gamente. O SI'. Zacarias cumprio 
dignamente o seu dever, e o Poder moderado!', usando da 
faculdade de nomem· livremente os Ministros, mostrou que 
praticamente é irresponsavel. 

O SR. FELICIO DOS .SANTOS: - Apoiado. 
O SR. JoAQUIM: NA.Buco: - Não ap0iado . 
O SR. HuRTA DE ARAUJO: -E' porque nilo h a eleiçã.o ; 

todo o vicio está nisto . 
O SR. BEZERRA CAVALCANTE:- O Pt·esidente do Conselho 

e todo o Ministerio ' de 3 de Agosto deixaram um exemplo 
• de honra, que deve ser illimitaclo em semelhantes occa-

si0es. 
O SR. SERGIO DE CASTRO: - E ning-uem o contesta. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Assim, p ortant ,;, eu entendo 

que os erros que porventura o Sr. Zacaraias tivesse com-
mettido na sua vida política, todos ell es ficaram b em com-
pensados por esse acto de h ombridade e de independeucia 
política (apoiados), acto eminentemente liberal, e·que muito 
o honrou ( M1.~itos apoiados). 

O SR. GumNo DAS NEVES :- O que é lamentavel é que 
a morte no!-o tenh a roub :tdo tã.o cêdo ! (Apoiados) . 

O SR- FELICIO DOS SANTOS : - Apoiado. Diziam que o 
Sr. Zacarias era retrog·aclo ; mas os de hoje siío mais retro-
gados do que elle. 

(FI a out1·os apa1·tes) . 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Ainda, Se. Presidente, é pre-

ciso curar do processo que ora se pratica após a ,escolha. 
E' curioso q ae, conhecido o processo da eleição pelo Chefe 
do Estado ; exami nado, e achado c0n forme pelo Conselho 

. de Estado ; e escolhido o Senador, vá então o mesmo pro-
cesso para ser julg·ado definit~vamente pelo Se nado, o qual 
confo1·me lhe apraz, e como melhot· convém ao seu par-
tido, inn tll isa tudo, e rasga a carta ele n omeação . 

A escolha devia set· um acto definitivo para constituir 
desde logo o Senador do I mperi o. Entretanto, pelo que se 
observa, tal escolha é lançada quando ainda não está re-
conhecida a ind ispensavel base da legalidade, e por conse-· 
guinte incapaz, por si só, de effei to. 

Vê-se, pois, que, mesmo para os que querem Senadores 
por escolha, · isto é, Senadores elo hnpeeaclor, o prot:es;;o é 
inconveniente, por:quanto faz-se a escolha, quando, rig-oro-
samente , se ig-nora em q ttem deva ella com certeza re-
cahir . 
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A continunr pois a escolha, o que nilo desejo, não 

conviria ser ella pos tet·iot· á vet·ificação de poderes '? 
O Sn. J:rmoNYMO SooRÉ : - Não apoiado . Isso t raria muito 

maiores perigos do que actualmente. 
O SR. SALDANHA MARmHo :- Não deixo de concordar, 

nisto . Chegare mos á verdadeira doutrina. O Senado eleve 
s et· ter:1porat'Ío electivo, e constituído sómente pelo voto 
popula t·. Assim desapparecerão todos esses inconvenientes, 
seLll cl u vida in e vi ta v eis no a ::tnal systema. 

O verdadeiro, o mais l tberal, o mais garantidor ele 
um sy.;tema livre, é a tem porariedacle do rep resentante. 
Em política o mandato nã.o póde, nem eleve ser, em con-
dição a lguma, irrevog-avel. 

O Sn. ,TERONYi\10 SoonÉ ·: - Isto agora é outra ques tão. 
O SR. SALDA -HA MARINHO : - Estamos de acôrdo . 
O SR. SERGIO DE CASTRO : - A grande questão é si po-

demos realisar esta victoria . 
O Sn. SALDANHA MARINHO :- Temos tambem necessi-

dade absoluta de refo i'mar .o Art . 61 da Constituicão. 
Diz este artig·o {lê) : • 
« Si a Camam dos Deputados não approvar as emendas 

ou addições do Senado, ou v1:cn 'DP.rsa, e todavia a Cümara 
recusante julgat·, que o projecto é vant::tjoso, pocleeá ?'e-
quere?· por uma deputação de trez m ernb r·os a reunião elas 
duas Catparas, que se fará na Camara do Senado ; e, con-
form e o resultado das discussões, se seguirá o que fôr 
deliberado . » 

Parece que foi ela intenção do Legislado r constituinte 
que logo que uma das Camaras r equeresse a fusão, esta 
se devia faz er immecliatamen te (Apoiados). 

Pa rece que o espírito ela Constituição é o de dar força 
ao elemento popular, para não ser supplantaclo pelo Se-
nado. A fusão não pócle ser p ara outro effeito (Apoiados e 
apa?·tes) . 

Ja vejo com prazer quantas opiniões me ácompanham; 
aguardo i)orém a votação . 

O Senado que é omnipotente, o Senado que é como 
a Corôa o desej a, e que h a de afinal, abraçado com ella, 
tornat-se o arbitro desta terra, o Senado, na sua prepoten-
cia, determinou que não houvesse fusão senão quando bem 
lhe CC'n viesse ! 

Entendeu que o- nque·resse- ela Constituição autorisava 
um ·indr'(erimento, e clest'arte inutilisou o elemento dP.mo-
cratico do systema que é a Camara electiva. 

• 



- 191-

Esta doutrina está desgraçadamente em vigor. A Ca-
mara elos Deputados nem siq11et· se anima a requerer a 
fusão, quando aliás é esta tantas vezes inclispensavel. 

A Camara que tem ·passado constantemente pelas forcas 
cauclinas do Sen::tdo (apoiados e ap r.~l'tes ) , quando as melho-
res icléas que aqui passam, especialmente as mais liberaes, 
são muitas vezes acintosamente rejeitadas, ou emendadas 
no Senado, e, vá ele p11ssagem, com annuencia lá dos · 
mesmos Ministros, que as sustentaram aqui, e que as re-
q ueremm mesmo; si ti v esse mos o Art. 61 eu tendido como 
eleve ser, nao havia receio; com a fusão se sanava tudo .. 

(TTocam -se apaTtPs). 
E' claro, portanto, Sr. Presidente, que o At·t. 61 deve 

ser reformado no sentido ele ficar claramente consig·nacla a 
icléa ele que desde que uma elas Camaras requerer a fusão, 
a outra não lh'a poderá negar. Não sendo assim, devemos 
concoedar em que o elemento popular, o elemento clemo-
cratico no actual systema, é impotente e nullo. 

A pratica o tem demonstrado. 
UM Srr. DEPUTADO: -Isto vem embaraçar a passagem 

do projecto ele rcfmma eleitoral. 
(H a Otot?·os apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO: - E é com argumentos 'desta 

ordem que se peetencle e:x.torqu ir desta Camara a appro-
vaçã.o irrefl ectida ele um projecto incompleto, senão meti-
culoso, como esse que nos veio elo Govemo! 

Si a Cn.mara tem a coeagem do deve r, ~i entende que 
deve adaptar certas idéas, a que vem esse ,temor do Se-
nado? Poi.s eleve a Camara elos Deputados subordinar os 
se us principias, abafar as suas aspirações, falta r nos seus 
encargos, illuclir o Paiz, calar-se clian te dos males que nos 
assaltam, nrto satisfazer aos r eclamos pn bl icos, só pelo 
temor pueril , e clesg t·rl çado de ser contmriacla pelo Se-
nado? Onde está a doutrina, o partido; o prog-rarnma, a 
política liberal ? (4poiados e apartes). 

Si o Senado, el e acôt·clo com a Corôa, é o unico Poder 
a r espeitar, estamos em absolutismo pratico: está o Paiz 
mystificado. · 

Desde o começo cle::;ta discussã.o que o Governo usa 
deste sophi stico a1·gurnento <<Limitemo-nos, porque o Senado 
não consente mais!)) Consequ encia; nunca mais ttll'ernos re-· 
formas constitucio naes no sentido lib eral, porqne o Senado 
nrto conse ntirá nellas ! (tlpoiados e apaTtes). 



192 -

Algumas consideracoes ainda ácerca do temor de que 
esta Camara se possue· ante o Senado . 

O que fará o Senado'? Oppôr-se-ha a todas as idéas 
libera:es, a todo o progresso do Paiz '?! Então se constituirá 
o Senado provocador da revolução. Deste modo, e desde 
que a revolução fôt· assim abertamente provocada pelo 
Senado, a Camara possuída de uignidade, cumprindo a 
sua miss1o, e fiel ao seu mandato, reag·irá necessariamente, 
e dado isso, a revolução, que é uma necessidade, se opernrá. 

(T1·ocam-se apa1·tes). 
Não se atert·orisem já. Nao se trata ainda da revolução 

de esping,. t·c!a (riso); antes della virá a revoluç1ío elas idéas. 
O SR. GALDINO DAS NEVES :-Revolução armada ningnerrt 

a quet· (Apoiados e outros apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO : - E nem, Senhores, en a 

desejo. Mas lembrem-se os meus nobres collegas de que, 
os desmandos que estamos presenciando, o deseq ui librio 
nas nossas finanças, e após a bancarota, os excessos do 
Poder, até com a sua pobre e mesquinha Constituinte de inter-
venção da, Col'ôa, o descuido a eoba l'Clia dos libemes, e a 
audacia dos chamados homens ela ordem, hllo de afinal, dar· 
os se!ls infalliveis resulGados . Si as cansas continuam como 
vão, a revolucao é inevitavel. 

Porque n1\o havemos nós dirigi l -a pacificamente, adap-
tando desde ja o que o Paiz, já, impaciente, reclamn, e que 
afinal, perdida a e;:;perançrt, se verá' na necessidade ele 
impôr 'usando de sua soberania'? 

Refiicta a Camara. 
Vou tmtal' de outm materia. Vou occupar-me da ne-

cessidade ela reforma do Art. 65 ela Constituição, vou tratar 
do véto. 

Diz esse artig·o (lê ) : 
« Esta denegaçã.o (1·ccus:t do Imperador á sancçào das Leis) 

tem effeito suspenúvo sómen te ; pelo que, todas as vezes que 
as duas legislaturas que se seguil'ern áq uella que ti ver ·ap~mJ
vado o pl'Ojecto tomem sucr,essivamente a apresentai-o nos 
mesmos tP-rmos, entender-se-ha que o Impei·ador tem dado 
a sanccã.o . » 

Net~ mais nem menos, o véto, como está estabelecirlo, 
é praticamente absol'uto. A oppot·tunidade da medida de-
sappal'ece, as legislaturas podem set· de diverila politica, 
a Corôa empl'egat'á os seus esforços pal'a que a proposição 
não sej <t repetida, e d'ahi a impossibili Llade de set· con ver-
lido em Lei qualquer proj ecto, nã.o o quel'endo a Corôa . 
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Podemos, pois, dizer, sem medo de errar, a Corôa 
dispõe de véto aLsoluto; a Corôa domina as C, mnras, e 
assim. o elemento dem0cratico do systema está nullificado. 

De um momento para outro o Paiz póde reclamar uma 
grande medida de sal vaçao da sua propr;a liberriacle, as 
Camaras a adoptam, sujeitam-a á sancção, e esta é neg·ada. 
Para ser de novo apresentada á Corôa é mister que em duas legis,.. 
laturas seguidas seja novamente adoptada; isto póde equi-
valer a um espaço de 8 annos pelo menos. Deve o paiz 
:ficar pl"i v a do de providencias que pelos seus interesses 
mais palpitantes sil0 reclamadas na occasiao ? Porque~ 
Simplesmente porque não convém aos interesses que podem 
ser indi vidliaes do Chefe do E.:;tado ! 

E', Senhores, de necessidade urgente, tratando-se de 
uma Constituinte, providenciar ácerca desse ponto impor-
tantíssimo do systema. A reforma desse artigo, para que 
se converta na mesma dis posiçilo que o A c to Addicional 
consagra concernente á sancçilo das Leis Provinciaes, é 
indispensavel. Haja fusão do Parlamento, venha o projecto 
rejeitado pela Corôa, seja discutido, e si fôr approvado 
por clous terços, estara ipso facto sanccionado. Este é o 
principio liberal no meu entender. O véto é sempre objecto 
da n1aior importancia. nas Constituições. Cumpre á Camara 
prestar-lhe a maior attenção. 

Vou tratar do Poder moderador. 
Necessitamos autorisar a Constituinte a tratar tambem 

da reforma elos Arts. 10, 98, 99, 100 e 101. 
Ha necessidade absoluta, indeclinavel por bem da 

liberdade real do Paiz, de reduzir os PodBres políticos do 
Estado a tres, legislativo, execntivo e judici.ario. Devemos 
libertar o Paiz dBsta excrescencia constitucional chamada 
Poder moderador. 

Senhores, nao só na imprensa, como aqui, tenho sns.:. 
tentado o principio de que- o Poder moderador aniquila 
todo o merito da Constituiçao, e é o mais poderoso inimigo 
das liberdades publicas. 

O SR. SERGIO DE CASTRO : - MBsmo com a r esponsabi-
lidade effecti v a dos Ministros ? 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Prova-se que essa respon-
sabilidade não existe, prova-se que quando mesmo seja 
ella legal, será illudida facilmente. 

Si o Poder moderador pro roga, adia, e disso! v e a 
Camara dos Deputados; si pócle negar sancção ás Leis, si 
pode suspender . os magi:;;trados, si póde perdoar, e com-



- 194-

mutar as penas impostas por Tribunaes de Justiça; si con-
cede amnistias, e si nomeia e climitte livrem ente os Mi-
ni s tros e neste livremente é preciso confessctr que se lhe 
não reconhece um limite, a que vem o arg·l.lmento do nobre 
Deputado'? 

O SR. SERGIO DE CASTRO :-E' a unica excepção. 
O Sn: SALDA NHA MARINHO:- Esta excepção mata toda 

a sua r egra. Sem que me r efim ao actual Impemclor, cujas 
qu alidades pessoaes todos reconh ecem e respeitam; me deve 
ser pennitt ido figu rat· uma hypoth ese, aliás mui to possi vel, 
desde que está es t,abelecido n a Constituição o fata l prin-
cipio de dynastia, ou snccessã'l forçada. Supponhamos que 
temos a desgraça de ver enth ronisado no Bmzi: um Rei 
de m áo caracter, e ·p erverso , desses ele que a hi~toria nos 
offArece tautos exemplos, e se acha elle investido do tão 
perig-oso P oder moderado r; e por um simples passatempo 
ou mesquinha vingança mand a enforcar a qualquer cidadão. 
Qual o conectivo'? Os Tribunaes mesmo que neste caso 
condPmnem o instrumento, nada conseg·uirão. O Rei, que 
foi o mandante, e que é irresponsavel e sagrado , virá em 
sen soccorro e com o P oder moderador perdoará, e o ha-
bili tará para n ovas emp rezas . 

O SR . . SERGIO DE CASTRO :-A hypothese é gra tuita. 
O Sn. SALDANHA MARINHO : - Não é vulgar, felizmente, 

mas é possível: e neste caso não póue Jeixar de ser con-
demnado um principio, do qual póde resultar urn mal 
desta ordem. 

O SR. SERGIO DE CASTRO : - Onde está o remetlio . 
O SR. SALDA~HA MARINHO :- No caso extremo como 

esse que apontei. o rem edio estaria na revolução, dando a 
um tal R"li o Ul esmo destino que outros teem tido, e que 
tiv emm de baquear ante a justiça do povo. 

Deixemo- nos, poré m dessas hypotheses que o nobre 
De pntado qu alifica gTatuitas, arg·umentemos com o que se 
pas:>a entre nós, e que já é commum em nossa desastrada 
poli tica . 

Quem collocon ag-ora n o P orl er o partido liberal, e com 
que fundamento legal '? O facto é bem recente. 

A Corôa, por sua alta rect·eaçã.o, abate•1 os conserva-
dores quando na puja nça elo Poder, e apoiados por ·ambas 
as Camaras ; e sobt·e as suas rninas levantou os liberaes, 
os qnaes, na phrase do nobre Presidente elo Conselho, não 

· subieam por força de seu dit·t~ i to, n e m p ela victoria de 
seus principias, e sim pelo nau(ragio elos ael versarias. 
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Tudo isso foi arbitraria, e pela força do Poder mode-
rador . 

A Corôa dissolve Camaras, dissolve Ministe rios, dá ver-
dadeiros golpes de Estado, mudando inopinadamente si-
tuações políticas, e sem nenhum respeito ao Parlamento e 
contrariando a índole do que deve ser um Governo repre-
sentativo. 

Entretanto, tudo isso, que por arbitraria é detestavel, 
dá-se entre nó3, vem do Poder moderador . 

A influ .:mcia desse Poder .i0bre todos os out ros é ma-
nifesta. E essa influencia n enhum correctivo tem, porqne a 
Corôa usg,ndo dessas attribuições que r eputa isolada mente 
suas, e se m dependencia de ninguem, con.stitue-se vercla- · 
deiro Estado no Estado, e na'1 ad mitte absolutamente res -
ponsabilidade ele quem quer que seja. 

O SR. JERONYMO SonRÉ: -Pela Constituição é assim. 
(Trocam-se apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Se é assim ; nos· actos do 

Poder modet·ador o· Ministro é um simples chanc•eller (apoia-
dos), n ada mais é mister para o absoluti smo. 

Os nobres Deputados sabem que eu procurei harmonümr 
esse Poclel', com o systema liberal: sustentei na imprensa, 
e na tribuna a nece2;siJade da responsabilidade do Poder 
moderador, porque sem essa responsabilidaclB nao ha liber-
dade possível, não teremos g·arantias fil'maclas, nada haverá 
seguro na vida política elo cidadão. Suste ntei que se 
pela Constituiçilo a Corôa é irrespo nsavel ; ou a sua acçao 
tem o correctivo da re sponsabilidade dos agentes, ou todo 
o eai:ficio constitucional se desmorona. 

·· O SR. SERGIO DE CASTRO : -Portanto V. Ex. está com-
migo ; quere mos a responsabilidade ministerial pelos actos 
do Poder moderador. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Quet.-emos mas não a 
temos. 

NL'sta Camara mesmo luctei com um Ministro de Estado 
suste ntaudo essa doutrina, e . me parece que o triLunpho 
moral foi meu ; entl'etanto es,;e Ministl'o que suste ntava a 
irresponsabilidade, nada qniz, ou nada pôde ceder porque 
tinha missfw da Corôa pam mantel'-lhe esse Podet·, e na 
·amplitude que o deseja, e em · que o exerce. Na imprensa es-
forcei-me quanto esta v a em minhas forças, para manter 
essa doutrina libernl, 

O St· Conselheiro Zacarias escreveu um livro , onde 
perfeitamente, e cóm a vantagem de .seu talento e grande 
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ill ustraçao, se empenhou n a demonstração dessa these li-
b eral. 

'l'udo, porém, foi baldado, tudo cahio ante a omnipo-
tencia da Corôa a qual entendeu, e entende, que no exerci-. 
cio desse Poder é livr e e absolu to , não admit tindc; nem 
reflexões sobre o que tem de praticar e como lhe parece. 

A. pratica, não ha negal-o, é a irresponsabilidade ; e 
desde que essa pratica foi admittida, as liberuades perderam 
a nece,.;s ,. ría garantia, e tudo ficou, como está dependente 
da vontade de um h omem, que apezar de sujeito aos de-
fei tos que á sua natureza são inherentes, é todavia sa-
g rado e inviolavel. 

Tenho até :1.gora fallado no espirí~o das idéas do par-
tido liberal, como alie se eleve entender, como se tem ma-
nifestado am seus programma.s . Agora pedirei licença á 
Camara para me occupar, e por minha conta unica, e sob 
minha isolada r esponsabilidade, de um ponto aniscado, e 
direi mesmo ateevido nesta situacão de obediencia sem 
liuütes; pcmto summamente melindroso, que envolve gra-
víssimo compromettimento, e muito séria responsCl.bilidade . 
Eu a assumo em toda a s ua extensão e vou tratar delle, 
pois que não seria. digno de mim occultar sobre a materia 
b meu pensamento . 

Nós temos neste Paiz uma f.5rma de Governo apeuas provi-
soria . Convocada uma Constituinte para estabelee;er as bases 
que deviam servir- para se constituir a nação, essa Cons-
tituinte, que não se sub'lrdinara aos caprichos da realeza 
improvisada com a ind ependencia, foi arbitr ::t ria e escan-
dalosamente diss lvida, porq ue (como eu temo dessa que 
em miniatura vai vir, e está a.inua em incubação) , não 
agTadon nas snas deliberações, não satisfez á vontade do 
Pouer ; e o Po.:ler desgraçadamente no Beazil, desde q ue 
elle está constituído, é o Rei . 

Não discriminal'ei pot· ora as diversas fórmas de Go-
verno, mas é mister confessar que já é tempo de acabar-
mos com o provisorio e ele constitu.i rmo-nos definiti vament.e. 

Nem se estranhe que eu qnalifique de provisoria. a 
actual fórma de Govemo. E' faci l provc:..r que o é, e que 
nem póue de outro modo ser considerada. 

Proclamada a inclependencia, quiz a nação constituir-se, 
e o pt·imciro Impemdot·, que sem duvida era provisario, 
reconhece u essa uecessilhde. 

a phrase desse me,lllo Impel'ador, a Lei do povo devia 
ser feita 11elo pcvo. 
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Foi convocada a Constituinte, reunio-se; e qu ando teve 
lugar a abertura de seus trabalhos foi saudada pelo Chefe 
provisorio do Estado, o qual proclamou esse facto como 
essencial para regeneração desta te,rra. 

Tratou-se da representação e da discussãu da Lei Consti-
tucionaL No projecto nao havia Poder moderador e n em se 
estabelecia o arbítrio que a Corôa desejava. Temeu o pt·ovi-
sorio Rei que lhe escapasse das mãos o que irrisoriamente 
recebera corno h erança ele seu pae. 

Não trepidou, e á força das bayonetas e dos canhões 
de que dispunh a, d isso l veu arbiteariameute a Constituinte, 
perseg uia e deportou os mais imp or tantes de seus mem -
bros i mas, receios o, apresso tc-se em ou torgar-n:::;s uma carta, 
que chamou Coustituiçi"to do Imperio! 

Essa carta não tem o cunho , indispe nsave l àe legiti-
midade, porq ue a Co nstitniçiio p olítica ele um povo não é, 
nem póde ser emanada senão de Const ituinte autorisada 
pelo mesmo povo . Constituição é a Lei com que , um povo 
quet· se r g·overnado. 

E' claro pol'tanto, que emquanto não t i vermos Lei fun-
dam ental decretada por Constituinte, não se achará a nação 
defini t i vamcnte constituicla. 

O que temos, por tanto, não passa de prcvisorio, , peri-
goso, e já indecente pelo abuso com que é conservado. 

, O Srr. SERGIO DK CASTRO : - E' um facto consummaclo. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Facto consummaclo t::un-

bem é o transitorio . O Imperio nilo teve Constit uição; o que 
nos cl eranl foi um a Caeta, o · q ne nilo é a mesma cansa, 
nem se define elo me.smo moela. A palavra Consti tuição tem 
em si propeia a clefiniçao. 

E' portanto com a müot· cc.nvicçi:Lo e com plena since -
ridade que requeiro a revisã.o dos aetigos ela Car·ta ele 1824 
que e;3tabelecem a fónn a elo Ctoverno. 

Si a nação quizel' ser g-overnada como até aqui, ella 
que o diga pelo meio competente. 

Os Arts 3.0 e 4. o, llG e 117 dessa Carta elevem, Senha,.. 
res, ser submetticlos á Constituinte . 

O soceg-o, a paz, a ordem publica, e a propria ::;egu-
rança dos direitos poli ticos necessitam ele bases soliclas e 
çleíi nitivas . E' sómente, o que eu desejo. 

Ag-or·a, Senhores, e reservando-me para em outra occasião 
lembrar o que me. fôr ain cl<'t occorrendo, relativamente 
a materia clu projectu, vou tratar ele um ponto ele maxima 
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importancia, e sobre o qual devemos providenciar, e sem 
demora. 

Póde-se porventura e decentemente eleger uma Cons -
tituinte, sob a influencia da mesma Lei eleitor·al, cuja re-
forma é tao reclamada, cuja desmoralisaçilo é apregoada até 
nas fallas do Throno·, cujos abusos silo conhecidos ? 

O SR. FRANCA CARVALHO: - Que remedio? 
O Sa .. SALD~NIIA. MARINHO: - Vou apresenta11 o remedio. 

(Trocarn -sp, apartes). 
Permittam os nobres colle-gas que eu dê seg·uimento 

e ordene as minhas idéas; deixem-me expôr o que pt:nso. 
Nilo haja im l,)aciencia. 

Peço licença a V. Ex., Sr. Presidente, para continuar 
por mais algum tempo. 

Sem algumas alterações na actual Lei de eleição, urro 
se poderá obter uma Camara com a precisa força ·moral, 
condiçilo que mais ainda é necessaria a uma Constituinte. 

Está no aniq1o ele todos que desejam leg·itima repre-
sentação nacional; que é imprescindível que a eleiçilo seja 
por districto de um só Deputado, 

O SR. JoAQUIM NABUCO :-Está 110 relatorio do nobre 
·Minis tro do Im pel'io. 

UM SR. DEPUTADO :- E' preciso r eforma constitucional. 
o SR. RALDANHA MARINHO : - Reforma constitucional 

quando já tivemos a eleiçao por esse systema e ·por Lei 
ordin aria?! Não se lembra, ,que, sem r efo rma constitucional 
tivemos eldiÇão por districtos ds um Deputado? (1ipartes). 

Nilo h a o bj ecção possível desde que h a precedente 
sanccionado pela Camam, pelo Senado e pela Corôa. 
(Apartes). 

Ante a nova jmisprudencia política a eleição por dis-
trictos é medida ordinaria, e já a tivemos. 

O SR. l<'RANÇA CARVALHO dà um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Se se quer ft perfectibili-

dade do acto da Cons tituinte deve-se querer tambem para 
·os elementos que a terão ele compôr. Com eleiçao impee-
feita e viciada, não se t em representação n acional a Cons-
tituinte será urna irrisão (Apoi _tdos e apartes) . 

Não temos ou vi li o diz r~ r que a Camara nílo representa 
o Paiz? Este facto que provém da Lei eleitoral vig·ente 
ha ele reproduzir-se, e esta. Lei não póde dar á Camara 
constituinte o caracter de verdadeira representaçãq do 
povo (Apartes). 

Não se emenda o erro com o proprio erro : não se póde 
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desejar uma Constituinte desmoralisada em sua essencia, e 
ex-vi da propria Lei que regula a sua eleição. 

O SR. CARLOS, AFFONSO :- Ainda não vi o remedio que 
Y. Ex. prometteu indicar . . 

O SR. SALDANHA .MARINHO :-Está.. m.uito longe, não póde 
ouvir-me, não me entendeu. Tenho indicado remedios para 
os males a que me tenho referido, e não sei o qu_e mais se possa 
exigir de mim. Não posso fazer mais do que tenho 
feito. A eleição por districtos não é uma das medidas sal-
vadoras? 

O SR. CARLOS AFFONSO :- Quer duas reformas. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Quero que a Constituinte 

não venh a desmoralisada ; n ão vote mos uma Lei tão · 
grave camo é esta que vai decidit· dos destinos do Paiz 
com tanta facilidade ... 

O SR. CARLOS AFFONSO :- Facilidade protes to ; V. Ex. 
não póde aco imar ele facilidade aquelles que votam pela 
Lei; eu tenho ·liberdade de emittir a minha opinião como 
V. Ex. tem de emittir a sua. 

· O SR. SALDANHA MARINHO:- Mas quem negou a V. 
Ex. a liberdade de emittir suas opiniões? 

O SR. CARLOS Al~FONSO : - Repillo a pmposição de que 
aceito com facilidade a opinião do Governo. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- E q nem lhe disse isto ? 
Tenho prestado a devida consideração a V. Ex. ; não re-
cebo portanto a admoestação que me faz, porque não dei 
lugar a ella. 

O SR. CARLOS AFFONSO: - Nem e u a que V . Ex. me fez. 
O Su. GALDINO DAS NEVES :- Não se dirigiu a V. Ex. 
O Su. SALDANHA MARINHO :-Entenda m como qu.tzerem. 

Prosig·amos. 
O Su. CARLOS AFFONSO :- Póde proseguir. 
o SR. SALDANHA MARINHO ;- Não estau como:'ltenclo as 

su as opiniões ... e nem exigin do qnebra de s ua liberdade. 
O SR. CARLOS AFFONSO :-Justamente ; é um direito que 

eu quero manter. 
O SR. SALDANHA MARINHO;- Não me dirigi a V. Ex., 

n em a n enhum. collega de modo a que possam ser minhas 
expressões qualificadas de m enos attenciosas : não cos-
tumo dirigil-as em sen tido offensivo a quem qu er que seja 
(Apoiados). E' me u costume invariavel argnm enta r com os 
princípios e não me dirigir ás pessoas , e quando se trata de 
amig·os, como V. Ex. , não seria eu quem pudesse dirigir-lhes 
insin il ações oclir;sas. 

14 
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O SR. CARLOS AFFONSO: - Parecia que V. Ex. se di-
rigia a mim. ) 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Foi engano seu, não temos 
absolutamente razão para assim suspeitarmos um do outro. 

Disse eu : não devemos consentir que venha uma As-
sembléa no caracter constituinte, e da qual por força tem 
de depender altos destinos do Paiz, com os mesmos vicios1 

os mesmos defeitos de origem que o proprio Governo nos 
tem attribuido ; e lembremo-nos das palavras duras e po-
sitivamente esmagadoras do caracter desta Camara, que 
d'alli (apontandtJ para o banco dos Ministros) partiram ; pro-
posições tão desmoralisadoras, que todos nós repellimos. 

Se não podemos decretar a eleição directa já, usemos 
dos meios ordinarios para aperfeiçoar o processo eleitoral 
que tem de ser usado para , a eleição ela Constituinte. Reto-
quemos a Lei que existe, e decretemos-lhe as correcções 
imprescincli v eis, .para q ne seja melhor cor}siderada a re-
presentação nacional, especialmente quando se trata de 
uma Camara que deve vir com poderes especiaes. 

Se profiigo a intervenção dos ag·entes elo Poder jucli-
ciario na eleição, o faço com os mais solidos fundamentos. 
Constituio-se a magistratur::1 no Brazil ex 1Yi ela Lei actual, 
em corpo politico e indecentemente particla;rio. 

O Pocliw judiciario perdeu, com isso, muito ele sua força 
moral, e a isso o arrastaram os actos ele di versos agentes 
seus. 

E' assim que vimos a Relação elo Pará e oukas, ante 
as qu aes os Presidentes de Pr;ovincia se empenhavam paea 
obterem decisões em sentido favoravel aos interesses de 
seu partido, satisfazerem as mais descomunaes exigen-
cias. · 

Nfto foi raro ter-se conhecimento pré vio do voto do 
juiz ou Tribunal, parct depois ser in tervosto o recurso ! 

Aqui mesmo na Côrte vemos o modo porque se resol-
vem as q nestões eleitoraes. Em todos os processos em que 
influe o agente jucliciario, salvas raras excepçües, o defeito 
apparece e com escanclalo, e por isso com geancle desar 
para esse mesmo Poder. 

Ha dias apresentei um wojecto, não duvido que in-
completo ainda, com o fim ele consti.tuir esse Poder em 
plena inclepencler1cia. E' uma das maiores as piraçoes elo Paiz 
E quem pensa deste modo não pó de aclmit.tit· que nas in-
trig·as e imrnoraes chicanas eleitoraes in terve nh am membros 
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desse Poder, de cuja força moral dependem a fir-mesa, e 
garantias dos direitos civis e políticos. 

A eleicilo nao seria uma burla se tivessemos o Poder-
judiciario independente. 

O SR. BELFORTE DuARTE: - Com outro pessoal. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Mas nao deveremos co -

meçar um dia essa obra de regeneração? Principiemos já. 
Organise-se o Poder jucliciario, como cumpre que seja 

organisado, e . teremos dado um passo im1penso na senda 
do progresso. · . 

Outra medida · indispensavel para garantir a eleição, a 
que se vai proceder, é tomar impossíveis as duplicatas, já 
tao frequentemente · prat·icadas. 

· Nós vimos que esta Camara, na verificação de po.deres, 
achou-se embaraçada em vista de dous diplomas, por uma 
só eleição; e né:ssa conjunctura a Camara trwe de escolher 
muita vez arbitrariamente o que lhe pareceu melhor, im-
]JOssibilitada de reg·nlar-se pelos princípios severos da 
justiça. . 

Outra providencia é prohibir expressamente a appa-
riçao de força armada nos lugares onde as mesas e col-
legios e lei toraes funccionarem. 

Estas e outras :nedidas se contém no additiv'o que vou 
. mandar a mesa. 

Senhores, se tenho com toda a liberdade manifestado 
o meu pensamento ; se com a franqueza que devo a esta Au-
gusta Camara tenho dito quaes sfLo os meus principias e 
requerido as medidas que reputo indispensaveis ao nosso 
bem estar politico, nã.a vai nessas minhas palavras nem 
offensa uir6cta a nenhum dos cavalheiros que compoem o 
Ministerio, nem ainda aos meus nobilíssimos colleg·as, entre 
os quaes conto distinctos amigos. 

Voto respeito ás opiniões alheias no interesse de que 
respeitem as que professo. 

Na tribuna t enho sempre seguido uma regra : tratar. 
da questã.o em si, sustentar o peincipio que adapto, sem 
me importar com os sect.arios do principio opposto . Em 
ma teria religiosa, como em ma teria política, é para mim · 
ela maior im portancia e c ou veniencia a tolerancia. Pensem 
os outros como quizerem; deixem -me tambem a liber-
dade ele pensar como entende1:. (Muito bem ; 1mtito bem. O 
o?·2clor é cttmprimentado pelos Srs. Depntaclos pTesentes . ) 



Sessão de lO de Junho de 1879. 

R.eq_uerendo a discussão dos projectos que 
tem apresentado, e offerec.endo outro sobre 
o processo eleitoral. e para garantir me-
ll.tor a eleição de Deputados á Constituinte. 

O Sr. Saldanha Marinho' (pela ordem) :-Me parece que 
já estamos um ponco folgados para tratarmos das mate-
rias que teem até hoje sido preteridas por motivos que são 
conhecidos desta Oamara. 

Eu peço a V. ' Ex. que se digne rogar ás commissões, 
a cujo conhecimento foram submettidos os projectos de 
casamento civil, de registro c i vil, ele seculq,risàÇão dos ce-
miterios e outros, que quanto antes apresentem os seus 
trabalhos, · para que a Oarnara dos Srs. Deputados possa 
entrar na apreciaçrro desses importantis~imos objectos. 

T Jdos, srro de alta con veniencia publica, e as medidas 
propostas são, sem duvida, reclamadas instantemente pelo 
Paiz (Apoiados) . 

A. materia do casamento civil deve ser quanto antes 
discutida. Só assim satisfará a Oamara elos Srs. Deputados 
um dos seus mais sagrados deveres nesta occasirro (Apoia-
dos). O mesmo acontece ·a respeito da secularisaçã.o dos 
cemiterios e das outras. 

A provei to a occasião para offerecer á consideração 
desta Oamara um projecto contendo alte rações á actual 
Lei eleitoral, alterações imprescindi v eis ern bem de que a 
proxima eleição possa melhor exprimir o voto nacional. 

(Vem á mesa, é lido e remettido á Commi:;são de constituição 
e poderes o p1·ojecto que se seg1oe). 

PROJECTO. 

A Assembléa Geral Legislativa decreta : 
Art. l. o O Decreto n. 2675 de 20 de Outubro de 1875, 

será executado com as seguintes modific~ções: 
§ l. o As Pfovincias S'lrão divididas em tanto districtos 

eleitoraes, quantos os Deputauos que teem de eleger; cada 
clistricto elegerá um Deputado. Fica para isso em vigor a · 
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divisao autorisada pela Lei n. 842, de 19 ele -Setembro 
de 1855. 

§ 2. 0 São absolutamente incompatíveis para os lugares 
de Deputado todos os magistrados, presidentes, e secreta-
rios de províncias, clirectores geraes de seci-etarias de 
Estado, e os mais mencionados na Lei em vigor. 

§ 3. o Nenhum magistrn,do ou agente do Poder jnclicia-
rio terá intervenção no processo eleitoral. Os recursos que 
até agora silo sujeitos ás Relações e Juizes ele Direito, 
serão julgados por jurys compostos de cidadãos elas res-
pectivas localidades, que tiverem as qualidades de elegí-
veis e forem sorteados para esse fim, em num ero suffi-
ciente e por autoridade ou corporação de eleição popular, 
e conforme fôr determinado em reg·ulamento. 

§ 4, 0 Só uma mesa · parochial e um collegio eleitoral 
poderão funccionar em cada fregu t;3zia ou collegio, devendo 
sómente ser attendidos para os fins respectivos os que 
forem presididos por funccionarios competentes, e. na falta 
ou impedimento dos effectivos por seus substitutos legaes, 
não podendo estes formar outras mesas on outros collegios, 
desde que essas assembléas se a'chem reunidas. Os que 
se sentirem aggravaC.os em seus direitos políticos recorre-
rão á Camara dos Deputados. · 

§ 5 . o Nem Camaras Municipaes, nem .Juizes de Paz 
·poderão ser suspensos de suas funcções relativas ao pro-
cesso eleitoral, desde 30 dias antes da eleição primaria até 
á apuração geral de votos. 

§ 6. o E' expressamente prohibida a presença de força 
publica, de linha, policial, de qualquer natureza, ou muni-
cipal, nos lugares onde funccionarem as assembléas e mesas 
parochiaes e collegios eleitoraes , durante o tempo de seus 
trabalhos ; salvo dando-se perturbação da ordem publica,. 
e emquanto não se restabelecer esta. Durante a interven-
çilo da força publica se suspenderão os trabalhos eleito-
raes, os quaes proseguirão logo que a mesma força, cum-
prida a sua missão legal, se recolher a sens quarteis ou 
se dissolver. 

§ 7.° Fica revogado o Decreto n. -2675, de 20 de Ontu-
brci de 1875, na parte em que manda fazer a eleição por 
list a -incompleta '(terço), e alterado em todas as outras. 
partes de que trata o presente. 

Art. 2. 0 Revog·am-se as disposições em contrario. 
S. R.--Paço da Camara dos Deputados, em 10 de .Junho· 

de 1879 .-Joaqwim Saldanha Marinho. 



Sessão de lS de Junho de 1679. 

Discussão da resposta á :falla do throno. 

O Sr. Saldanha Marinho (attenção) :-Desculpe a Ca-
mara se ainda uma vez a incommodo (não apoiados{ com 
algumas considerações. 

Se ntLo fossf1 impellido pelo cu:-.aprimento indeclinavel 
de 'meL1S deveres , nã.o roubaria nem por um instante o pre-
cioso tempo uesta Camara ; nã.o a perturbaria no empenho 
de satisfc~zer a vontade do Governo, caminhando como vai 
e cegamente, ao eeu aniquilamento; sujeitando-se volun-
taria · ao sacrificio, e dando por preenehido o seu encargo, 
para melhor autorisar a sua dissolução. 

Tenham os meus rio bres collegas paciencia ; sejam 
ainda uma vez benevolos para commigo. 

A Camara, Sr. Presidente, vai hoje. ter um perfeito 
·contraste, entre a minha fraca palavra e os discursos com 
que nos honraram os distinctos oradores que hontem tilo 
proficientemente se pronunciaútm (Não apoíados). Hontem 
ouvio a Camara clO!fS brilhantes discursos, sendo um delles 
·O de um joven amigo meu, que estreou, e com tanta 
felicidade quanta o seu talento ·lhe proporcionará sempre 
(Apoiados). Hoje a Camara vai oqvir a palavra secca, e 
desg·uarnecida ·de atavios (não apoiartos), e simplesmente coru-
municativa da verdade, como a minha consciencia me· 
manda en uncial-a, satisfazendo o nobre encargo d:e repre-
sentante da nacã.o. 
. Occupamo-1~os com a discussão da resposta ao discurso 

da Corôa ; trata-se · dessa co usa o:fficial denominada falta 
.do th1·ono. 

Admira-mo Sr. Presidente; que o nobre Deputado por 
.S. Paulo, que houtem nos honrou com sua palavra eloqueute, 
tomasse tanto ao serio esta peça o:fficial. 

Admira-me isso, porque a tal arenga, me parsuado, 
ninguem confere já a menor importanciá. O Paiz chegou 
a comprehender qu e no discurso da Corôa, como na pa-· 
rodia com que o Parlamento lhe ~·esponde, não · ha nem 
-verdade, e nem sinceridade. Corôa e Parlamento enganam-se 
·.reei procamen te. 
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Em relação a quem recita a falla, como áquelle que 
se ufana em responder-lhe ; em relação ás amabilidades 
que por essa occasião suo trocadas, figura-se-me a allegoria 
do frade hypocrita, que, depois de ter .do pulpito amea-
çado o povo com o inferno, com o purgatorio, com as 
penas eternas, ou promettido as glorias infinitas do céo, 
se r 'lcolhe á sacristia, e quando só, prorompe em garg·a-
lhada homerica, por ter encontrado um auditoria credulo, 
que confiasse na sinceridade do sermão encommendado. 

Houve tt;Jmpo, Sr. Presidente, em que me persuadia 
que a falia do throno vinha annunciar ao Paiz a satis-
façf•o dos legítimos reclamos publicas . Deseng·anei -me 
afinal, comprehendendo a falta de sinceridade nas palavras 
com que a Corôa abre as sessões do Parlall!-en to ; méras 
banalidades, sem merito, e nas q uaes ninguem mais 
acredita. 

Em 1874, e quanüo a questão ecclesiastica se achava 
mais incandescente, e todos aguardavam que a CQrôa viesse 
solicitar do Corpo Legislativo as medidas indispensaveis para 
restabelecer a paz da consciencia publica, tivemos com 
dolorosa sorpresa, .o silencio absoluto sobre esta materia; 
o que indicava a covardia dos Poderes do Estado ante a 
facção romana, que ostentava a sua mais audaz petu-
lancia, e a deslealdade com que occultava o verdadeiro 
estado das causas para convencer da inopportunidade das 
medidas reclamadas. . ' 

Então disse ·eu na imprensa: 
« A falla do throno deixou o Paiz presentemente mais 

apprehensivo do que estava já! 
« O Imperio caminha sempre incerto, de decepçilo em 

decepçrto ! 
<< Nenhuma reclamação publica é satisfeita, as questões 

de mais urgente soluçao ficam adiadas ! 
<< O povo pergunta ao Governo : 
<< O Syllabus é Lei no Bral'-il '? e ... 
<< Jesus autem tacebat I 
<< Teremos, eomo o reclamam gravíssimos interesses do 

Estado, o casamento civil; o registro civil, a secularisação 
dos cem i te rios '? 

<< Jesus autem tacebat ! 
« A Ig-reja romana, com os seus Syllabus e infallibilidade, . 

continúa a ser a do Estado '? e ainda ... 
<< Jesus autem tacebat! 
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« O Governo é mudo : o throno nada diz ao Parla'-
mentb! 

« E o povo continúa a Jgnorar para onde o querem 
conduzit·! ll 

E esse nosso Jesus-cala-se, como sempre, a respeito 
de ' tudo quanto é necessidade publica, e satisfação do le-
gitimo direito do povo : porquanto (e ainda na presente 
legislatura o vemos confirmado) apenas se promove, e 
exige, o que urg·e a immediata segurança divina. 

Assim, pois, nada tenho que ver com essa peça offi-
cial sem valor, sem importancia, sem sinceridade e sem 
merito ; e ainda tenho menos que vêr com a parodia a 
essa peça official, por que é já costume · inveterado que 
mutatis mutandis diga a Camara á Corôa, pag._-mclo-lhe na 
mesma moeda, e com igual , cord·ial·idade, o que a Corôa lhe 
diz. 

Eis o que t:rdo isso é. 
Disse eu ao começar este meu tosco discurso (não 

!lpoiados) ~ que, comprehendenclo que esta Augusta Camara, 
na sua grande e nobre maioria, deseja quanto antes, e 
satisfazendo a determinação elo GoveJ·no, não consumir 
mais tempo de trabalho, para que suavemente seja dissol-
vida ; e tendo eu de fazer algumas interpellações ao JYii-
IJ,isterio sobre pontos que reputo de grande importancia e 
maximo interesse para o Paiz, resolvi, para não occupar 
uma sessão especialmente com isso, tomar a palavra nes-ta 
discussão da resposta · á falla do throno, sómente para 
formular, como o regimento me permitte, essas minhas 
interpellacões. 

Antes: porém, Sr . Presidente, de fazer as perguntas 
que tenho de dirigir ao Governo Imperial, não posso dei-' 
xar em silencio o que tenho tristemente observado nas 
occurrencias relativas , ás permanentes recomposições do 
aetual Ministerio. 

Mais de uma vez tenho dito (e nem vai nisto a mí-
nima intençrro de offensa individual a quem quer que seja, 
nem a Ministros, nem a meus nobres collegas os quaes 
me merecem a maior consideração) que t'-1do quanto ora 
lle passa entre nós é anormal. 

Subio, Sr. Presidente, o Ministerio de 5 de Janeiro 
(não direi que sn bio o partido liberal; não o poderi,a dizer 
com sinceridade) ; subia um Ministerio, e com isso o Brazil 
teve apenas um novo Gabinete. 

E quando digo que não subia o partido liberal com o 
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Ministerio de 5 de Janeiro, fundo-me em argumento irr~s-
pondi vel, que o proprio :Ministerio nos tem fornecido, cal~ 
lo'cando-se em uma autonomia especial, que para si só~ 
mente · creou, mas completamente separada e distincta da 
do que chamava e chama seu partido. 

Esse Ministerio constituía-se independente director da 
opinião publica, sem aliás consultai-a! 

Todas as influencias desse partido, que tanto se ale-
grau com a ascensão do Gabinete e que se considerou no 
Poder, nã'o só tem deixado de ser conveniente e opportu-
namente consultadas como até desattendidas em suas justas 
pretenções . 

Medidas capitaes são deliberadas isoladamente pelo Go-
verno, o qual só consulta as suas conveniencias, e sua 
vontade. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs: -E as idéas assentadas 
foram tambem abandonadas ; todas. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Mesmo nesta Oamara, Se-
nhores, não ha deputação consultada devidamente para 
qualquer acto do Governo ... 

O SR, GALDINO DAS NEVES: - Para que, se ell es teem 
o Rei na barriga'? (Hilaridade). 

O SR. SALDANHA MARINHO: - ... e nem, Senhores, ne-
nhuma deputação póde contar que sejam satisfeitas, á sua 
uníca e competente requisição, o que pede, e muito par-
lamentarmente, no interesse palpitante de sua província. 
Não, Senhores, nesta terra ha desgraçadamente uma só 
cabeça pensante, e a esta cabeça tudo está escra visado, e 
estão arbitrariamente subordinados todos interesses da nossa 
sociedade. É' esta cabeça que obriga a que os legitimas inte-
resses, e até mesmo os princípios carcleaes do partido 
liberal, sejam esfl_uecidos, senão para sempre condemnados. 

O SR. GALDINO DAS NEVES: - E' preciso ser uma grande 
cabeça: · pensa por todas ! (Risadas). 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Vamos aos factos. Deu-se 
uma clivergencia entre a deputação da peovincia do Rio 
de Janeiro e o Governo, clívergencía profunda, relativa á 
conservação, na presídencía da mesma província, do nobre 
Sr. Viscondt' de Prados. 

A deputação exigia, corno condição . de verdadeiro inte-
resse da província, a continuação desse Presidente; e ella 
foi prepotentemente desattendida ! 

Prevaleceu a vontade elo Governo, a despeito ela von-
tade de toda a deputação "do Rio de Janeiro! 
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O SR. GALDINO DAS NEVES : - E de um Ministro. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Isto que bem exprimia a 

índole do lYiinisterio de 5 de Janeiro, abalou a sua situa-
ção, com a honrosa retirada de um dos caracteres mais 
nobres 1 e mais distinctos (apo·iados), que .contamos nesta 
Camam e que, sem duvlda alguma, honrava com a sua 
presença o Gabinete. Refit·o-me ao Sr. Andrade Pinto, que 
teve a fortuna e o bom senso de abrir mão de um encargo, 
no qual não podia resguardar os seus principias, e a se-
veridade do seu caracter. 

Foi, é verdade, substituído por um cavalheiro muito 
distincto, mas isso nada produzia em vantage m da força 
moral que o Gabinete perdeu com o facto da retirada da-
quelle honrado liberal. 

Essa lamentavel occurrencia, manifestou não só a índole 
do Ministerio de 5 de Janeiro, como ainda o seu divorcio 
das idéas e programmas liberaes. 

Ficou o Ministerio com um de menos, daq uelles com 
que foi creado. 

Lembramo-nos todos de qu·e o Governo, que ern Governo, 
o Poder, que era Poder, e esta Augusta Camara que tudo 
aceitava, achavam-se todos contentes com o nobre Minis-
tro da Fazenda, entao, o Sr. Gaspar da Silveira Martins, 
que mereceu uma expressiva moção de confiança, votada com 
enthusiasmo, e os mais astrondoso s applausos da Cai.nara e 
dos espectadores. ("'') · 

Entret~nto .dias (apenas dias! ) depois, surgia uma 
questão altamente liberal. 

Uma idéa constituinte de verdadeira liberdade do povo, 
a da admissão á elegibilidade dos acatholicos, direito que 
só lhes póde ser ncg·ado pelo absolutismo de um Governo 
menos liberal, occasionou a sahida do Gabinete de dons 
distinctos membros desta casa,. os Srs. Gaspar da Silveira 
Martins, o mesmo tão recentemente applaudido, é Barã.o 
de Villa Bella, os quaes preferiram deixar as pastas que 
occupavam, a vêr tão descommunalmente preterida essa 
no brc aspiração liberal. 

Nessa occasião, Senhores, a Camara vio com profunda 
estranheza o modo pó r que essa sahicla foi. explicada. Para 
aqui se trouxeram retalhos de pavel escriptos a lapis no 
intimo do Gabinete, que aqui foram, entretanto, discu-
tidos ! 

(*) A moção foi apresentada pelo Sr. Conselheiro Affonso Celso, o 
qual logo após. substituio no ministerio ao Sr. Silveira Martins. . 
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Esses · actos íntimos do Ministerio foram assim de-
vassados, mas com magna vantagem, porque ficou no 
domínio de todos, que era verdade o que eu dizia, quando 
dava a paternidade do projecto da Conscituinte constitnida a 
qnem o tinha concebido, e ntto a esta Augusta Camara, 
que apenas referendou essa arrogancia do Poder. 

A despeito das asseveraçaes em · contrario do nobre Pre-
sidente do Conselho, ficou bem averiguado esse facto . . 

Nessa occasitto entrou para o Gabinete em swbstituiçã.o 
ao Sr. Gaspar Silveira Martins o illustre St·. Conselheiro 
Affonso Celso, cavalheiro distincto (apoiados). 

Nada tenho a ·dizer contra a pessoa q ne entrou para 
o Governo ; occupo-me, porém da triste historia deste Mi-
nisterio. Sabe a Camara, que me é completamente indif-
ferente, n este systema, que suba Pedro ou· Paulo para o 
Poder. Espero sempre a mesma causa, porque, está visto, 
os resultados silo sempre equivalentes. 

Passou-se este facto, e ficou o Ministerio manco. 
A pasta de Estmngei r os não foi preenchida. 
Ficou provida interinamente pelo me.q mo Exm. Presi-

dente do Conselho, e Ministro da Agricultura. 
A forca moral do Gabinete era decadente . 
Eis qÜando surg·e a qu es tilo da Polytechnica, e vimos 

todos com summo pezar o modo porque esta questão foi 
trfltada entre os Ministros que ficaram, e o Ministro que 
foi demittido. 

Conheço o .Parlamento desde 1848, e nã-o me recorda 
ter visto nesta Camara scena mais humilhante (posso di-
zêl-o) elo que essa que todos presenciámos por occasiã.o 
das explicações que se dP,ram. 

O SR. lLDEFONSO DE ARAUJO : - NilO apoiado, é exage-
ração : não ha razão para dizer isso. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Nã-o, meu colleg·a ; não ha 
exageração minha ; nunca ouvi um Ministro que se reti-
rava dizer a um que ficava : «Mente; falta á vurlade ll, e 
sobre ma teria em que conferenciaram no Gabinete. 

O SR. FREITAS CouTINHO: - - Apoiado ; isso é triste; tem 
toda a razã-o {A poiados) . 

O SR. SALDANHA MARINHO:-Sou exagerado? {Não apoiados). 
Não estou exagerando ; estou contando o facto como elle 
se deu, tristíssimo, humilhante como na realidade foi. 

O SR. FREITAS CouTINHO : -E' prefeitamente ex.acto. 
(H a , outros apartes). · 
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O SR. PRESIDENTE : - Attencão ! 
O SR. SALDANHA MARINHO :__::_E devo dizer-vos, Senhores, 

e com a mais profunda convicção ; este facto depõe, irre-
missivel e profundamente, contra as instituições (não apoiados), 
denuncia que as instituiçaes do Paiz não estão na altura 
das suas legitimas aspirações. 

O SR. IGNACIO MARTINS: - Ntío denuncia cousa alguma 
contra a Camara, nem contra as instituicíJes. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Denuncia que as instituiçiJes 
estão profundamente abaladas, e abaiadas até por aquelles 
que teem assento nos Conselhos d.a Corôa. _ 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI : - Isso só é triste e carac-
terístico para quem o faz (Apoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E vimos ainda, Senhores, 
. que retira v a-se ... digo mal, que era expulso do Gabinete 

um Ministro, sob o fundamento de haver commettido um 
erro, e entretanto ser o mesmo facto, revestido depois de 
novos atavios, sustentado, dando-se-lhe nrna feição di-
versa, ficando mantido o erro e perpetuada a questão clelle 
originada! 

Não quero censurar a ninguem ; estou contando os 
factos como elles se dera1n, e apreciando o quanto influem 
sobre a moralidade do Governo actual. . 

O modo brusco e surnmamente isolito pelo qual vão 
sendo alijados Ministros elo seio do actual Gabinete, me faz 
lembrar o que escreveu Desmoulins referindo-se á monarchia 
em Londres em 1790. 

Peço permissão á Camara para lêr o trecho que o 
illustracl6 Sr. Ramalho Ortigão, muito a proposito trans-
creveu em urna ela suas Farpas : 

« Em 1790, o Poder monarchico era representado em 
Londres por meio de um bailado expressivo com uma pa-
rabo la. Neste baile a primeira figura era um Rei que ter-
minava a execução de um entrechat cheio de garbo e de 
pompa, alongando um pontapé ao · fundo das costas elo seu 
primeiro Ministro, este transmittia o pontapé real ao se-
gundo Ministro, o qual o traspassava ao terceiro, seguin-
do-se a mais viva e . espirituosa corrente de pontapés que 
se tem visto em uma côrte, até que o personagem que 
apanhava em cheio no seu volumoso e amplo hernisph erio 
posterior o ultimo pontapé era o Paiz que ficava com elle. >> 
(Hilaridade geral). 

E é por esse modo inqualificavel que o Gabinete de 
5 de Janeiro, recompondo-se qú.asi que mensalmente, depois 
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da abertura do Parlamento, conta hoje apenas tres Mi-
nistros que o compozeram em sua creação, e tendo já 
quatro Ministros novos, conserva sempre o seu nome de 
guerra, e a sempiterna data de 5 de Janeiro. Tem nisso 
similhança com os velhus corpos de Fnha que, desbaratados, 
e quando apenas contam de resto commandante e tam-
·bores, apezar disso conservam o casco sob a antiga deno-
minação ; e proc(ldendo a rigoroso recrutam ento, se recom-
poem e apparecem remoçados, embora com a antiga ban-
deira já enfarrapada e sem prestimo. 

Deíxernos o avelhantado moco de 5 de Janeiro e fa-
çamos algumas considerações sob1:e o que ha occorrido nos 
ultimos dias. 

Sorprende, Sr. Presidente, o que nesta triste situação 
se observa. 

Aquelle que, no Governo, sustentou com enthusiasmo 
e apparencia de profunda convicção urna idéa, apenas 
apeado do Poder, se apresenta na arena comm_um, e, des-
temido, combate desastrosamente essa mesma idéa ! 

E' uma irrisão, se não é a mais clara degradação po-
li ti c a ( N1tme·rosos apoiw;los) . 

Tudo isso justifica quanto tenho dito em relacão ·á 
falta· de consciencia com que· se obedece a um Podei· que 
tudo a vassalla. 

o que isso manifesta é que não ha convicções (apoiados)., 
é que ha ausencia completa de idéas e de princípios (apoiados), 
só isso daria em resuitado o que temos observado nesta 
casa (Apoiados). 

Por occasião das tristisss imas explicações que aqui se 
tem dado, ácerca dos actos recentes do Govemo, relativos 
á Escola Polytechnica, eu vi, com sorpresa, que foram 
aventurados principias com os quaes não me posso confOl'mar; 
principias altamente repugnantes eom as idéas liberaes, e 
contra os gnaes protesto. 

A condição de confi~nça para os carg·os publicas, bem 
como a faculdade de fazer nomeacões interinas, foram 
aqui sustentadas em tal generalidade, e e.m uma extensão 
tão ampla e illimitada, que, a não ser por falta absoluta 
de justificação de um erro cornmettido e para não corrigil-o, 
ning·uem poderá explicar, , e · nem mesmo se póde compre-
hender. 

Classifieo essa aberracão como inaceitavel recurso oc-
casional, e quando o po,der caprichoso, compenetrando-se 
de que vai desvia do do bom caminho, se o bstüia em pro-
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seguie no erro, considerando deshonroso confessai-o. Las-
timo esse procedimento, e me compunge observar que os 
nossos Governos, por um falso peincipio autoritario, nã.o 
recuam diante das consequencias de suas faltas, muitas 
vezes fataes. · 

Senhoreti, no sy(>tema representa ti v o a condiçã.o de 
confiança é uma gúaritia, e essencial ; mas unicamente 
para os cargos políticos; fóra desse terreno, é a aptidão 
e não a confiança o que regula, é a probidade, silo a·s 
habilitações para o cargo, ,que determinam a nomeaçã.o 
ou conservaçao do funccionario. 

E quando a Lei estabelece um exercício e o faz pri-
vativo de quem se acha em certas condições, nilo póde o Go-
verno, por qualquer consideraçã.o que seja, destituir o 
competente desse exercício legal. Ahi peevaloce o pr·eceito 
de Lei, e desapparece o peincipio de confiança, o qual 
nesse caso 'é inapplicavel. 

Nao é; portanto, ~ceits.ve l a raz?lo com a qaal o Go -
verno pretendeu justificar a destituiçilo que arbiteariamente 
decretou, de substituto do Director da Escola Polytechnica, ao 
lente mais antigo, e qué ex vi da Lei, e não pela vontade ar-
bitraria do Governo, clesempenhn.va as funcções ela clirecto-
ria, no impedimento do funccionario effectivo. A applicaçao 
neste caso , do principio de confiança não é sómente erro-
nea, é offens iv::~ de direitos constituídos, e · por demais 
perigosa. 

Com essa desastrada theo ria ficam prej uclicaclos os di-
reitos adquiridos, e o funccionalismo, sem excepção, des-
tituído absolutamente .ele g·arantias, e escravisado ao Go-
verno, que assim o constitllirá cégo instrumento de todos 
os seus caprichos. 

Directores de escolas, dieectort:!s de Fn.culdacles, e 
outros mui tos empreg·ados, acham-se fóra da esphera, 
limitada do pl'incipio de confiança política. Os seus en-
cargos ni:to são poli ticos, e o bom desempenha ele seus 
deveres nilo depende de harmonia de vistas ou de princi-
pias políticos com qu alquer Governo. 

É assim que os dis tinc tos Srs. Rio-Branco, Corrêa de 
Oliveira, Pires da lVIotta, e tantos Óutros, que tão bons 
serviços hft<J prestado nas directol'ias de estabelecimentos 
de instmcção superior a seu cargo, e que bem longe 
estrw ele inspirar confiança política ao Governo, quando 
francamente lhe são avessos nesse terreno, teem sido con-
servados nos lugares que occupam. E a conservação desses 
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illustres cavalheiros nas dirêctorias que exercem, manifesta 
a toda a luz, que o proprio Governo, que ora occasional-
mente se prevalece do principio de confiança, para no-
mear um director interino para a Polytechnica, não o 
póde applicar. A contradicção é evidente. 

Pelo principio amplamente aceito pelo Governo e por 
elle posto em pratica, como ouvi nesta 'discussão, se chega 
á consequencia de que nem o proprio lente póde ser des-
pachado se não fôr da confiança do Governo. Detestavel,' 
inconveniente, abusurda e perigosíssima é esta theoria. 

O lente tem o concurso, tem a sua habilitação que o 
protege contra a indisposição politica de quem quer que 
seja: quem lhe dá o lugar não é a vontade arbitraria 
dD Governo, é a habilitação provada em concurso. 

- O principio ele confiança nilo regula; e nem deve re-
gular neste caso. 

E quando, como agora, se trata de uma substituição 
marcada por Lei; o Governo não tem faclllelacle de des-
tituir desse encargo a quem ele direito elle pertence por 
força e em virtude cl8 expressa determinação da Lei. 

'l'emos nas nossas repartições em pregos de confiança 
como os de clirectores geraes elas secretarias ele Estado, 
estendendo-se esse priucipio até os directores ele secção; 
mas tambem temos outros empregos, nessas mesmas se-
cretarias e no Thes~nro publico n acional , com direito ex-
presso ào accesso, independente de ê1l'bitrio elo Governo ; 
arbitrio que quando é exercido, como tem sido, - muitas 
vezes e infelizmente, no nosso Paiz, nrto passa ele -um 
abuso inqualificavel, e de um -desvirtuamento dos srtos 
principias ele administraçrto reg ular (Apoiados). 

-- A nomeação interina ele clirector ela Escola Polytech-
nica, e quandó existe clirector, e é conservado, foi um 
tristíssimo expedient~, para, mudada a fórma, manter nos 
effeitos um tJesastrádo erro commetticlo, mas aue nrto foi 
remediado como devêra ser; porque o a c to do nobre 
Sr. Leoncio de Carvalho, que por ser contraeio á Lei, deu 
lugar a ser _ elle expeli-ido elo Gabinete, devia ser inconti-
nente clerogaclo pelo Governo em todos os seus funda-
mentos, para rerstituir-se ao lente mais antigo a substi-
tuiçao da clirectoria. ela escola, porque é elle substituto 
por seu direito de mais antig·o, e quem lhe dá esse 
exercício i.nteeino ·nao é o Governo, é a Lei, e o Governo 
como elle e como nÓ:3 todos, é igualmente subordinado á 
Lei, e nrto a póde nem deve sophismar (Apoiados). 
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Sr. Presidente, de ha m~ito se tem introduzido na 
administraçrro deste Paiz, entre mnumeros vícios, um assás 
notavel, que é o das nomeações interinas, e quando se trata 
de empregos sem vitaliciedade. Os lugares ou estao vagos, e 
devem ser preenchidos effectivamente, ou occupados, mas não 
exercidos na oecasião . por funccionarios effectivos, por falta 
momentanea, ou impedimento; e nesse caso cumpre attender 
o que por Lei se acha estabelecido para a substituição. 

Todos os empreg·ados teem em geral seus substitutos 
legaes. O Governo, entretanto, para proteg·er a afilhados, 
ou para prejudicar o substituto legal, nomeia interina-
mente, quando a substituição acha-se estab.elecida em di-
reito, e não se dá a vaga do emprego. Se se dá vag·a, a 
nomeaçrro interina ainda é um E1rro. Serve apenas · para 
conservar o empreg·ado em mais positiva dependencia, e 
se poder exig1r delle, quanto ao . Governo convenha 
(1ipoiados). 

Se fosse admittida a do ntrina de que o Governo, pelo 
principio de ampla e generica confiança, póde nomear in-
teiramente no caso que a Lei determina a substituiçrro ; se 
o arbitraria principio, que vimos defendido nesta tribuna, 
pudesse ser aceito e admittido como regra aclministratiV,a, 
cheg·ariamos ao absurdo de se poder despachar substitntos 
interinos aos Pr~;Jsidentes das . Relações, e do Supremo 
Tribunal de Justiça, e até pam os pro,prios Juizes de Di-
reito. A taJ reg·ra que serve para nomeação de substitutos 
de directores de escolas, serve igualmente pm·a aquelles 
casos. O absurdo é o mesmo, a infracçilo da Lei completa-
mente identica. 

Se para aquelles outros empregos não se póde fazer 
nomeações interinas, porque a Lei estabelec'.J uma certa 
fórma de substi tuiçrro, tam bem não se póJe faz el-o relà-
tivamente ao encargo de director da Escola Polytechnica, 
e pela mesma l'azrro de que a Lei determina igualmente 
o modo de substituicrro. 

O pr:ocedimento do Governo é insustentavel, é mesmo 
illici to. 

Pl'otesto ainda contra um outl'o acto arbitraria do Go-
verno, e o faço com pesar pela symputhia que consag·ro, 
ao nob re actual Ministro do Imperio. 

S. Ex.., quanto a mim na o podia interromper os tra-
balhos da Escola Polytechnica. A escola foi Cl'eacla por Lei, 
fun cciona por Lei e só por Lei é que poderia deixar de 
funccional'. ' 
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Achando-se aberto o Parlamento, se rn.ister fosse uma 
providencia extrordinaria, e extra legal, cumpria ao Go-
verno vir pedil-a ao Corpo Leg-islativo. 

Ante os principias liberaes ou, antes, principias de or-
denl e de segunmça publica, aos quaes os nobres Ministros 
devem curvar-se, n~o ha attribuição ampliada, nenhuma 
pócle see exercida se não quando explícita e littemlmente 
consagmcla na Lei. 

Alargar por indLlCÇã.o, e por simples argumento, a 
esphera das atteibuições, é um peeig·o e de desastradas 
conseq uencias para a sociedade que inconsciente e imbecil-
mente o admitte. 

Quando não ha attribuição escripta, explícita, e po-
sitivamente . estabelecida, •não ha attribuiçã.o ; e isto / que o 
Governo se tem arrogado fazer, n8o sendo, como não é, 
de sua litteral attribuiçã.o, o constitue, não o direi só em 
erro manifesto, mas no caso de responsabilidade immecliata. 

E' por isso que nã.o duvido solicita r encm··ecidamen te 
do nobre Ministro do Imperio que, por sua rep utação até 
hoje illibada, revogue o seu acto. Este procedimento, cor-
rigindo um erro, o honrará muito. Faça cessar os escan-
dalos que estã.o sendo praticados, e que teem dado lugar 
ás scenas que profundamente lamentamos, e que tanto 
teem abatido a forca moral do Governo. 

Re::;titua ao respeitavel Sr. Dr. Galvã.o o que nenhum 
Govemo reg·ular lhe pócle tirar. 

Res titua-lhe o exercício ele clirector que é, no impe-
dimento. autorisado e reconhecido pelo Governo, elo nobre 
Sr. Rio Branca, porque para tal o investe inexpugna vel-
m ente a sua antiguidade ele len te catheclratico. 

Cumpra o actual nobre Sr. Ministro elo Imperio o seu 
rig·oroso dever-; não se leve pelas insinuaçõilS elo Gabinete; 
le mbre-se elo que actualmente se tem praticado ; não 
confie senão em sua probidade e no desempenho severo 
de seus cleveees ; acautele-se. 

Na administração publica do Brazil ha, Senhores, um, 
vicio enraisaclo e ele desastradas conseq uencias. Uma vez 
commettido o erro não ha mais coragem ele o emendae! 
Entenuem os .nossos Governos que, corrigindo as pruvrias 
falt as, se clesmoralisam ! Eng·ano fatal ! 

Sejamos fmncos; sejam francos os Srs. Jliiin'istros. Elles, 
como eu, como todos os hoJY~e ns, são sujeitos a erro. Se 
o praticam, sojam leaes, sejam sinceros, confessem-o ; vol-
tem atraz e corrijam-o. 

15 
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O Paiz receberá com applausos á retractação, porque 

assim comprehenderá a boa fé, a lealdade, a severidade 
de C3racter e honestidade daquelles a quem os seus des-
tinos estão confiados. 

Feitos estes r eparos, que eu não podia calar sem faltar 
gravemente ao cumprimento de meus deveres, ' eu farei 
algumas perguntas ao Governo, as mesmas que eram 
objecto das interpellaçues que desejava formular, segundo 
me autorisa o regimento, mas que, aproveitando o ensejo 
que m e proporciona esta ampla discussão política, vou 
fazer. 

Pergunto ao Governo Impel'Íal : -parte de vontade e 
. deliberação sua a preterição das medidas sobre casamento 
civil, r eg-istro civil, secularisacao dos cemiterios, liberdade 
plena de cultos e outras impo"rtantes materias, cuja solu-
çao é reclamada pelo Paiz, e que se acham convertidas 
em proj ectos que h ei apresentado ha seguros cinco mezes ~ 

Deve esta Camara perder tempo, e com grave o:ffensa elos 
seus deveres , deixar que se passem r.~ias e dias se m 
sessão quando ha ma terias · tão importantes a resolver~ 

Será a inercia ela maioria ern satisfacão ela vontade e 
determinacao ·elo Governo~ , · 

Conde;una esses projectos ~Nilo quer que se trate dessa 
materia ~ Quaes os m otivos que o levam a i sso~ 

Senhores, quando se procura estabelecer em bases 
legaes, e ele vida firmeza o con tracto de casamento, o bjecto 
sem duvida ele direito civi l , exclusivamen te ; quando se 
trata de constituil' o regist ro civil, e ele decretar a ne-

. cessaria sec nlarisação Je c0miterios ; quando se trata de 
libertar o E.stado do insupportavel jug·o romano, e firmar 
a liberdade de consciencia ; com prellende -se desde logo , que 
não é o espírito ele par tido que eleve ser attendido, e sim 
gmndes asp it'açues sociaes que deve:.n ser satisfeitas, e no 
interesse g·eraL. 

Venham de quem viet· proposta3 dessa ordem, e!las 
devem se e consideradas . O patriotismo é o que determina 
a sua aceitação. Os r epresen tantes ela n ação que compre-
henclem a dignidade do encargo, e os se us sngTaclos ele-
veres, não desdenham as boas idéas , venham ellas donde 
vierem ; seja embora , o indicador de taes projectos o mais 
obscuro membro desta Camara (não apoiados), elle, que muito 
se presa, que não vem ~< qui advogar emprezas, e que não 
Se OCCllpa senão do que é J e interesse geral, tem O di-
reito, ante o procedimento da Carnara, e ante a inercia 
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que ella ostenta sobre tão importante materia, de exigir 
explicações e satisfação da recusa. 

As grandes idéas nilo morrem ante o obstinado silencio, 
imposto por interesses inconfessaveis. 

Quando se exige uma cousa e essa é o direito, não 
se a requer, conquista-se. As gTaUdes idéas permanecem, e 
triumpham afinal, emquanto que os emperrados e mesqUi-
nhos, que as combatem, passam e se ai1iquilam. 

Quem ha que, de boa fé e conscienciosamente, affit·me 
· que, por exemplo, a instituiçrro do casamento c i vil deve 

ser adiada'? 
Não é decente, não é licito negar a desordem que por 

toda a parte em todas as províncias se dá sobre o modo 
de celebrar o casamento. 

Em Pernambuco se teem praticado verdadei ros escan-
dalos, relativamente a esse importantiss imr, acto da vida 
civil. Oatholicos bem conhecidos teem sido forçados, pelas 
tropelias ecclesiasticas de que teem sido victimãs, a procu-
rarem na Igreja protestante o meio de poderem fazer effe-
ctivos os seus casamentos. 

Aqui mesmo, no Rio de Janeiro, á vista e face do Go-
verno, mais ele um facto se t eem dado des::;a ordem. Ha 
vig·arios que não admittem, que não ceLebram casamentos 
sob o fundamento de que ·um elos nubentes é maç.on ! Es-
tamos, pois, em materia a mais melindrosa e a mais im-
portante ela viela civil, sujeitos ao capricho, á falta de criterio, 

·á levi andade, ao crime mesmu elos padres ultramon tanos, 
aos quaes, de preferencia, são confiadas as parochias. 

Poi;;;, isto, Senhores, n ~Lo merecerá a attenção elos re-
presentan tes do povo'? O povo n ú.o tem direito a ser satis-
feito . nesta sua exigencia '? Conservador, liberal ou republi-
cano, ha de o cidadão brazileiro; como o estrangeiro que é 
nosso hospede, e a que :n devemos segurança de direito;;; 
CIVJS, continuarem, sob o despotismo insen;;;ato ele um clero 
caprichoso'? Porque'? Não temos ainda clous mezes de sessão'? 
Devemos limitar nos ao que já fizemo s'? E o que foi'? Pobre 
Paiz! 

f:enhores, quanto ao Registro civil eu pAdirei ao Governo 
que se lembre que nós temos no Beazil, aqui no Rio de 
Janeiro, no Rio Geande elo Sul e em todas as províncias, 
um grande numero de acatholicos, cujos direitos, pelo menos 
de segurança de família, e successão, nilo podem deixar de 
ser garantidos. 

Elles não podem p'rovar o nascimento de seus fi lhos: 
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nliu podem provar o seu casamento, porque lhes é vedado 
o registro civil; en tretanto que a propria Lei faz depender 
dbsse reg·istro a legiLimidade desses actos . 

Isto é materia q ue p:>ssa ser preterida'? 
E' assim que se mal bara teia, ja n lio direi sómente o 

direito dessa g-eute, mas o dever, a dignidade do Governo 
e da Camara '? · 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO :- O Registro c i vil j á está em 
execuçu.o . (.v.) ' 

O SR. SALDANHA MARINHO :-- Vejo que V. Ex. nlio está 
ao facto das occ nr-rencias sobre esta n1ate ria . Respeito as 
intenções de V. Ex. e peço-lhe que m e attenda. 

Sabe que confio em s ua probidade . 
O SR . MINISTRO DO lMPERIO :- Mui to ob rigado. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Estou conv eucido de que 

V. Ex . , como Governo , ha de t l'atar, e quanto antes de dar 
andamento a proj ectos desta ordem, dos qu aes de pende em 
geande par te a felicidade publica. Mas quan to ao Registro 
civil responJo a V. Ex . affinnando· lhe que na Côl'te ntl.o 
h a registro. Ha em alguns pontos do Imp erio; mas geral-
mente ntl.o ha registro civil. Nesta Côrte os acatholicos assim 
perseguidos teém levado as suas queixas ao Ministerio do 
Imperio, isto ha quasi dous annos , e os requerimentos até 
h oj e não te em merecido despacho. 

Chame V . Ex. a si os papeis r elativos a essa m ateria, 
e que devem existir em sua secretaria . 

O SR . Mir-rSTRO DO hrPERIO :- Na Bahia, no lug·ar onde 
resido, está o r egist ro em execução . . 

O SR . SALDANHA MARINHO :- E em poucos outros luga-
res, mas sem a pl'ecisa reg ulal' idad e. Di zra-se que fa lta sa uc-
cionar a parte penal do reg ulamento. Respondi a essa 
objecçlio apresentando um proj ecto de Lei que approva essa 
par te penal. E o m eu proj ecto até hoj a não mereceu a 
attencao n em do Governo nem da Camara ! 

o' SR. MINISTRO DO IMPERio :-Mas o registro estabelece 
multas; está a p enalidade contida nas m ul tas . 

O St1. SALDANHA MARINHO : - A penalidade depende da 
sancção legislativa; o pt·oprio reg 11lamento o diz. E como 
esta foi a obj ecção ap resentada não duviuei propôr que se 
désse essa sancçao . 

(') S. Ex. não conhecia a materia, e tanto que j á tendo passado na 
Camara o proJec to _que apresentei para approvação do Regulamento do 
Registro, o Sr. Mun stro do I mperio ap rese 11 ton novo proj ecto para isso 
mesmo, e que teve de retirar por vir tarde. 



,_, 219 -

A Camara Municipal da Côrte tem todos . os livros qe 
r,egistrci promptos, :mas, sob pretexto ele pagamento ele sel16, 
que ninguem quer tomar a si, nenhum escrivão de paz 
se importou de ir buscai-os ; continuarão os acatholicos sein 
Registro civil que legitime o;: actos principaes da família! 

Os escrivrLes de paz oppuzeram o seu véto! 
Pois bem, se o que falta é a approvaçilo cln parte penal 

do Regulamento, vote-se o meu projecto . O que fiz estes delle 
até hoj e'? Ha quatro mezes o apt'esentei ! Em quatro me7.es 
o que se t em passado no nosso Paiz, a respe:to do Registro 
civil dos acatholicos'? Podemos, de modo algnm, tratar bra-
zileiros e estrangeiros ele uma maneira tão insolita e des-
comrnunal '? Corrijamos o erro; aproveitemos o resto desta 
sessão ao menos para isto . 

Nã<J tendo sido possível obter das commissõcs parecer 
sobre nenhum dos projectos que tenho mencionado; proc~- ' 
dendo as commissões, ordinarüllnente eleitas de acô t'do com 
o Governo e executando as suas ordens, e não podendo mesmo, 
para a boa ot'dem dos trabalhos da Camara, deixar de haver 
essa tal ou qual harmonia com o Ministerio, parece que ha 
da parte do Governo o desejo de que não se faça mais cousa 
alguma. durante esti:i sessão. 

O SR. MINISTRO DO hiPERIO:-Não apoiado; o Governo 
ainda não manifestou esse desejo. 

O SR. SALDANHA MARINHO : -V. Ex. por si, e por suas 
nobres inspirações não o manifestou, nem o ha de mani-
festar; eu o espero . Mas o cabeça do Gabinete, o St' . Presidente 
do Conselho já aqui o disse formnlmente. Já provei nesta 
tribuna, e com as palavras de S. Ex. e não fui contestado 
seriamente, que o Governo obtidas as Leis annuns, e a de 
Constituinte constitnida, dava por finda esta legi slatura. 

S. Ex ., para que não lhe escape uma promessa se quer, 
tem calculadamente r ecitado um só discurso , apezar de ter 
fallado muitas vezes ! 

Desejo entretanto que me respondam bem explicitamente, 
e para que o Paiz conheça com quem lida: Votada a Lei da 
Constituinte constituída, votada a Lei do orcamento e a da 
respectiva. prorogaçã.o, que está no Senado; tem a Camara 
actual ·desempenhado a sua missão, n o entenrler do Governo, 
e será immediatamente dissolvida'? Fazendo esta pergunta, 
accrescentarei: o que é esta . leg-islatma '? 

E' excepcional, é extraordinaria '?Foi convocada para um 
nnico fim'? Não ; é uma sessão ordinaria, a qual tem uma 
duração constitucional, não podendo durante esse tempo ser 
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a Camara tetnporaria düsol vida senão por motivo de salva-
ção publica. Isto que é incont~stavel, me autorisa a per-
guntar ainda: Com que autondade se arroga o Governo a 
attribuição de limitar as funcçõ3s do Parlamento nesta le-
gislatura'? 

E' verdade que neste Paiz constitucional monarchico repr~
sentativo, o Poder é o Poder e o Governo póde tudo! 

E por que'? 
A extrema e indebita benevolencia do Parlamento, 

a falta de reflexão, o despreso pelos direitos d0 povo, o 
egoísmo dos representantes da nação, tem autorisado o 
absolutismo do Governo. 

E é este o systema polltico a que estamos reduzidos'? 
Ao menos fique o Paiz conhecendo que os seus imme-

diatos mandatarios tudo supportam, e consentem que in-
constitucionalmente até lhe sejam restr\ngidas e amesqui-
nhadas as suas facu ldades ! 

. Mas , Senhores, até onde chegaremos, a não ser que 
grande correctivo venha pôr termo a tanto desmando'? 

Porque nrto ha de a Camara, a honrada maioria, arcar 
nobremente contra o Gabinete, que a coag·e a limitar-se 
simplesmente a satisfazer-lhe os caprichos '? 

Apezar de tudo, e por honra da nobre maioria, deve-
mos esperar que esta Aug·usta Camara não desça quanto 
desejam os dominadores desta situação. 

Venha a dissolução; venha quanto antes, venha por 
mais um arrojo do absolutismo que impera, mas não 
autorisado pela subser viencia; venha mais esse acto de 
prepotencia, mas encontre esta Camara cumprindo com 
hombridade política o se u dever, e no desempenho de sua 
nobre missão. Allegue o Governo que não ~oi cegamente 
obedecido, allegue que esta Carnara não se humilhou. 
Antes isso, do que justificar-se com a subserviencia dos 
r e presen tan tes da nação. 

Queira ou não o Governo, deve esta Carnara cumprir 
o seu dever : o mandato com que nos honraram, não nos 
permitte a abdicação de nossas faculdades. O nosso encargo 
está márcado na Constituição : ning·uem o póde limitar. 

Ainda necess ito fazer uma interpellação ao Governo e 
sobre assumpto importantíssimo. 

A eleição da Constituinte póde ser feita com os mes-
mos vícios e essenciaes defeitos resultantes da pratica da 
Lei em vigor, aliás reconhecidos ja pelo proprio Governo 
Imperial: ou se deve tratar de corrigir desde· já, e quanto · · 
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possível essa Lei'? Cumpre ou não que essa eleição se faça 
por districtos de um só Deputado, para que todas as opi-
niões possam ser representadas úa Constituinte'? 

O Governo nos dará a sua opinião, ou antes expressará 
a sua vontade sobre isso. 

Será licito, será decente, que uma Camara c0m o ca-
racter de Constituinte, se reuua sob o mesmo estygma d~ 
desmoralisação que pesa sobre esta'? 

Querem regenerar-nos por m~io de um instrumento de-
feituoso, e de antemão desmoralisado , e dÜfamado '?J 

A Corôa nos disse que o actual processo eleitoral não 
podia jámais produzir a legitima representftção nacional. 
Sendo assim, não corrigir· os defeitos conhecidos desse pro-
cesso, pelo menos, em tanto quanto esteja nas faculdades 
ordinarias do Parlamento, é certamente manifestar o desejo 
iuqualificavel de entregar a projectada ·reforma constitu-
cional a creaturas do Governo, e não a representantes le-
gítimos do Puvo. . 

Nem se diga que não está na attribuição .da Camara . 
mel horar o actual processo eleitoral. Se a nobre maioria 
está convencida de que não se póde fazer a eleição directa . 
sem reforma constitucional, o que tenho contestado, e. con-
testarei sempre; é certo tambem e incontestavel que nos 
limites das attribuiçües ordinarias das Camaras cabem pro-
videncias, com as quaes muito se póde melhorar o actual 
processo, cujos defeitos rad icaes estão· conhecidos. · 

Por exemplo : a legislatura ordinaria está na posse de 
decretar a eleição por districtos de um só Deputado . Porque 
o não deve fazer nesta occasião , e quando está pratica-
mente provado que por t al modo a influencia do Governo 
é- menos perigosa e a representação nacional mais ge- . 
nuina '? 

Senhores, ou o Governo quer representadas mais li-
vremente todas as opm1ões, e neste intuito consente e 
mesmo promove essa alteração indíspensavel na Lei actual, 
demittindo-se do fatal despotismo com o qual tem conse-
guido Camaras unahimes e . sujeitas a seu capricho ; ou 
está no pla,no de formar elle, -a seu paladar, Pssa mesq ui-
nha Constituinte, e de modo que possa sobre ella exercer 
a mesma insolita preponderancia que até hoj e tem con- . 
quistado com o emprego de abusos inq ualificaveis. 

Quer o Governo uma Constituinte subserviente? 
0 SR. GALDINO DAS NEVES: -Ainda duvida disto'? (Riso). 
O SR. SA.LDJ..NHA. MARINHO:- Não. Mas desejo que a. 
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palavra do Governo o faça bem conhecido do Paiz. O seu 
procedimento nesta occasião servirá de norma ao procedi-
mento do povo . 

Podemos deixar de providenciar sobre a interferencia 
provadamente perigosa e indebi ta do ~oder judiciario na 
eleicão '? 

'Qnando· o nosso Poder judiciario se acha tão desgra-
çadamente desmoralisado, póde, deve o Legislativo augmen-
tar ainda os elementos do seu descreditv '? A. experiencia 
dos factos, ante esta mesma Camara provados a toda a luz, 
não é sufficiente para que se ai tere a legislaçrw ordinaria 
actual '? 

Não vimos que, com raras excepções, os recursos ao 
Poder judiciario, em materla de eleicão, nã0 produziram 
justas e imparciaes decisões, e bem a; contrario constituí-
ram uma detestavel arma política, nas mãos de Juizes 
par tidarios '? 

E demais, quando vemos o Governo manifestar tão 
escrupuloso acatamento á ConstitniçfLO, que até para a 
adopção rla elei çfLO directa, reputa imprescindível uma 
Constituinte, é irrisorio vêl-o iv.o facil de augmentar as 
attribuições do Poder judiciar io, cuja missão constitucio-
nal se limita ao julgamento das causas no crime e no cível. 

Voltando á eleição por districtos de um só Deputado, 
não comprehendo as difficuldades que se lhe oppõe, quanto 
á respectiva divisão. 

Se se teme que o Governo, sendo encarregado desse 
trabalho, illuda o mandato em proveito de sua dominação, 
temos contra isso um remedio prompto . 

Adaptemos a divisão que já vigorou ; restabelçamos 
nessa parte a Lei ordinaria que a constituía. 

Em todo o caso venha a eleição por distt·ictos de um 
só Deputado, como garantia de mais liberdade eleitoral. 

O SR. GALDINO DAS NEVES :- Como já houve. 
O SR. SouzA CARVALHO :- Fresca. 
O SR. GALDINO DAS NEvEs :- Muito melhor do que a 

actual. 
O SR. SALDANHA MARINHo:- E' conviccão minha, senho-

res, e pelo que geralmente tenho ouvido. dos meus nobres 
collegas, quasi sem excepção ou com raríssimas clxcepções, 
que se não fizermos a eleição por districtos de um só 
Deputado, não conseguiremos ver aqui r epresentadas todas 
as opiniões do Paiz (apoiados) ; e t ratando-se de Consti-
tuinte é uma indecencia, é faltar á boa fé, é commetter 
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um grave peccado, deixarem Governo e Camara de provi-
denciar para que sejam representadas todas as opiniões 
(Apoiados). 

O Su. JoAQUIM NABuco :- Póde fi car tranquillo que os 
conservadores hão de ser representados . 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Com o actual systema será 
representado o partido que estiver corri o Governo. 

Tem-se dito, e com visas de certeza, que ha promessa 
vinda do alto, feita por esse algtwm de que tanto nos 
tem fallado o nobre ex-Ministro do Imperio, ele que, desta 
vez, será respei Lado o terço. 

Quantas vezes se quer illuclir o Paiz com esse irriso-
rio te~:ço? (Apoiados). O terço foi estabelecido pelos con-
servadores, mas por elles foi immediatamente sophismaclo, 
e a Corôa, que tem .livre arbítrio na demissão e nomeaçrw 
dos Ministros, e que tão facilmente muda as situações 
políticas , manteve no Poder os que abusaram, e dessa 
arte sanccionou a mystificação do terço. 

Vieram os liberaes para o Poder, e o mesmo praticaram, 
a mystificação foi igual. A eleição do terço deu uma 
Camara unanime: os conservadores não foram mais habeis 
do que os liberaes, ambos illudiram a promessa da repra-
sentacão das minorias. 

No meio desta má fé política, ha quem confie mais 
em tal promessa ? O valor do empenho de honra imperial 
está conliecido. 

Na política do Imperío, a honra dos partidos se con-
funde : nada fica devendo um ao outro, pagam-se na 
mesma moeda (1lpoiados). 

Não foram os liberaes que prlmeiro estygmatisaram e 
vehementemente, a falta de cumprimento de tal empenhO de 
honm? Não clamaram/ elles contra a mystificação? E en-
tretanto procederam do mesmo modo. Esses dous partidos 
são espelhos um do outro. 

Dévemos, porém, ser francos ; o partido que tem 
força na sua província para fazer eleger todos os Depu-
tados, não manda t erço (Apoiados). 

E, por esta occasião, repeti rei o que sempre tenho 
dito ; o terço é uma immoralidade política, insustenta-
vel no systema onde as maiorias devem imperar ( Apoia-
dos). 

Corrij amos este defeito. O Paiz representativo só ex-
- prime a sua vontade pela maioria (Apoiados). 

Estabelecer a eleição com o terço é empregar um ar-
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tificio em favor das minorias, ou antes é a esmola poli-
tica aos que não pódem conquistar a representação. 

Qu e1nto a mim é um disparate no syst.ema (Apoiados 
e não apoiados). . , 

O SR. BARROS PrMENTEL : - A Lei dos circulas que V. 
Ex. quer h ade trazer a representação das minorias. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS:- Mais naturalmente. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Está enganado o nobre 

Deputado por Sergipe; a maioria dos districtos é que dá 
o mandato politico, entretanto que, segundo a razão da Lei 
actual, deve quem não tem por si a maioria, conquistar 
um mandato geral, o que não é sórnente uma irrisão, mas 
ainda urna antithese do systema (Apoiados). 

(Trocam-se á partes). 
O systerna representativo é o das maiorias, e no do-

mínio da maioria não don a minoria senão aq·uil!o a qne 
tem direito, e que é - fustiça. - Se o partido liberal 
fórma a maioria da naçfLO, venha elle por districtos ; 
se · esta maioria é form ada pelo partido conservador, que 
venha elle do mesmo m odo, mas seja legitima a repre-
sentacão nacional. 

C~da localidade se fará representar no sentido de sua 
maioria (Apoiados) . Se o Governo não adapta a eleiçllo por 
distri ctos, manifesta que quer continuar nos abusos prati-
cados até hoje. 

O SR. 0LEGARIO : - O Governo já declarou que quer 
por districtos . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Por mais forte que seja o 
Governo, por m aior que seja a adhesí:'!.o da maioria da · Camara 
ao Ministerio, nenhum pó de confiar no outro. 

A Corôa não ailt,Jrisa a nenhum partido a confiar no 
dia de amanhi:í. 

No Brazil vive-se em perenne duvida política ; e d'ahi 
a immoralidade do Imp erio. 

Senhores, estamos atreitos a não quebrarmos as armas 
que teem sido creadas contra nós. · 

Tem sido defeito dos particlos no Brazil, cada um apro-
veitar- se do arbítrio que o outro creou, e j ogar com elle 
contra os mesmos que o estabeleceram. Isto é detes~ 
tavel. 

A Lei de 3 de Dezembro, essa Lei que produzia uma 
revoluçllo, servia perfeitamente aos planos dos liberaes, 
como h avia sarvido nas mãos dos conservadores. 

E' assim que se deve dirigir o Paiz '? 
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E' assim que se satisfaz a vontade nacional'? 
Cumpre abandonar a pratica abominavel de só se pro-

mover o interesse dos que são representantes, dos que 
estão no Poder e o das suas famílias e adherentes . E' do 
interesse geral que devemos cuidar. Emquanto o egoísmo 
dominar na política do Paiz, teremos ap enas quem se lo-
cuplete com o damno publico. O interesse gel'al será 
sempre preterido. 

E este mal, que é forçoso reconhecer, tem um funda-
mento incontestavel. E' a ausencia absoluta de princi-
pias. 

E no procedimento do Governo actual vamos ter a 
pr,wa real dessa verdade: 

A não aceitação das medidas que hei proposto par&. 
corrigir os defeitos mais salientes da actual Lei eleitoral, 

· a preterição de pt·oviclencias que aliás podem ser tomadas 
com os meios ordinarios ao nosso alcance, serão a prova a 
mais convincente ela pouca leaidade do Governo e da fra-
queza dr.sta Camara. 

A recusa rle medidas reclamadas pelo Paiz, como se-
jam a instituição do casamento civil e outras, manifesta 
que ha um conchavo qualquer do Govemo Imperial com 
quem quer que sej a em detrimento dos mais sagrados in-
teresses publ~cos. 

Tenho cancado demais a benevola attencão da Camara 
(Não apoiados). • • 

Além de doente e fatigado estou certo de que não 
posso agradar (Não apoiados). 

Não posso :J.gradar : a minha linguagem rude e sem 
atavios, e a franqueza brusca com que, satisfazendo a con-
sciencia, digo o que penso ; as verdades assim descarna-
das como sómente as sei dizer, não J:10dem agTadar (Não 
apoiados). 

Vou concluir, e peço permissão á Camara. para, por 
ultimo, e quando se trata da política geral, dizer ao Mi-
nisterio, ao Governo do Imperador, ao Paiz e á Camara o 
que devo apreciando os partidos políticos : 

A política do Brazil acha-se desvirtuada e cumpre que 
seja estabelecida em bases sinceras e regulares. 

Dons partidos distinctos existiram no Brazil. 
O principio autoritario, anti-demo0ratico, deu nasci-

mento ao conset·vador, o qual se definio bem na Lei de 3 
de Dezembt·o, na df!. interpretação do Acto Addicional,. na 
da guarda nacional e outras. 



-226-

O principio democratico levado a suas consequencias 
foi o fundamento do partido liberal, o qual se defini o no 
Acto Acldicional, no Codigo do Processo, e já em 1817 e 
1824, havia manifestado o seu intento que foi confirmado 
ainda em 1842 e 1848. 

Cada um tratava de manter-se em seus princípios, um, 
no começo retrogrado, ficou estacionaria, o outro com as-
pirações avançadas, condemnando as in3tituições conheci-
dam ente defeituosas . 

Com o correr do tempo, e desenvolvendo-se de parte 
a parte o egoi.smo, que tanto se tem propagado no Paiz, 
o democrata teve receio de arcar com o Rei, e limitando-se 
a não aspirar senão á Constituição outorgada em 1824, 
descuidou-se elas reformas . Esteve no Poder ·e conservou 
em vigor essa Lei de 3 de Dezembro, manteve as muti-
lações que o conservador havia feito ao Acto Addicional, 
é mais tarde se servia de todas as Leis retrogradas do 
ad versaria, e dellas usou em seu proveito, e do mesmc· 
modo que o outro! 

Nestas :idéas, e visando sómente o intêresse de agradar 
ao Rei, se tornaram esses dons partidos um só, e como que em 
vistas harmonicail ! Assim, no sentido legitimo político, e 
ante a consciencia publica, se confundiram. Conservou-se 
porém, cada um em seus nrraiaes, mas, sem distincçilo 
de bandeira. 

Chegados a esse acôrdo tacito, acontece \]. o que era 
natural- imperou a Corôa sobre tudo, o Poder pessoal se 
ostentou, o Poder moderador irresponsavel, constituía-se, 
como é, o unico Poder do Estado . Não ha, portanto, di-
verg·encias. Dons acampamentos com a mesma bandeira 
com os mesmos principias, com o mesmo objectivo, como. 
se com batem'? Combatem-se somente no terreno pessoal, 
E o que é o interesse pessoal em confronto com as con-
veniencias r:eaes do Paiz ! . 

Chegadas as causas a este estado, cumpre restabelecer 
no Brazil a verdadeira política- a política dos principias. 
Reunam-se os homens honestos deste Paiz, formem, se-
gundo suas sinceras convicções, uns o partido monarchico 
os que preferirem esta forma Governo : os outros o par-
tido democratico, porque estes silo os dous unicos e legi-
timas partidos que no Brazil podem existir dignamente. 

(li a um ap,~·rte). 

Basta de apparencias ridículas : simples denominações 
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não constituem partidos poli ticos : só os princi pios os 
distinguem. 

Os dous partidos, liberai e conservador, acham-se con-
fundidos porque ambos são monarchistas constitucionaes. 

Esta é vossa bandeira, liberaes : esta mesma é a vossa 
bandeira, conservadores. 'l'ende a coragem da dignidade 
política, tende o patriotismo necessario para esquecer di-
virgencias pessoaes e constituir uma política leal ; abra-
çai-vos, apertai-vos as mãos mutuamente, emquanto que, 
aquelles que, como eu, não. acreditam no systema como 
elle está, levantam uma bandeira distincta, formam, como 
tem formado, o partido republicano no Brazil (Jltuito bem, 
muito bem I O orador é fel~citado). 
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Sessão de 20 de Junho de 1979. 

Reclamacão para que sejam dados para or-
deJ:n do dia os pr·oj ectos de casau1.ento 
civil. e outros de interesse publico que 
apresentou ha J.n.uitos 1.n.ezes. 

O Sr. Saldanha Marinho (pela ordem) : Pedi a palavra 
para fazer uma reclamação á mesa ; pergunto a V. Ex., 
conhecedor como é do nosso regimento, si as commissões 
são arbitras elos trabalhos ela Camara, se podem fazer com 
que a Camara não se occupe ele uma ou de outra mate-
ria, sempre que tenham ele dar parecer sobre qualqu.er 
negocio ; se pórle a mesa determinar que certos projectos 
entrem na ordem elo dia, caso a commissão demore os 
seus pareceres. 

O SR. PRESIDENTE :- A questão de que trata o nobre 
Deputado está resol viela pelo regimento. 

O regimento prescreve que os papeis não possam ser 
demorados por mais de 30 dias em poder das commis-
sões; findo este prazo a Camara está no seu direito tra-
tando elo negocio independente ele parecer. 

O SR. SALDANHA MARINHO.:- V. Ex. sabe ha quantos mezes 
se acham entregues ás commissões , os projectos de casa-
mento civil, r egistro civil e secularisação ele cemiterios ·e 
sobre ma teria eleitoral, q ne apresente i. São todos ele ma teria 
urgente . 

Entendo que a Camara não pócle prescindir ele apre-
ciai-os. H a mais ele q natro mezes offereci á consideração 
desta Camara o primeiro desses projectos. Se os 30 dias 
estão passados; rogo a V. Ex. que os dê para ordem do dia. 
Se as commissões nüo cumpriram o seu dever no tempo 
marcado pelo regimento, á mesa cumpre por cobro á isto, 
dando os pmjectos para ordem elo dia: é o que requeiro. 

O SR. PRESIDENTE: -As comm issões tomarão em consi-
deração o que reclama o nobre Deputado. 



Sessão de 30 de Junho de 1879~ 

Sociedades anonymas. 

O Sr. Saldanha Marinho: -Tomo a palavr~ nesta dis-
cussão para justificar u:u projecto, que eu e outros colle-
gas temos a honra de mandar á mesa, em substituicão do 
quê faz objecto do presente d~bate. · 

Se não fossem os artigos do C0dig·o Commercial, que 
mais ou menos mantém a doutrina da Lei de 1860, quanto 
á dependencia do Govemo, limitaria a um só artigo esse 
substitutivo: diria simplesmente - · Fica ret•ogada a Lei de 
1860. 

Mas convinha estabelecer direito claro a ess_e respeito, 
expurgado do defeito em que a retrograda leg·islação desse 
anuo labora, obrigando a impetrar licença do Governo para 
a organisação de taes associações· e cercando-as ele mil 
embaracos. 

Neste empenho jnlgo necE'ssario fazer algumas consi-
derações, convencido como estou ele que o projecto que ora 
se discute não póde, nem deve passar sem reparo. 

Ha um principio que nesta materia deve dominar sem-
pre : é ·o do respeito ao bom senso elo capitalista e á 
liberdade Q_ue lhe deve ser garantida pam dispôe elo que 
é seu, e a seu unico a.rbiteio. 

Entendo que o capital nunca teve, não tem, e nem 
terá melhor fiscal elo que o capitalista (Apoiados). Entendo 
que todas as Leis casuísticas, como é, na parte que cha-
marei regulamentar, o projecto que se discute (cujo fim é 
manifesto, pois que se pretende ir além da previsão da-
quelles a quem unicamente interessa a g·uarda e conser-
vação dos ca.pita.es, e na ill·usoria pretenção ele melhor ga- · 
rantil-os) são não sómente desn.ecessarias, mas prejndiciaes; 
são um tropeço á liberdade ineleclina vel n as operações mer-
cantis. 

Pot• mais que o Govemo faça, por mais que os pode-
res publicas queiram prevenit·, não chegarilo já.mais ao 
alcance ela fiscalisação q 1_1e póde exercer e é exercida pelo 
dono elo capital (flpoiaclos). · 

Neste paiz ha uma grande fatalidade : desde que uma 
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idéa, ainda a mais desastrada .. e estrav.agante, é traduzida 
em acto do Governo, ou em uma Lei, vem após os escru-
pulos que entorpecem a correcçã.o do erro, por mais pro-
vado e reconhecido que seja. 

Entretanto, Senhores, nao é licito permanecer naq uillo 
que a experiencia tem condemn::Ldo. E' do sabio mudar de 
conselho. 

Considero. Sr . Presidente, o projecto que se discute 
inutil e prejudicial na sua parte propriamente r,eg·ulamen-
tar. Entendo que esse projecto é apenas aceitavel no que 
conceme au restabelecimento da liberdade de instituiçao de 
sociedades anonymas . 

Vou pt·ovar o minha proposição. 
O Art. l. o do proj ec to estabelece o princ1pw de que 

estas sociedades se podem formar independente da autorí-
sacão do G0verno . Estabelece a liberdade commercíal nesta 
m~teria. Estamos de acôt·do. Entretanto, logo em seg uid a 
faz uma excepção nestes termos : 

« § 1. o Não comprehende-se nesta disposição os ban-
cos de emissão, os q uaes só poderão organísar-se por acto 
legislativo. )) 

E' o primeiro ponto do proj ecto com o qual não con-
cordo. E' uma re.s tricção in co nveniente, e sem razão plau-
sível, á instituição de estabelecimentos bancarias. 

Se se tratasse de obrig·ar a aceitar títulos ou dar curso 
forçado aos bilhetes de qualquer Banco que se instituísse, 
eu não consentiria que taes estabelecimentos tivessem vigor 
sem prévia autorisação do Puder legislativo ; l1;).as, tratan-
do-se de sociedades particulares , sem esse privilegio, tra -
tando-se s implesmente do emprego de capitaes, que importa 
ao Governo que as casas bancarias que se instituam emittam 
letras ou bilhetes, e que es tes sejam aceitos por quem livre-
mente os queira receber? Desde que os bilhetes, letras, 
notas promisso rias ou q uaesq uer papeis bancarias não te em 
eurso forçado ; desde que ningu em póde ser coagido a acei-
t ai-os ; desde que nilo podemos prever e -aem obstar o 
modo porq ne os capitalista.s possam fazer representar os 
seus capitaes, a que vem esta restricçao? 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: - E' um resto de tutella. 
O SR. SALDANHA lYIARINHO:- E' justamente contra esta 

maldita tutela, que desde 1860 t em clamado o commercio 
em g-eral, e mesmo os particulares que teem seus interesses 
presos a taes associações. 

Sr. Presidente, lembro-me bem de que o grande mo-
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vimeuto político de 1860 foi só devido á essa Lei fatal á 
liberdade do commercio (Apartes) . 

E' preciso confessar que gTandes interesses chocados, como 
foram pela Lei de 1860, deram lugar ao esplendido movimento 
pópular que houve nesta Côrte e que teria p1·oduzido até 
gramles reformas, se se ti v esse q uerirlo ir mais longe. 

A quéda elo Gabinete dessa é;Joca teve a sua principal · 
origem nessa Lei de 1860. 

O protesto contra a tutela clespotica que foi então creada, 
na idéa falsa de resguardar os capitaes, foi estrondoso. A 
propriedade se sentia abalada, log-o que o proprietario foi 
forçado á só usar della em condições que lhe foram des-
poticamente impostas. 

A que vern, pois, manter ainda essa tutela que, dis-
farçada no projecto que ~e discute, se perpetúa, e mais 
positivamente em relação aos bancos de emissão~ 

Cceado um banco por meio ele sociedade auonyma, por 
uma sociedade commanditaria, ou por um só incli vi duo ; 
sendo a creaçtto para u m fim determinado ele emprego de 
capitaes; a que vem os resguardos com que se pretende 
limitar a acçi1o do capitalista, restringindo-se-lhe o uso de 
sua propriedade ~ 

Pretenderemos que seus titulas não sej am aceitos~ De 
-que modo~ Difficultando a creação , impossibilitando a insti-
tuição? Isto é e será sempre um abuso do Poder publico . 
Todos devem ser livres de aceita r ou não os bilhetes de 
um banco : aceite-os quem quizer e liv1·emente, e, .com a 
mesmA. liberdade, descarte-se delles, log-o que o credito fôr 
abalado e a confiarica estremeca. 

Considero perigosíssimo, silÍ1, o conceder-se u um esta-
belecimento qualquer, como por exemp lo ao Banco do 
Brazil, o curso forçado de s uas notas; isto s im é qne é 
perigoso, porque este curso forçado ha de afinai r eduzir o 
Banco á necessidade de liquidacão, e desastrada, a r rastando 
na sua queda o 'Goverr.o e cotn grande prejuízo ; porque o 
Governo é neste caso um co-o brigado, é o fi ado r e prin-
cipal pag-ador dessas notas de cmsu forçado; e os . pre-
judi cados teem pleno direito de haver do garantidor, que 
é o Governo, o valor das perdas e damnos que sofi"rerem . 

NfLo temo.:; nada que v er CQm os bilhetes que possam 
ser emittidos por um Banco qualquer, não se lhes conceda 
járnais curso obrig·cctorio, deixe-se ao comme rcio a liberdade 
de aceitai -os ou nfLo : porque n~o ha tlitela possi ve l, nem 
decente, que se im ponha a capitaes alheios. 

lG 
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O SR. FELICIO DOS SANTOS : - 'É para ·ver como tem 
'retrogadaclo o partido liberal, até nesta materia . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Diz bem. o nobre Deputado 
O partido liberal tem retrogadado, e nesta especie temos uma 
prova convincente . 

Já tivemos situações liberaes, e a Lei 1860 foi conser-
vada! Estamos quasi' no fim desta Sessão Legislativa, e 
nada se tem feito! Entretanto nem a Camara se reune 
para dar andamento a tantos projectos que reclamam a 
sua attençã.o ! 

Póde-se dar graças a Deus por t ermos hoje sessão . 
Vai-se tornando isso beru ra ro, e quasi que só se t rabalha, 
emquanto se satisfaz uma exigencie. elo Governo, e isto 
mesmo tão atropelladamente que de modo algum nos honra. 

Innumeros dias se teem passado sem Ressão nesta Ca-
mara, havendo entre tanto medidas importantíss imas a dis--
cutir! A Camara me· relevará que lhe diga ; -é injusti-

' ficavel essa falta. . Sr. Presidente, V . Ex . sabe quantos 
projectos importantes, e que aliás são consagrados á satis-
fação de legitimas e momentosas necessidades publicas, 
existem para serem discutidos e adaptados; V. Ex . deve 
concordar commig·o em que . a nossa responsabilidade deve 
ser resalvada; e que não a devemos confundir com a de 
quem quer que seja. 

Cumpramos o nosso clevcir ; satisfaça a Camara seu en-
cargo. O que nos importa que a outra Camara deixe de 
cumprir o seu, e que o Governo se mostre in4efferente 
ou hostil a quanto urge em real beneficio do Paiz? 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: - O Sr Senador Teixeira 
Junior disse que o Senado não tinha feito opposiçã.o ás 
idéas liberaes, porque lá ainda nenhuma t inha chegado . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E disse-o perfeitamente. 
A Camara tem proporcionadc toda a vantagem ao Senado . 
Se ha cLllpado de não estarem em discussão no Senado as 
idéas que formam os princípios cardeaes do partido que se 
acha, digo mal, que se suppõe estar no Poder, é aquelle 
que, inconsciente e inerte, t em posto tropeços a que sejam 
discutidos nesta casa tanr.os p1·ojectos importantes, que jazem 
nas pastas das comllli3sões sem andamento. 

O Senado tem razão de argumentar com a inercia da Ca-
mara temporaria; é das faltas desta que elle tem tirado 
partido para popularisar-se. 
' O SR. RuY BARBOSA: - Elle antecipa-se em rejeitar 
essas idéas, como fez com a liberdade de ensino . 
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O· SR. SALDANHA MARINHO :- Não é isto para mim co usa 
nova; não estou defendendo o Senado, cuj a índole conheço . 
Bem ao contrario esto u convencido de . que as idéas mais 
adiantadas não acharão facilidade de transito naquella 
chancellaria ·do Rei. O instincto de conservacão tem muita 
força. · 

Desc ulpe a Camara esta digressão, a que me forçaram 
os apartes . Continúo no meu empenho. 

O projecto é long·o, e para tratar delle detendo-me em 
cada um de seus pontos, me tornaria por demais enfadonho. 

Resumirei,, pois, quanto fôr possível, a analyi:e que 
tenho de fazer; limi tar-me-hei a enunciar o meu pensa-
mento, e a Camara procederá co r'Í1o julgar em seu patrio-
tismo. 

O Art . 2.0 do projecto diz: 
t< As companhias on sociedades anonymas são determi-

nad as , ou por sua denr:, minaçtto particular, ou pela desi-
gnação elo seu o bj e c to . _ 

« Não lhes é permi tticlo ter firma ou razão social. >> 
E' inutil esta disposição. Póde-se prescindir clella: 

está prev ista em :1ossa leg·islação . 
O Art . 295 do Cocligo a contem e em termos bem ex-

plícitos . Diz este artigo : 
<< ti s companhias ou sociedades anonymas des·ignaclas pelo 

objerto ou empreza a qtte se destinam, sem {i1·ma social, etc. >> 
Já vemos , portanto , que as sociedades anonymas, assim 

definida$ j á no Codigo, não tem firma, apenas se clis tin-
g·uem pelo seu obj <3cto. 

Acha-se isto estabelecido e portanto, não temos ne-
cessidade de legislação nova. 

O § I, o desse 2.0 Art . do projecto estabelece o seguinte ; 
« § 1. o Os socios se obrigam pela cota de capital das 

acções que subsct·evem ou que lhes são cedidas . >> 
Já temos direito constituído sobre isso . O Art . 298 do 

Codigo diz : 
« Os socios das companhias e sociedades anonymas não 

são responsaveis · a mais do valor das acções ou do inte-
resse porque se h ouverem compromettido. >> 

E' visto, portanto, que o proje.cto na'da adianta neste 
ponto, como tambem nada contém dPy novo no§ 2. 0 , que diz: 

« § 2. 0 São da exclusiva competencia elo juizo com-
mercial as questões relativas á exist'3ncia das companhias, 
aos direi tos e obrig·ações dos socios entre si, ou entre elles 
e a sociedade, á di sso~ução , liq uidaçã.o e partilha. >> 
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Temos o Art. 291 do Co digo que dispoe : 
te A3 leis pa1·ticulares do r.ommercio, a convenção das 

par tes, sempre que lhes nao fõr contraria, e os usos do 
commercw, regula o toda a sorte de associação met·cantil, 
nao podendo recorrer-se ~o direito civil para a deci são de 
qu alquer duvida que ~e offereça, senão na falta de Lei ou uso 
commercial. >> 

Além disto, temo .~ a competencia expressamente esta-
belecida no Tit~tlo unico, Art. 19 § 2.0 do mesmo Codigo : 

cc Art. 19. Serão j ulgados na conformidade das dispo-
sições do Codigo Commercial, e pela mesma forma do 
processo, ain:ta que não inte1·venha pessoa commerciante : 

((. . ... . ..... . .... . .. .. ... ... . .... .. .. .. .. ... . .. .. . . . . . . 
§ 2. o As q 1estoes de companhias ou sociedades, qurzl-

quer qu,e seja a sua nu tu reza ou objecto . '' 
O Art . 3 . o do pt·ojccto diz : 
tl Art . 3. o As sociedades unonymas não se podem defi-

n itivamente constituir senão depois de subscripto o capital 
social todo e de effectivamente depositada em algum 
Banco ou em mao de algum homem abonado, á escolha 
da maioria dos subsc1·iptares, a decitna parte em dinlleiro 
do valor U.e cada accao . » 

Temos j á o Art: 289 do Codigo, que estabelece sobre 
esta materia quanto basta para constituir a obrig açfLO de 
entradas de c a pi taes a que os socios se o brigam. 

Diz esse a:-tigo : 
te Os socios devem entrar para o fundo social com as 

quotas e contingentes a que se ob rigarem, nos prazos e 
pela fórma que se e.:;tipular no coutracto . O que deixar 
de o fazer responderá á sociedade on companhia pelo 
damno emergente de\ móra, se o contingente nao con.::;isti r 
em dinheiro; se consi.~tir em dinheit·o, pagará por indem-
n isação o juro legal sórnente . Em um e em outro caso, 
poderfLo os outros socios preferir a iodemnisação pela móra 
á resci::;ão da sociedade a respe ito do sacio remisso . >> 

A realisação üos capitae.s sociaes está, pois, prevenida 
no Codigo, até com o devido con·ectivo. 

Para que crea t' diffic uldade.::; á c reação de sociedades 
anonymas, obrigando-as a ter certa qu a n tia depo sitada~ 

O projecto exige, como novidaLle, a escrip ttHa publ ica 
assiguada per toJos os subscriptore;; . E->quece que o Art . 
295 do Codig-o estabelece que a pt·ova U.eve ser por escri -
ptura ou estatutos. 
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A. sociedade anonyma ou qualquer que seja, menos _ a 
em conta de participaccio, nfto póde existir sem contracto 

,escripto; o contracto não póde valer judicialmente sem .o 
registro na Junta commercial; e o regis t to é publicado. 
A.hi temos as grandes condições necessarias preenchidas: 
a publicidade, e o contracto . O Codigo satisfaz perfeitamente. 

Uma sociedade anonymn. não tem contracto anonymo ; 
ella tem os creadores, tem os accionistas, que a constituem: 
são estes os que estipulam e assignam os seus estatutos, 
que são . os seus verdadeiros contractos; e isto levado á 
Junta commercial, lá é reg·istmelo e por lá publi c<l ÜO: o 
publico, o commercio, as praças nacionaes e estrangeiras 

· ficam sabendo que foi creada um a sociedade anonyrn a com 
o capital de tanto, para nm dete rmin flclo fim, e por quem 
estabelecida . Aq uelle que confiat· nella, é porque 1 ivre-
mente o quer fazer; ning uem o coustrange. _ 

Emquanto o Codigo estabelece. a possibilidade da occul-
t açao dos nomes dos cornmandi ta rios, não esta tu e ígual 
vantagem aos accio11istas de companhias ou ri e sociedades 
anonymas . , 

Vejo, entretanto, Sr. Pres íclente , que quando se procura, 
com tanto empenho, Jifficultar as sociedades anonymas, 
ningu em se lembra das commanditarias ! 

Se tivesse força para supprimir as commanditas, eu 
o faria ; dava muito mais largas ás sociedades anonymas, 
elo que ás sociedades em commanclita. 

E:1 to rpece-se a c reação elas anonymas e ptotege-se as 
C<?mmanrlitas a ponto até 1 de se poder occultar o n ome elos 
commanditarios ! 

Se examinarmos a his toria elo nosso commercio, espe-
cialmente da praça elo Rio ele J aneiro, h avemos ele cheg·ar 
á conclusão . ele que - tem vindo peiores conseqnencias elas 
sociedades em commandit::t do que das sociedades ano-
nymas . 

As sociedades anooymas, da maneira por que e~tão 
permittidas pela Lei de 1860, nfLo teen::: tido nem t erao o 
nátural desenvolvimento, e nem offerecem a garantia ne-
cessaria . A acção do capital ista está limitada até para a 
escolha ele seus mandatarios ! 

Dessa Lei apenas resulta a acçtto arbitraria ao Governo 
para a concessão de roonópolio, e para favores aos seus 
afilh ados . 

Para estradas ele ferro, para estabelecimentos banca-
rios, para engenhos centraes, e para tudo quanto h a, e 
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que de tão perto interessa o commercio e ás industrias, 
o Governo e2colhe os que lhe m erecem os favores. O que 
o capitalista faria em seu pleno direito, recebe, eiltre-
tanto como favor ! E os favores pag·am-se com favores. 

(I-I a diveTsos apa1·tes). 
O projecto, ao passo que consagra o principio da li-

berdade, a constrange com muitas e graves ex1gencras, tor-
nando quasi impossível a org·anisação ele sociedades dessa 
ordem. Os nobres autores desse projecto quizeram ser 
mais previdentes elo que o proprio capitalis ta. A tutela per-
manece, e, o que é mais notavel, com acção prévia. 

E', entt·etanto, n ecessario encarar a quest~io pelo seu . 
lado real. E' inclispensavel que o legislaclot· nilo se acredite 
mais assisado e previdente do que o proprio capitalista . 

A sociedade anouyma tem um fim que ordinaeiamente 
lhe dá o nome; para funccionar ·necessita capitaes ; estes 
capitaes nilo podem ser empeegaclos, se nilo forem realisa-
dos. Nestas condiçõ e .~, todas previs tas no Codigo Commer-
cial, ou morre ao nascer, Rem acçilo, e por con.seguinte 
sem prejudicar a terceiro, ou tem capitaes para subsistir, 
e funcciona. 

O SR. JoAQUIM NABUCO: -Muitas vezes é capital ele 
·Outros. 

O SR. SALDANHA MAmNHO : -Nilo ha capital de outros 
n a creaçilo, ha sórnente o cnpital dos acc ionistas, ha o 
capital dos socios . Haveria capital de outros, se por ven-
tura, antes de org·anisada, e de publicado o seu contracto, 
ella fiz ess e operações , o que nrw se aâmitte, porque, se 
admittiria tambem a imbPcilidade dos ca.pitalietas. Se func-
·ciona e com e::tistencia jurídica, e emitte títulos, que · 
representem valores empeeg·ados em suas transacções, neste 
caso, como já dis se, desde que esses títulos nilo tiverem 
curso forçado e dependerem ela apreciaçilo de particulares, 
tollituT q1wstio : nada tem o legislador de fazer com issJ, 
porquanto não póde obstar que cada um distribua ou em-
pregue o seu dinheiro como melhor e mais livremente lhe 
convier. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS: -Apoiado; acho que V. Ex. 
tem toda a razilo. 

SR. SALDANHA MARINHO: - Empregue o commerciante os 
seus capitaes como lhe pat·ecer. De sens interesses só elle 
póde ser juiz. A isto é que se póde chamar liberdade de 
commercio, isto é que constitue commercio propriamente 
·dito. As Leis restrictivas , as Leis de tutela nunca attingi rão 
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perfeitamente ao seu fim, e, bem ao contrario, produzirão 
sempre males. As Leis casuísticas não offerecem senão 
mo ti vos a discussões e contendas . 

O projecto menciona em primeiro lugar a escriptura 
publica para a cons tituição da sociedade anonyma ... 

·O .SR. ANTONIO CARLOS: - Escriptura publica ou delibe-
ração ela assem bléa geral. 

O SR . SALDANHA MARINHO: - Escriptura publica ou de-
claração da vontade dos socios em assembléa g·eral. 

De certo · que não se admittiria que a escriptura pu-
blica não contives3e a deliberação dos que a celebram. 

O SR. 0LEGARIO : - No § 2. 0 está o complemento da pro-
vid encia. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Se a nobre commissão ti-
. vesse a idéa de ·que a sociedade anonyma só poderia cons-

tituir-se por escriptura publica, estabeleceria uma geande 
desigualdade. 

O Su. ANTONIO CARLOS :- O proprio proj ecto estabelece 
dons modos : ou por escriptura publica , ou por -deliberação 
da assem bléa g·eral. 

O Bu. 0LEGARIO : -Este defeito não existe. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Comprehendo: mas faço este 

r eparo para levar á evidencia a desnecessidade de novas 
denominações. 

Se a deliberacão tomada em assembléa g·eral, como diz 
o projecto, substitue a escriptura publica, temos a escrip-
tunt particular. 

Assim chego ao que queeia provar, e coadju vado pelos 
nobres Deputados autores do projecto. Não ha necessidade 
t ambem dessa parte do projecto e é elle completamente 
inutil, porque todas as sociedades , inclusive as anonymas, 
só se pódem consti tuir por essa fórm a, que é expressa no 
Art. 300 elo Codigo. 

A deli beração em assembléa geral é um contracto, ha 
de ser reduzida a escripto ; e essa deliberação é a que tem 
de se r reg istrada no Tribunal ou junta commercial. 

Fica estatuída a admissão da escriptura particular, e 
no caso geralmente previsto no mesmo Coclig·o. 

O SR. ANTONIO CARLOS :-E' escriptu'ra particular. 
O Su. SALDANHA MARINHO :- Log·o : o que temos nós de 

distinguir entre escriptura e deliberação? A escriptura par-
ticul ar tem o mesmo valor no comme r.cio que a escriptura 
publica; é in -lifferente que por uma, ou por outra se forme 
a sociedade . 
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Não se póde levar ao registro senão um acto escripto; 
a sociedade não póde existir juridicamente ser:'. reg·istro 
desse acto; e tenha eLe a formula que . tiver, publica ou 
particll.lar, é em sua essencia e natureza um contracto. 

« Não pódem entrar, diz o § 2. 0 , em funcções sem que 
o seu contracto esteja registrado. )) 

E' simples repetição do Art. 301 do Codigo. E' luxo de 
repro cl ucção leg·islativa. 

Não· ha existen ~.ia jurídica de nenhuma sociedade, já 
o disse; sem registro ; se a escriptura competente não está 
registrada, não produz effeito nenhum, é titulo nulln. O que 
ha para as outras sociedades, ha para as anonymas; não 

. temos, portanto, q ne providenciar a este respeito. 
Tudo isto está \)revisto no Codigo elo Commercio. Que 

necessidade pois temos nós ele estar legislando sobre aq uillo 
que já esta leg·islado? 

Pócle-se dizer, sem receio de errar, que o presente pro-
jecto, ou repete disposições em vigor, dando lu gar a du-
vidas, a que não podem induzir os preceitos legislativos 
que temos, ou contém uma especie de r eg·ulamento, que 
não póde deixar ele ser materia de contracto e estatuto 
social, sendo certo que ante os verdadeiros princípios de 
jurispruclencia geral, o que é de contracto e de estatuto, 
não pócle deixar de ser ele exclusiva e unica competencia 
dos interessados , partes contractantes, as qu aes exclusiva-
mente cabe estabelecer as regras a que reciprocamente se 
devem subordinar. Cada um póde resguardar os seus inte-
resses, como melhor lhe convenha ; nenhuma Lei póde prever 
o modo, a occasião, as condições, as. circumstancias, em que 
se pócle e se deve praticar uma qualquer operaçtio de inte-
resse mercantil. A liberdade de commercio não póde ser 
subordinada se ntio aos preceitos de direito geral . Tudo 
quanto fôr limitar-lhe a acção em qualquer especialidade de 
ma teria, .é prej udical-a. 

A redundancia no direito é um mal: as diversas pa-
lavras empregadas em diversas Leis, mas para o mesmo 
fim e na mesma índole de objecto, é uma. imperfeição 
da Lei. Nas reg-ras ele boa hermeneutica cada Lei deve ter 
a sua applicação especial. 

Por mais que no projecto se queira estabelecer as con-
dições que o con tracto ele sociedade mercantil, ele qualquer 
natureza e denominação, eleve conter, não o faz e nem o 
póde faze r melhor elo que o que se acha consagrado no 
Art. 30.2 do Codigo Commerciat. 
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Nas proprias palavras deste ~rtigo, implicitamente se 

comprehenclem as estipulações de uma sociedade anonyma. 
Basta o nltimo paragTapho desse artigo que manda inserir 
no contracto todas as claustdas . e condiçõ~s necessa1·ias pam se 
detP.rminarem cnm precisão os dire·itns e obrigações elos socios entre 
si e para com te:rceiTos. 

A que vem, · além do que já mostrei, a necessidade da 
publicação do contracto , se esta já se acha estabelecida 
no Art. 296, que expressamente determina que «a escrip-
tum e estatutos das companhias devem ser in3criptos no 
registro do commercio e publicados pelo Tribanal respec-
tivo~>> 

O qtw faz de novo o projecto prohibindo contractos e. 
operações da companhia ou sociedade antes de sua consti-
tui.ção, quando o mesmo Codigo lhes não dá existencia ju-
rülica senão depois de satisfeitas as condições do contracto, 
reg·istro e publicação~ 

O que innova o projecto fazendo os fundadores dH, so--
ciedade anonyma responsaveis pelo que fizerem antes dessa 
existencia jurídica pelas formulas determinadas, quando a 
hypothese está prevista, e perfeitamente, no Art. 299 do 
mesmo Codigo ~ 

O projecto determina que sejam registmdos e publi-
cados : << a alteração dos estatutos, o augmento de capital, 
a continuaçrLo da sociedade, depois de expirado o prazo 
estipulado, e o modo da liquidação. >> 

Mas reflectindo-se em que todos esses actos envolvem 
alteração do contracto primitivo, e importam por conse-
guinte novo contracto, e que, portanto, estão ipso facto su-
jeitos a novo registro e publicação no rigor das determi-
naçõe3 do Codigo, comprehende-se que é inutil essa dispo-
sição do projecto. 

Uma iunovação contém o projecto , e que, póde-se dizer, 
impossibilita a associação por acções. E' a obrigação em 
que ficam os accionistas primitivos de responderem pelas 
faltas dos novos possuidores das acçdes por aquelles trans-
feridas. 

Uma das vantagens dos membros da sociedade anonyma 
é a facilidade de livre transferencia de seus títulos a ter-
cei:-o. O abuso póde ser previsto, mas sómente no contracto 
e estatutos, os quaes podem instituir d-isposições que aco-
bertem os interessados contra a má fé, com a qual o socio 
primitivo se queira eximir da obrigação. Isto, porém, não 
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póde, nem deve ser prescripto por Lei, e menos na gene-
ralidade de obrig·ação estabelecida no projecto. 

E' tambem inutil , por já se achar estabelecido no Co-
digo, (Art. 225) estatuir que- as sociedades anonymas sejam 
administradas por mandatarios temporarios, revogaveis e 
reelegi v eis. Além do mais é isso ma teria cujo interesse é 
sómen te dos sacias ou accionistas, e · q u.e só por elles, e 
conforme as suas co,aveniencias, deve ser estabelecido. 

A. sociedade anonyma não se póde estabelecer sem que, 
na sua primeira reunião constituinte, se n01neem os ad-
ministradores, e tanto que os seus actos d'ahi por diante 
silo sómente assignados por estes seus mandatarios, porque 
os outros socios nada teem que assignar. A. natureza da 
sociedade anonyma assim o determina. Deve, portanto , ser 
tudo cumprehendido na escriptura a reg·istr"ar, e que deve 
ser publicada. 

Todas as cautellas estalJelecidas no projecto em favor 
de terceiros, e dos mesmos accionistas, se dão já ex·vi de 
direi to constituído. 

A. sociedade fica estabelecida com o seu contracto re-
gistrado e pnblicado; cl'ahi por diante quem quizer con-
fiar-lhe os se us capitaes que confie; o interesse dará intel- . 
ligencia. bastante para que cada um proceda de modo a 
não ser prejudicado. 

Quanto aos accionistas, em relação á gerencia da so-
ciedade, podem, sendo como devem ser, vigilantes, res-
guardar-se de prejuízos e precaverem-se contra o dólo, 
fraude ou imperícia. 

A. faculdade ampla que lhes dá o Codigo do commercio, 
de, em qualquer dia, em qualquer tempo, examinarem a 
escriptur::1ção e empr1~garem os meios de fiscalisação neces-
sarios, que todJs lhes são facultados pela nossa Lei com-
mercial, é quanto basta para que não sejam illudidos ou 
prejudicados. Para isso não ha necessidade de nova dispo-
sição legislativa . 

Deve a Lei il' adiante ela vontade elo accionista, e quan do 
já o tem investido de faculdade ampla de fiscal isar o em-
prego de seu capital ~ Se abandona seus interesses , se deixa 
que máos gerentes absorvam os capitaes que lhas entregou, 
a culpa é delle e a Lei nada tem que ver com isto. 

Dormientibus non succunit jus (Apoiados) . 
A Lei n.êLo póde e não deve entrar em detalhes, na 

pretenção ele prevenir todas as occurrencias. A g·arantia re-
ciproca de capitaes , e de interesses dos associados mercantis , 
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deve ser estabelecida, ou antes só póde ser estabelecida nos 
respectivos contractos e estatutos. Não somos competentes 
para estabelecei-a peeviamente; os competentes são os in-
teeessados, são os ,capital istas que enúam com os seus ha-
veees para a associação; entre elles é que se discute quaes 
as disposições que mais garantam seus capitaes . Elles hão 
de lembrar-se dellas melhor do que nós, que nem bem as 
conhecemos e que nem pod.emos prever as que só a occasião 
e o fim da instituição exigem. 

A Camara não conhece o que só ciecumstancias e 
emergencias commerciaes ensinam e qua si &empre variavel-
mente. Só o capitalista sabe como deve -ttcautelar-se. 

Quanto á êaução ou fiança a que o proj ecto · obrig·a os 
mandatarios das sociedades an onymas, direi : 

Desde que a escolha é feita pela associação, a ella 
devem caber os riscos respectivos. A Lei nada tem que ver 
com isso. 

. Ou a escolha r ecahe em pessoas maiores ele toda a 
excepção, quanto á r esponsabiliclacl0 1iecuniaria, ou não; 
se recae nessas p esso2.s, porque razão os ar::cionistas fica-
rão peivados de prescindir dessà caução ou fiança, privan-
do-se muitas vezes, pôr essa exig·encia, de melhores mancla-
tarios '? Se a nomeação 1 recahe em pessoa menos habil, e 

. se a associação for prejudicada, deve-o a I> i m esmo . Aos 
socios que desacautellados procedem, não póde uma Lei 
casuística vir em soccorro . 

O que temos nós, portanto, que ver com isto'? 
Estabeleçamos; pois, a liberd11cle da associação anonyma; 

acabemos com a tutela inconveniente que desde 1860 sobre 
ella pesa e entorpece a sua acção, e te1·emos cumprido · o 
nosso dever. Convençamo-nos de que a autorisação elo Go-
verno, necessm:ia como tem sido, ha orig·inado grandes pre-
juízos ao commercio. Deixem aos particulares a acçfto livre 
no em preg·o de sua fortuna, e os legítimos interesses com-
merciaes serão g arantidos. A especulação póde mais facil-
mente ser praticada acobertada com um decreto que estabe-
lece uma confiança artificial, elo que se a org-anisação da 
sociedade depender só , e uu icamente da von ta ele dos ai'so-
ciados. 

E' firmados nestes principias que e u e mais vinte e 
seis cl istinctos collegas offerecemos á consideração ela Ca-
mara o projecto substitutivo do que se acha em discussão, 
e que mandamos á mesa . 

Neste substitutivo acautel a-se contra o que temos visto 
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praticaclo de consicleear falliclas associaçCies anonymas, e de 
sujeital-as ás Lei geraes da fallencia. 

Devo com franquez<J. dizer, Sr. Presidente, que entre os 
desmandos jucliciarios, que tenho visto praticar neste Paiz 
deve ser classificado com distincção a abertu ra de fallencia 
das sociedades anonymas. 

A fallencia só póde co!Ilprometter os associados : con-
consicleral-a cabível nesta hypothese, é chegar ao absurdo 
de reputar criminosos os accionistas, que representados por 
mandatMios , süo extranhos aos actos por estes praticados. 

Quem querera conwrometter seus capitaes em uma so-
ciedade anonyma, na poss ibilidade de ser judicialmente 
criminado por acto de terceiro '? 

A intellig~ncia ela nos.sa Lei, que, forçada, tem levado 
a a.iguns juizes a se pronunciarem pela possibilidade ju-
rídica da fallencia, neste caso, não é sóm~nte absurda, é 
ainda iníqua. 

E' ela natureza das sociedades anonymas serem regidas 
por mandatarios elegi v eis. E' isto indecl inavel ante a Lei. 

Entretanto a dar-se a fallencia, teremos que os accio-
:uistas, que aliás urro podem por si mesmos e directamente 
reger seu:: capitaes, ficarão sob sanc<;ão penal ex vi de má 
gerencia que por ventura os tenha prejudicado. Basta isso 
para convencer elo absurdo. · 

I!.: nem se -dig·a que a fallencifL eleve pelo menos com-
prehender os gerentes ou mandatarios, argumento ele que 
se prevalecem os sectarios desse falso principio, para fu-
girem elo inevitavel absurdo de serem os accionistas jul-
gados criminosos, quando nenhum dos elementos do crime 
pesa sobre elles. 

Os mandatarios dessas associaçCies respondem aos seus 
represen taclos, e a terceiros, pelos factos que praMcam com 
dolo ou fraude ; mas respondem de conformidade com as 
leis do mandato. Podem até deixar de ser commerciantes, 
e quando o sejam não são senhores do estabelecimento por 
el!es simplesmente . administra elo. 

Declarar-lhes fallencia, por actos do mandatario sim--
plesmente, é desconhecer os mais comesinhos preceitos de 
dereito reguladores da materia. 

Da doutrina que seguimos, não virá jamais prejuízo a 
quem quer que seja. Com ella nem libertamos o manda-
tario ua responsabilidade civil, e nem o insentamos da . 
punição criminal que lhe caiba. O gerente responde quer 
civilmente indemnisando, quer criminalmente pela fraude 
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ou outrn qualquer crime que tenha commettido (Apoiados) . 
Tudo está prevenido n a nossa leg- islação, e tudo se con -
seg-ue nesta especie sem cheg-ar au absurdo . 

O res ultado destes desmandos de q11e temo:; sido tes-
t emunhas, apenas tem patenteado da paete do Poder ju-
diciaeio a tendencia para o aebitrio, e a facilidad e ele am-
plia r dispos ições odiosas de Le~, e contea todos os praceitos 
de jurisprude ncia . 

Nestes mes mos processos e;:;candalosos que ul t imamente 
teem affrontado o bom senso publico, não tem sido para 
desprezar a pratica contradictoria que se tem seg-uido . 

Quasi que a amizade ou inim izade tem sido o mo ti v o 
das decisões. Nem se g-uardam as apparencias ! Em ma-
teria de judicatura temos pre3enciaclo t'ealmente g·rande 
mi seria . 

Sr. · Presidente , vo u mandar á mesa o substitutivo que 
tenho j ustificado; e peço aos nobres collEJg-as que compoem 
a commissao , que tanto teabalho tem tido, e_ em quem 
reconheço a melhor vontacle de acertar , que empreguem 
os seus esforços para que o nosso direito fiqu e completa-
mente escoimado do g-rande defeito da Lei de 1860 ( 111~Litu 
bem) . 

Substitutivo . 

Art. 1. 0 As companhias ou soc iedades anonyrnas, q Ltal -
quer que seja o fi m ou objecto a que se destinem , podem 
estabelecer-se sem autorisação clo Govemo . 

Art . 2. 0 As companhias ou sociedacle.s anonymas serão 
reguladas pelos seus estatutos ou contractos sociaes, obser-
vadas as disposições respectivas do Codigo Commercial. 

Art. 3. 0 As companhicLs ou sociedades anonymas não 
são suj eitas á fallencia, salva a r espoi1Sabilidacle cri!ninal 
elos se us representantes e sacias pelos crimes pessoalmente 
commflttidos contra a sociedade e te rcei eo;:; . ;. 

Art . 4. 0 A dissolução e a liquidaçüodas comp <t nhias ou 
sociedades anonymas reg·ular-se- hão pelas regras geraes do 
Codigo c,)mmercial. 

Art . 5.° Ficam revogaJas a Lei de 22 de Agosto ele 
1860 e mais ~i sp osições em contrario. 1 
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S. R. - Rio de Janeiro, 30 de J unho de 1879. - Joaquim 
Saldanha Marinho. ('~') 

(') Este substitutivo foi j1onrado com mais as assignaturas dos Srs. 
Deputados Ruy Barbosa, Prado Pimentel, Monte, Pnsco Paraíso, José 
Mariano, J. O. Azevedo, Sergw de Castro, S. Souto, Pedro Lmz, M. Moura, 
Rodolpho Dantas, Franklin Daria, J. l'vi. de Freitas, Manoel Fedro, Ma-
noel de Magalhães, Thomaz Pompeu, S. Lima> Antonio de Siq ueira, Bar-ros 
Pimentel, Aureliano Magalhães, }brta de Araujo, Azambuja Meirelles, 
AfJonso Penna, Gavião Peixoito, A. K de Camargo. 

O Governo, porém, o conclemnou, e esforçou-se para fazel-o cahir. Esta 
deliberada vontade do Governo deu em resultado que na votação só sete 
Deputados (!) mantiveram a sua coherencia : 

Muitos sahiram da casa para não votarem, e outros votaram contra, 
d'entre mesmo os assignatarios ! 

O projecto do Govemo não é ela escola liberal. 



Sessão de 3 de Julho de l879a 

S ocie<}ades anonymns. 

O Sr. Saldanha Marinho :- Sr . Presidente, o discur-
so do nobre Ministw da Justiça, com referenci n. ao substi-
tutivo que en e outros dignos collegas apresentamos ao 
projecto relativo á sociedades anonymas, me obriga, ain-
da uma vez, a occupar a attenção desta augusta Camara. 

Desconheci o nobre Ministro da Justiça nesse seu dis-
curso ! 

Não mostrou deste vez a calma, a proverbial placidez, 
o impertul'ba\'el sangue frio que lhe são tão naturaes, e 
que S. Ex . tem sempre ostentado, ainda nas questões 
mais importantes, e até nos debates os mais encandes-
centes . 

O SR. LAl<AYETTE (Minist1·o da Justiça) :- Estive perfei-
tamente calmo. 

O SR. MANOEL PEDRO :- Um pouco da máo humor. 
O SR. S.HDANHA MARINHO:- S. Ex. mostrou-se por de-

mais. irritado. 
O SR. LAFAYETTE (Mínistm da htst iça):-Está enganado. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Todos quantos tiveram o 

prazer de ouvie S. Ex. conco l'darão commigo. A impressão 
deragradavel foi geral. E não desejo vêl-0 assim irritado . 

Quero que volte ao seu habitual estado ele perenne 
condescendencia e bom humor ; e para isso usarei ele um 
meio que reputo proficuo. 

Desej ando que em vez de irri tação, venha a V. Ex. e 
a todos os nossos illustres collegas o bem estar de espí-
rito, que bem se consegue com tudo quanto provoca o r is\1, 
vou lêr o que publicou o DiaT'io do Pa1·tarnénto, dando conta 
do que eu disse na sessão de ante-hontem sobre a mate-
ria ele que ainda h oje nos occupamos. 

Lê-se nesse Jornal : 
cc O Sl' . Saldanha Marinho sustenta a liberdade plena de 

consciencia, considerando a pat·te regulamentar do pl'ojecto 
in u ti l, po 1· estar tt~dn prev·isto no Codigo do Commercio e adap-
tando apenas a idéa capital ela liberdade plena para. a 
instituição das Socieclo.des anouymas . » 

(H it aridade ge1·at). 
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Tenho conseg-uido n que desejava. Todos nem; até o 
Sr. Ministro da Justiça . Está portanto, restabel.ecido o 
bom humor· de S. Ex. e a alegria habitual desta Camara. 
Passo agora, sem receio de desabrimentos e de initações, 
entrar no debate, e ]Jeço a maior attençlio e absoluta cal-
ma, visto que t1o.; occupnP.:los de objecto de alto interesse 
publico. 

E nem vai nessa l"'itura que fiz do que publicou o 
Dia·rio do Parlamento nenhuma censura ao:J illus tres cava-
lheiros que o dirigem. 

O Su. MINISTRO DA JusTIÇA: - E' um erro typographico. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Bem se conhece: e é muito 

facil a troca de uma palavl'a. Mas cumpre confessar que 
nesse período que li a palavra consciencia com muito espí-
rito substituio a palavra-cornm~1'cio (1'iso), se bem que lido 
sem attenci:\.o r ecorda um dos muitos magníficos trocadilhos 
que se encontram no humorístico- Lenço de Lniz XIV, de 
que os nobr·es Deputados, especialmente os de S. Paulo, 
se lernbrara.o . 

{Signaes affirmativns de algnns Srs . Deputados). 
Aeeito, entretanto, esse erro typographico que, na 

materia de que nos occuparnos, nao esta longe de ser um 
acerto. 

·Para a liberdade elo commercio, que é a base de mmha 
argumen taçilo, nflo se pó de deixar de attendel' e de respei-
t ar a liberdade de consciep.cia e de criterio do capitalista, 
no emprego de seus haveres. 

Dito isso, e tendo consAgu ido acalm.ar o espírito preve-
nido do Sr . Ministro da Justiça, vou tratar do que 
disse S. Ex. relativamente ao su b.:;ti tu ti v o em discussão com 
o pl'Ojecto prineipal. 

Nlio sei , por que S. Ex:. se dignou distinguir-me, e no-
minalmente, isolando -me n a re.;ponsabi lidade, qne aliás 
aceito · plenamente, desse sn bstitu ti v o. 

Na verJarle sendo, como foi, tão severo , e direi mes mo 
tão apaixonado na sua apreciação , condemoando essa 
sin~pliciJade liberal, esse ateij(Lo, com todo o rig·or da sua 
sapi encia, qne en aliás muito re.speito, cíe via escolher en-
tre as victimas de.;:se cn·o, uma que mais lhe conviesse, e· 
eu ti v e essa gt·ancle clistincção ... 

Devia, porém S . Ex. considerar qu e, isolando-m e tão 
arbitrariamente, offcncleu a 25 membros illust res destct Ca-
mara, que, sei eu tes e conscientes, tcJinaram commigo a 
responsabilidade d:t propost t:. e, como eu, a sustentam. 
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O SR. LAFAYETTE (illinistro da lttst·iça) :- O nobre Dep u-
tado é autor do projecto, eu, por brevidade na discussão, 
referi-me principalmente a S. Ex . 

O SR. ,SALDANHA MARINHO :-Ainda assim se eng·ana. 
o sn:. LAFAYETTE (il!finist?'O ela Justiça) : - Tomou a pa-

ternidade. 
O Sa. SALDANHA MARINHO : - A paternidade é de todos 

que o adaptaram, e não póde ser assim arbitrariamente 
disting·uida. 

Continúo, portanto, a dizer que, dirigindo-se S. Ex. 
particularmente a mim, e sem referir-se sequer aos outros 
membt·os desta Camara, que assignaram o projecto, fez-
lhes uma injuria (1lpartes) . Pr·::>jectos desta ordem não se 
assignam por favor ou por condescendencia. E' necessario 
t er estudado acuradamente a materia, é necessario ter a 
consciencia preparada, pam firmar com o seu nome uma 
idéa {Apoiados). Entre os que assignaram o substitutivo, 
n em 1,1m sequer é capaz de proceder com leviandade e por 
simples favor, tratando-se de materia de tamanha impor-
tancia (Apoiados) . Defendo,· portanto, os mens collegas , que 

. tomaram commigo o compromisso . 
O SR. 0LEGARIO : - Com certeza elles não se dão por 

injuriados . 
O SR. FREITAS CouTINHO :- E já ficou estabelecido que 

o numero ele assig·naturas traduz apenas apoiamento . 
O SR. JoAQUIM NABuco :- Aos projectos do Governo . 
O Sa. FREITAS CouTINHO:- A theoria veio da opposi-

ção . . 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Veio quando se tratou · de 

materia política e de confiança, e quando se solicitavam 
assignaturas, ob tendo-as até de quem fez sacrificio, para 
não negar apoio ao Governo. 
· Na questão de que ora nos occupamos a cousa é dio 

versa ; tmta-se de distinguir o que melhor convém para 
firmar a liberdade do commercio ; trata-se de exhibi r o 
que se sabe, o que se pensa, o res ultado do estudo seria 
sobre uma especie que interessa g·eralmente a t odos, sem 
distincção de crenças políticas, e no empenho de melhor 
servir ao paiz; ning nem com dignidade arrisca em questão 
assim melindrosa um favor de asstg·natura e apoio áquillo 
com que não concorda. 

O Sr. Ministro da Justiça, sem duvida adaptando a 
doutrina restrictiva relativamente ás soc.tedades anonymas, 
visto que, embor,?o as isen te da dependencia do Govern para 

17 
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estabelecimento, as cerca de innnmeros embaraços, por-
quanto é restric tivo tudo o , que no projecto se propõe, e 
lJara acanhar o livre exercício elo uso elos capitaes; não pro-
curou com calma convencer aos que seguem a doutrina 
amplamente liberal. Ir ri to u-se, especialmente co,ntra mim, 
e não duvidou dar ao substitutivo quantos qualificativos hu-
milhantes lhe pareceu. S. Ex. attribue-nos uma simplici-
dade estupenda, notavel falta de estudo, e clahi, o aleijao, 
como elle clefinio esse trabalho. Foi por demais sevéro e 
injusto. 

Em rnateria tilo grave, aquelles que· como nós, a co-
nhecem, não arriscam uma insensatEJz, uma leviandade. Nilo 
foram sómen te S. Ex. e a sua nobre commissão cs que 
estudaram o assumpto. 

Desde 1860, que me occupo delle; e na confecçilo da 
Lei de 1860, na imprensa a combati vig·orosamente, sendo 
applaucliclo entilo pelos liberaes, que certamente nilo previam 
que hoje fossem coag·iclos, por conveniencias, a acompanhar 
o Sr. :M:inisiro da Justica. 

Apezar ele ter juizo "formado, · ainda ag·ora procurei am-
parar-me na opinião dos mais competentes. 

Após a primeira discussão elo p:·ojecto elaborado pela 
illustre commissao desta Camara ele acônlo com o 8'1·. Mi-
nistro ela htstiça, e quando' já se t inha ouvido aq ui a lumi -' 
nos a palavra elo Sr. Ta vares Belfort, que cel'tarnente, disse, 
com proficiencia, quanto é possível, combatendo, e vantajosa-
mente, o projecto, o Instituto ela Ordem dos Ad v J gados Bra-
zileiros tratou, sob proposta minha, de estLrdal-o , e detida-
mente clis.cutir e formular alg·umas icléas que, no se u coiiceito, 
devessem se t· acloptauas . Depois elo estudo, depois ela illus-
tracla commissao desse Instituto dar seu parecer, e .de ser 
este discutido e approvado, foi publicado em um folheto 
que se distribuiu nesta Camara. 

As idéas adaptadas pelo Instituto foram, como se vê 
desse folheto, traduzidas em um projecto. 

. Entendi que as conclusões a que chegara o Instituto 
satisfaziam as exigencias publicas e o interesse do commer-
cio nesta materia . lVIas, apezar de ser esta tambem a minha 
opinião assentada, con.sultei a di versos colleg·as nesta C a-
mara, e ou vindo delles, que era a unica co usa a adoptar, 
assentamos que convinha offerecer a Camat·a esse projecto 
elaborado no Instituto, como substitutivo do que estava 
em discussão, e assim o fizemos. 

Vê a Camara com quanta facilidade 07 Sr. Ministro da 



. - 249-

Justiça me attribuio a simplicidade, a leviandade e outros 
edifican tes epi thetos com que me honrou ! 

O SR. LAFA.YETTE (Ministro da htstiça) :-Eu não discuti 
a pessoa do nobre Deputado; combati o projeto . 

O SR. SALDANHA. MARINHO:- Ouvi o que disse S . Ex., 
e m 9 parece que a palavra simplicidade , leviandade, foram 
profe ridas . 

O SR. LAFA.YETT.E (M·inist1·o da J-ustiÇa) :- Não disse que 
o proj ecto era leviano ; combati-o . 

O SR. BuA.RQUE DE MACEDO : - Disse que era um aleijão . 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Se é um aleijão, é apezar 

disso, mais perfeito do que o projecto do nobre Ministro 
da Justiça . No substitutivo que •offerecemos ha uma dou-
trina, a liberal, e a unica acloptavel por quem p rofessa 
as idéas de liberdade do commercio ; no projecto do nobre 
Ministro, h a perfeita confusão entl'e essa doutrina e a con-
traria : estabelece-se no pL"imeÍl'!:l artigo a independencia 
de autorrsação elo Governo, que é doutrina liberal; e nos 
outros artigos são creaclos muitos embaraços á organisa-
ção elas sociedades anonymg,s , o que é doutrina restrictiva. 

S. Ex. m anifesta àssim que não tem uma doutrina· 
assentada e firme. 

o substitutivo, que offerecemos, ataca-se de frente e 
francamente o systema adaptado pela legislação de 1860 ; 
e no projecto, ao passo que se parece conclemnar essa 
leg·islação, procura-se harmon.isar a reforma com o que 
n ella ha ele restricti v o. Se algum desses dons trabalho.s 
se póde qualificar de monstruoso, ele aleijão, não é de 
certo o substitutivo, que é harmonico com a dou trina li--
beral : &leijão é o corpo que se fórma ele conjunctos entre 
si repugnantes, o que por exemplo, tem a cabeça liberal e 
os membros restricti vos. 

O substitutivo satisfaz plenamente a exigencia do 
P aiz, e esto u convencido de que, se partisse do Governo seria 
infalli velmente adaptado . Se eu tivesse a desgraça de ser 
Ministro, e mesmo isoladamente o prepuzesse, seria recebido 
com muito especial agrado, e até considerado como uma 
perfeição . 

(H a dive1·sos apartes). 
Continua rei occupando-me do que disse o Sr . Ministro 

da Justiça, e fazendo as considerações convenientes para 
sustent·-t.r o substitutivo . 

:ija dons pontos essenciaes de que nos devemos occupar 
desde que se trata de reformar a legislação de 1860 - a 
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não intervencão do Governo - e a proscripção de fallencia 
das sociedades anonymas. 

O que se pretende com o substitutivo, é, nem ma1s nem 
menos, regular esses dous pontos; que ·são capitaes. 

Nada mais cumpre fazer aos que sinceramente pro-
fessam a doutrina liberal. 

O Sr. Ministro da Justiça convirá em que, independente 
de todas estas caiitellas que S. Ex. quer agora que se 
adoptem, e .que estão escriptas no pi·ojecto, teem-se dado li-
quidações, sob o reg·imen do Codigo. 

Lembre-se o nobre Ministro de que, sem embaraços, 
e sem outl·a Lei que não o Codig·o Commercial, se operou 
a magnífica liquidaÇão do Banco AgTicola, _banco que não 
deixou prejuízo a niJ?,guem. 

O SR. FABIO REIS dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -O nobrs collega não en-

tendeu o meu pensament'o. Disse que independente de 
direito estranho ao Codigo, e antes d·a Legislação de 
1860, tivemos sociecladas anonymas, e .deram-se liquida-

1 
coes magníficas como a do Banco Agricola. · 
· UM SR. DEPUTADO: - Mas isso são factos excepcio-
naes. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- E' facto que em si con-
tém um argumento irrespondivel, é um facto que mostra 
que ha, para a existencia de sociedades anonymas, para 
sua liquidação e para. todos os outros act:os, direito que 
póde continuar, independente de licença do Governo e 
das previsões capciosas do projecto, e uma vez proscripta 
a fallencia relativamente ás sociedades desta ordem. 

O projecto, quanto a mim, entrando em muitos deta-. 
lhes não alcança, entretanto, hypotheses que podem reali- . 
sar-se, como acontece sempre que se legisla aventurosa-
mente, e assim com infallivel imperfeição. 

Legislar com profusão, especialmente sobre rnateria 
como esta; pretender em disposições legislativas abranger 
todas as hypotheses de fraudes, de perdas e damnos, e 
quando a variedade de condições, e as necessidades occa-
sionaes não admittem conhecimento antecipado, é crear um 
direito embaraçoso, que não servirá senão para perturbár, 
e nunca para animar commettimentos mercantis da natu-
reza dos das sociedades anonymas. 

E ainda por mais que quizessei:nos, não obteríamos 
prevenir tudo quanto póde acontecer. 

O que pó de occorrer em qualquer associação commer-
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cial, que, sem duv·ida depende de factos occasionaes, está 
fóra da possibilidade do a)cance do legislador, o qual deve 
limitar-se ao generico, deixando que aq uelles que te em in-
teresses immediatos tomem as cautellas que o seu bom 
senso, o seu criterio e as conveniencias do momento de-
terminarem. 

Sei que pouco·, ou antes, nada adianto sobre a materia. 
(Não apoiados) . Mas devo cumprir o meu deve!', embora as 
minhas reflexões, aliás isentas de paixão, suscitem o máo 
humor dos que não aclmittem qne se os combata mesmo no 
terreno amplo e digno elos princípios e da logica. 

Um de .meus nobres collegas, no empenho de fazer 
adaptar o projecto tal qual se acha formulado, e para o 
que já se manifesta ·um capricho injustificavel ; referindo-se 
ao que eu disse quando fallei pela primeira vez, offere-
cenclo o substitutivo, dig·nou-se não apreciar quanto pro-
duzi, pretextando que eu nada accreScentára ao que disse 
o nobre Deputado o Sr. Tavares Belfort, e que apenas, pouco 
mais ou menos, me limitei a reproduzir a argumentação 
desse nobre Deputado; accrescentando, que já satisfactoria-
mente havia respondido a isso, e que não se cançaria em 
repetir o que dissel'a com vantagem! 

De cedo não é conveniente este modo de furtar-se a 
uma resposta a que se é obrigado, quando se arg·umenta com 
lealdade . 

Se be~n que não fosse plagiario elo mag·nifico discurso 
do Sr. Tavares Belfort, e como tal não possa ser conclem-
nado, pelo simples facto ele me achar ele acôrclo com elle 
nas referencias que fiz ao Codigo Commercial, que não 
podiam ser diversas, todavia, quando o tomasse pal'a mo-
delo, na presente materia, sem duvida da alçada da ju-
risprudencia geral, na qual, me apraz confessar, é elle 
proficiente, estal'ia contente com isso : guiando-me pelos 
traços luminosos, que nos deixou o seu discurso, cami-
nharia seguro de chegar a resultado verdadeiro. Com o 
Sr. Ministro clr1 Justiça é que me sahiria mal. 

Heconhecendo, como reconheço, a aptidãú dos nobres 
memb!'os da commissão que elaborou o projecto, bem como 
a do nobre Ministro da Justiça, me permittirão SS. EExs. 
dizer-lhes que, não os considero superiores em sciencia 
jurídica a esse nobre Deputado, e bem ao contrario dese-
java vei-os confessar, que não lhe pódem levar vantagem 
alguma. 

Devo, entretanto affi'rmar á Camara que a argumen-
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tação que produz1 é resultante· sómente de estudos que 
tenho feito desta materia, da qual me occupo seriamente 
desde que se tratou em 1860 de promulgar a Lei d~s ban-
cos e das sociedades anonymas. No JJiario do R1:o de Janeiro 
combati, e no mesmo torreno que hoje combato, as Leis de 
18li0 . E" se não variei de opinião é sem duvida porque, 
estudando as materias de que me occupo, e sendo sempre 
coherente nos meus principias, não posso lioja conrlemnar 
o que hontem sustentei, e só pelas conveniencias de mo-
mento, ou em adio a quem quer que seja. 

Fique esta gloria a quem na variedade encontra a 
fortúna. · 

Sinto que, a d~speito da severidade e rispidez com 
que o nobre Ministt·o da Justiça respondeu-me, . não pu-
desse ser convencido da procedericia de seus argmentos. 

Prefiro ainda o aleijão çl.o substitutivo á perfeição do 
projecto pelo qual me parece que S. Ex. desgrFLçadamente 
faz questão. S. Ex, não me convenceu, e nem poderá 
convencer a quem quer que, nas idéas de liberdade ele 
commercio, não queira nem possa aproveitar, da legislação 
condemnada de 1860, a parte restrictiva que ella contém. 

E tanto no projecto de S. Ex. se procura manter a 
tntella que essa leg·islação creou, para obstar a livre orga-
nisação das sociedades anonymas, que até escapou já na 
discussão aos nobres Deputados, que por esse projecto teem 
ostentado as suas forças na tribuna, que apenas procura-
vam codificar ou consolidar o . que destacado h a em di-
reito sobre a materia ! 

Vê-se que não podemos chegar a acôrdo. Não quero 
codificar o que existe em leg·islação sobre o objecto de 
que ora nos occupamos, quero revog·ar o que existe, e 
quem quer revogar não codifica. 

Deixarei, portanto, o Sr . Ministro da Justiça no seu 
·empenho, e seg·uirei a minha opinião, dizendo á Camara · 
o que penso, e produzindo as razões em que me fundo . 

Conti.núo, pois, a affirmar que, a não serem as diffi-
culdades creadas á org·anisação das soci-edades anony-
mas, as quaes repugnam á liberdade commercial, as dis-
posições do projecto são superfiuas por acharem-se já ·pre-
venidas no Codigo do Comrnercio e de modo completa-
mente applicavel á especie. 

o sustitutivo' que offerecemf"JS a apreciação da Camara, 
não necessita de outro complemento, que não sejam as 
disposições que contém esse co digo. Se o Sr. Ministro 



- 253 ....... 

attendesse para isso não lhe attribuiria, com tanto 'desabri-
mento~ a imperfeição, o aleijão que ne!le descobria. Com-
prehenderia que imperfeito é o seu projecto com o . qual 
suppõe acautelar tudo, e nada acatüela, mesmo porque 
não era possível comprehender todos os accidentes que 
aliás só occasionalmente pódem ser conhecidos. 

Fallo perante uma Camra cuja maioria é de legistas, 
e por isso me limitarei a fazer sem grande desenvolvi-
mento, uma rap.ida resenha do que no mesmo Codigo se. 
acha estatuído, e que tem applicação á mataria de que 
nos occupamos. 

Nos Arts. 287 a 294 {disposições geraes sobre companhias e so-
ciedades commerciaes) acham-se preceitos que obrigam a con-
tribuiçãb dos socios para o capital ; que dão faculdade de 
exame e fiscalisação aos socios ; que estabelecem que s6 
as Leis commerciaes, usos do commercio', e convenção das 
partes, reg·ulam as associações ; que acautelam os fundos 
sociaes contra a emeegencia de falleucia ele quaLquar sacio; 
e que obrig·am os administradores e gerentes a contas ju-
tificadas de sua administracão . 

Nos Arts. 295 e 297 (disp-osições espec·iaes ás companhias e so-
ciedades anonymas), acha-se prevenido- que as companhias e 
sociedades anonymas sejam designadas pelo objecto ou fim 
da em preza a que se destinam, e não por firma social; 
que sejam admi nistradas por mandatarios r evogaveis, socios, 
ou não socios; que só pódem estabelecer-se por tempo de-
terminado ; que só podem peovar-se por escriptura publica · 
ou pelos seus estatutos ; que só pódem ser dissolvidas ex-
pirado o prazo de sua duração, ou por não poderem pre-
encher o intuito e fim social ; que a escriptura ou estatu-
t os sejam registrados, e publicados pelo Tribunal do Com-
mercio ; que o capital se devida em acções, podendo estas 
ser s'ubdi vidiclas em fracçõ es ; que as acções consistam em 
titulas ao portador, ou por inscripções ncis registros da 
companhia, e como p'ódem ser transferidas ; que os accio-
nistas não são responsaveis além do valor elas acçOes, ou 
dos interesses em que se houvere m comprometticlo; que os 
administradores respondem pessoal e :::;olidariamente a ter-
ceiros que tratarem com a companhia até o momento em 
que t iv er lugar a ins,ci·ipcão do instrumento ou titulo de 
sua inst ituição no registro elo commercio, e a companhia 
ou sociedade, effectuado o registro, e nas forças do mandato. 

Nos Arts. 300· a 310 (disposições geraes sob·re sociedades com-
rnerciaes) está . determinado :- que o contracto de qualqtter 
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sociedade só póde provar-se por escriptura publica ou par-
ticular, que o theor do contracto deve ser lançado no re-
gistro do commercio; que as sociedades org-au isadas em paizes 
estrangeiros, . com estabelecimento no Brazil, silo obrigadas 
a fazer registrar no Imperio os seus contractos, e antes de 
começarem as ' suas operações ;-que em quanto não fôr ef-
fectuadD o reg-istro, nada valerão nem entre os socios, 
e nem contra terceiros; qu0 o contracto eleve conter os 
nomes, natural idades e domicílios dos socios, bem como a 
designação especifica do objecto da sociedade, da quota com 
que cada um concorre para o capital, e da parte que ha de 
ter nos lucros e perdas; as épocas em que ha de cr,meçar 
e acabar; a fonna ele srut liquidxção e padilha, e todas as 
clausulas e condições necessarias pa1·a se determina1·em com 
precisão os direitos e obrigações dos socios entre si, e para 
com terceiros;- que estes teein acção livre contra a socie-
dade em commum, independente de apresentação de instru-
mento ou contracto particular da sociedade: ·- que dadas 
certas manifestações se presume a existencia ela sociedade, 
sempre que contra ellas tenham terceiros de reclamar; que 
expirado o prazo, só póde continuar sob contracto novo, e re· 
vestido das mesmas fórmulas do primitivo, e que o mesmo 
se pmtiqtte semprP. que qttalqtter alteração tiver l1tga1· nesse con-
tracto. 

Nos Arts . 335 a 343 acham-se disposições que regu-
lam a dissolução das sociedades em geral ; e ahi se pre-
ceitúa que sejam reputadas dissolvidas-expirado o prazo-
ou por mutuo concenso dos associados . Ahi se estabelece o di-
reito dos associados a requererem a dissolução, entre outros 
motivos e com applicação as diversas sociedades, por impossi-
bilidade de continuação por rião poder preencher o fim so-
cial, por perda inteira ou insufficiencia elo capital, por 
abusos, prevaricação, violação ou falta de cumprimento das 
obrigações sociaes. 

Nos Arts. 3-±4 a 350 acham-se disposições reguladoras 
da liquidação das so(;iedades, e entre ellas as sufficientes 
para applicar ás sociedades anonymas. 

Tudo isto e mais ás prescripções contidas Arts . 140 a 
164, que reg·ulam o mandato, as obrigações, e a responsa-
bilidade elos mandatarios, bem como as elos constituintes 
para com elles, formam um conjuncto ele providencias 
sufficientes á firmez a e garantia das sociedades anonymas 
e dos terceiros que com e lias se possam comprometter . 

Essas providencias citadas são, sem duvida, mais sabia-
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mente combinadas e de mais alta# e,sphera legislativa do 
que quantas contém o projecto do nobre :Ministro da Jus-
tiça, que não resiste á analyse. 

O substitutivo, que sem duvida já é auxiliado por essa 
legislação citada (fallo elo Codigo), não será um aleijão, 
corno indebita e simplesmente o crualificou o ·sr. Ministro ; 
ao contrario, estabelecerá nma doutrina sem contraclicção, 
ao passo que o projecto, com o qual se procurou a reso-
lução impossi el de um problema que consiste na harmonia 
ele escolas oppostas , - á ela liberdade com a ela restricção, -
é por isso monstruoso e incapaz de ser adoptado por esta 
aug·usta Camara, a não ser que se queira fazer um cor-
tejo ao Sr. Ministro ·da Justiça, e S. Ex. o exija, como 
vai-me parecendo. " 

Tudo quanto citei do Codigo é generico e appli.cavel a 
todas as sociedades commerciaes, entre as quaes se contam 
as anonymas. 

Terá o Co digo Uflcessiclacle de reformas'? CoJ:!Corclo. Con-
virá, porém, reformai-o aos poucos, sem methodo, sem 
systerna, fazendo da nossa Lei commercial uma bandeira 
de retalhos, e adaptando-se occasionalmente, e ele tempos em 
tempos, um a ou outra providencia'? . 

O que mais precisa ser reformado elo que o concernente 
a fallencias, cujo processo é tão defeituoso e tão prejudicial ao 
commercio, que actualmentc os credores preferem realizar 
logo grandes prejuízos a submetter o seu devedor á fallen-
cia jucliciaria? 

Por que o Sr .. Ministro da Justiça, que, como eu, deve 
reconhecer praticamente esta verdade, tem deixado correr 
duas sessões desta legislatura sem propôr, eomo lhe cum-
pria, a competente reforma'? 

O SR. 0LEGARIO:- Brevemente será satisfeito o seu ele-
sejo. 

o SR. 
vez: não 

0 SR. 
O Sa 

sincero ! 

SALDANHA MARINHO: -Depois da dissolução tal-
é assim'? 
0LEGARIO :- Não, Senhor, muito antes. 
SALDANHA · MARINHO :-Como tudo isto é serio e 

Veremos: parece-me já muito tarde, e não me admi-
rará que nada se proponha, desde que a famosa reforma 
jucliciaria, que o Sr. iYiinistro apresentou, ficou na poeira 
dos archivos elas commissões, e sem recla.mo se quer de S. 
Ex. , que assim consentia, e mesmo autoL·isou, que se sup-
puzesse que tal reforma foi apenas para constar, mas que 
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não estava na intenção do Governo fazel-a. Não é muito 
que igLJal sorte tenhrtm tido os projectos que hei apresen~ 
tado, notando-se apena;::; a differença de que os apresent~I 
com o desejo de vêl-os adaptados, pois que todos contém 
materia importantíssima e de interesse para o Paiz. Eu não 
quiz illudir. Outro tanto pud esse diz er o Governo. 

Voltando ao projecto em discussão, permitta-me ainda, 
Sr. Presidente, alguns ligeiros reparos. 

O projecto obriga o gerente, clirector ou administrador, 
·a uma caução ! 

Como estabelecer essa obrigacão sem difficultar ao .mes.mo 
tempo o livre arb ítrio do dono· do capital na escolha da-
quelle que tem de representai-o, e a quem os capitaes são 
entreg ues? Porventura , não haverá um hom8m de bem, 
capaz, com todas as habilitações necessarias, mas que seja 
pobre, que nã.o possa offe:recer uma g·arantia material? ,E 
por que ha de se privar uma associação anonyma de um 
administrador desta ordem? Sómente porque não tem elle 
o que caucionar? 

Mas, poderão dizer-me, em taes condições a cauçã.o é 
facil; em tal caso ninguem deixará ele t et' quem lhe em-
preste acções ou quem o h a bilte desse modo ! 

Nã.o aceito, nem posso aceitar esta hypothese ; é im-
moral. Aquelle que a isso se prestar, ficará na clepenclencia 
daquelle qu e emprestar; e assim sem a força moral neces-
saria para gerie a associação com inclependencia. E digo 
mais, um conchavo desta ordem, e em especie tã.o melin-
drosa, sera uma fraude commettida contra os accionistas 
desprevenidos (Apoiados). 

O SR. HORTA DE ARAUJO:- E' uma feaucle que está em 
pratica. Vejam o que se passou no Banco Nacional. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- O projecto trata de liqui-
dação, mas tão incompleta e imperfeitamente, que não sa-
tisfaz. 

Sendo ass im, porque nã.o conservar o que está disposto 
no Codig·o que sabiamente estabelece boas regras g·eraes 
e bem combi nadas, com as quaes, sem inconvenientes no-
taveis, se tem operado liquidações de bancos e de socie-
dades anonyrnas ? 

O projecto do Sr. Ministro da Justiça parece que foi 
guiado pela unica icléa ele que só a fraude presidiria á 
creação e á viela dessas sociedades mercantis ! 

E' assim que, figurando que os bons accionistas, pre-
vendo qualquer prejuízo transferirã.o as suas acções a 
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quem não offereça iguaes g·arantias de realisação dos 
capitaes estipulados, e na supposição de prevenir o mal 
que d'ahi resulte em damno dos compromissos sociaes, esta -
belece a subsistente responsabilidade dos primitivos accio-
uistas, embora .;;e dê a transferencia das accCies ! 

Não attendeu S . Ex. que, obstada po.r es<>e modo a 
transferencia, ou alheação das acções, impossibilita as ins-
tituições anonymas, para as quaes só concorrem os capi-
talistas, quando suppCie gozar de plena liberdade ele dis-
porem, sem o bices, ele se us ti tulos. 

Nin g uem querera subscrever para uma sociedade ano-
nyma, sabendo que não poderá transferir os seu~ titulas 
livre mente ; e que quando o faça, e constitua -bn1;ro em 
seu lugar, e na propriedade do capital já realisado, ainda 
lhe :fique uma responsabilidade sem proveito. 

Quem transfere plenamente a sua propriedade, não 
admitte nem deve admittir que os onns dessa propriedade, 
qu e igualmeu te são transferidos~ lhe sejam perpetuados. 
O transferente fica privado dos lucros ou dividendos dis-
tribuídos aos acc ionistas, porque só os inscrip tos nos livros 
da Companhia são habeis para receberem os respectivos 
proventos . 

Quem, pois, acei tará liv remente essa condição odiosa 
consignada no projecto ? . 

As sociedades anonymas são propriamente de capitaes; 
passados os titulas que os representam a quem quer que 
sej a, a esse, ao mesmo tempo que passam todos direitos , são 
transferidas todas as obrigações re la tivas. 

A disposição ele Lei, cujo fundamento consiste em 
supposiçõe0 de fraude, e quando alias o direito geral pre-
vine contra tal emergencia, é tlma disposição gratuita, sem 
merito, e inaceitavel. 

Su pponha o n obre Ministro que stío in vertidas as con-
di ções da hypothese que figurou, e que quiz prevenir; 
(e nao póde deixar de o consentir, desde que só teve a 
existencia de fraude como base ele sua proposta restri-
ctiva), supponha q ne, ao organisar -se urna companhia ou 
sociedade anonyma, os primeüos snbsct·iptores são simples 
instrumentos de c:-tpitalistas, que ntío querem comprometter 
o seu nome, e que taes organisaclo res ostenciosos ntío offe-
recern por si só g·arantias suffic ientes á realisaçtío integral 
do capital subscripto, como prevenir isso ? 

O silencio que a respeito g uarda o projecto se traduz 
em deixar á perspicacia elos inteeessados, as m edidas , ajustes 
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e1 contractos que resalvem os seus haveres comprometti..,. 
dos .na associaç~o. Sendo assim, porque n~o deixar a mesma 
liberdade na hypothese que o projecto procurou tão eles-
acertadamente prever ~ · 

1 . E' que este ponto, como t?dos os outros semelhantes do 
proJecto, são e devem ser matena de estatutos e de contracto. 
Cl.s interessados ter~o mais perspicacia para se pouparem 
prejuízos do que o leg-islador, o qual n~o deve descer a 
taes minudencias. 

A leg-islação de 1860, qne o projecto, mais ou menos, 
codificou, e em alg-uns pontos peiorou, deu causa, com as 
suas restricçOes, embaraços e atropellos, as muitas especu-
laçoes fraudnlentas que por ahi formig-am. 

Os decretos de autorisação a quem quer que seja, para 
e~ prezas, incorporação ele companhias, etc., sempre acom-
panhados de f a v ores aos concessionarios, ele orclinario ami-
g-os e proteg·idos, e que, em g·rande escala, os obtem para 
os venderem, e assim sorclicl'amente lucrarem alg-uns contos 
de réis facilmente ; esses decretos sã0 constituídos títulos 
de credito, e de boa reputação, com os q uaes se ill ucle o 
commercio e o povo. E' por isso q ne, incautos e ele boa fé, 
acreditando na sinceridade da concess~o, e que é esta 
firmada em estudos prévios, exhibidos e devidamente exami-
nados pelo Governo, concorrendo com a sua assignatura, e 
realisando as primeiras entradas, conhecem de pois o log-ro 
em que cabimm e, perdendo o qne já tenham compromet-
tido, transferem de bom grado as snas acçoes. 

Isto não se dará estabelecida a liberdade para taes 
instituicões. Elias n~o se foemarão sen~i.o ante o bom cal-
culo clâs vantagens da empreza projectada; os capitaes 
affiuirão, e voluntarios neste caso, ou nenhuma se orga-
nisará. 

Dada a liberdade, e sem a illus~o de confianca offi-
cial, o criterio publico, o instincto de conservaç'i:to dos 
capitaes, e' o estudo preliminar, sem o qual ninguem arris-
cará a sua fortuna, a prevaricação do mandatario, como 
a deslealdade de qualquer subscriptor, serão prevenidos e 
acautelados, de . modo mais conveniente e mais pratico do 
que o que contém o proj e c to. 

Com a liberdade plena de associação, e conforme' o substi-
tutivo, cujo complemento é. quanto se acha previsto no Co-
digo, e que acabo de mencior .. ar, ning-uem se atreverá a 
offerecer á praça a inscripção de acçCles para uma com-
panhia, sem que seja esta cercada de boas garantias. 
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O que tem occorrido até agora, de que tanto se tem 

impressionado o Sr. Ministro da Justiça, é só devido a 
essa fatal legislação de 1860, cujas restricções êlinda o 
seduzem. Mune-se qualquer de um decreto com que foi fa-
vorecido pela bonhomia elo Gover-no (apoiados) ; com este 
titulo official apresenta-se aos incautos e diz : <<Estou pre-
parado, tenho a devida autorisação. ll e .facil lhe é achar 
quem, na crença de que a co ncessão se não faria sem 
estudos e calculas sufficientes, subscreva. 

Deste modo arranja-se uma assembléa que aceita esta-
tuto:o, de antemão preparados, e que tambem são facilmente 
approvaclos, e dest'a:-te se constituem Companhias e socie-
dades que de ordinario e com a inesma facilidade desap-
parecem, deixando só lucros aos encorporadores, que argu-
mentaram com o seu privilegio ou quasi privileg·io. 

Adaptado o substitutivo, e sem os embaraços que o 
projecto offerece, ninguem tomará acções senão nas circum-
stancias de as •. poder pagar, e só serão ellas s_ubscriptas, 
quando os org·anisadores offerecerem as indispensaveis ga-
rantias. O systema completamente livre, é certamente o :::n.ais 
garantidor do capitalista (Apoiados) . 

Classifiquei o projecto de casuístico pela razão de descer 
a pequeno~> detalhes, e q uerel' prevenir demais, envolven-
do-se no que pertence ao juizo, á alçada, póde-se dizer, 
ao fôro da consciencia in ti ma do capitalista. O Sr. Ministro 
ela Justiça pretende, e julga possível estabelecer, por meio 
de restricções, garantias aos interessados nas associações 
anonymas, sem se lembrar que não attingirá o seu fim, 
por mais previdente que seja, e que, com esse se u systema 
restrictivo , ataca de frente a liberdade commercial. 

Disse eu, que o projecto é casuístico; e por isso incorri 
em pleno de:::agrado, provocando um severíssimo reparo de 
S. Ex., que em s ua marcha retrograda est<\ inexoravel. 

Não insistirei na qualificação, mesmo porque, por muito 
que foss e casuístico o projecto, jámais igualaria ao Decreto 
que por ventura &e expedisse, para, em urr;,a circumstancia 
especial, variar-se a fórma do processo estabelecido, com 
o fim de ageita1· Hm julg:Lmento . 

O SR. HoRTA DE ARAUJO:- Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-E' profundamente conven-

cido, é, com toda a sinceridade, sem querer fazer offensa 
ao Sr. Ministro da Justiça, cujas habilitações nesta ma teria 
reconheço, como tambem reconheço a superior capacidade 
do' nobre Deputado pelo Maranhão, sobre cujo discurso em 
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1.• discussllo, calquei o meu anterior, conforme o disse com 
tanta delicadeza nru dos estrenuos defensores do ministerio, 
e do projecto, que, continúo (a despeito da inconcebível ir-
ritaçilo do Sr . Ministro da Justiça) a sutJtentar que o su-
bstitutivo que apr:esentarnos deve ser adaptado de prefe-
rencia a esse proj e c to. 

Os illustres colleg·as que commigo (guiados por suas 
convicções e na consciencia de que prestavam um gi·ancle 
serviço publico) adaptaram e subscreveram o substitutivo, 
apezar da acrimonia com que se pronunciou o S1·. Ministro 
da Justiça e o combateu, continuam a sustental-o (Apoia-
dos) . 

Parece-me que o Sr. Ministro ela Justiça encarou o 
substitutivo como uma simples arma de opposiçilo; talvez 
S. Ex. supponha que por ser o projecto quasi obra sua, 
pois que o concertou a seu g·osto e o transformou, corno se 
acha formulado nesta terceira discussão, ha ele minha parte 
ou ele alg·uem o desejo ele molestal-o. 

Engano manifesto, suspeita sen;t fundamento, previsão 
sem razilo ele ser. 

Como poderia , em questilo ele doutrina, lembrar-me da 
individualidade ele S. Ex.~ 

Se pensa ·deste modo, aparte ele sua imaginaçiio essa 
suspeita. 

Não é materia em que opposição e maioria se definam 
(apoiados); é rnateria ele interesse commum, a cuja discus-
são toda a calma, toda a reflexão, toda a imparcialidade, 
todo o desinteresse pessoal, toda a justiça, elevem presidir. 
(Apoiados) . ' 

E, Sr. Presidente, o modo arrogante com que · S. Ex. 
se exprimia .. . 

O i3R. LAFAYETE (il;linistro da Justiça):- Era simplesmente 
a rnanifestacao de uma conviccrw e ·nada mais, 

O SR. S~LDANHA MARINHO :_:_ ... o modo severo com que 
se enunciou, me pareceu conter o decreto governamental 
da morte elo substitutivo ,: pareceu-me nisto ver surgir uma 
questilo ministerial, uma questão patente ele g-abinete! S. 
Ex. nilo tem razão para isso, devia como jurisperito em-
penhar-se no ·debate, mas nilo impruclentemení:"o, como 
Governo. Deixem-nos ao menos a liberdade em materias 
que affectarn geraes interesses do Paiz. Na verdade, se 
assim se multiplicaeem as questões elo gabinete, até em 
materia de sociedades anonymas, não· sei aonde tudo isto 
irá parar. Em objecto desta ordem a Camara não se guia, 
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não se póde g·uiar por espírito partidario; deve sim reg·ular-
se pelo que mais convém ao r eal interesse publico. (Apoiados). 

Continuarei a sustentar o substitutivo, e peço a V. Ex. 
que declare que não faz disto uma questão de confiança. 
O terreno para isso não . é proprio. 

Não faria este pedido, e o julgaria mesmo desneces-
sarío, se S. Ex. não se exprimisse com tanto azedume. O 
tom arrogant0, a desusada energia em um caracter, aliás 
tão condescenclentr, a altivez no debate, e até o cl esclem 
com que tratou o substitutivo, produziram uma má impres-
são nesta Camara. Tal impressão clesa.pparecerá com a 
declaração ele S. Ex. ele que fallou individualmente, e 
como simples Dep utado . O seu silencio dirá que a q uestão 
é ele capricho do Governo. 

Dê-se plena liberdade á Camara dos Srs. Deputados para 
dar o devido apreço ao trabalho do Instituto ela Ordem elos 
Advogados Brazileiros e para bem comprehencler os bons 
desej os e a convicção dos illustrados membros desta casa 
qLle adaptaram e assig·nt~.ram esse substitutivo. · 

Essas 26 assig·natmas exprimem opinião, e devem expri-
mir tambem clig·nidacle. Nrw frH'am solicitadas . Os nobres 
Deputados que conheceram o projecto do Instituto, que é o 
substitutivo, o adaptaram e o firm aram com o seu nome 
espontaneamente (Apoiadas). . 

Se pedíssemos assig-naturas, nlio faltariam as da quasi 
totalidade elos membros cle.sta Cama r a, a q nal, composta de 
liberaes, não o deixariam estes, podendo l·ivremente enuncia-
?'em-se, de adaptar o substitutivo, por conter a verdadeira e 
unica doutrin a liberal nesta materia. 

Aquelles que com sinceridade , e com a inclepenclencia 
necessaria, propugnam pela. liberdade do COI1).mercio, e pf-lla 
sua libertaçilo elas Leis restl'ictivas ; aquelles que condemn am 
essa leg·islação ele 1860, preferirão o substituti-vo ao imper-
feito e antinomico projecto do Se. Ministro da Justiça, o 
qual, ao passo que condemna a autorisaçrw elo Governo, 
mantem, codifica, e aggra v a as restricções creadas por essa 
legislaçúo . 

Contra e;;se projecto a opiniilo é geral. Além dos que, 
com o Sl'. Ministro, o confeccionaram, p.inguem ha q ne ntio 
reconheca os defeitos dessa desastrosa tenta ti v a contra a 
liberdade de commercio. . 

Além ele muitas condicões odiosas, e excessivamente 
restrictivas, ainclu. se pretende. armar o Governo ele nm terrível 
arbítrio: 
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« O Governo fica autorisado, nos regulamentos que ex-
pedir, a impôr multas de 2:000$000 a 5:0008000 e a estabe-
lecer o processo das mesmas. >> Assim o diz o Art. 28 desse 
projecto ! · . 

Não se marcam os c.asos em que essa penalidade seja 
applicada! 

Comprehende-se, Senhores, o perigo a que ficarão ex-
postas as sociedades anonymas . 

Esse arbítrio; do qual o Governo usará conforme as 
regras que elle mesmo crear, collocará essas socieda,des em 
uma dependencia aniquiladora. Esse arbítrio virá substi-
tuir a licença que até hoje era necessaria á existencia da 
mesrna associacão. 

Entretanto ·ás vistas perspicazes do Sr. Ministro. tudo 
isso é bom, e necessario! Corn effeito! 

E S. Ex. apaixonado pela sua obra, quasi que tem im-
posto a sua autoridade e influencia governativa, para fazer 
vingar esse projecto, mostrando-se irritado, sómente por-
que ousamos fazer sérias e francas considerações pondo 
em revelo a monstruosidade elo seu aleijão. 

Tire-se do projecto a materia que só póde e deve ser 
resol viela pelos associados na occasião da org·anisaçã.o da 
sociedade, materia que tende sómente á seg·urança elos ca-
pitaes empreg·aclos e estabelecimento dos direit.os e obrig·a-
ções elos associados ; o que fica~ Apenas o odioso! Apenas 
o restrictivo, apenas os obstaculos á organisação livre elas 
sociedades anonymas. 

O projecto desceu até a estabelecer o numero mínimo 
ele interessados nas creações das sociedades anonymas ! O 
projecto não quer que com menos ele sete se possa instituir 
uma companhia anonyma ! 

Essa preclilecção pelo numero sete fez-me rir. 
O SR. qLEGARro : -Pois é um numero symbolico que 

lhe devia merecer muito acatamento. , 
O SR. SALDANHA MARINHO: -E' que não tratamos de 

instaurar officinas maçonicas, que estão long·e ele serem so-
ciedades anonymas. 

Se o Sr. Ministro não quer que se organisem essas so-
ciedades com menos ele sete membros; diga-nos, como previu~ 
que no correr da existencia social, todas as acções sej,am 
adquiridas por um, dous ou tres indivíduos~ Tem em 
mente alg·uma providencia que coarcte tambem a liberdade 
do accionista de dispôr de sua propriedade ~ Quem sabe 
até onde chegam as ,suas previclencias ante liberaes! 



263 
Cumpre, pois, a S. Ex . confessar que, apezar de todas 

as cautelas e de toda a previdencia com que procurou 
enriquecer a seu projecto, nem por isso póde alcançar o 
seu desideratum. 

Do estudo rigo roso que fiz, e apreciando bem as ra-
zões pró e contra que nesta tribuna teem sido aclduzidas 
em re lação a esse proj ecto, cheguei á convicçrw de que o 
sub~titu ti v o, que oiferecemos, e que tanto irritou ao Sr. 
Ministro da Justica, é a perfeita doutrina que profflssam 
todos quantos propugnam pela plena liberdade de com-
mercio, e contra a tutela directa ou indirecta, que se pre-
tenda crear aos capitaes. Não é, portanto, o Gubstitutivo 
um aleijão como tão descommunalmente ·o qualificou o Sr. 
Ministro. Aleijão, monstruosidade, retrogTadação é o pro-
jecto, pLW isso que contém doutrinas oppostas, e que mu-
tuamente se embaraçam. Imperfeito, incompleto é esse 
projecto o qual , na louca pretenção de prevenir todas as 
occurrencias, fico u mu ito àquem do que nesse sentido se 
podia desej ar. Crêa obstaculos, intorpece a - organisação 
das sociedades anonymas, e nada mais. 

Desejo que o Sl' . Minü::tro ela JL~stiça não veja nos meus 
arg·umentcis nenhuma animosidade ou offensa a quem quer 
que seja, e menos á sua pessoa. 

O SR. LAPAYETTE {Ministro ela htstiça) : - Sem duvida. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Tratando-se de sociedades 

an0nymas, não se póde conceber oppo::;ição política ao Go-
verno. Discutindo-se uma grande idéa, pretendendo-se es-
tabelecer a liberdade plena de associação, procnl'a-se fir-
mar a melhor doutrina J Nesse terreno desapparecem os 
Ministros, e procura-se sómente o valor ela argumentação. 

· Opposição fará o Governo ás boas idéas, se, por simples 
capricho ou por egoísmo, as deixar de adaptar. 

·Nilo cançarei mais a attençao ela Camara. Tenho dito 
quanto ju lgo necessario sobre o assumpto . 

Faço votos para que na solução deste importante nego-
cio se deixe completa a liberdade ela Gamara. O substi-
t u tivo póde ser adaptado sem favor. Se essa liberdade, 
porém, não fôt• consentida, vencerá quem tudo póde. 

Tenho concluio {Muito bem). 

18 



Sessão de 10 de Julho de 1879. 

Annuncia interpellação. 

o Sr. Saldanha l\'Iarinho (pela ·ardem): - Sr. Presidente , 
nrw desejando tomar tem po á Camara e aconselhado pelo 
nosso regimento, pedi e obtive a palavra, quando se tratou 
da disc n..;são da r esposta á falla do throno, para dirig-ir 
ao Gove rno algumas inteqlellações, corno me permitte o 
m esmo reg-imento. Eu h avia manifes tado es.ta minha in-
tencão ao nobre 1. o vice-Presidente que então occupava 
ess~ cadeira, e S. Ex. teve a bondade de concorda r· com-
migo . Concecleu·-me a palavra n essa ocsasião, e eu for-
mulei as interpellaçües. Mas, Sr. Presidente, tive a infe-
licidade, como teve toda a Cmnara, de ficar privado de 
resposta, porquanto nenhum dos Srs. Ministros se dignou 
satisfazer-nos. Encerro u-se a discussão ela resposta á falla 
do thr·ono sem que nenhum dos membros elo Gabinete to-
maiíse a pabvra ! 

E' um a de.sattenção, Sr. Presidente, não a mim, simples 
indiviclualiclacle, mas a mim, represe ntante ela nação, e 
sobretudo á propria maioria e á Camara dos St·s. Deputados. 

O Stc. IGNACIO MARTINS : - Não apoiado. 
O Srr. SALDANHA MARINHO : - Não ha possibilidade por 

parte elo Govemo ele negar· se a dar resposta ás inte rpe l~ 
lações que lhe são fritas . Pócle nsar ela evasiva de dizer 
á Camara : « Não convém , não posso responder; >> mas, 
pelo menos ha de dizer isto. Nem isto tivemos, Sr. Pre-
sidente, e encenou- se a respo.:;ta á falia do throno sem que 
ou vissimos um só dos Sr·s. Min istros, fic ando todas afl iu-
ter]_Jellaçües, que fiz e que outros nobres Deputados fize-
ram, sem resposta . ou, por outra, sem attenção, e despre-
zadas! 

Nestas condições, Sr. Presidente, é de minha dignidade, 
é de meu rigoro:3o dever, por mim , ,e por quantos m antém 
e hão de manter a dig-nidade desta Camat·w, dirigir e an-
nunciar agora, em (órma, as interpellaçoes, que fiz então e 
que completo neE:te mornen to. 

Não podendo dizer mais nesta occasião, porque o l'e-
gimento m'o prohibe, e não tendo re querido á Camam 
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urgenci&, para lhe não tomar tempo, porque teremos oppor-
tunidade para a justificação das minhas perguntas ao Go-
verno; apenas lerei a interpellação e peço a V. Ex. que,, 
depois de lida na mesa, se digne designar dia e h ora ao 
Sr. Presidente do Conselho pam respondel-as (lê) . 

INTERPELLAÇÃO. 

Usando da faculdade que me confere o Art. 136 do 
Regimento, annuncio as seguintes interpei.J açües ao Governo 
e requeiro que seja conv)dado o Sr. Presidente do Conselho 
de Ministros, para, no dia e hora que forem designados, 
vir respondel-as : 

1. • Qual a política do Governo em relação a esta Ca-
mara ; isto é, si deve ella limitar-se a votação das Leis 
annuas, e á ela Constituinte p<Lra a eleição directa. No 
caso de affirmativa - qual o fundamento com que o Go-
verno faz preteri r, ou adia r por tal modo, -a adopção de 
medidas de reconhecido e u rgente inte resse naeional ; e no 
caso de nega ti v a- qual a razão pela q nal o Go verno não 
tem promovido as reformas mencionadas no progTamma 
de seu partido, e, ao ~ontrario, tem obstado a marcha elos 
projec tos existentes, ha muitos mezes, nas pastas das di-
versas commissões, e quando aliás sao de interesse geral~ 

2.• Tem o Governo deliberado, e est1. autorisarlo a dis-
solver a Camara elos Srs. Deputados, acloptacla que seja 
pelo Senado a proposição para a Consti tu in te ~ 

3.• Tem tamb'em deliberado e acha-se habilitado a de-
cretar a dissolução, caso o Senado rej eite ou prot ele 
. aquella proposição '? 

4.• Nesta hypothese, assumirá a responsabilid ade de, 
inuepenclente ele deliberação legislativa, co nvocae Consti-
tuinte, ou decretar por si só a eleicão directa '? 

5.• Da do o caso de eleição para a Constituinte, deve 
ella proceder-se sem que sej am corrigidos os vícios e de-
feitos manifestados na pratica ela Lei em vigor, ·aliás já 
solemnemente reconhecidos pelo proprio Governo Imperial'? 
Oppüe-se o Go\'Rrno a que essa eleição se pl'oceda por dis-
triç.tos de um só D8putaclo, e assim obstando a que todas . 
as opiniões sejam representadas na Constituinte'? 

Hio de Janeiro, 10 de Julho de 1879.- Joaquim Saldanha 
Marinho. 



Sessão de ll de J:u.lho de 1879. 

Registro civil. 

O Sr .. Saldanha Marinho :-Ouvi attentamente as consi-
deraçGes que acaba de fazer o meu illustre amigo e cal-
lega, o nobre Deputado pela província de Minas. · 

Seria, pelo menos, levüwdade pretender que o Regula~ 
menta n. 560-1 de 25 de Novembro de 1874, expedido para 
execucao de Art . 1. 0 da Lei n. 18.29 de 9 de Setembro de 
1870, ,que estabeleceu o Registo civil geral, esteja, ou possa 
estar escoimado de defeitos. Basta considerar que é o primeiro 
acto nes te grande commettimento, e que deverá infalivel-
mente ser concertado conforme a pratica o fôr determinando. 

Apezar disso , Sr. Presidente, nao fui precipitado, apre-
sentando o projeclo ora substi·tuido pelo da nobre commissao, 
que aliás contem a mesma idéa. Apresso apenas o remedio 
aos males a que a populaçao está sujeita, por falta desse 
registro. Qni1~, sobret1ldo satisfazer á justíssima reclamação / 
dos acatholicos, que se acham privados de meio legal de 
legitimar as suas famílias e successao. 

Ha mais de quatro mezes, que apresentei o projecto, 
que ora está em discussao: e o fiz, porque aqui se affir-· 
mau por parte do Governo, que o regulamento do Registro 
civil dependia, para sua execução, da app.rovaçao do Poder 
Legislativo na parte penal, e de effeitos, unica dependente 
de Lei. 

Nesta materia, Sr. Presidente, dá-se notavel desordem 
no Paiz. 

Esse mesmo regulamento, que em alguns lugares, como 
seja em diversos pontos da província da Bahia, está em 
execução, é letra morta em quasi todo o Brazil inclusive 
nesta Côrte. 

O SR. HoRTA DE ARAUJO :-Na minha parochia e eni 
outras da província do Espírito Santo executa-se. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Convinha pôr termo a esta 
desordem, e objectando-se-me que faltava a ap'provação da 
parte penal, eu quiz que isto se remediasse pelo presente 
projecto. Entretanto, ha mais de quatro mezes foi a uma. 
commissao, que é sem duvida de plena confiança do Go-
verno, e lá ficou demorado por todo esse tempo ! Er.1 quatro 
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:rhezes se podia ter estuda do a ma teria su:fficien temente, o 
Governo, de acôrdo com a sua commissão, podia ter pro-
posto á Camara o que convinha, em reforma, ou corrig·inclo 
esse mesmo regulamento se tanto julg·asse necessario. 

O SR. BuARQ,UE DE MACEDO dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Neste caso, e si esta dou-

trina é ad,missivel no systema, a sahida n esta questrto é 
impossível. Não poderemos j ám::1is emendar os erros, desde 
que forem consagrados em reg ulamento elo Poder Executivo'? 

Chamo a attenção da Camara par a, _esta nova especie ! 
Os Poderes do Estado tf1m obrigação muito positiva 

de proteger a todos os h abitantes do I'aiz, mantendo-lhes 
as indispensa v eis garantws. 

Os acatholicos tem, quando menos, direito á legitima-
. cllo ela família, se não mais lhes queiram dar. 
· O Regulamento e a Lei a que elle se refere derogaram 
a legislação anterior que facultava aos acatholicos o seu 
Reg·istro civil, encarregando disso as Camaras Mnnicipaes. 
A nova Lei, a que autorisou o regulam ento-, privo u esses 
habitantes do Imperio do reg·istro qu e tinham, e não lhes 
deu novo e indispensavel! As Camaras se declaram incom-
petentes, depois de publicado esse r egulam en to; entretanto, 
deixou elle de ser executado! Deu-se p ois a privação do 
Registro c i vil, o que é de funestíssimas conse q nencias. 

A prc1pria Lei diz que não se considerará legal o casa-
mento e nem firmados os direitos suc-cessorios senão depois 
do registro ; e os acatholicos estão privados desta grande 
garantia, e as suas fa01ilias sem nenhuma legitimidade ! 
Não ha casamento com existencia jurídica, não h a sue--
cessão legitima, e tudo pela falta de · reg·isteo ! Isto nã.o é 
estado que possa contiriua1' (Apoiados). O Governo faça o 
qu e entender, a Camara r esolva como quizer; mas res-
peite ao menos este grande direito que assiste aos aca-
tholicos, os qnaes tem tanto jus a que se mantenha u sua 
segurança de familia, e de successao, como nós. Soffram 
sómente os catholicos. Conclemne-os o Governo a suppor-
tar o registro que tem, apezar de imperfeit-issimo e en-
tregue a parochos em grande numero cleleixados e ig·no-
rantes, como acontece nas parochias para as quaes se man-
dam italianos encommendados, . e que, sem capacidade, e 
ávidos, fazem do cargo sua fonte de riqueza. 

Entretanto, cumpre confessar, que este estado de causas 
é desastrado. Deixar de r emedial-o, é faltar aos nossos 
dever_es. Não podemos deixar, e clesue já de autorisar o 
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Registro civil especialmente para os acatholicos. Se em 4· 
mezes não houve tempo de aperfeiÇo'Lr o regulamento, se disso1 

proposita lmente fugio o Governo, como de afogadilho o' 
faremos agot·a, e quancl,o já q1,1asi que tocamos ao fim desta· 
l egislatura, segundo a ameaça com que nos tem honrado 
o Sr. Presidente do Conselho ? 

Agora vou tomar em consideracão o que disse em 
aparte o meu nobl'e collega, Deputido por Pernambuco. • 
S. Ex. avanço u u ma proposição com ·a qu al não concordo: ' 
parece que S. Ex. não dá ao Poder legislativo a facul-
dad·e de ·reformar, ou corrigir regulam entos . 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Póde revogai-os, isso é• 
outra questflo ; mas os regulamentos só são submettidos á 
approvação do Poder leg·isla t ivo, na parte em que dependem 
dessa approvaçrw. 

O SR . SALDANHA MARINHO : ·- Todos os regul amentos 
expedidos pelo Poder executivo de vem ser subrnettidos ás 
Ca.maras, para que os examinem e corrijam. 

O SR. BuAHQUE DE MACEDO:- Todos n ão. 
· O Sn. SALDANHA MAniNHO :- E' por essa doutrina pe-

rigosa, e i:1debita, é por esse s upposto direito cl'eado p elo ' 
a rbí trio no nosso Paiz, · que ve mos, por exemplo, no re-
gulamento comrnercial a dispensa de conciliação, qu nndo ' 
se trata de le tras endossadas, e quando é certo que a Cons-
tituição não estabelece nenhum a excepção á necessidade que 
·Cre ou ele meios previas conciliatori0s. 

Se o Poder l egislativo revogasse este artigo elo reg u- ' 
lamen to commercial , não estava só no seu direito, estava · 
tam be rn n a s ua o brigaçao . 

Dito isto, e só por considet·ação ao meu nobre collega 
por ·Pemambuco ; continuarei a tratar da materia em dis-
cussão. 

Não podemos, Sl' . Presidente, dispensar-nos, e sem mais 
.delong-as, ele t omar uma qualquer providencia. Se n estes 
cinco dias, a nobl'e commissão nos offerecer um projecto 
que garanta o Regis tr o civil, pelo menos aos acatholicos, eu 
aceito o adiamento : não tenho caprichos, especialmente . 
em qnestões des ta ordem. São questões de alta convenien-· 
.cia social que inte ressam a todos indistmctamente, q ue não 
pódem se t• tratadas senão com calma e refl.ex9.o, e fóra do , 
terrenJ político. Se a di scussão deste projecto fo~ . tão .re- : 
.tardada, se só agora fo i dado p:tra a ordem do dta, é Isso 
dev ido um camente ao Governo, assi m como é dev ido ao : 
,Governo a protellaçrw de tudo o mais, . que se acha ' nas 
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pastas das commiss(les, cdmo seja o casamento civil. ~ ~este 
projecto do registro veio á. discussilo porque o Sl'. M\mstro 
da Jus tiça o pe1·mittio! Os outros estão condemnados pelo 
celeberrimo liberalissimo do Governo. Esta é a verdade . 
Para que h avemos de illudir-nos ~ O que é· que t em aqui 
passado contra a vontade, ou simples impertinencia de q uq,l-
quer Ministro~ 

·cousa n enhuma! Neste p onto o capricho é que tem im-
perado . Só o Ministro sabe o que a Camara deve fazer, 
e a Camara, que se demittio ele todas as faculdades, obe-
dece ao menor aceno do Go 'Terno. Não h a negar esta ver-
dade tão clemonsttada já na p rat ica, e que tanto tem pre-
judicado o Paiz. 

Vote a Camara como quizer sobre o adiamento: mas 
nilo deixemos passar es ta sessão sem uma providenCia neste 
importantíss imo assumpto. Não p odemos abandonar uma 
g mnde parte da população elo Paiz, e conclemn al-a a não 
ter nem a legitimidade ele família, e de sncc~ssão . O meu 
protesto esta feito; a razã.o porque o faço está conhecida. 
Mas lembro ao nobre autor elo adiamento, que nos achamos 
em uma situaçã.o anormal, em que nem a propria Camara 
sabe qual é o seu dia ele amanhã . De um dia para outro 
póde o Senado tornar-se particlario d tL Constituinte, e ahi virá · 
logc· o decreto de despedicl3. 

Nüo sei para qne dia foi marcada a minha inter-
pellaçao ao Governo. 

O SR. PRESIDENTE:- Para te rca-feira. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- P.ois bem; o Sr. Presidente 

do Conselho nos declarará si é cousa assentada serem-nos 
.fechadas as por tas ela Camara immediatamente que o Se-

1 nado convier na Cons tituinte. Entretan to , nüo deixemos os 
acatholicos por mais tempo saci·ificados á desídia, a iniqui-
dacle elos . Pode res que nüo comprehendem o legitimo in-
teresse publico . Quando a Camara nã.o qn'eira fazer mais 
n ada, ao nienos restabeleça a Lei que tínhamos em favor 
dos acatholicos. 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Está o nobre Deputado en-

ganado . V . Ex. não conh ece a qu es tüo pratica desse re-
gulamento. F oi positivamente rev og·ada a out)'a Lei; e até 
n a prc,pria Côrte os acatholicos nüo te em registro, porque 
a Camara. Municipal nüo se julgou autorisacla a faz er Reg is-
tro c i vil, depois da nova Lei . Porque., portanto, deixar-
mos de providenciar sobre materia de tanta irnpol'tan~ia ~ 



-270-
Acabámos de ver que o nobre Deputado tem estudos 

sobre a materia. S. Ex. sempre solicito em bem cumprir 
os seus deveres, prestou attençao ao regulamento, na con-
vicção de que a Camara ia occupar-se delle em sua tota-
liuade : mas trata-sé apenas de -approvar a parte penal, 
porque o resto está em vigor, e até em execução em alguns 
lug·ares . 

Sendo assim, melhor era que nos limitassemos por 
emquan to a isto, e então fi cava campo franco para se decreta-
rem todas as alterações no Regulamento e confeccionar uma 
Lei de Registro c i vil, como ella deve ser. Nestas condi-
ções, deixar as causas como est.ão, é faltar aos seus deveres 
o Poder legislati •..-o e em materia que alfecta a legitimidade 
da familia. Mesmo ·independente de ir o projecto á com-
missão conceda-se o adiamento pot· dons on tres· dias, mas 
de modo q 11e entre forçosamente em discussão, depois ,deste 
prazo. Cada um de nós trará ao conhecimento da Camara 
o resultado de seu estudo . 

Venham medidas ainda que sejam provisorias, comtanto 
que as causas não permaneçam no estado actual, que é 
até vergonhoso para o Paiz. 

Não temos tempo pa1·a fazer uma Lei completa. 
Entretanto, não nos faltam optimos modelos dos quaes o 

Governo e as commissões se podem aproveitar, se sequi-
zerem dar ao trabalho de estudar a materia. 

A ultima Lei publicada na Republica Argentina, sobre 
este objecto, póde servir de boa norma (Apoiados, muito 
bem). 



Sessão de 15 de Julho de 1879. 

Desenvolviine nto ela interpellaçao 
an.nu.Ttciacla e Tn 10 deste :tXLez. 

"' 

O Sr. Saldanha Marinho : -Sr. Presidente, não usaria 
do meio singular ele interpellação, a que me dá direito o 
regimento ela casa, se o Governo tivesse, como lhe cum-
pria, respondido ás perguntas que lhe dirigi na discussão 
da resposta á falla elo throno. 

V. Ex. se lembrartt ele que, communicando-lhe eu a 
disposição em que estava de annunciar esta interpellação, 
lhe manifestei o receio que tinha de r ou bar, com isso, a 
esta f._ugusta Camara o precioso tempo de sel1s trabalhos, 
que, como V. Ex. sabe, tem sido tão escrupulosarnente apro-
veitado; e que assim não duvidaria fazêl-a na discussão ela ·· 
resposta á falla do throno, occasião propria, se me fosse 
ahi concedida a palavra. 

N'isso conveio V. Ex . : eu tive a palavra nessa discussão, 
e ao Governo dirigi as perguntas que tinha a fazer-lhe, 
aguarclamlo, com summo interesse, as respostas, que eu 
considerava e consiclm'o de maxima importancia, ·porquanto 
dellas depende a segurança da consciencia publica relati-
vamente á política acloptacla pelo Gabinete ; política, até 
agora, incomprehensi vel. 
_ Entretanto, V. Ex. e a casa são testemunhas ele que a 

discussão ela falla do throno foi, com surpreza geral, en-
cerrada, guardando o Governo absoluto silencio, furtando-se 
por esse modo de manifestar-se em satisfação ás perguntas 
que lhe foram feitas, quer por mim, quer por outros dis·-
tinctos colleg·as. 

O Governo, Sr. Presidente, procedendo com tanta in-
conveniencia, parece que procurou, por esse modo, ostentar 
desattenção, ou pouco caso, já nfw digo sómente para 
com o interpellante, um elos mais obscuros membros desta 
casa (muitos não apoiados), mas á Camara elos Srs. Deputados, 
que certamente tem direito a toda a defereocia e respeito 
do Governo Imperial (Apoiados). 

Essa desattenção ao Parlamento, essa indebita absti-
nencia nas discussões, teem merecido serio reparo até no 
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Senado, onde aliás o Governo se tem curvado a todas as 
exig·encias. 

Contra o procedimento do Governo um illustre Senador 
se pronunciou nos seguintes termos : 

« Já, me constrang-e ver a impaciencia com que os no-
bres Ministros em g-eral recebem as menores observações 
que se lhes faúm, mostrando-se esquivos e fug-itivos das 
discussões, a ponto de parecerem ter o propos'ito de descon-
siderarem a representação nacional. 

Fui, portanto, forçado a interpellar desta fórma o Ga-
binete, e o fiz propositalmente ao illustre Sr. Presidente do 
Conselho, unico representante, como director supremo que 
é, da inconcebível política do Governo. 

Nem ha impertinencia da minha parte fazendo ao nobre 
Presidente do Conselho as perg-untas ' que se contém na in- -
terpellaçilo que lhe dirijo. 

Nilo me causará sorpreza que S. Ex., para furtar-se 
hoje á sati'lfaciio franca da minha exig·encia, repita agora 
o que, na ses~ilo de 20 Q.e Janeiro deste anuo, nos disse, e 
se limite a isso con'lo resposta satisfatoria ás minhas perg-untas. · 
S. Ex. até nos dirá talvez, que nilo póde responder cabal-
mente á presente ,interpellação, affinnando-nos qve só por 
occasião das occunencias que se derem se julg-ará obrig·ado 
a manifestar o que lhe convenha fazer. 

Isto ser?, simplesmente uma twasiva, sem duvida infrin-
g·ente dbs direitos da r epresentação nacional, a qutlm um 
Governo, que se diz r epresentati vo, não póde nem deve 

, occultar a sua intenção e os meios seg-uros de que dispõe 
para levar a e:ffeito os seus planos. 

Por esse modo illuclirá a interpellação que lhe dirijo, 
a ninguem satisfará, e o publico p~rmanecera e1ú affiictiva 
du viela. 

Entretanto esta Camara pede fmnq ueza e lealdade para 
conhecer com certeza a sua situação; o Paiz exige que 
antecipadame nte lhe digam para onde o querem co nduzir; 
as províncias querem ser esclarecidas sobre o dia ele ama-
nhã, pois que todos teem ante si o desconhecido. 

Ni nguem, nem a propria maioria, que tão devotada 
apoia o Gonrno, com prehencle ou pó ele decifrar o enig-ma 
que lhe otferece o Sl'. Presidente do Conselho ; ning-uem 
sabe, ninguem percebe a política ele S. Ex.; ninguem pó de 
firm ar idéas ; ning·uem póde calcuhll' o que lhe cumpre 
fazer, ou para precaver-se ~ontra a insídia, ou para aceitar o 
que se achar resolvido pelo Governo, se fôr no sentido de 
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manter as liberdades do Paiz na sua verdadeira comprehen-
são. 

Quererá o Sr. Presidente do Conselho repetir-nos as 
suas ameaças sem me rito, proferidas na sessão de 29 de 
Janeiro, em resposta ao illustrado repees entante por S. Paulo'? 

Vou poupar-lhe esse incommoclo, vou antecipar a res-
posta ele S . Ex.: 

Disse entlío S. Ex.: 
« O nobre Deputado pm· S. Paulo, que rompeu o ele-

bate, declarou que esta Camara será castig-ada com a disso-
lução, quer o projecto ele reforma seja acloptaclo, quer seja 
rejeitado pela outra casa do Padamento. A isto respondo: 

« Se o projecto for approvado por esta e pela outra 
Camara, é claro que não está no interesse do partido li-
beral demorar a solução d·e tão importante questão. 

<< Portanto, declaro solernnemente á Camara que pela 
minha parte, o que farei é aconselhar á Corôa a dissolução da 
C~\mara, desde que tenhamos consegu ido fazer. approvar o 
projecto de Lei, e logo qu e tenhamos os meios de go-
verno. ll 

S. Ex. apenas m anifestou a sua in tenção, mas nada 
affirmou, nem podia affiemar quanto ao plano assentado 
com a Coroa. S. Ex. aconselhará, a di s.solu cão: d'ahi á ef-
fectívidade desse commettimento a clista n"cia é, não digo 
só immen2a, é mesmo incommensuraveL · 

É claro, pois, que es tas pal~vms do Sr. Presidente elo 
Conselho apenas ill udem a in terpellação que or:1 lhe dirijo, 
mas não a satisfazem, porquanto o desejo elo Paiz é saber 
se é ponto assentado a dissolução ; só ha ponto ass entado 
depois de acôl'do com a Co't'ôa, e S. Ex. não pócle responder 
a minha interpellaç1Lo satisfatoriamente, sem que nos possa 
asseverar a existencia desse acôrdo. 

Quando S. Ex. actirmava que aconselhal'la a disso lução 
no caso de ser o projecto de Constituin'te approvado por 
ambas as casas elo Parfamento, oppoz um nobre DLõ putado 
a seguinte objecção : 

« E se o Sena~o não approvar o 'projec to '? )) 
S. Ex. embaraçado com essa perg un ta, disse 
((Senhores, ehegada a questao a este ponto, só podia 

ter a mesma solução : aconsdhar á Coroa um novo appello 
ao Paiz. ll 

O nobt·e Deputado o Sr. Felicio dos Santos collocou o 
SI'. Presidente do Conselho em um novo embaraço, per-· 
g·Untando-lhe : 
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«Pela mesma fonte impura?>> 
O Sr. Presidente do Conselho, que certamente nilo quer 

·fazer a fu tura eleiçao para a Constituinte senil o gozando 
das vantagens que lhe dá a Lei actual, para formar e:,sa 
Constituinte a seu geito, ainda illudio a pergunta, di-
zendo : · 

« Se me fosse possível fazer este appello empregando ou-
tros meios, eu o faria. Se o nobre Deputado tem algum 
projecto ele Lei eleitoral para apresentar, que possa passar 
no curto intervallo desta sessão, apresente-o, que emittirei sobre 
elle a m·in~w npiniüo. >> . . 

Teve o Sr. Presidente do Conselho a cautela de não 
se comprometter a aceitar qualquer idéa no sentido ele ple-
lhorar o actu al processo de eleição ; ·Sempre a evasiva ! 

Ainda referindo-se ás dissoluções, ou antes ás suas 
ameacas á Camara, disse S. Ex. : 

« ,Não sei, na hypothese que figuram, qu'e possa ser 
outro o procedimento de um Ministerio que ·comprehenda 
os compromissos tomados perante a Camara e o Paiz. >> 

A isso observou o honrado Sr. Mar tinho Campos : 
<l Com essa ameaça V. Ex. nilo ganhará um voto no 

Senado. >> 
Ao qu e o nobre Presidente elo Conselho respondeu : 
<<Mas isto, Senhores, não é ameaça que faço á pessoa 

algum a. 
« Pr9testo apenas cumprir o meu dever. 
« O Sr. I1I cwtú1ho Campos: - Não apoiado, V. Ex. apenas 

provocará um movimento da opinião sem . fim nenhum 
util. 

O Sr. Presidente do Conselho : - Qual é o remedio '? 
O Sr. !11 a?·tinho Campos : - V. Ex. não tem aqui os re-

cursos que a Const·it-uição ·ingleza offerece. 
« O S1·. Ignacio Martins: - E se o Senado recusar se-

gunda vez'? 
«O Sr. Presidente do Conselho : - Senhores, segundo os 

principias do direito publico constitucional, não vejo qual 
possa ser o seg1timento desta questão, senão o que tenho indi-
cado. 

<<O Sr. Martinho Campos: - Nilo apoiado, o que V. Ex. 
aponta 6 um principio anarchico. >> 

Se estas forem as respostas de S Ex. á presente in-
terpellação, ficaremos como estavamos ; continuaremos a ter 
o desconhecido por norma, a simples promessa, (aliás ele 
cumprimento summamente duvidoso, se pilo impossível, ante 
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o bom senso e o criterio político) por garantia do futuro,, 
e ainda mais quando essa inqualificavel promessa do Sr. 
Presidente do Conselho é revolucionaria. 

Que o Governo, em divergencia com a Camara dos De-
putados, a dissolva para consultar o Paiz, unico compe-
tente para decidir entre elles, comprehende-se ; é estricta-
mente do nosso direito político. Mas se a Camara dos _De-
putados esta de , pleno acôrdo com o Governo, e satisfaz 
$em limites todas as suas exigencias, onde o direito do Go-
verno para dissolvel-a '? Dá-se a hypothese de sal v ação, 
publica '? Não ; o caso de sal v ação publica nfLO · é este 
e por si proprio se define. 

E se a Camara actual pudesse ser aco~mada de attentar 
contra a segurança do Paiz, e quando, absolutamente ads-
tricta a vontade do Gabinete, nada tem feito que não sej a 
sob positiva inspiração deste, então era o Gabinete que 
devia ser dissolvido; prin:,1eiro do que ella, que ser a a penas 
complice. 

Esta Camara foi constituída sob a influencia do actual 
Gabinete. · 

A sua illtistrada maioria nem sequer objecta, a quanto 
o · Governo tem exig·ido della. 

O apoio ao Governo t em sido levado a tal ponto e tãQ 
exagerado, que se algumas opiniões se manifestam em cle-
sacôrclo com o Governo em diversas questões que aqui se 
teem agitado, essas opiniões, ainda que firmadas nas mais 
pronunciadas convicções, teem sido abafadas, teem sido sa ·· 
criticadas, mesmo no plano ele não negar ao Governo cousa 
alguma do que este tem exigido . 

Nesta situacão onde está o dirú!;o de dissolver a Ca-
riJ.ara, pelo fact~ de negar o Senado a Lei para a Consti-
tuinte, ou se o Senado votar a Lei que a autorise '? 

O SR. ZA:MA:- Na segunda hypotl-.ese a dissolução é 
de necessidade para applicarmos o novo systema eleitoral, 
desde que o actual é defeituoso ! 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Na segunda hypothese, isto 
é, consentindo o Senado na Constituinte, diz o meu nobre 
collega, que a dissolução eleve ser decretada ! Onde, porém, · 
o fundamento para isso, ' ~m o nosso direi to publico '? 

Em que disposição constitucional se pócle besear o Go-
verno para dissolver a Cam ara? 

O SR. FELICIO DOS SANTOS:- Sem outra Lei eleitoral. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- E' insondavel o plano do 

Governo I Quer, 'custe o que custar, uma Constituinte; e 
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pretende que venha ella sem que exprima a verdadeira 
opinião nacional, , porque nem se quer trata de melhorar, 
ainda que provisoriamente, o actual defeituosissimo processo 
eleitoral ! . 

Se o Governo é sincero, se é leal, e quer ouvir o Paiz 
sobre a importante ma teria ela eleição directa, porque não 
trata desde já de fazer corrigir os defeitos conhecidos e 
provados da Lei eleitoral vigente? Porque não propõe desde 
já, e como prelimin8,r de sett plano ele Constituinte, as re-
formas indispensaveis dessa Lei? Porque, longe de dar an-
damento ao projecto que para isso offereci, o conclemnou? 

Quem, como elle, conta com uma numerosa e dedicada 
maioria, e foge do que propuz, ou não propõe c ousa melhor, 
não está no élireito ele poder ser acreditado co!llo leal ás 
suas promessas . 

O SR. JERONYMO SonRÉ: -Está pl'ovado que qualquer Lei 
de elei ção indi r-ecta não dá bom resultado; logo a Camara 
não pôde fazer a experiencia : está provado ha 40 ou 50 annos. 

O SR. GALDlNO DAS NEvEs :-O que está provado é que 
este systema não serve (l-Ia outros mnítos apartes). 

O SR. PRESIDimTE:- Attenção. Quem tem a palavra é 
o Sr. Saldanha Marinho. 

O SR. SALD.-I.NHA MARINHO:- Mas, Sr. Presidente, para 
que nos illudirmos ? Onde está a coherencia do Governo, 
especialmente n esta nnter.ia? 

Obr :g<1-Se a maioria a votar pela convocaçrw ele Cons-
ti tuinte, para decretação da eleiçüo directa, e como form ula 

. imp rescindível! Entretanto o propt·io nobee Presidente do· 
Conselho ja disse no Parlamento qne não ligava importancia 
á fonnttl 't ! 

S. Ex . affirmou qne a eleição directa não era qu estão 
de par ti do, e sim opinião asse ntada do Paiz inteiro, de todos 
os bn1zileieos s8rn excepçilo. Sendo assim, qualquer Carrrara 
e de qualquer procei.le ncw política q ne fosse, era habil para 
votar a 'idéa . Enteetanto, quem assim se pronuncia no Par-. 
lamento , dissolve uma Camara porque não contava com ella 
para isso, devendo, porém, sabe,·, como sabia, que o proprio 
partido conservador se havia cleclarhclo em favor da eleição 
clirecta, e que a não levou a eff':l ito pela mesma influencia 
que ag·or-a a .. caba de fa1.er votar nesta Camara, e quer cons-
tranger o Senado a votar, essa decantada Constituinte I 
A mes ma razão, o mesmo ser, o mesmo Poder -a Corôa-, 
é qu em o determina! 

Quem demoveu o Sr. Bar~o de Cotegipe de continuai> 
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pugnando pela idéa da eleição directa que era por ' elle 
preco:lizacla? Quem obrigou-o a fazer acloptar, em vez disso 
a celebre Lei do terço, essa monstruosidade que temos na 
nossa legislação '? ·Quem a isso coagio Governo e Camaras '? 

O mesmo Poder! 
. E' certo, Sr . Presidente, e os factos o provam, que 

não se consente que nenhuin representante da nação nem o 
parlamento tenha iniciativa, proponha ou adapte medidas que 
não sejas por esse Poder inspiradas. (Apoiados e não apowdos). 

O SR . ZAMA:- Ha exageração nis to. 
O SR .. SALDANHA MARINHO : - E' facto conhecido e nesta 

especie as cartas ele Sua Magestacle o provam. 
O SR. JERONYMO SoDRÉ: -As cartas não provam nada; 

só provam que era chegada a vez ele · s ubir o partido li-; 
beral. 

O SR. SALDANHA MARINHo: - Com effeito! Vejamos · ele 
que lado está a verdade . 

Permitta a Camara qne eu leia as cartas importantís-
simas que o nobre Sr. Barão ele Cotegipe exibio no Senado, 
explicando a retirada do nltimo Gabinete ele que fez parte. 

Nem por serem escriptas com uma familiaridade sem 
exemplo. em corresponclencia dessa ·ordem, deixam ele ter o 
caracter official, com que sempre elevem ser consideradas as 
cartas do Imperan te aos seLlS Ministros, e em rnateria da 
mais alta transcencle:1cia, como é a ele muclanca, não 
sómente ele um Minister,io; mas tambem ele uma. "situação 
politica. 

A::; cartas silo estas : 
« Sr. Duque- Es timo que vá melhot·. 
« Para a escolha el a organisação elo novo Ministerio, 

cmeç.o ele ouvir o Panlino e o Jaguary. Peço-lhe que apresse 
a vincla delles a S. Christovão. - D. PEDRO II. )) 

Slla Magestacle dirigia-se nncla menos do que aos 
Presidentes elas duas casas elo Parlamento, com os quaes 
de certo procurou aconselhar-se para escolher com acerto 
o organisaclor do novo Gabinete. 1 

Os illu~tres cidadãos, que na ausencia das duas Ca-
miuas as representavam, satisfizeram a orcler.n recebida por 
intermeclio elo Sí·. Duque ele Caxias e · tiveram com Sua 
Magestacle a confel'encia a que foram provocados. Depois 
disso recebeu o Sr. Duque ele Caxias a outra carta que 
vou lêr: 

« Sr. Duque.- Acabam 'ie estar aqui o Pa·ulino e Ja-
guary. 
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« Qualquer delles, se fosse Presidente do Conselho de Mi-
nistros, promoveria na proxima sessão das Camaras a reforma 
da eleição directa. Consultei-os sobre a opinião do partido 
conservador, e o P aulino respondeu-me que esse partido 
em geral, queria essa ' reforma. 

« Portanto, ambos os partidos a desejam, E EU NÃO 
TENHO SENÃO QUE AOHAI;-A OPPORTUNA i entendendo que deve 
ser o partido liberal, que primeiro e constantemente tem 
pugnado por ella, que a faça ll •.. 

As palavras de Sua Magestade provam perfeitamente a 
minha proposição. Só ha uma cabeça que póde conceber 
a opportunidade de medidas reclamadas pelo Paiz! 

O SR. 0LEGARIO :-Prova o contrario; conforma-se com 
a opinião denunciada. 

O SR. JERONYMO SoDRÉ : - Esta perfeitamente com a 
doutrina constitucional. 

O SR. SALDANHA MARINHO:-« Chegou a occasião de eu 
determinar a eleição clirecta porque só agora a julgo oppor-
tuna. ll (Não apoiados). 

O Sn. ZAMA: -E' o Rei curvando-se :í soberania na-
cional. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Quando lhe parece, e a 
seu modo. 

o Sn. SILVEIRA MARTINS : -E' a Corôa cedendo a opi-
nião publica, bem se vê que a Co1:ôa não é da opinião d~ 
eleição dü·ecta (H a outros apartes). 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Mais um esclarecimento 
importante noi:: vem de um cavalheiro que teve assento 
nos Conselhos da Corôa, e que por sua honradez nilo nos 
póde dizer senao a verdade elo que sente, e corno elle 
a conhece. O P aiz fica sabendo, pois que a . eleição directa 
não esta no an imo ela Corôa ! 

Assim se explica a clifficulclacle que se lhe oppoz logo 
fazendo -a depender de Constituinte. 

O SR. SILVEIRA MARTINi\ : -Não acredito no seu resul-
tado. 

(H a out?'Os apartes ). 
O Sn. SALDANHA MARINHO: - O Paiz compl'ehendera bem 

as minhas palavras e me fa ra justiça. Nada quero accres-
centar ; não quero tirar corollarios dessas cartas; apre- · 
sento-as simplesmente. Quem quizer e puder que as aprecie. 

O Sn. 0LEGARIO : - As cartas não foram destinadas a 
publicidade. · . 

O Sn. SALDANHA MARINHO :-São cartas officiaes, e uni-
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cos documentos que explicam a retirada do Gabinete Ca-
xias: a publicidade era direito dos destituídos, explicando 
o seu prÇ>cedimento ante as Camaras. 

A carta, cuja leitura já fiz em pàrte, acaba deste 
modo: 

« Queira. avisar ao Cansansão, de que preciso fallar-lhe. 
Se estiver no Rio, poderá vir h oje mesmo, até meia-noite, 
a S. Christovão, e se em Nova-Friburgo, teleg·raphar-se-ha. 
- D. PEDRO II. )) 

(Apartes). 
O SR. ZAMA: -- Sao cartas de um Rei constitucional; 

fosse sempre assim. 
O Su. SALDANHA MARINHo : - N::io posso deixar de a t-

tender ao aparte que acaba de ser proferido pelo meu no-
bre amigo Deputado pela Bahia cc fosse sempre assim ll, disse 
S. Ex. e eu acci·escetltarei - e seria constitucional. 

0 SR. MARTINHO DE CAMPOS:- ()ahem as vezes de ·ma-
duras . (Risadas). 

O SR. ZAMA :- N::io digo senao a verdade. Disse na 
opposiçao que havia exercício de Poder pes3oal , e o digo 
hoje. Não podia dizer o contra,rio ; mas que Sua Mages-
tade é verdadeiramente constituc ional nestas cartas, é meu 
dever declarar como Deputado leal. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Eu repito as palavras de 
V. Ex.- desta vez foi constitucional. Basta-me esta franca con-
fissi1o 

Voltand'o a materià da interpellaçi1o, direi: .. 
Estabeleceu-se uma que.stiio, a da formula. Entre tanto 

o nobl'e Presidente elo Conselho já nos declarou que ni1o 
clava valor á questao ele formula, e sim que, se tratava 
cOm empenho ele realisar a idéa. 

Sendo assim, e caso o Senado nl1o consinta na cotwo-
cação ele Constituinte para esse fim, só a qnesti1o ele for-
mula ficará prejudicada, c0usa sem valor na opinião do 
nobre Presidente elo Gonselho. 

Reconhecendo-se q Lle se póde fazer a reforma inde-
pendente do meio constitucional, porque se h alie disso! ver 
a Camara nesta hy;Jothese, quando a mais natural soluçao 
seria outorgar a Lei eleitoral pelos meios ordinarios? 

O SR. JERONYMO SuDRÉ :-O Senado não fez esta ele-
claraçao. Considere a hypothese ele que o Senado nega a 
reforma por uma Lei · orelinaria, estando, como se acha, 
dividido nesta . matería; qual o meio de resolver a ques-
tao? Havemos ele andar as ton'tas ? 

19 
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O SR. SALDANHA MARINHO : -- A's tontas andamos . nós 
sempre nesta posição falsa· em que se acha o Paiz, e em 
que o collocou o Governo. Repetir dissoluções, consultar o 
Paiz quando não ha necessidade disto, desde que se dá 

,pleno acôrdo entre a Carnara e o Governo, é que na ver-· 
dade faz perder a tramontana. . 

Quem' vê que esta casa do Parlamento desconfia da ou-
tra, como a outra des~onfia desta; e que de · ambas as Ca-
maras quem primeiro desconfia é a Corôa, não póde certa-
mente confiar neste systema. 

Esta é a situação ; saiamos , pois, desta l'ituação des-
graçada e infeliz. 

A actualidade é toda de duvidas e de hesitacões. 
Ninguem se julga seg·uro ; porque ninguem póde co.nfiar 
na sinceridade da palavra do Governo. 

·O que o Governo tem promettido e declarado, e muitas 
vezes com a maior solemnidade, não tem sido cumprido. 

O Governo não r espeita as suas promessas ; de um 
instante para outro, varia de acção, conforme a necessidade 
de momento, contradiz-se e se confunde ! 

O Governo, interpellado aqui ·sobre a demissão do di-
rector da escola Polytechnica; disse-nos com 1a maior segu-
ranÇa, que o Sr. Rio Branco riilu pod ia nem devia ser de-
mitticlo, porquanto todo o direito lhe assistia a conservação 
do cargo, já pelos seus relevantes se rviços a escola, ja 
pela sua elevada posição, e mais ainda porque seria iniguo 
punil-o por facto absolutamente alheio, visto que, longe do 
lugar onde a lucta · se travou, e completamente estranho 
a ella , nfto era por ella responsavel, nem indirec tamente. 

Em bem poucos dias, o que vimos? O Sr. Rio Branco 
foi demittido a bem do se rviço publico! 

Aquelles que acreditaram na boa fé, n a sinceridade 
daquella asseveração do Governo fi'caram desilludiclos . Depois 
de actos dessa ordem, não ha confiança possível. 

Nestas condições, me vi forÇado a p erg·untar ao Gc-verno 
se está elle autorisaclo, e se está preparado, com expressa 
vontade da Corôa, a cumprir as ameaças que tem feito 
ao Parlamento. 

Se o Senado adaptar o peoj ecto de Constituinte, sera 
decretada a dissolueão ela Camara? 

Pelo que nos ~lecl aro u o Sr . Presidente do Consel ho, é 
uma questão de Governo, e deve considerar-se assentada. 
Para estar assentada é mister que o Sr. Presidente do Con-
selho se a<.:he a rmado do elemento indispensa'vel. 
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Tudo quanto não fôr uma resposta positíva neste sen-
tido é subterfugio ; não no~ serve. 

Um Gabinete que ostenta a sua força, e que se julga 
com possibilidade de fazer vingar os seus planos, tem de 
ante-mão estudado todas as hypotheses, e se acha premunido 
dos elementos necessarios á sua accão . Para a clissolucão 
da Camara, a vontade da Corôa é o indispensavel. o 

Sendo assim, . podera o nobre Presidente do Conselho 
ameaçar-nos seriamente com a dissolução, e em qualquer 
das hypotheses figuradas, não tendo consultado préviamente 
a Corôa, e o bticlo desta a necessaria a u tnrisacão '? 

Se já · consultou, cliga:..o ao Parlamento, o oqu~l tem di-
reito de ser esclarecido em materia tão grave, mesmo 
para regular o se u . procedimento.: diga-nos que a clisso-
luçrro é um facto com que devemos contar infallivelmente. 

Se é apenas uma id8a. ele Gabinete, para que aventurar 
uma ameaça · em ma teria que requer tanta seriedade e 
firmeza ele procecliment0 '? 

Confiará na sua forca junto á Corôa '? Persuade-se ele 
que a Corôa será coagi doa a conceder-lhe essa medida vio-
lenta '? 

Senhores, não confie o Gabinete mui to no que tem 
tido ele facilidades , para certos actos. Não eleve confiar na 
sua firmeza política, sómente porque tem praticado desacertos 
consentidos pela Corôa. , 

Parece-me, Sr. Presidente, que o actual Gabinete tem 
a sua cova preparada na escola Polytechnica. 

(Signaes de appTovação ; apoiados e ncio apoiados). 
No que lhe tem sido consentido fazer, erp. r elação a essa 

esco la, esta o symptoma ele sua quécla. Tudo lhe foi con-
sentido, e n em no que, no conceito geral, foram erros, 
achou o Gabinete objecções ela Corôa ! Máo signal. 

Confio na duração de um Ministerio, quando em cons-
tante lncta com a Corôa, esta e elle tratam mutuamente 
de convencer-se e harmonisar suas idéas . Isto manifesta 
vig·or, manifesta vida. 

Desconfio, porém, da segurança ele um Gabinete que, 
deixado . á , la rgas em sua acção, tudo faz com facili- . 
dacle; porque com as {àcilidades se lhe prepara o plano 
inelinaclo por onde inse nsivelmente desce , até que em um 
bello dia vem a oppoTtunidade, lhe são lançados em ro sto os 
erràs, e é despedido. · 

Nestas minilas palavras, ninguem veja antinomia elas 
minhas idéas . Refiro-me ao .estado real do Paiz, somos 
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constituciohaes representativos, ·por simples formula, e para 
melhor g'aranti r a vontade da Corôa que é absoluta. 

Diz o Sr. Presidente do Conselho que, se o Senado 
negar a Lei para Constituinte, aconselhará a dissoluçã.._o 
da Camara ! 

Será esse acto tão facil de obter da Corôa, e quando 
com elle vae arriBcar-se a uma revolucão ~ Não seria mais 
prudente calar a simples vontade, e só manifestar a 
resolução assentada ~ Dissoh1ção parà que~ Para consultar 
o Paiz ; disse o Sr. Presidente do Con selho ! 

Mas consultar para que~ Para1 vir a mesma Camara e 
confirmar ainda uma vez a mesma cousa. ~ 

Mas o Senado não pode ser atting'ido pela dissolução, 
o Senado permanecerá etl1 sua opinião. A lu c ta continuar á 
a mesma. 

Teremos assim successi vas dissoluções'? 
Isto é um g'o lp e no systema . 
Ou o Governo nã.o tem r azão h oj e, e nem tambern 

uma idéa que lhe sirva ele n orma ; ou ha de tornar effectivo 
o que eu digo 

Nilo ha razão de consultat• o Paiz, quando o Paiz, re-
presentado na maioria desta Camàra , tem dado ao Governo 
sem exame, sem esc·ntpulo, e sem exepçãu, tudo quanto elle tem 
queriuo, e possa por ventura desejar. 

Qual o preceito constitucional, onde a do utt·ina do 
nosso Direito politico, que a utorisa. o Governo a dissolver 
a Camara neste caso~ 

Pode o Gove rno transformar uma legislatur:1 ordinaria 
em sessão excepcional, e só para satizfazet· seus caprichos ~ 
Se tem uma Carnara quasi uuanime, que o sustenta , e sem 
reserva, qual a razão para consultar o Paiz ~ 

E se o Senado rej eitar a proposição para a Constituinte, 
diz o Sr. Presidente do Conselho que não terá outro alvi-
tre que não .seja a dissolução! E' a guerra positivamente 
declarada ao Senado : é uma especie de correctivo que o 
Governo quet· -crear para castigo da Camara vitalícia . 

Isto será a')enas uma leviandade . 
As ameaças do Governo, portanto, apenas teern o me-

rito ele projecto de anal'chia. A dissolução indevida e in-
constitucional não exprime outra cousa. 

Quererá o Governo assumir a dictadura, para decre-
tar, por si só, e independente do Corpo Legislativo, a 
convocação de Constituinte, ou a eleição directa '? 

O SR. MARTINHO CAMPOS : -Disso não ha que receiar. 
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O SR. HYGINO SILVA: - A convoc.açãó por Decreto é 
que deve ser, visto que o Senado está revolucionaria . 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Se Pssa eleve ser a solu-
ção para forçar o Senado a satisfazer a vontade elo Go-
verno, é um máo plano, mesmo porque o Governo não 
tem coragem para arcar com essa grande potencia, irre-
sistivel neste systema. 

O Senado continuará a ser o que é. E o Governo 
Imperial tanto se teme delle, que nem se quee aclmittio 
na. sua Lei de Constituinte a reforma constitucional que 
propuz, .para a temporaliclacle elos membros dessa casa elo 
Parlamento .. , 

O Senado, portanto, continúa na sua esphem. actual, e 
completamente omnipotente . O Governo elo Sr. Presidente 
do Conselho, queira-o ou nt'LO, ha de afinttl curvar-se a 
elle, como exhuberantes provas já tem dado disso. 

Agora mesmo, e no correl' dessa sessão, já vimos que 
o que é ele iniciativa unica desta Camara tem sido exer-
cido por aq uella . _ 

A fixação ele forças é ele iniciativa constitucional desta 
Camara. A Camara exting·uio, a pedido, por inriicações ott por 
ordem do Governo, o batctlhão navttl, e o Senado restabeleceu-
o ! Os proprios Srs . Ministros, que aqui tinham exigido e 
ú btido essa suppressão, aceitaram o restabelecimento que lhes 
impôz o Seni:l.do ! O Governo passou pelas forcas caudinas, 
e veio a esta Camara exigir que se approvasse as emendas 
do Senado : e a nobre maioria o satisfez sem r e tlexilo ! 

Vê-se q11e, emq uanto pretende atacar o Senado, só vive 
elo que este. por sua alta recreaçã0 lhe concede . 

Po t' essa occasiã.o, Se. P resiclen te, ti v e clesej os, e para 
que no Paiz se não continuasse a manter uma' ficçt'LO aliás 
muito .disp endiosa, -de offeeecer um projecto ele refoema 
constitucional exting·uinclo a Camara elos Deputados. Com 
o Senado e o P ode r mocleradoe, para que serve ella, se-
não para representar o ludibrio permanente da soberania 
nacional? 

Sr. Presidente, consultei os clous mais notaveis publi- · 
cistas brazileiros sobre a questã.o ele dissolução, e em ne-
nhum clelles achei uma palavra sequer em apoio ao an-
nLmciaclo procedimento do Governo . 

O procedimen to elo Governo se rá imbecil mente anar-
chico, revolucionaria, ma-nco, e completamente offensivo 
de direito pol ítico, que alias o mesmo Govemo finge 
manter, mas que não sabe e nem pócle manter . 
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Os defeitos deste systema vão-se 
Vejamos o que dizem os nossos 

solução. 

tornando pa1paveis. 
publicistas sobre dis-

O illustrado Sr. Rodt'igues de Souza, n a sua Analyse e 
Commentm'ios á Constituição política do Imperio, diz: 

« A dissolução é um remedio extremo para a ::;alvação 
e bem geral do Estado, cuja falta póde gravemente com-
promettel-o, como póde tambem a má applicaçã.o ser peTi-
gosa. 

cc A falta de maioria em uma ou nutra questão, em que 
tem tomado parte o Ministerio ; a rejeição de uma proposta 
do Pode,r executivo, não elevada a altura de questãó de 
Estado, não é bastante para suppôr em guerra as Cama-
ras com o Governo. 

(( Pódt: o Ministerio achar nisto razao para retirar-ee, 
mas não h a mo ti v o para dissolucão da Camara elos Depu-
tados. · 

cc Urna maioria conscienciosa e fiel á stta missão, não pód~ 
abandanaT as, pr-oprias convicções, para em todos os passos e 
exigencias acompanhar o Govemo. O Min isterio, que tem con-
sciencia de que serve bem e é proprio das circumstan-
cias, tão pouco clcwe abandonat se u posto , emquanto 
g·oza a confiança ela Corôa, e conta com o apoio da 
Nação. 

cc A· dissolução, medida muito ma·is g?'ave que as prece-
dentes, tanto que a Constituição a nserva para os ca.~os em 
qtte o exigiT a sal·vação do Estado, e por isto necessaria, 
como não deixa duvidar a histot'ia dos corpos legislativos 
só ao Imperador compete... · 

cc Na Inglaterra, diz ainda este illnstrado esc,·iptor, 
não é sujeita a dissolução ela Camara do . ., Communs ao 
rigor da condiçü.o, que impõe a Constituiçü.o Brazileira 
para a dissolução ela Camara dos Deputados. )) 

Não venha, portanto, o Sr. Presidente do Conselho 
basear-se nos estylos e precedentes ela Ing laterra. 

Não servem nem podem see applicaclos aqui, , porque 
o direito é diverso : e o Ministe6o está no rigoro.3o dever 
de sujeitar-se de preferencia á Lei Brazileira, em vez ele 
postergai-a invocando l eg'is laç~Lo ou precedentes estranhos. 

« Cada uma Constituiçiío, diz ainda esse illustraclo 
escrip tor, tem suas razões , ·e cada um Paiz suas circums-
tancias e habitas . )) 

Abunda , portanto, esse illLlStl'ado publicista nos 'TI OS-
mos argumentos , que tenho adduziclo para demonstrar que 
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só ha legitimidade de clissoluç1Lo da Carnara no caso de 
diverg·encia, e divergencia profunda, entre ella e o, Go-
verno. Dada a hypothese, que no presente se verifica, de 
que a Camara esteja em perfeito acôrdo com o Governo, 
o procedimento da dissoluçtto será anarchico ; é contrario 
ao nosso direito político; é portanto, revolucionaria . 

O Sr. Pimenta Bueno no seu Direito Pt~blico Brazileiro 
sustenta as mesmas idéas: diz elle: 

cc A Camara dos Deputados é, e deve ser, a guarda . 
avançada, o baluarte elas liberdades publicas. o motor 
energico dos progressos sociaes. Sua missão é indispensa-
vel, mas por sua · força mesma não é sem p erigos ; a 
razão e a historia o demonstram. 

cc Desde que ella se põe em lttcta com o Jlfinisterio, e n~ttito 
mais quando essa ltwtn é animada , de paixões vehP-mentes, de ex-
cesslls, de idéas i·rritantes, de aspirações freneticas, qual o meio 
de evitar os males res ultantes desse despotismo ou into-
lerancia? Estará sempre a razão da parte della, e nunca 
da parte do Ministerio, para que seja sempre este quem 
deva retirar-se'? 

·cc E' sem duvida uma prerogativa indispensavel e es-
sencialmente ligada ao P oder moderador . Predomine ou 
não urna facção, intente ou não uma política fatal, desde 
que da-se wn desacôrdo inconcilinvel entre a Camara dos De-
putados e o Jl'hnisterio , o Poder mode'l'ndor é, pela natureza das 
causas, chamaclo a examinar, e em st~a consciencia apreciar onde 
entende estar a razão. Se da parte da Camara cumpre dissolver 
o Ministerio : se da parte deste cumpre dissolver nqttelta, e dessa 
arte conwltar n naçcio para que z;or tt~na noDCL eleição manifeste 
o. sw juizo e desejos. 

cc A Constituição diz com razão, que a dissolução só 
deve ter lugar em casos gmves, por isso mesmo que é 
medidi» grava já em si, já em sua origem, qt~e p6de estar na má 
política, ou nos abt~sos elo 111iniste.,.io, porventttm ,já pt·esentidos 
pelo Paiz. >l 

A doutriua que tenho sustentado é, e nem podia 
deixar ele ser, a adaptada e seguida por todos os nossos 
pu blicistas. 

Será o actual Ministerio liberal que a contrarie'? 
O que valem as ameaças elo Sr. Presidente do Con-

selho'? 
Todas as províncias, Sr. Presidente, estão ao par das 

discussões das duas Camaras, todas ellas sabem e conhe-
cem quanto o Govemo tem dito e o que tem asseverado. 
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As contradicçCies em que tem cahido o Governo, a 
versatilidade ele seu procedimento , as suas promessas 
sempre illudidas, o levaram ao infeliz estado de não poder 
mais ser acre di ta elo . 

Cumpre ou não - saber se de facto a dissolução em 
qualquer elas duas hypotheses esta devidamente assentada? 
Indubitavelmente é elo maior interesse publico, nesta si-
tuação, conhecer-se para onde o Governo quer arrastar o 

· Paiz. 
(< Está de minha parte, dirá o Sr. Presidente do Con-

selho, como já o disse, peclil-a a Corôa, opportunamente. >> 
Póde ainda dizer-me S. Ex. : 
« Aguarela as occmrencias, e então estarei habilitado 

para r2spond er. >> 
E' uma evasiva inaceitavel. O Gabinete que não se 

premune e prepara com a vontade expressa da Corôa, 
para as diversas emergencias ele que dependem a sua força 
e duração, é incontestavelmente inepto. 

No Brazil não ha coherencia, nem ha log·ica adminis-
trativa. 

E' mister não arriscar por simples esperanças: o es-
tadista que comprehende a sua missão, não promette nem 
ameaca sem certeza de accão. 

6s exemplos que comprovam esta minha asserção for-
migaw em nossa historia. 

Lembremo-nos, Senhores, do que occorreu em 186.2. O 
partido liberal foi chamado ao Poder, e nomeado um Mi-
nisterio de seu seio. A mudança de política tornava in-
dispensavel a adopção ele medidas imprescindíveis a nova 
situação. Era natural contar com toda a possibilidade para 
ellas, era muito natural , era rigorosamente logico mesmo, 
que a Corôa, que havia livr mente chamado ao Poder ho.:. 
mens de sua escolha, não lhes negasse os meios de Go-
verno. Entre estes a dissolução da Camara era ele pri-
meira intuicão. 

Mas o chefe desse Gabinete não se prem uni o ela po-
sitiva annuencia da Corôa para esse acto. Comprehendia-o 
muito logico, muito natural, e entrou para o Governo 
esperando Rlcançal-o. Ao terceiro dia ele existencia a Ca-
m a r a pronunciou-se contra elle; o Ministerio dirigia-se a 
S. Christovão, pedia a d,issnlução, e a Corôa lh'a negou! 
Teve o · MinietBrio de retirar-se, t endo apenas vivido tres 
dias! 

Se, pois, o Sr. Presidente do Conselho não se acha 
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autorisado já para esse acto violento com qu8 ameaça a 
Camara, confesse-o, mas ni:"LO venha com tanta arrog·ancia 
dizer-nos que ha de fazer o que não pócle, aquillo para 
que nào está ainda autorisado e qne nem o será, como 
tudo leva a crêr, pois que não está no proprio interesse 
da Corôa revol ucionar o Paiz. 

Se attendermos ao que se passft no Senado relativa-
mente ao projecto de Constituinte, devemos crêr que a 
negativa é certa. Quanto a mim, o discurso alli pronun-
ciado pelo nobre Senador, o SI'. João Alfl'edo, esclarece 
perfeitamente a questão . 

A minha interpellação, · na hypotüese de rejeitar o Se-
nado esse projecto, deve ser cabalmente resp ondida pelo 
Sr. Presidente do ConseE:!.o . Aquelle nobre Senador não 
arriscaria, em materÜJ, tão delicada e ponderosa., quanto 
disse em seu discurse. 

Prudente, circumspecto e reserv ado, como é, não aven-
turaria no Senado uma proposição sequ er , em materia 
política tão transcendeu te, que não estivesse resolvida e 
assent:<cla pelos membras do seu partido. 

O partido conservador tem, portanto, firmado o seu 
procedimento nesta questfLO. Quanto a mim, o negocio é 
positivo e conhecido, e o Sr. Presidente elo Conselho não 
pócle mais allegar necess idade de ag·uardar occasiã.o para 
declarar-se . As cartas ·estão francamente j ogadas e sobre 
a mesa, pelo Senado, ·e nada mais r·esta ao Govem o do 
que ser fmnco e leal para com o Parlamento . 

A rejeição elo projecto está assentada . . . 
O SR. FRANÇA .CARVALHO :- Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Este nobre Senador nã.O ar-

riscaria, não comprometteria o seu partido, compromet-
t endo-se tambem como lev iano. As snas palavras, pois, 
trazem-nos luz bastante para avaliarmos os acontecimen-
t os relativos, e se rvem-nos de guia nesta occasião . 

O SR. FREITAS CouTINHO :- E creio até que elle é contra 
a dei cão directa . 

O" SR. SALDANHA MARINHO:- Apreciemos o que di sse o 
nobre Senador : 

<<Sen h ores, disse--n os S. Ex. (o Sr. Presidente do Con-
selho) que era temzJo ele negucia1·m.os t·regtws e darmos ao Go -
venw qnanto antes a 1·e{orma eleitoral. Que fiança, porém, nos 
offerecem S. Ex. e seus collegas, para que accedamos a 
semelhante convite? >> · 

O nobre Senador, commemorando as incoherencias do 
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Sr. Presidente do Conselho, e para justificar a recusa de 
seu apoio ao Governo, disse ainda: 

« Senhores, examinemos as infelicidades praticas do nobre 
Presidente do Conselho. Omittirei de proposito certos factos 
em que não quero tocar, e não me remontarei a todos os 
antecedentes ele sua vida política, porque seria long·o enu-
merai-os; quero sómente considerar a serie de decepções que 
nos tem causado o Ministerio de 5 de Janeiro. 

«O homaclo Sr. Presidente do Conselho organisou o 
actual Gabinete para fazer a reforma eleitoral, e disse-nos 
que cuidára logo de procurar o acôrdo de todos os Mi-
nistres a respeito das bases do projecto : -mas o facto é 
que, um anuo depois, quando o acôrdo devia estar com-
pletamente firmado, manifestou -se dcsacôrdo e deu -se uma 
recomposição ministerial . 

<<O nobre Presidente do Conselho não queria a disso-
I ução da Camara dos Deputados, e cuidava em dar á Lei 
toda a força que lhe viria da cooperaçrLo de ambos os par-
tidos : mas a Camara foi dissolvida antes de reunir-se. 

«O nobre Presidente do Conselho não cuidou ern emittir 
papel-moeda: - mas fez-se a emissão por decreto do Poder 
executivo, e a necessidade de fazel-a foi a causa da disso-
lução da Camara. 

«O nobre Presidente elo Conselho affirmára que a demissão 
do illustre e muito respeitavel Sr. Visconde do Rio-Branco, 
estranho a todos esses factos da Escola Polytechnica, seria 
um erro, uma injustiça: - mas o honrado Visconde acaba 
de ser clemi ttido. >> 

O nobre Senador depo is destas consicleeações, que na 
verdade são de muito peso, disse ainda : 

cc Trégoas, porém, não pócle, Senhores, pedir o nobre 
Presidente elo Conselho, porque S. Ex. é aquelle que, se-
gando a sua propria confissão, tendo entrado em um Mi-
nisterio, neutra!, foi fazer a reacçtio que a brio as portas 
do Governo a um partido, opprimindo o outro que tinha 
aceitado as tréguas em boa fé. J 

«Tréguas, Senhores, não póde pedir o nobre Presidente 
do Conselho em quem se cumpre a prophecia de Isaías: -
« Ouve com os ouvidos e não entende: vê com os olhos, 
e não vê. » 

«O nobt•e Presidente elo Conselho não ouve as queixas 
de um partido perseguido pelo lYiinisterio que S. Ex. orga-
nisou e pres ide, nem vê os et'l'os fataes que an archisam o 
Paiz, e ameaçam as nossas instituições . 
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«E' COill actos desta ordem que S. Ex:. vem pedi;.-
ao partido conservador que lhe dê trég-oas, que confie em 
suas promessas, que lhe dê meios de fazer uma Camara 
Constituinte '? 

((Senhores, ·para o partido conservador não ,h a situa-
ção mais g-rave do que aquella em que tenha de resolver-
se a eleição ele uma Camara Constituinte, sob o Governo 
de seus adversarios. Reconheço que o Senado deve acom-
panhar o movimento da opinião publica com a mesma do-
ciliclade com que o barometro se mostra sensível á pressão 
atmospherica, mas unas condições são indispensaveis, par a 
resguardarmos a nqssa responsabilidade : 1. 0 que seja bem 
verificada a opinião a que temos de ceder; 2. 0 que em assum-
pto de tamanha gTavidade como é a reforma da Constituição, 
em pontos es;;e nciaes e vitaes , pe:Semos muitO reflectida-
mente as g-arantia:'l q1,1e offerece o Ministerio á frente dessa 
reforma. >l 

E' incontestavel quanto disse o nobre Senador no tre-
chos que acabo de lêr. As verdades proferidas no Senado, 
devem pôr a nobre maioria, como todas as pro vínci as do 
Impel'io , de sobreaviso, quanto ao que se nos diz da parte do 
Governo em ma teria tã'l espinhosa. · Nunca se tmtou de 
cheg-ar a um acôrdo: é o que os factos determinam que acre-
ditemos : o Ministerio org<misou-se sem prog-ramma, e viveu 
até a abert m'a das Camaras sem accôrdo entre seus mem-
bros; um anno se passo u, e só ultimamente quiz o Se. · 
Presidente do Conselho conhecer n opinião de todos os 
outros Ministros l Desde ,log-o se m'lnifestO'l a divergencia 
e di vergencia profLlnda e mui to n obre ele ·dons ill ustres 
Ministros de Estado, e s0bee um ponto elos mais importan ~ 
tes, ponto que sempre constit1lio um principio cardeA.l do 
partido lib eral, que é a admissão dos acatholicos ff repre-
sen taçrco nacional. 

E' claro q11e quem p0r tanto ternpo vive u, sem sequer 
inclagal' da opinião ele se us colleg·as; quem a esse ponto é 

. clespi·eveo iclo, na o póLle ser ac1·ed i ta do q uanclo nos ameaça 
com dissol uções para ::ts quaes se tem tamb em descu id ado 
ele pedir a a utorisaçao. 

Quanto á promettida g-arantia ele libeedade de voto , disse 
o honrado Senador: 

« Ha, porém, Senhores, nma g-rande promessa : o n o-
bre PresiclenttJ elo Co nselho, no se u ul t imo discurso, garan-
tio-nos que a eleição h a de ser livre, liberrima, porque, 
quando passar a Lei, S. Ex: . ouvirá os homens mais no-
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taveis de um e outro partido, para que se tomem as dis-
posições mais cautelosas, mais previdentes contra a vio-
lencia e a fraude. 

« Ora, o nobre Presidente do Conselho falta-nos seriamente 
sempre; mas estará convencido ele qtw isto é algwna cmtsél- ? )) · 

Esta perg·unta do nobre Senador nós já a fizemos nesta 
Camara ao Governo, e ficou sem resposta! 

Mais de uma vez ternos provocado o Governo a que 
nos diga a sua intenção sobre este ponto; mais de uma 
vez o temos questionado sobre isto. Se a Lei com a qual 
fomos eleitos é reconhecidamente defeituosa, e se ele suas 
imperfeições vieram na pratica as irnmoraliclades que se 
praticaram para o falseamento ela representação nacional, 
como pretender-se com esta mesrn::1 Lei fazel' eleger UJlla 
Constituinte ~ 

Disse-nos o Sr. Pres idente . do Conselho; «apresentem 
as suas idéas, e se houver tempo ... )) 

E em seguida eu apresentei G projecto ; e já são pas-
~ados seg·uroR tres mezes sem que o governo o faça entrar 
11a ordem dos trabalhos! 

Não digo que esse projecto seja perfeito. Longe estou 
de o nffirmar . Mas a idéa ele concertarmos a Lei eleitoral 
que temos, está lançada; viessem os mestres concertai-a, 
e eu aceitaria ele bom grado as emendas, comtanto que 
tivessem os uma eleição regulm·. Mas o que se fez~ Este 
projecto foi abafado até hoje pelas comrnissões, o que quer 
dizer que nilo está no animo do Governo melhorar a ac-
tual Lei eleitoral. 

O SR. ZAMA :-Não apoiado . O que não está no animo 
elo Governo é continuar a fazer eleições pelo systema de-
feituo so que temo::; tido. 

O Sn. SALDANHA MARINHO:- Entendamo-nos. 
Não tratamos ag·ora de reforma eleitoral clifinitiva, mas 

apenas de procur·ar um' i11eio provisorio de fazer represen-
tar nessa fallada Constituinte as diversas opiniões do Paiz: 
queremos simplesmente, que nilo venha uma Constituinte 
acoimada, como esta Camara, ele não se r a genuína repre-
sentante ela nação. 

O SR. ZAMA; - O que mais me admira é _que o nobre 
Deputado com a experiencia que tem, ainda quizesse fazer 
urna reforma eleitontl com o systema indit·ecto. 

O SR. SALDANHA MÀRINHO: - Não me entendeu ainda. 
Não se trata da reforma definitiva elo actual systema elei-
toral. 
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O SR. ZAhlA:- Em qüe consiste a reforma do nobre 
Deputado'? Em fazer a eleicão por districtos . 

. o SR. SALDANHA MARINHO : - Não sei como me explique 
melhor. Não tratamos de promulg·ar uma Lei permanente, 
desejamos apenas garantir quanto possível a eleição da 
Constituinte. E devo dizer com toda a franqueza ; desde 
que o Governo não aceitar o projecto ·que offereci, para 
corrigir, no que de presente é indeclinavel, a Lei actual, 
para ser com menos immorali<lade eleita a Constituinte, se 
bem que não acredito que a tenhamos . .. 

O SR. GALDI~o DAS NEVES :- Deus o ouça! 
O SR. SALDANHA MARir HO :- ... ficará levado a evi-

dencia que não está no animo do Governo que tenhamos 
representação nacioue:tl como ella dere ser; ficará levado á 
evidencia que o Governo não procede de boa fé, e apenas 
deseja novos instrumentos para execução de sua vontade 
absoluta. 

Sabe o Governo perfeitamente para o que tem servido 
o terço, essa filig·rana com que todos os partidos teem sido 
rnystificados {Riso) . O partido conservador fez a eleição 
com essa mesma Lei do terço, prometteu-o á opposição, procla-
mando o seu irrisorio e1npenho (le honm, e illudio- a ; o partido 
liberal pag·ou-lhe na mesma moeda; fez a sua eleição com 
essa. mesma Lei; e o terço, por meio do qual se pl:o-
mettw a representação das minorias, foi apeuas uma u-
risão. Esta Camara é a prova disto. 

O SR. ZAMA:- Quem é que se importa com o terço 
neste Paiz '? 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Magnífico ! _ . . Se acaso 
ninguem se importa com o terco n este Paiz, se com essa 
Lei se fazem Camat·as unaninÍes, apenas dependendo a 
eleição da vontade do Governo, é evidente que com ella 
não se consiguirá urna legitima Constituinte. 

{Ha alguns apartes) . 
Seja o que fôr; se adaptarmos o projecto que apreseutei; 

teremos uma representação menos defeituosa elo que a ac-
tual, e é isto o que me parece não estar na vontade do 
Govemo. 

Vê a Camara que o nobre Senador o Sr . João Alfr-edo 
fez no Senado a pergunta, que · ha pouco li, com todo o 
fun da mento e procedr,ncia. 

Nada se póde confiar das prome&sas do Governo, e é 
p or isso qne aquelle nobre Senador conclnio o se u notavel dis-
curso, a que me tenho referido, com as seguintes palavras: 
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« E é nestas condições, com este prócedimento, com o 

arbítrio elevado a meio ordinario de Governo, que eu posso 
crêr que o nobre Presiuente do Conselho realise as espe-
ranças do rei de Sparta '? Ao contrario, tenho as mais sérias 
apprehensões ; e longe de pensar que se possa applicar ao 
Ministerio actual o conceito de Plutarcho, penso que se-
riam antes applicaveis aquellas palavras que se tomaram 
celebres : «Eu saio da legalidade para entrar no direito : ll 
I•.1as que direito, Senhores '? O desconhecido, a ausencia ele 
todo o systema, a contraclicção constante, a negação hoje elo 
que se n:ffirmou h ontem,tudo posto em duvida, tudo em perigo. 

« Com taes meios, com taes precedentes, eu não posso, 
dentro elos limites que a minha posição ' ele Senador m e as-
sig·nala, ter outro procedimento, qtte não seja negar, no ternno 
politico, ttLdo qtwnto puder ao lliinisterio de 5 de Jane·i1·o. )) 

E' par::t niim, portanto, causa averiguada a rejeição, ou 
adiamento indefinido, pelo Senado ela proposição para a Con-
stituinte. 

Resta que o Governo· nos declare qual o seu procedimento 
nestas condições, e se· está autorisaclo a dissolver a Ca-
mara temporaria, por esse acto dp. vitalicia. 

A opinii1o de um clistincto Senador do Im perio e dos 
mais notaves membros do paetido conser vador, um elos mais 
r espeitados e mais ouvidos na outra. casa do Parlamento, 
é no meu concei to ele summo peso nesta materia. 

O Sn. . SERGIO DE CASTRO :-Mas em cuja sinceridade 
nlio podemos acredita r. 

(H a outros apcwtes), 
o Sn. SALDANHA lYLA..RINHO :-Não entro em detalhes dessa 

. ordem. · 
Refiro--me ao discurso elo nobre Senador e 'desse dis-

curso tim os corollarios necessarios. E ninguem pócle negar 
a este ill ustre cavalheiro a proeminencia de que g·oza. no 
seu partido . Elle não tratou do modo de reforma r a Lei, 
m as de dar ou ni1o confianca ao Governo. 

O Sn. . SERGIO DE CASTRO":- Nunca da'ria. 
O SR. SALDAKHA MARINHO:- Repetindo as sua:; palavras, 

tiro a consequencia de que o Senado não votará a Cons-
tituinte . Para. mim é ca::o averiguado, a ni1o ser que mais 
um estupendo milagre se opere, e qu e ainda uma vez se 
fi rme a reg-ra el e que este Paiz, no actua l reinado, é do 
absurrlo . 

O Su. ZAMA : - Mas a nação não h a ele ficar subordi-
nada ao Senado. 
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O SR. SALDANHA MARINHO:- Logo, a revolução. 
O SR. ZAMA:- Seja como fô r . 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Sim, Senhor! verifique-se 

o principio uni co e salvador neste Paiz - - qt~anto peio1· me lhO?·. 
- Venha a revolução pel o Governo, venha a revoluÇão 
pela Corôa; e o povo, que será o juiz na contenda, dará 
afinal a sua decisfLo . Saiámos de qualquer medo do laby-
rintho a que o actual systema tem levado o Paiz. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs :- Não tenha medo disso, o 
nosso Rei é muito sabio, não ha de querer r evoluções. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Estamos ele acôrào. A Corôa 
tem o seu modo de vêr as causas, o Paiz é qu e não 
a comprehende como a não comprehende u nesta ultima 
evolução política. Eu s upponho que desde que o Patllino e 
Jagury foram chamados ao Paço, desde que estiveram de 
acôrdo n a eleicão directa, nüo h a via necessidade ele mandar 
charriar o Ca~sansao (I-h laridacle) . 

O SR. GALDINO DAS NEVES : - E' que a espinha era 
terrível. 

O SR. SALDANHA MARrNHO : - A logica, a boa política 
detenninavam que, se a Corôa tinha a possibilidade de cle--
mittir o Gabinete quando faltasse aos seus compron:i issos, 
devia ag uardar a realisação desse facto, para entfLO reg ular 
e constitucionalme n te determinar a retirada elo partido 
conservador e a ascensão) elos liberaes. 

O SR. G.uDINO DAS NEVES : --: Os conservadores ja es-
tavam muito comprometticlos, era preciso comprometter 
os outi·os. Os conservadores nao c&hiram em fazer uma refor-
ma contra o povo . 

O SR. ZAMA: - Já ninguem acredita essa, as bixas nao 
pegam. . 

O SR. SALDANHA MARINHO :-Acreditará a illustre maioria 
que estas co nsiderações que faço, são em hostilidade pes-
soal a quem quer que sej a'? 

O SR. ZAMA :- V. Ex . está perfeitamente no seu pápel, 
a Camara não estranha o seu procedimento. E' quem está 
aqui em posição mais legitima . 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : - E' um epigramma a todos 
os outros. ' 

O SR. BuARQUE DE MACEDO : - Todos nós estamos em 
posição legitima . 

O SR. ZAMA : :..._ Não me comprehencleram, é o unico op-
pocionista legitim o. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs : - Tão legitimo como eu. 
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O SR.. SALDANHA MARINHO : - Apoiado. A Camara tem 
uma opposição composta de cavalheiros muito distinctos e 
conscienciosos, e se não estou completamente de acôrdo 
com elles, em razão de adoptar· idéas em muitos pontos 
mais adiantada:;;, nem por isso sou mais digno do que elles. 

O SR. G·AL omo DAS NEvEs:- Nem V. Ex. esta tratando 
de idéas republicanas. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Sem duvida: a materia de 
que me tenho occupado interessa igualmente a todos os 
partidos sinceros. 

Nós os republicanos clescançamos no futuro. A victoria 
plena das icléas democratas virá infallivelmente ; mesmo 
porque no Brazil h a um Poder, o Poder por excellencia, 
e que trabalha para o nosso trinmpho com mais esforço e 
mais proficuamente elo q ne todos os republicanos reunidos. 

Nüo nos occupernos, porém, destas g·eneraliclacles; vamos 
a interpellação. 

Cheg·adas as causas ao ponto conhecido, em que se 
acham, é inclispensave ~ que o Governo nos clig·a se tem 
um plano assentado e resolvido, e se dissolvera a Camara 
em qualquer das duas hypotheses. 

Da arroga,ncia que se nota nas palavras do Sr. Presi-
dente do Conselho devemos concluir que se adu~ S. Ex. em 
intelligencia, e ele acôrclo com a Corôa. 

Nüo venha S. Ex. dizer-nos áinda simplesmente a sua 
opiniüo. Não tratamos de saber o que S. Ex. deseja, mas 
o que póde fazer. . 

Se S. Ex. ainda nüo consultou a Coeôa, e apezar rlisso 
vem fallar-nos em dissoluçu.o, não procede com acerto : 
arrisca-se sem .criterio. 

Quando se entra para ·o Governo não se póde deixar 
de ser muito previdente, é preciso nu.o facilitar; as bases 
de um plano político nu.o podem pairar em simples hypo-
potheses ou conjecturas. Se o Gabinete adoptou uma polí-
tica, sem prévio conhecimento da possibilidade de reali-
sal-a, sem certeza de acção, foi precipitauo de mais, foi 
imprudente e leviano arriscando-se ao que, tantas vezes 
tem entre nós acontecido, e em puro descredito dos Mi-
nisterios. 

A Corôa di verte-se muitas vezes trànsformando os seus 
Ministros e m simples trapistas, cujo unico pensamento é 
a morte, e cujo trabalho é a cova. A Corôa, depois de 
os reduzir a essa situaçu.o, ja tão commÍ.1m entre nós, di-
verte-se vendo-os desfilar ante si, munido cada um da sua 

/ 
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enxada, com que vae abrir a propria sepultura, e saudan-
do-se reciprocamente, com as ·palavras : - Irmão, a morte 
é certa (H ilaridade). 

Quantos exemplos destes temos visto no Paiz! 
Emquanto a Corôa discute com os Ministros a adopção 

de urna ou outra medida, emquanto parece querer dirig·ir 
os neg-ocias, os Ministerios vivem, e a força L[Ue lhes rlá a 
Corôa é manifesta ; mas quando como agora, a Corôa cala-se 
e deixa · correr as causas sem reflextLo, autorisa com sua 
presença a desobecliencia aos Ministros, e, comprehendendo 
os erros, nao se oppõe a elles, e assim ostenta uma consti-
tucionalidade fóra de seus habi tos, não se pó de contar 
com a vida do Ministerio. O que se está passando com a 
Escola Polytechnica dá razão ao que já disse, isto é, que 
o Ministerio cavou alli a sua sepultura. 

NiLo seria mais conveniente, mais nobre, que o Go-
verno, abandonando o plano acanhado que se traçn11, ou 
que acei1tou, viesse no Parlamento arvorar a bandeira de 
seu partido, e propugnar pelas idéas liberaes ~ 

O Srr. GAVIÃO PEIXOTO: - O Governo é frota sem ban-
deira ; quem se embarcar nella está perdido. 

O Srr. SALDANHA MA.RrNHO:- E' verdade que o Sr. Pre-
sidente do Conselho já nos disse nesta casa que ntio par-
tilhava todas as idéas inseridas no programma do partido 
liberal, e que se fosse ouvido, se limitaria a um unico 
ponto : a eleição directa. 

Entretanto, isolando-se nesta idéa, di:fficultou a sua 
realisação, fa'l:endo -a dependente de uma Constituinte! 

E se, como é de suppôl', e seg-undo se espera do Se-
nado, não fôr consentida essa fót·mula, qual será o resul-
tado~ Dissoluções successivas, diz-nos, sem retlectir, o 
Sr. Presidente do Conselho ! 

Mas isto o levará á dichclura. 
Tem S. Ex. co ragem bastante para ' assumir tão gTave 

respon~abilidade ~ O Governo já nos acenou com o exemplo· 
do que se fez em Portug·al. 

O SR. MA.RTINHO CAMPOS: - Isso felizmente no Brazil 
é impossível. • 

O SR. SERG·IO DE CASTRO: - E' sempre justificavel a 
dictadura a bem ela liberdade. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Eu desejava que o nobre 
Deputado me respondesse, com consciencia, e com a hon-
radez que o caracterisam, se para a dictadura que nos 
preparam tem confiança no dictador. 

20 
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O SR . SERGIO DE CASTRO: - Tenho plena confiança no 
Sr. Presidente do Conselho. 

O SR. SALDANHA M.!..RINHO : - Cumpre-me acatar esta 
declaração; mas confesso com toda a franqueza, não con-
tava com ella. 

Não ha, Senhores, desconfiança do individuo. Nin-
guem fará do nobre Presidente do Conselho, ,como simples 
cidadão, como individuo particular, melhor conceito do 
que eu faço . A. nossa questão é toda política, e neste ter-
reno S. Ex. está mal collocado. 

Não desejo dictadura, como a quer o nobre Presidente 
do Conselho. Continuem os cousas como vão, e ella virá, 
mas como principio da revolução, que venha dar o valor 
necessario á soberania nacional. Quanto a essa que o hon-
rado Presidente do Conselho premedita, eu direi como o 
meu nobre collega, o Sr. Martinho Campos, é dictadura 
impossivel. O Governo actnal não tem ainda a annuencia 
da Corôa para a dissolução da Camara, no sentido em que 
elle a quer e pf1ra governar arbitrariamente . 

O SR. JERONYMO Sonn.É : -V. Ex. está muito bem infor-
mado. 

O Sn. . SALDANHA MARINHO : -E' a ·minha opinião. O · 
Governo não tem mesmo valor para esta dictadura, não se 
atreve a tanto . 

0 SR. MARTINHO CAMPOS : - J:fem acha político nenhum 
prudente neste paiz que a aceite. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - Emquanto essa capa de 
responsabilidadE: (ainda que responsal:iilidaele ephemera) 
cobrir a Co rôa, t udo vae bem para ella. E ninguem procura 
sahiL· de seus commodos e n em se demitte ele seus pro-
veitos. A Corôa lucra mais com a apparencia constitu-
cional elo que com a clictadura franca. 

Neste ca .:S o a responsabilidade não sr.ria já dos Minis-
tros, entraríamos n'uma phase política nova e em um sys-
tema novo, sem sophismas e real. 

Então, ainda q uanelo fosse a dictadura provisoria (por 
dias 011 por mezes) , tel'iamos o Governo abso luto, e os no-
bres Ministros se reduzil'iam çtpenas a simples machinas 
de guerra. E' claro, portanto, que a Corôa uo Bmzil não 
se atreve a tomar uma tal posição constituindo-se Poder 
absoluto, e sem mascara . Ella está muito melhor, muito mais 
a seu cornmodo fazendo tndo quanto quer, mas dizendo ao 
Paiz : << Nã.o fui eu, foram os responsaveis legaes. ll 
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E' verdade que a Monarchia no Brazil tem sido, desde 
a sua origem revolucionaria. 

Quem estiver ainda lembrado elos 9 de Janeiro, 3 de 
Junho, 7 de Setembro de 1822, 7 ele Abril de 1831 e 23 
de Julho de 1840, ha de conco rdar commigo que a Mo-
narchia no Brazil é revolucionaria. 

Mas é mister estudai-a e comprehendel-a . A revolução, 
para ser, é di:fferent.e da revolução para se. comprometter . 
R,evoluções em proveito seu serão sempre boas no seu 
conceito ; as detestaveis serão as que forem em proveito real 
do povo. 

A Corôa tem seu criterio, seu instincto , e este sempre 
bem desenvolvido; não conte o Sr. Presidente do Conselho 
com a tal sua projectada clictad.ura. 

Quando por tal modo somos todos ameaçados, a nobre 
maioria e a nobre opposição devem' acautelar-se . 

Em todo o caso devemos todos ter bem em memoria 
o que se disse em 1780 no Parlamento ing lez ~ << A inflt,en-
cia da Corôa tem augmentado e at,gmenta : deve ser diminuida. » 

Devemos todos não esquecer esta verdade, e quando aqui 
a vemos r.omo a unica realidade pol i tica neste systema. 

Os liberaes sinceros devem repellir, e com o maior 
vigor, a dictadura com que nos ameaça o nobre Preridente 
·ao Conselho. Ning·uem de boa fé a aceitará. 

Se não se pôde aceitar, se não se póde suppôr que a 
Corôa dê o seu assentimento ao que nos anuuncia o Go-
verno, é conveniente que esta Camara, libertando-se da 
duvida, e da incerteza em que a vejo abatida, trate de dotar 
o Paiz com as Leis indispensaveis á sua liberdade real. Qual 
a razão porque projectos importantes já apresentados, não 
teem sido trazidos á discussão? Todos estamos convencidos 
de que querem limitar as nossas faculd ades á decretação 
da Lei para a Constituinte ; todos estão convencidos de que 
dest'arte tem podido o Governo illuclir todo o programma 
liberal, sendo certo que o Sr. Presidente do Conselho até 
já nos disse que só para a eleição directa tinha recebido, 
e só para isso lhe tinha sido dado o Poder. 

Mas a Camara tem deveres a cumprir, e os não deve · 
preterir. Para isso não necessita ele actos do Governo . Cada 
um, na sua esphera, proceda com a hombridade, com a 
indepenclencia indispensaveis. 

A Camara, pois, pondo de parte as promessas e eles- . 
denhaudo das ameaças, levante-se do abatimento em que 
se acha . 
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Este estado não póde convir á nação . A.s Provincias 
querem tomar providencias para s ua segurança; os par-
tidos desejam saber qual a garantia de seu fut uro. Venha, 
portanto, a palavra do Governo, diga-nos o Sr. Presidente 
do Conselho o que ha. Não nos responda com subterfugios, 
não nos responda com evasivas . Dig·a-nos se se acha con-
sorciado com a Corôa, e se as violencias promettidas serão 
levadas a effeito. 

A. consu-J:ta prévia, indispensavel, deve estar feita. 
Dio·a-nos S. Ex. o resultrtdo della. 

o Diga-me S. Ex. qual é a sua força, ou se tocou ao 
estado de abatimento . Venha a verdade para espancar as 
illusões reciprocas . 

Sr. Presidente, apezar de doente, vim hoje á tribuna, 
em consideração ao Sr. Presidente .do Conselho, que tinha 
sido convi dado para hoje, e a quem não podia abandonar 
em qualquer estado de sa ude em que me achasse. Tenho 
cumprido o meu dever e vou pois terminar. 

Com a interpellação que annunciei não t ive em mente 
um manejo político, ou um recurso de opposição . O meu 
pensamento é m&.is alto. 

Provoco o Governo para que seja franco e sincero, 
para que o Paiz saiba com quem vive, e para onde o con-
duzem, e tenha consciencia completa do seu destino, para 
poder, com segurança, apparelhar o seu futuro. 

O nobre Presidente do Conselho vae responder ás per-
g·untas que t i v e a hoilra de di rig·ir-lhe. Entre ellas, inter-
pellei a S. Ex. sobre o modo de proceder-se a eleição para 
a Constituinte, se a Constituinte fôr convocada . E' este 
um ponto essencial. S. Ex. deve concordar que, ainda 
quando a Camara tenha de ser dissolvida, não o póde ser 
sem que decrete a fórma da nova eleição . 

Na resposta especialmente a esta perg·unta o Sr. Pre-
sidente do Conselho exhibira as suas intenções para ser 
julgado pelo paiz. 

Tenho satisfeito o honroso encargo que tomei. 
A interpellação que ora vae ser respond ida, não é im-

pertinente. A. Camara e o Paiz comprehende1;ão que havia 
n ecessidade absoluta de ouvir, sobre o assumpto, o Governo. 
Leia o Paiz o se u destino nas palavras que vae proferir o 
Sr. Presidente do Conselho, a quem, . me 1 imito a pedir-
franqueza e lealdade . 

Basta de mystificações . (ll:lttito bem: m·uito bem). 



---__ . 

Sessão de 24. de Julho cl.e 1879. 

Registro civil. 

O Sr. Saldanha Marinho: - Sr. Presidente, pouco 
direi porque nao ha necessidade de grande esforço para 
se provar que o Corpo Legislativo deve quanto antes esta-
belecer e firmar em basses regulares o Registro civil entre 
nós. (Muitos apoiados) . 

Antes, porém, devo explicar ao nobre Deputado por 
Pernambuco algumas palavras minhas, que S. Ex . enten-
deu em contracliccao. 

E' principio ·meu que - nenhum regulamento e:'lcapa á 
jurisdicçao do Poder Legislativo; os regulamentos fazem 

. parte da nossa legislaçao e estao sujeitos a esse Poder, o 
qual os póde corrig·ü· ou revogar. 

Sem offensa a estes princípios inconcussos, mas, atten-
dendo á Lei que auto,.izou o regulamento em qnestao, e 
sem entrar no desenvolvimento do que elle contém, eu 
disse que o que, em vista daquella Lei, tínhamos a fazer 
peculiarmente, se limitava a approvaçao do que é relativo 
a penalidades e a effeitos . 

Parece que o meu nobre collega, Deputado por Per-
nambuco, o Sr. Buarqne de Macedo, nã.o foi feliz acoi-
mando de contradictorias essas duas proposições. S. Ex., 
intelligente como é, nao teria assim julgado o qn~ eu 
disse, si tivesse mais attentamente apreciado as minhas 
palavras. 

Fui tambem accusado pelfJ nobre Deputado que acaba 
de fallar, o Sr. Dr. Seraphico, de precipitação, e ele aço-
dam ento nesta materia. S. Ex. quiz convencer a Camara 
de que en, por tal arte, e aproveitando-me d~. benevolen-
cia dos meus nobres collegas, quiz extorquir-lhes o voto 
qu e elles talvez não dessem si estttdassem a materin f 

Não era eu capaz de fazer uma tal injuria aos meus 
nobres collegas. 

O SR. SERA.PHICO dá um apa1·te. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- V. Ex. fez-nos a todos 

gravíssima injustiça, e nos teria poupado este desgosto, 
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si attendesse, antes de accusar-nos, ao que tem occorrido 
nesta especie. 

Longe de precipitação, o que tem havido é inercia 
desta Camara (Apoiados). 

Se S. Ex. prestasse a devida attenção ao que, sobre 
este objecto, tem occorrido, não me · acoimaria de açodado 
agora, e quando eu nada mais te·nho feito do ·que requerer 
o andamento de um projecto de ha muito offerecido. 
(Apoiados). 

Lembrar-se-ha a Camara de que, quando interpellei ao 
nobre ex-Ministro do Imperio, ainda na l.• sessão desta legis-
tatura, entre outros pontos, sobre a não execuçUo do re-
gulamento do Registro civil, e dizendo-me S. Ex., que era 
mister, para isso, que o Corpo Legislativo o approvasse na 
parte em que isso era necessal'io, isto é no que concerne 
a penalidades, eu immediatamente apresentei á Camara um 
projecto satisfazendo essa nPcessidade. 

Ha 5 mezes que isso se deu ; ha portanto 5 mezes, 
pelo menos, que a todos corl'ia o dever de estudar a ma-· 
tel'ia, e preparar-se para consciensiosamente votar sobre ella, 
Ha muito tempo que a nobre commissilo devia ter dado o 
o seu parecer, porque ha 5 mezes está de posse do pro-
jecto ! · 

A demora manifesta que bem foi estudada a qúestão, 
e o parecer, que ora discutimos, deve ser. o resultado 
desse estudo. 

Com tanto tempo os animas deviam estar preparados. 
E se insto pela adopção da medida proposta, não é 

senão pelo dever sagrado em que estamos de dar satisfação 
ao Paiz relativamente a tão momentoso objecto. 

Não podemos demorar par mais tempo o estabeleci-
mento do Registro civil no Braiil (1ipo·iados). · 

E' para os Poderes do Estado summamente vergo-
nhoso procastinar ainda a pratica do Registro civil, essa 
importantíssima g·arantia da segurança da famí lia, gamntia, 
ali:ás já reconhecida pelo Corpo Legisla ti v o. 

E' uma necessidade publica, de ha muito reclamada. 
E' uma necessidade publica já reconhecida pelo legis -

lador brazileiro desde 1850. 
O SR. SERAPHICO :- Mal desempenhada po1· este regu-

lamento. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Porque nãa apresentou V. 

Ex. um projecto de Registro civil'? Este regulamento será 
uma Lei inalteravel '? Não. E por isto mesmo que é um 
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commettimento novo, e de que não podemos prescindir, 
cumpre-nos, quanto antes, expôl-o á pratica para que vá 
sendo corrigido e melhorado conforme as conveniencias, 
e necesssidades do povo, o forem i·eclamando ( Muitos 
apoiados). 

O que· salta aos olhos é a má vontade dos que con-
fundem a Igreja com o Estado ; e o inqualificavel receio 
de tirar ao clero o que não lhe pertence, e nem lhe póde 
pertencei'. 

Nã0 cancarei a attencão da Camara, Sr. Presidente, 
com a demo'nstração da ilecessidade do. Registro civil ; é 
cousa conhecida e está na consciencia de todos. 

Essa nacessidade, como tambem a utilidade publica 
de a satisfazer, estão de ha muito tempo recunhecidas, e 
consagt·ada em a nossa Lei. Todos conhecem perfeita-
mante que no Brazil não ha· Registro civil regular. 

Um serviço mal organisada e sem garantias, assenta-
mentos mal feitos, escripturação defeituosissima, sem uni-
formidade, e sem methodo, tal é o que se chama entre 
nós reg istro de nascimentos, casamentos e obitos ! 

Entretanto, do Registro civil depende essencialmente a 
legitimidade e seg urança das famílias, e a firmeza dos di-
reitos successorios . 

O SR. SERAPHICO :-O regulamento actual satisfaz~ Não 
satisfaz. 

O Sa. SALDANHA MARINHO :-O regulamento estabelece um 
modo regular desse Registro, e quando tenha defeitos, 
podem estes ser corrigidos á medida que a pratica o vá 
determinando. 

Em todo o caso, cumpre começar; cumpre dotar o Paiz 
de um melhoramento tão necessario como este . (Apoiados . ) 
Apresentem os nobres Deputados as suas idéas, tratemos 
de aprefeiçoar esse regulamento; mas em quanto não .se faz 
isto, e sendo prejudicial toda a demora nesta materia, acei-
temos os estudos que acham-se traduzidos - nesse acto do 
Poder Executivo, qne aliás se acha positivamente auto1·isado 
por Lei. 

O nobre Deputado deve sem duvida estudar esse regu~ 
lamento, e propôr o que julg-ar conveniente para escoimal-o 
de 'defeitos, o que certamente não fez. 

O que não póde é manifestar-se como do seu discurso 
se deduz, contra o estabelecimento do Reg·istro civil. 

O SR. SERAPHICO :-O regulamento está de tal fórma que 
não póde ser emendado, precisava-se um novo. 
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O SR. SALDANHA MARINHO:- Si assim fosse, cumpria a 
S. Ex . o:fferecer á Camara o se u projecto. Apresent asse-o : 
para isso teve cinco mezes , tempo bastante para formular um 
novo regulamento, se se tivesse occupado dessa materia, 
on se se t ratasse disto, quando apenas nos occupamos da 
pa r te penal, e dos e:ffeitos, unica que ficou dependendo de 
approvação legisla ti v a. 

P elo que observo, porém , e com o que contava, é que 
ha vontade pronunciada de obstar ao estabelecimento do 
Registro civi l. O par tido clerical o não consente . 

Ha, Senhores, uma potencia entre nós que procura 
com todo o esforço manter-se na influencia e autoridade, 
que, uma vez us urpou do Poder civil, e de que, não quer 
abrir mão, servindo-se para isso de todo, e qualquer meio, 
sem clistinccão . 

O clero; senhor do Registro civil, para tambem assim 
exercer influencia n as famílias, não confessa a sua inca-
p aciclfl cle para isso, e nem pócle levar a bem, que seja 
restituído ao Poder temporal o que a este indubitavelmente 
pertence~ 

E' da preponclerancia iodebita do clero que vem em 
grande parte os 0bstaculos que sempre se encontram na 
satisfação ele muitas necessidades sociaes; a essa fatal pre-
ponclerancia elevemos não termos já adoptaclo medidas aliás 
imprescendive is (Apoiados). Comprehende-se b em que não 
póde ele modo algum ag·radar ao clero o tirar-se delle o 
Reg·istro civil. A chave, póde-se dizer, da legitimidade dos 
casamentos, como tambem da leg itimidade da successão, 
pelos assentamentos elos casamentos , nascimentos e obi tos, 
direi tos que dependem de.ose Registro, dá ao clero uma 
grande influencia sobre a n ossa sociedade, que por tal modo 
fi ca dependente elo arbi tric ecclesiastico, no que de mais 
impor-tante tem em sua org·anisação. 

Se o nobre Deputado por Pernambuco não quer sim-
plesmente obstar a realisação do Registro civil, apresente 
as suas emendas (Apoiados) . Se acaso o registro actual é 
defeituoso, corrija-mol-a, mas nilo privemos o Paiz do 
prompto estabelecimento dessa grande instituição (MtLitos 
apoiados). 

O SR. SERAPHICO :- O actual é ineffi caz. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Corrija-o e proponha o 

que julg·ar melhor; é a s ua, como é a nossa obrigação 
(Apoiados). 

Se não tivesse a consciencia tranquilla de ter cum-
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prido uni sagrado dever, e prestado um serviço ao nosso 
paiz, eu deveria estar arrependido de ter proposto a _esta 
Camara as diversas medidas que com esta formam um 
corpo de doutrina sem duvida a mais conveniente á feli-
cidade publica. ' 

Vej o com prazer que, salvas muito poucas excepções, 
todos concordam commigo, e estilo nas mesmas idéas ; 
entretanto observo com desg·osto que, da falta de c::>rag·em 
de arcar com a fatal potencia clerical , tenha resultado o 
adiamento ü:idefinido de todos os peojectos que apresentei . 
.A. evasiva de oppo?'timidade, expediente menos franco, cobarde, 
e incidioso, tem sido opposto a adopção das idéas que pro-
puz, quando al iás todos concordavam commigo! 

O SR. JERONYMO SonRÉ : - Concordam ; mas votaram 
contra a emenda do.s acatholicos. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Para que recordar esse triste 
facto da inqualificavel votação sobre os acatholicos '? Para 
provar contra o que eu acabo de enunciar'? E' re<dmente 
falta de generosidade, nllo certamente para commigo, mas 
para com todos os que se pres taram a es!:'a forçada prova 
de confiança. Poderemos por vent.ura considerar a votação · 
contra os acatholicos fóra do terreno acanhado, e constran-
gido em que tão desastradamente a collocaram ? 

O SR. JERONYMO SoDRÉ :-Isto é outra questão. 
(Trocam-se apartes) . 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Se foi essa votação apenas 

política, e para sustentação do Gabinete, não contraríg, iss:) 
ao que a:ffi rmei de se acharem todos de acôrdo nas idéas 
que aqui tenho apresentado. 

E esse acôrdo é tão natural, quanto, sendo esta Ca-
mara composta de liberaes, todas essas idéas se acham 
inscriptas na sua bandeira política, salvas as raras ten-
dencias ultramontanas que temos com pezar observado aqui. 

Tenha a Camara em ::nemoria o que sobre Reg-istro 
civil tem occorrido, e que envergonha o Paiz ante as 
nações cultas; tenha em memoria os enos que a covardia 
tem obrigado a commettér; attenda ás legitimas exigencias 
publicas, a necessidade de providenciar de modo a g arantir 
importantíssimos direitos civis, e proceda na altura de 
sua missão. 

Permitta a Camara qne lhe relate o que tem occorrido 
sobre a materia, e para provar-lhe - q1.1e não mais é deco-
roso que demoremos o provimento do que geralmente tem 
sido, a continúa a ser reclamado (Apoiados). 
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Sentindo-se de longa data a necessidade de regula-
rtsar o Registro civil, compenetrados os altos Pbderes do 
Estado de que snmmamente imperfeito era o que, entregue 
á discripçtío dos parochos, e sem correctivo, nao offerecia 
a necessaria segurança para os actos da vida ci-vil depen-
dentes deste registro ; convencidos ainda mais de que con-
vinha aos legítimos interesses do Estado começar a reacçtto 
contra a j urisdicçao in debita ecclesiastica, no que concerne 
a. vida temporal, e que era absolutamente indispensavel dis-
criminar as funcçoes propriamente civis, das espirituaes, 
unicas da alçada da Igreja, resolveram constituir em direito 
essa in declina vel reacção, e ti vemos a Lei n. 586 de 6 de 
Setembt·o de 1850, que no Art. 17, § 3. 0 re~onheceu a 
necessidade, e utilidade publica do estabelecimento do Re · 
gis tró civil. 

Ha 29 annos, pois, que está reconhecida, e procla-
mada por Lei, a conveoiencia dessa medida. 

Começou assim a indispensa vel reação. 
Mas, sempre receiosos os Poderes publicas da má von-

tade, e clifflculclacles que o clero lhes havia ele oppôr, 
limitou essa Lei o registro sómente aos nascimentos e 
obitos, deixando os assentos ele casamentos nas mesmas 
condições em que se achavam, o que foi sem duvida um 
erro, um grande defeito dessa Lei. 

Para execuçao da Lei ele 1850 foi expedido, e por po-
sitiva autorisaçao clella, o Regulamento n. 798 de 18 ele 
Julho de 1851, o qual preceituou o modo ele organisar o 
censo g eral do Imperio, e ele estabelecer registro regular elos 
nascimentos e obitos . 

A despeito ele ficarem os parochos com o mais impor-
tante elos regis tros, o dos casamentos, revoltou-se o clero 
contra e-ssa Lei e regulamento, e prevalecendo-se ele sua 
força 'exercida no pnlpito e no confissionario, e, fallando 
ao fanatismo elos ignorantes, conseguia amotinar, em di-
versos pontos, o povo, e assim levantar nm clamor arti-
ficial contra aquelles actos elo Poder legislativo e do 
Poder executivo. 

O regulamento, entretanto, era executado, como o 
ac.tual, em alguns pontos elo Imperio ; e nm pouco ele boa 
vontade, e de energ·ia do Governo bastariam para conter 
os t:anaticos, e realisar completamente essa aspiraçtío do 
Paiz. 

Nestas condições, e sob a mais notavel inercia do Go-
verno, se passou tempo até que as conveniencias eleito-
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raes, o plano de conquista, a necessidade do voto dos 
padres exig·entes, e tudo quanto desgraçadamente influe 
em epoca de eleição, levaram o Governo, a abater b andei-
ras, para harmonisar-se com os dissidentes ecclesiasticos. 

A eleição para a legislati.na que começou em 1853 
estava prestes, e a conquista das umas niío faz selecção 
de meios. Só isso explica o Decreto n. 907 de 29 de Ja-
neiro de 1852, que independente de autorisação legislativa, 
suspendeu o regulamento expedido em 1851, que já men-
cionei. 

Volveram assim as cousas ao estado anterior, trium-
pharam os padres, e os Poderes do Estado se curvaràm 
aos seus caprichos ! . 

O pulpito e o confissionario deram ao clero o prosely-
tismo das fanaticos; quiz-se amendroutar ao Governo, e 
este, embaraçado, como estava em uma eleição que devia 
ser effectuada em 1852, não dn vi dou, por sua unica auto-
ridade, suspender esse Regulamento de 1851, e assun sus-
pender a execuçilo de uma Lei do Estado ! 

O SR. SERAPHICO dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Diz o nobre Deputado que 

nessa occasião os capuchimhos de Pernambuco pre~tararn 
bons serviços ; honra lhes seja feita, e nem me admira 
que elles então reprovassem a anarchia promovida pelo 
clero, quando na lucta ·com o bispo de Pernambuco, procede-
ram com tanto criterio que chamaram sobre si a má vontade 
desse prelado .. 

O SR. SERAPHrco ; - Nilo me consta . 
O SR. SALDANHA MARINHO:- A mim consta, e por tes-

temunha insuspeita. 
Continuaram as causas como dantes, desde que o Go-

verno suspendeu o reg·ulamento. 
O SR. SERAPHICO : - Por que não executou nas outras 

partes do Imperio '? 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Quem sabe se nilo faltou 

então o ~oncurso do nobre Deputado '? (Riso). 
O SR. SEJtAPHICO : -Não póde responder senão com o 

riclic ulo. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Engano de V. Ex. 

Não sei jog·ar o ridículo, e nem mesmo ante um 
aparte como esse que agora me é dirigido por V. E x. usa- , 
rei de um tal expediente ; está abaixo de mim. 

O SR. SERAPHICO dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO : -Diga V . Ex. o que quizer, 
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não me demoverá da calma que me cumpre manter na 
discussão. Prosegtrirei, pois. 

Suspenso o Regulamento de 1851 continuaram os parochos 
J:?,a posse de todo Registro civil. Contra isso continuaram 
a apparecer queixas as mais positivas, não só dos acatho-
licos, como de m nitos nota v eis cidadãos, e estrangueiros 
catholicos de diversos lugares ; porquanto o Registro civil 
pel0s parochos continuava a ser pessimamente desempe-
nhado, como é g·eralmente sabido . 

O SR. SERAPHICO : - Ninguem contesta isso ; mas o 
meio que se procura é inefficaz. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Collocadas as cousas em 
pessimas circumstancias, especialmente em relação aos aca-
tholicos, os clamores foram taes e tão justos, que des-
pertaram a attenção dos Poderes do Estado. 

O escandalo chegou a ta l ponto, que nenhuma família 
catholica pôde se considerar segura e garantida. A paz do 
lar domestico desapparecera . O padre romano acoroçoava 
a separaçãO dos conjuges, e, sob a apparencia de mudança 
de relig·ião, conseg·uindo que hom ens e mulheres abando-
nassem aquell es com quem, segundo o seu rito se acha-
vam ligados em casamento, os casava cow catholicos, e 
sob a fórma tridentina. E' assim que os padres romanos, 
no seu plano tenebroso de desacreditar as outras profissões 
religiosas, lançaram a desordem nas famílias, atacando de 
frente a paz, a segurança, a felicidade domestica. 

O JERONYMO SonRÉ : - Na hypothese .vertente não 
houve abjura ção ele religião~ Se houve V. · Ex. sabe que 
alguns catholicos tem abjurado para casarem com pro-
testantes. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - . A legitimidade do casa-
m ento dos acatholicos, respeitada como deve ser, prohibe 
absolutamente o casamento ain da com mudanca de culto. 
A segurança está nisso ; segurança que não temos, e que 
é geralmente reclamada. A decretacão do casamento civil, 
é pois de necessidade urg·entissim a· (H a nm apa1·te) • 

. Negam os factos que eu menciOnei~ Com effeito! Ve-
r ei se os convenco . 

Os escandal ~s foram taes, Senhores, a petulancia do 
clero rom ano se ostentou por t al modo, que foi mister 
promulgar a Lei n. 1144 de 11 de Setembro de 1861, pela 
qual se fez extensivos os effeitos civis dos casamentos 
celebrados conforme as leis do Imp erio, aos dos profissio-
naes de relig·ião diffe rente. Por essa mesma Lei se autori-
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sou o Governo a regular o Registro civil dos acatholicos. 
Neste sentido foi expedido o regulamento n. 3069 de 1863. 

Ape'zar de tudo, os abusos do clero romano continua-
ram! 

Entre muitos exemplos apresentarei o seguinte: 
Na província do Espírito Santo um padre catholico 

casou dous protestantes, casados já segundo o seu rito, 
com catholicas, dando por nullos aquelles casamentos . 

A legação da A.llemanha levou esse e outros factos 
semelhantes ao conhecimento do nosso Ministro de Estran-
geiros, o qual, ouvindo o Conselho de Estado, reconheceu 
que o padre catholico havia exhorbitado de suas func -
ções e praticado um crime. Entretanto esse mesmo padre, 
que j ámais foi responsabilisado, novos casamentos da mes-
ma ordem celebrou e celebra, e até o presente se acha li-
vre de processo, e em pleua posse da pratica de abusos 
semelhantes . 

E, a essa situação desastrosa ficaram reduzidos os aca -
tholicos, aos quaes não eram garantidos nem os di-
reitos de família, o que aliás lhes havia sido promettido 
pelo Regulamento de 1863. 

Achavam-se elles na posse do favor que lhes outor-
gou esse regulamento, quando foi promulg·ada a Lei de 
1870 generalisando o Registro civil e revog·~ndo aquella Lei 
de 1861. 

Perderam, portanto, os acatholicos o seu reg·istro e fi-
caram privados de outro, porquanto o Regulamento de 1874 
deixou de ser executado. 

O SR. SERAPLrco : - Não me consta que tenham re-
clamado. 

o SR. SA.LDA.NHA MARINHO: - Desde Janeiro do anno 
passado teem sido presentes ao Ministerio do Imperio, re-
presentações, reclamando contra isso. 

O SR. SERAPHICO:- Mas não ao Parlamento. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - V. Ex. mostra não se 

achar a par do que tem occorrido nesta materia. Por meu 
intermedio, e desta tribuna foi apresentada uma represen-
tação ao Poder Leg·islativo, e que foi lida aqui e enviada 
á com missão respectiva . 

Que fim levou ella '? Jaz na pasta da commissã.o como 
tantos outros objectos importantíssimos, que aliás não teem 
merecido attençao, .e que dest'arte tem descommunalmente 
sido abandonados (Ha um aparte). 

Ouço fallar de interesses catholicos . O que tem o Re-
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gistro civil com as nossas crenças religiosas ? Nilo vem·. 
nada a pello semelhante distincção (Apoiados). O que tem 
estado indevidamente entregue ao clero deve vir 'para o 
Poder civil e com isto em nada se offende ou altera 
os princípios. da religiao do Estado (Apoiados) . 

Não tratamos de prejudicar a nenhuma religiãG ; que-
remo's que todas sejam livres, e que os de qualquer pro- · 
fissão nao sejam tratados como se estivessem fóra da 
Lei. 

Queremos garantir os direitos dos cidadãos brazileiros, 
como os dos estrangeiros que se acham entre nós; que-
remos que a Lei seja igual para todos, sem prejuízo dos 

' principias religiosos que cada um professe. 
Os acatholicos, na Côete, vendo-se privados de Regis-

tro civil, unico modo legal de fazerem civilmente effectivos 
. os seus casamentos, levaram seus assentamentos á muni-

cipalidade, para serem reg·istrados na fórina do Regula- . 
menta de 1863, mas a Camara Muntcipal, negou- se a isso 
allegando que essa attribuição lhe havia sido tirada pela 
Lei de 1870. E fica ram elles desde entao até hoje sem Re-
gistro civil ! 

O SR. SERAPHICO :- Os casamentos não são invalidados. 
O SR. SALDANHA MARINHO : -Engana-se. Não podem ser 

provados senao com a certidão do registro : e sem a prova 
nilo podem absolutamente ser reconhecidos ante os Juizes . 
e Tribunaes . 

O regulrunento diz que só pelo registro se anthentica · 
a legitimidade para os effeitos civis . 

O SR. SERAPHICO :- Leia o Regulamento. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- O que tenho dito mostra 

que o tenho lido mais do que V. Ex. (Apartes). · 
Affirmo-lhe que a prova unica para os effeitos civis é 

a certidão do ' registro. Sem registm não é possi vel a prova, 
e por conseguinte, sem essa fórmul'a, não se obterão os 
effeitbs. O que quer mais ? 

Tal é o estado das causas, e' ninguem de boa fé affir-
mará que pódemos permanecer em taes condicões. 

O Art. 2. o da Lei n. 18.29 de 8 de Setemh·o de 1870, 
diz o seguinte (lê) : 

« O Governo organisará o Registro dos nascimentos, casa-
mentos e obitos, ficando o regulamento que,. para esse fim 
expedir, sujeito a approvação da Assem'Qléa Geral na parte 
que se referir á penalidade, e effeitos do mesmo registro. ll 

Vê-se, pois, que não temos por ora a fazer, em rela-
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ção ao Regulamento n . 5604 . de 25 de Abril de 1874 senão 
o que se refere a penalidades e effei tos . 

Não duvido que seja mister, conforme a pratica o fôr 
demonstrando, fazer a esse regulamento as correcções que 
forem sendo necessarias ; mas o que é verdade tambem é 
que, trabalhos dessa ordem não se corrigem com dispo.si-
ções destacadas, e feitas sobre a perna, sem attenção ao 
todo, que deve ser sempre harmonico e un iforme . 

E de que esse regulamento é exequivel o demonstram 
os factos. Tem já sido executado em muitos lugares do 
Imperio. 

O SR. SERA.Pmco :- Cidades. 
O SR. SA.LDA.NHA. MA.RINHO :- Seja onde fôr, sempre é 

execução: e (conforme me diz agora um nobre collega) 
está sendo executado em freguezias Çl.o interior da Bahia. 

Não tem havido, é preciso dizel-o, da parte do Go-
verno, a necessaria disposição e energia para fazer effectivo 
esse reg·ulamento, que é Lei . · 

A. alleg·ada falta de approvaçã.o da parte penal, não 
tem tanta procedencia como se incu~ca, e é assim porque 
independente disso tem sido executado, como já se vio, 
em muitos lugares . 

O SR. SmtA.PHICO :-A. penalidade é impossível. 
O SR. SA.LDA.NHA. MARINHO :-Sr. presidente, necessitamos 

pôr em peatica este grande I'nelhoramento publico, é indis-
pensavel vencer os preconceitos, que entre nós tem obstado 
descommunalmente a realisação de indispensaveis reformas ; 
é mister dar o primeiro passo, não é possível retardar 
mais uma medida desta ordem (Apoiados). Temos um regu-
lamento com força de Lei . Se não é de todo perfeito a 
pratica nos esclarecerá melhor dos defeitos, e os Poderes 
do Estado os corrigirão. O nobre Deputado e outros irão 
concorrendo pa1·a a perfeiçcio dessa Lei . 

E' imprescindível, Senhores, affrontar a odiosidade da-
quelles que, por interesse occasional sacrificam facilmente 
princi pios elementares da escola liberal, e concorrem assim 
para o atraso e descredito deste P aiz . 

Emquanto as nações mais cultas teem já em pratica 
melhoramentos civis como este, não fique o Brazil áquem 
da ci vilisu cão . 

Pela minha parte tenho consciencia de haver cumprido 
o meu dever . Meus fmcos esforços te':lm sido sempre para 
a vantagem da sociedade em que vivemos; e nem sequer 
me lembro do desagrado em que possa cahir no animo dos 
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retrogrados, dos freneticos partidarios da theocracia, dos 
hypocritas, ou dos fauaticos. 

Terei como tenho o partido clerical contra mim. 
O SR. SERAPHICO :-E eu terei os macons. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-A que ve1~ iss')? Não tP.ma 

V. Ex. a maçonaria. Não é ella que faz eleições, e nem 
a que troca votos, para transigir com a consciencia. Os 
padres, como V. Ex. conhece po1· experiencia propria, é que 
sabem jogar com o elemento eleitoral, e que delle tem tirado 
grande proveito para se perpetuarem na posse indebita de facul-
dades que lhes não pertencem, e que de ha muito extorquiram, 
pela fraqueza dos Governos ao Poder civil (Apoiados). 

UM SR. DEPUTADO:- E' esta a sua liberdade de cons-
ciencia. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Para firmal-a é mister li-
bertar o homem do domi~io de uma Igrej a intransigente, 
A liberdade de consciencia esta longe de depender de dei-
xal'lnos o Registro civil, o casamento, os cemiterios á dia-
cripção do clero romano. · 

Voltando á especialidade em discussão cumpre dizer 
que é indispensa vel satisfazer o Paiz, e sem mais delongas 
nesta sua aspiração. 

As tentativas datam desde 1850, sempre obstadas e 
abandonadas por interesses inconfessaveis. Vê V. Ex., Sr. 
Presidente, que, sendo reclamado como é o estabeleci-
mento do Registro civil, e t endo nós de approvar o Regu-
lamento de 1874, sómente na parte que se refere aos effei-
tos e ás penas- pois que o mais está firmado já pela Lei 
de 1870 que o autorisou, convém que façamos ist0, deixando 
que os Poderes competentes deem os provimentos indispensa-
veis para corrigir os defeitos que a pratica fõr mostrando. 
Tudo que não fõr isso, é obstar a obtenção desse melho-
ramento (Apoiados). 

Em um regulamento como este que estabelece um 
systema ainda nilo praticado, é natural que não se attinja 
logo a perfeição ; necessariamente só o que occorre na 
execução vem aconselhar o que se deve fazer para aper-
feiçoar o trabalho. 

Lastimo, Sr. Presidente, que quando as republicas vi-
zinhas nos offerecem .na sua legislação, perfeitos modelos 
de Leis desta ordem, e que bem podem orientar aos que 
entre nós quizerem estudar a materia, ainda encontremos 
no Brazil, opposiçfw, como a que observamos, a este in-
dispensavel illelhoramento. 
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O SR. JoAQUIM NAnuco:- A resistencia que vier da 

ígnorancia ou da má fé, é preciso vencer . 
O SR. F.ELrcro nos SANTOS :-Emendas ha que se devem 

fazer desde j á. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Quanto ao projecto apre-

sentauo pela nobre commissã.o não posso deixar de f~zer 
um reparo e me persuado de que ella concordará com~mgo. 
Deve-se segueamente á redacção que deu ao seu art1go o 
tornar mais restrictivo o effeito do registro, o que n~o con-
vém. 

O Regulamento no Art. 36, referindo-se aos effeitos, 
diz (lê) : . 

« Estas certidões farão fé em juizo sómente pa-ra pTo-
vcw os fa ctos constantes elo Tegist1·o e de conformidade com o 
disposto nos Oaps . 1. 0 , 2. 0 e 3. 0 do Tit. 2 . 0 deste r egu-
lemento . >> 

A nobre cornmissão limita á prova isolada dos casa-
mentos, nascimentos e obitos. 

O regulamento autorisa, pela sua reclacção; a prova 
de paternidade natural, pela declaração do pae, feita pe-
rante o o:fficial do registro e ante t estemunhas, tomado 
disto o competente assentamento. E a certidão, que deve 
contet· esse facto, deve faze r tão boa prova como a escrip-
tura publica, ou qualquer outro documento authentico. 

Temos até hoje luctado na pratica com um grande defeito 
de variedade de interpretaçã.o doutrinaria da Lei de 1847, 
onde estabelece u-se .a prova ele filiação natural sómente 
por testamento ou por escriptura. Dá-se a palavra esm·iptw·a, 
?ra a devida intelligencia abmngendo qualquer publico 
m strum.ento ; ora restringindo-a á acepçfLO isolada do t ermo. 

. JYimtas vezes os Tribunaes superiores teem estabele-
Cido a doutrina de que a certidã.o do registro de nasci-
m ento, com cleclaraçã.o do pae, assistida por duas · test~ 
munhas, faz fé, e neste sentido, tem sido heranças adjncli-
ca~as aos que as requerem assim habilitados. Os mes mos 
Tl'lbunaes, porém, que resolvem deste modo em um dia, 
cl:cidem em contrario no seguinte ! Não temos j urispruden-
Cla assentada. 

A opinião, entretanto', que parece estar mais seguida, 
attento o numero ele julgados, e contra a qual me pro-
nuncio, e sempre me pronunciarei, é a de negar absolutamente 
val.n· ele instrumentos publicas, e authenticos aos assentamen-
tos de baptismo para este fim . Tenho um eX.emplo n otavel 
neste ponto, Já apresentei aos Tribunaes uma certidão de bap-

21 
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tismo, da qual constava que o pae apresentara um seu filho na-
tural a ser baptisado, e requerera ao vigario, que lavrasse o 
termo de sua declaração, termo que foi claramente lançado no 
assentamento, ass igna.do pelo pae, e por duas testemunhas pre-
senciaes além dos padrinhos ; e entretanto se bem que na L• 
Instancia fosse reconhecido como instrumento publico valioso, 
equivalente á escriptura publica essa certidão, foi ella rejei-
tada em superior instancia, dando-se á Lei intelligencia 
completamente restrictiva, seguramente excedente da razão 
da Lei ele 1847, e ela manifesta vontade do leg·islador. 

Para obstar a intelligencias menos cabidas, eu entendo 
que o artigo offerecido pela nobre commissão deve ser 
substituído pelo que apresentei. 

Alguns collegas desejam formular emendas em favor 
da classe pobre, libertando-a do pagamento de emolumen-
tos. Isto porém acha-se previsto no Art. 40 do mesmo 
Regulamento, que já estabelece a necessaria dispensa desse 
pagamento. 

Vou concluir, Sr. Presidente: tenho dito quanto julgo 
sufficiente para justificar a minha opinião perante a Camara. 

Entendo que a rejeição ou o adiamento nesta materia, 
tratando-se de interesses capitaes do cidadão brazileiro, 
como sejam a segurança e a legitimidade da família, e '· 
da successão ; não póde ser consentida . 

A rejeiçao, ou adiamento serão ... uma vergonha para 
este Paiz (Apoiados; muito bem). 



Sessão de 28 de Julho de 18 79 . 

.Registro civil, 

o Sr. Saldanha Marinho: - Pouco direi, Sr. Presidente. 
Aper.as ligeiras considerações far.ei sobre a ma teria. 

Não vi ainda produzido um argumento procedente a 
que deva resposta. 

Combate-se o regulamento, mas não se o tem bem es-
tudado ! ,É o que temos conhecido. 

Apreciemos as objecções. · 
Antes da tudo cumpre attender a que não temos Re-

gistro civ'ü (apoiados). Um dos nobres Deputados nos infor-
ma que conhece ft'eguezia, na qual por 30 annos deixou 
de haver Registro. (apoiados); o nobre Collega que acaba de 
sentar-se disse: Procttrei na minha parochia o registro do mett 
nascimento e não o achei. ·ll 

E entretanto sustenta o registro pelos parochos ! 
O nobre Deputado pelo Maranhão, o Sr. Fabio Reis, 

acaba de declarar que, necessit~.ndo certidão do registro do 
nascimento das filhas do nosso respeitavel amig·o, de sau-
dosa memoria, o Sr. Conselheiro Furtado, verificou que não 
existiam os competentes assentamentos ! 

UM SR. DEPUTADO : - E ha muitos casos semelhantes. 
(1lpoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO : ·- E em presença de um tal 
estado, ha ainda quem procure perpertuar um mal que 
muito perto influe sobre a segurança civil de família! 

Porque não convem passar essa funcção civil aos Es-
crivães de paz~ Diz o nobre Deputado : - não tem capa-
cidade, não são habeis para satisfazerem o encargo ! (Apartes). 

Pois, Senhores, entrega-se o importantíssimo encargo 
de notario, entregam-se funcções eleitoraes ao Escrivão de 
paz em todas as freguezias do Imperio, como é de Lei e 
tem sido regularmente pt'aticado, . e nega-se a tsse mesmo 
funccionario capacidade de fazer um assentamento do Re .. 
gistro c i vil ~ (A110iados e apa1·tes). 

O que são os parochos nas freguezil'ls do interior, por 
exemplo, nas freguezias da província do nobre Deputado 
que acabou de sentar-se~ Italianos, de ordinario ignorantes, 
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avarentos e até mesmo estupidos (Riso). Estive na presi-
dencia de Minas, e me convenci desta verdade. E os nobres 
Deputados que nesse tempo se achavam nessa Província 
hão de necessariamente confirmar o que assevero, e que é a 
verdade (Apoiados e apartes). Padres sem instrucção, sem vir~ 
tudes, sem capacidade, sem consciencia, occupamr emgrande 
numero as parochias dessa província (Apoiados e apartes). 

Mas, pergunto ao nobre Deputado (refere-se ao Sr. Felicio 
dos Santos) qual o correctivo que temos tido cvntra esses pa-
rochos '? Nenhum. O Escrivão de paz, entretanto, está sujeito 
a uma punição immediata, a uma sancção penal. A sua res-
ponsabilidade é mais e:ffectiva. (Apoiados e apartes). 

6 reg·ulamento é oppressm· porque obrig·a a levar o 
recem-nascido á presença da autoridade ! Mas pergunto, 
Senhores: o assentamento que se faz hoje na matriz póde 
ser feito sem a apresentação do baptisando ·? 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : -Mas não tem prazo mar -
cado. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Os prazos marcados são es-
sencia1issimos para a veracidade do reg·istro. E creia V. Ex. 
que para o lançamento., no registro, do nasciniento, a pre-
sença do individuo que tem de ser inscripto é indispen-
savel, para prevenir a fraude de que tantos exemplos se 
tem dado. 

Devemos adoptar nas capitaes um registro especial e 
para os termos do interior cousa diversa '?' 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS : - Isso não pó de ser. 
O SR. SALDANHA MARINHO : - E' impossível. Se tal 

principio prevalecesse chegaríamos ao absurdo de termos 
uma legislação peculiar a cada município ou freguezia ; 
e em materia de legislação é isso um erro e erro abominavel. 

Nrw temos tido execução geral do regulamento . Mas, 
senhores, confessemos que a razão não é outra que não 
seja á falta de vontade e de energ·ia necessaria da parte 
do Governo (Apoiados e apartes) Será o regulamento do Re-
gistro civil de obrigações mais custosas do que por exem·-
plo as creadas pela Lei de libertação '? A inscripçã,o no re-
gistro pub lico dus ingenuos é menos onerosa'? 

Os fazendeiros ' e todos os homens do interior não sM 
obrigados a levar os ing·enuos á autoridade para fazerem 
os seus assentamentos '? (Apoiados e apartes). E entretanto 
se tem feito isso, e o serviço respectivo está regularisado. 

O SR . FELICIO DOS SANTOS: -Isto é contrario aos seus 
princípios. 
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O SR. SALDANHA MARINHO :-Eu seria contraclitorio com 
os meus princípios, se viesse aqui pugnar por uma excepção 
odiosa na nossa legislação (apoiados) ; não admitto excep-
ções, quero o principio de igualdade da lei em absoluto, 
Só este é o mais conforme á índole do verdadeiro liberal. 

O Paiz não está preparado para uma Lei que seja 
igual para todos ! E' o que acabo de ouvir com surpresa. 
Se assim fosse, cumpria-nos, ainda com mais razão, acabar 
com quaesquer excepções sempre odiosas, e generalisar os 
direitos e obrigações para conduzir o Paiz a bom ca-
minho. 

O estudo que tenho feito, e repetido sobre o Reg·ula-
mento em questão, cada vez mais firma em meu espírito, 
a idéa de que devemos approvar quanto depende de appro-
vação e mandai-o executar. 

Tudo quanto é necessario para garantir o assentamento 
de nascimentos, casamentos e obitos se contém neste re-
gdamento o qual já é Lei do Estado, quer a Camara 
approve ou não a parte penal. 

· Qualquer Governo reg·ular não encontrará embaraços 
na execução e pratica desse acto. 

A Lei de 1870 que o autorizou, deu-lhe caracter obri-
gatorio. Devia estar em execucão se não fosse a inercia o 
dezaso, e a falta de interesse pêlo bem publico dos que diri-
gem os destinos do Paiz. 

Entendo, portanto, que alem elo substitutivo que apre-
sentei, nada mais deve ser approvado. 

Ha uma emenda offerecida por um nobre Deputado pelo 
Maranhão, o Sr. Serra, com a qual concordaria de bom grado 
se não temesse o abuso que pócle vir desta autorisação. 

Facultando ao Governo e permanentemente reformar, como 
entender, o regulamento, é não dar estabilidade e perma-
nencia ao registro, o que é de pessimas consequencias. 

O Governo deve annualmente, em seus relatorios, expôr 
ao Parlamento o que fôr occorrendo na execução dessa Lei. 

Assim a iremos corrigindo com o estudo que a 6Xpe-
riencia nos fornecer. 

Por esse modo chegaremos á possi vel perfectibilidale 
desse grande melhoramento na vida civil. _ 

Sem mais tempo para outfas considerações, concluirei, 
dizendo: A approvação das duas partes, penal e de effeitos, 
do regulamento, unicas que dependem de sancção do Parla-
mento, confórme a Lei de 1870, é de absoluta necessirl.ade. 
O Regulamento de 1874 deve ser extensivo a todo o Imperio. 
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Ficaremos indubitavelmente mais bem servidos de Re-
gistro civil com esse regulamento, do que com o que temos, 
o qual sómente depende do arbítrio dos padres, que não 
prestam obediencia senão aos seus bispos, e que até podem, 
por qualquer interesse occasionai, fazer clesapparecer os re-
gistros que existirem, e privarem a população desse grande 
e essencial elemento da prova de legitimidade do casa-
mento e da successão. 

A au toriclade c i vi l está excluída de jurisdicção contra 
os padres. E' isso o que por elles está proclamado, e, o 
que mais é, com o silencio, e tacita approvação do Go-
verno. 

Os bispos fazem o que querem, e ninguem se lhes oppõe. 
Veja-se o que ainda hontem praticou o do Rio de Ja-

neil'o (Apo'iados; muito bem). (*) 

. (*) Por occasião da chegada a esta Côrte do i !lustre Sr. Visconde do 
.Rw .Branco, querendo os seus amigos mandar celebrar um Te-Deum, na 
1greJa de S. Francisco de Paula, o bispo do Rio de Janeiro, o prohibio 
expressamente ! 



Sessão de 22 de Agosto de 1879. 

Processe eleitoral 

AMAZONAS. 

O Sr. Saldanha Marinho:- Sr. Presidente, sou forçado 
a vir á tribuna com o fim especial de chamar a attenção 
desta Augusta Camara para n m acto do Governo, o qual 
entendido no Senado ele nm modo, quanto a mim, in-
conveniente, e permittam-me dizel-o - suspeitoso, põe em 
risco altos direitos políticos de nossos representados do 
Amazonas, constituindo o partido adverso ás idéas :por elles 
professadas em posição notavelmente sing·ular e superior, 
mas perigosíssima á . verdade da eleição. 

Apenas lemos, eu e o meu nobre collega o honrado 
Sr. Co!;!ta Azevedo, Deputado pelo Ama,zonas, o Aviso de 
4 do corrente mez, expedido pelo nobre Ministro do Imperio 
ao Presidente do Pará, entendemos de rigoroso dever nosso 
provocar na tribuna uma qualquer explicação de S. Ex. 
que, pelo menos, nos tranquil lise . 

Não tememos <1. intenção de S. Ex. tememos sim a dou-
trina que esse seu a viso estabeleceu, e em absoluto. 

E o nosso temor se tornou múito mais consideravel, 
depois do que se disse e se passou no Senado; quando 
esse acto de S. Ex . fo i alli apreciado. 

Os chefes conservadores do Senado comprehenderam 
perfeitamente o alcance do valiosíssimo presente que lhes 
era feito com aquelle aviso. Tratamm de o entender ?'igo-
rosamente, para que pudessem firmar a doutrina que tanto 
convém a seus interesses partidarios, nesta situaç.fto. 

Desde o nobre Sr . Visconde do Rio Branco até o nobre 
Senador o Sr. Cancliclo Mendes, todos bateram palmas de 
contentes por tamanha felicidade. Disseram que esse aviso 
foi escripto com penna ele ouro, pela sabedOJ'·ia que ence?'J'a? 
E para bem destacar a nova doutrina do nobre Sl' . Ministro 
do Imperio ela que até o presente tem sido aceita e pl'ofes-
sacla por este mesmo Governo, cautelosamente accresoentaram 
que esse acto de S. Ex. o collocava em diametral opposição 
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ao pensamento e pratica de seus companheiro~§ de Ministerio, 
E para fir marem mais este conceito, disseram ainda 
que admiravam- se, vendo que S. Ex., assim em contradicção 
com seus collegas, se conservava por mais tempo na 
cadeira de Ministro . 

UMA Voz: - O Sr. Ministro explicou satisfatol'iamente . 
O SR. CosTA AzEVEDO :- Fallou em excepções que o 

aviso nã.o contém. 
(li a diversos apartes) . 
O SR. S~LDANHA MARINHO :- O Aviso está concebido 

em termos ge;·aes e absolutos, não admitte excepção. E' 
por isso que se torna perigoso e inaceitavel. 

(M:ttitos apa1·tes). 
Tratemos com toda a calma, com toda a circumspecção 

desta materia, que eu reputo de summa impo~tanci_a po-
lítica (Mttitos apoiados). Peço a meus nobres collegas, aos 
amig·os do nobre Ministro do Imperio, de quem tambem • 
me pre~o ser amigo, que attendam ao que vou dizer. 
Não perturbem o seguimento das observações que tenho de 
expôr á. Camara. Só assim apreciarão melhor o que penso 
sobre este aviso (A poiados). Cream os meus nobres collegas 
que, calmo sempre, reflectido, e attencioso, só me di .cijo 
pelos princípios, e nunca serei arrastado pelo máo desejo de 
offencler a quem quer que seja. Sustento e combato dou-
trinas, conforme boas ou más me parecem. 

UM SR . DEPUTADO:- A doutrina do aviso, bem enten-
dida, é jurídica. 

O SR, SALDANHA MARINHO:- Peço a V. Ex. que me 
acompanhe nas considerações que vou expender, e pro-
metto provar-lhe que a doutrina no absoluto em que está 
escabelecida, póde até dar em resultado o absurdo. 

O SR. CosTA AzEVEDO :- Apoiado. 
UM SR. DEPUTADO :-A doutrina ·perante a Lei é ver-

dadeira. 
O SR. BuARQUE DE MACEDO :- Apoiado. 
O SR . MARCOLINO MouRA: - Mas oucamos o orador . 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Vamos por partes. Come-

çemos lendo a decisão dada pelo nobre Sr. Ministro do 
Im perio ás duvidas que lhe propoz o Sr. Presidente do Pará; 
conheçamos a dou trina estabelecida no A viso de 4 de 
Agosto (lê) : 

« 1. • Que segundo o novo regimen eleitoral, sendo da 
exclusiva competencia do Poder judicial o julg·amento das 
eleições de Juizes de Paz e de Vereadores, nem o Governo 
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-póde intervir neste julgamento, nem póde embaraçai-o qual-
quer decisão do Poder legislativo, ainda m esmo aq uella 
que. tiver por effeito a annullação de alguma eleição pri-
mana, por vicias de organisação de Meza Parochial, pe.,. 
rante a qual se haja effectuado a eleição de Juizes de 
Paz e de Vereadores. Nest ,l materia é inteiramente indepen- · 
dente a alçada dos dous Poder·es legislativo e judicial. 

« 2. 0 Que se ha incompetencia no ju!zo que tiver conhe-
cido de uma eleição de Juizes de Paz ou de Vereadores, 
não é o Governo quem póde declaral-o, mas o Tl'ibunal da 
Relação, que é a ultima instancia para as decisões desta 

, ordem. 
Deus guarde a V. Ex.- F1·ancisco M~m·ia , Soclré Pereim . '' 
Na verdade o modo porque está lançado esse acto offi-

cial illude. 
A quem não apreciar, com a indispensavel reflexão e 

criterio, a materia desse aviso, parecerá que a doutrina 
que elle encerra é corrente, e a mais natural; aquelles, po-
rém , que, guiados pelas regTas de rigorosa h-ermeneutica 
jurídica, procuram o valor das Leis ordinarias sempre na 
sua indeclinavel subo!'dinação á Constituição política, com-
prehenderão facilmente, que o absoluto da doutrina contida 
nesse acto, é essencialmente defeituoso, sendo que o defeito 
provém do empreg·o indevido, ou da applicação forçada da 
expressão - Poder jndicia1·io. 

Sr. Presidente, a 'Lei, que chamarei fatal. .. 
UM SR. DEPUTADO :-Apoiado ; fatnl issima . 
O SR. SALDANHA MARINHO :- . . . que rege actuftlmente 

o processo eleitoral, foi preparada com tal artificio, que con-
duz quasi insensivelmente aos conflictos, ás duvidas, e disto 
á- chicana, que já conhecemos. Suas disposições admitteru 
hypotheses encontradas, doutrinfts contradictorias, com as 
quaes 0s partidos teem jogado, cada um ao paladar de 
seus interesses. Aquelle que, desprevenido, confiando na 
boa fé, que sempre deve presidir· um acto legislativo, não 
começar por anàlysar severamente as disposições, para dar-
lhes o rigoroso valor na applicação, arrisca-se a tomar 
a nuvem por Juno. 

O partido liberal, e os que professam idéas mais adian-
tadas, devem estar em guarda, devem acautelar-se contra 
as insidias que os chefes da política no Poder, em qual-
qu8r occasião, lhes podem armar sob a egide dessa mesma 
Lei. 

Convenço-me, Sr. Presidente, de que, se o Ministerio 
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fosse conservador, outras seriam as apreciações dos nobres 
chefes conservadores do Senado. 

O que se sustenta na opposiçllo, combate-se no Go-
verno ! 

Os partidos neste Paiz, quando no ostracismo, a pri-
meira causa que esquecem é o seu futuro. Os principias, 
as cloutr\nas que deviam sempre manter, para, a seu temp?, 
poderem governar com coherencia, deixam de ser respm- . 
tados em oclio ao acl versaria. E' o que fizeram os nobres 
chefes conservadores. 

Tenho, Sr. Presidente, me referido ao absoluto, em que 
se acha concebida a doutrina elo aviso em questão. Vou 
anticipar sobre isso uma expi:icaçílo, para que, no corr:>r 
de meu discurso, possa melhor ser comprehendido. 

Entendo que as decisões proferidas pelas autoridades, 
a qne ora srío sujeitas as questões, no processo -eleitoral, 
devem, n:os devidos termos, ser acatadas. 

Mas essas decisões, que jámais constituem julgados, 
em tudo quanto pócle e eleve ser submettido a qualquer 
das Camaras legislativas - nílo porlem, nem elevem ter o 
caracter de irrevogabiliclade. Desde que a Camara dos De-
putados. na verificaçílo ele poderes de seus membros, re-
solve e decide uma qualquer questrLo, desapparece quanto 
decidiram todas as autorid'tdes Especiaes, porquanto, ellas, 
como mesmo todos os Poderes, devem curvar-se aos decre-
tos desta Camara em materia da sua competencia, materia 
lla qual só ella p6de constituir julgado (Muitos apoiados). 

(T?"ocam-se apartes). 
Este principio que a dontl'ina elo aviso parece repellir, 

a nílo ser que as declarações do nobre Sr. Ministro do Im-
perio, nos venham convencer do contrario, devia sobre 
tudo actuar no animo de S. Ex., o que não aconteceu. 
Encontro, porém, a razão de.sse descuido não na intenção 
de S. Ex., mas em outra causa, da qual nenhum Minis -
tro escapa. 

(Ha diversos apartes). 
As informações que chegaram a S.. Ex., sem cl u vida 

prestadas pela <lUa secretaria, nílo foram completas, como 
o acto ele S. Ex. o demonstra. 

A doutrina que resa o Aviso de 4 Agosto seria muito 
modificada, e jámais lançada em absoluto como se acha, 
se, examinada devidamente a questao, e levando-se ao co-
nhecimento de S. Ex. o procedimento do Gabinete a que 
pertence, relativamente a S. Paulo, Ceará e Pará, e mais 
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ainda á situacilo dessa me::;ma questão no Amazonas, e 
sobre a qual ~sta Camara, na sua indisputavel soberania, 
já proferia a sua final e defini ti v a decisão, fosse S . Ex. 
de tudo minuciosamente informado. 

E desde que S. Ex. comprehendesse que as decisões 
proferidas por ftmccionarios, embora tirados d'entre os do 
Poder judiciario, designados por essa Lei, nilo tinham outro 
caracter que ni1o o de simples agentes administrativos, não 
daria jámais aos actos desses commissionados, interventores 
no processo elfütoral, o caracter respeitavel elevado de func-
ções do Poder jwiiciario. 

Demonstrarei esta verdade j ur·idica. 
O SR. JERONYMO SomtÉ :-Isso vem ele um Acordiio do 

Supremo Tribunal de Justiça, que distingue as fun cções 
administrativas do Magistrado quando julga em eleições. E' 
de nova especie a interpretação. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- E' a unica interpretação 
constituciorwl possível, meu collega, eu .o demonstrarei . 

O Srt. JERONYMO SunRÉ :-Nilo comprehendo· que as elei-
ções estejam debaixo do Poder administrativo. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - V. Ex:., illustrado como é, 
se convencerá afinal de que a minha proposiçt"LO é a verda-
deira ; chegaremos a acôrclo, eu espe w. 

Terei o prazer ele vêr que todos os discordantes , ou hilo 
de confessar a verdade ela minha doutrin a, ou nilo poderão 
sustentar a sua . 

Vamos por partes. 
Examin~mos o que se disse no Senado sobre este aviso. 
Corneç.arei por citar as palavras proferidas pelo nobre 

Senador o Sr. Candido Mendes . 
. Disse S. Ex. : 

« S. Ex. traçou o Aviso de 4 do corrente, ut"LO com 
aquella penna de ouro offerecida ao- sen antecessql', que 
nada havia feito, mas com a pe'nna ele omo elo estadista 
intelligente e respei taclor da Lei. Nisto urro h a el n vida ; a 
cluvicla está em como pócle o nobre Ministro contin·uar no M~inis

terio em desacÔJ'clo sobrP. tal asswnpto com o seu collega Chanceller 
elo Tmperio, q1<e pensa tão clivenamente e fe z a defesa elo acto do 
Presidente d.o Ceará por fórma tal q1w toT!Wu-se o antipocla ele 
S. Ex. 

cc O nobre Ministro ela Justiça sustentou que o acto elo 
Presidente claquella provinc~a j1lstificava-se porque elte estava diante 
ele clt<as decisões elo Pocle?' fuclic ·iario e tinha de escolher wna clellas. 
Mas isto é um sophisma. 
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« O Presidente da província nilo tinha diante de si 
senão uma sentença, isto é, o Acordão da Relação. Não lhe 
cabia investigar se tinha sido proferido em tempo, ou não, e se 
prevalecia a sentença do Juiz de Direito. Nem a sentença do 
Juiz de Direito vae ao Presidente da província, mas á Camara 
Municipal. 

cc O Presidente da província, como executor, não tinha 
diante de si, portanto, senão uma sentença, o Acordão, e 
não podia, por simples allegação particular, destruir uma 
eleição feita e completa. Nunca seria elle competente para 
declarar uma nullidade : só ao Poder jttdiciar·io podia isto 
caber. JJ ' 

Devia o nobre Ministro do Imperio comprehender, desde 
que assim vio apreciado o seu aviso, a di:fficuldacle em que 
o collocava o nobre Senador, para poder harmonisar esse 
seu acto com outro do mesmo Governo ele que faz parte 
e com o qual é solidario. 

Aproveitou, porém, o nobre Senador a monção que por 
tal modo lhe era o:fferecida para levar a felicidade aos seus 
correligionarios de diversas províncias. 

Não esqueceu S. Ex. a do Amazonas, e procurou con-
vencer ao nobre Ministro elo Imperio el e que para alli lhe 
cumpria pro videnciar, reprovando o procedimento dorf? spectivo 
Vice-Presidente, que ousou executar uma decisão desta Camara, 
desprezando um celebre Acordão da Relação elo Pará, que 
a clesmoralisava . 

Mas, S. Ex. foi tão longe no seu plano, que não tre-
pidou em deprimir o caracter desse Vice--Presidente. 

O SR. MmRA DE VAsCONCELLOS:- Cidadão muitb distincto 
(Apoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Sem duvida. O illustre Sr. 
Guilherme José Moreira é um cidadão distincto a todos os 
respeitos, muito digno, muito honrado, e de um caracter 
superior a qualquer excepção. Seus serviços _ áquella pro-
víncia são conhecidos, e corr:o Vice-Presidente a administrou 
com todo o zelo e r; maior desinteresse. 

O SR. CosTA AZEVEDO: - Apoiado. 
O SR. BAPTISTA PEREIRA:- O procedimento desse Vice -

Presidente foi julgado pelo Supremo Tribunal ele Justiça, 
que o declarou isento ele censura. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- O nobre Senador · o Sr. 
Cancliclo Mendes disse em relação ao Amazonas, o se-
guinte: 

cc O nobt'e Ministro ainda não. disse qtw valor tem a decisão 
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do Vice-Presidente do Amazonas, que declarou que annulla~Ja o 
Acordão da Relação do Pará. 

« Terá grande satisfaçllo o Ol'ador se vir S. Ex. reprovar 
esse acto, em face do A viso de 4 de Agosto ; assim como grande 
prazer se vir o nobre 111 inistro contradizM·-se, sanccionando-o. O 
Vice-Presidente do Amazonas disse em sua portaria que an-
nullava o referido Acordü.o, apoiando-se no Aviso n. 504 de 
18 de Abril de 1879. 

« Deve o nobre Ministro comprehender que este facto 
é grave porque aq uelle funccionario drclina para o Governo 
a responsabilidade de sua arbitrariedade. prevalecendo-se de 
·uma 111ENTIRA, por isso que semelhante av·iso não existe. 

« E' preciso, portanto, um acto do Governo que venha 
declarar esse acto valido ou insubsistente, e é isto o que 
espera o orador do nobre Ministro que pouco se demorará no 
Ministerio se marchar pelo caminho recto do seu Aviso de 4 de 
Agosto: ll · 

Vê-se a acrimonia, o odio partidario, que S. Ex. não 
pôde occultar, com que se dirigia ao honrado· Vice-Presi-
dente do Amazonas. 

Eu apresentarei á Camara a portaria a que S. Ex. se 
refere, e cujo fundamento é tanto mais incontestavel, quanto 
se firma em decisão ela Camara elos Deputados, e em ma teria 
ele sua unica e absoluta competencia; eu exporei o que ha 
sobre clous Acorclü.os contraclitorios ela Relacü.o elo Pará. e 
ainda me occuparei de um outro arrancado á {11esma Relaç~o, 
por instancias e solicitações indecentes elo Presidente elo Ama-
zonas, nessa época. 

A histo ria para a obtenção desse Acordão, proferido pos-
teriormente a decisão ela Camara, é curiosissima e mani-

. fésta perfeitamente a boa fé com que hoje se elog·ia o St·. 
Ministro elo Im perio por causa desse aviso, que, sem res · 
tricções, aceitam na g·eneraliclacle em que esta concebido, 
mas com o . fim particlario ele darem ganho ele causa ás mais 
estupendas pretenções occasionaes. 

O SR , CosTA AzEVEDO : -Esse Acordão é filho ela im-
moralidade elo então Pre;;;idente ela província. 

O SR. AuGUSTo FRANÇA :- O A v iso é perfeitamente le-
gal e ele acôrclo com os bons 1)rincipios !Apoiados). 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS : - Legal é. 
O SR. SALDANHA MARINHO : -O nobre Senador o Sr. 

Cancliclo Mendes levou a tal ponto a sua má vo_n,acle contra 
o honrado cidadão, o Sr . Guilherme José Moreira, e no pro-
posito de prejudicar os liberaes do Amazonas ... 
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O SR. JERONYMO SuDRÉ :- Não admira; isto está di-
reito. 

O SR. CosTA AzEVEDO : - E' paixão part idaria apenas 
(Apoiados). 

O SR. SALDANHA MARINHO :- . . . que não trepidou em 
attribuir a esse dig·no cidadão uma desbrágada mentira 
officiaL e dando como não existente o A viso ele 1877 em 
que elle firmou a sua portaria ! 

Antes de tomar o Sr. Moreira a administração d::t pro-
víncia, e quando aii,lcla dominava a situação clecahida em 
5 de Janeiro ele 1878, o Presidente o Sr. Ag·esiHw, procu-
r ando mante r os in •eresses de seu partido , mas sem cora-
gem para affrontar a opinião publica annullando a elei-
ção de Vereadores e Juizes de Paz a que regularmente se 
havia procedido, mas cujo resultado foi em favor dos li-
beraes, subm etteu o negocio ao Governo, e pedia aue o 
resolvesse. 

O Sr. Costa Pinto, então Ministro do Imperio, que 
nrw podia nem devia tomar a responsabilidade ela i nde-
cencia que era reclamada em favor dos conservadores 
cl'alli, declinou de si a solução desejada e autorisou o 
mesmo Presidente ti resolver como entendesse. E' o que 
eonsta do Aviso n. ~04 ele 18 ele Abril de 1877. 

Esse aviso achava-se na secretaria do Governo, quando 
o honrado Sr. Moreira assumio a administração el a pro-
víncia como Vice-Presidente. 

O Sr. Moreira, conhecendo que o que se allegava 
contra aquella eleiçao era nullidade da qualificação com 
que a ella se procedera, mas sabendo officialmente que 
esse motivo desapparecera ante a decisrw da Camara dos 
Srs . Deputados, a qual desprezando os Acordãof' que exis-
tiam, considerou,' e declarou regu lar a mesma qualificação: 
e armado com a autorisação que lhe dava aquelle aviso, 
não trepidou em resolver, obedecendo de preferencia á de-
cisão desta C amara a qualquer partidario A cordão da Re-
lação do Pará ! (.4poiados). 

O SR. BAPTISTA PEREIRA : -E' caso perfeitamente igual 
ao de Santos . 

O SR. SALDANHA MARINHO :-O aviso cuja existencia 
foi tão facilmente negada pelo nobre Senador o Sr. Can-
dido Mendes, acha-se no Supremo Tl'ibunal de Justiça de 
onde o pude obter. Eu o exbibo. E' o seg·uinte: 

cc 1. • Di rectoria do Ministerio elos Neg·ocios do Im-
perio .- N. 504.- Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1877. 
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(( Illm. e Exm. Sr. - Com o o:fficio dessa presidencia 
de 28 de Fevereiro proximo findo, devolvo a V. Ex. os 
papeis relativos a::; decisões proferidas pelo antecessor de 
V. Ex. sobre as eleições do município da cidade de JYianáos, 
afi.m de q1w V. Ex. tendo á vista os re{e1'idos papeis e a legislação 
eleitoro.l vigente, resolva sobre a reclamação constante do officio do 
Juiz de Direbto dessa cidade. 

(( Deus guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto e Si lva. 
Sr. Presidente da província do Amazonas. ll 

Em vista deste documento se conhecerá com quanta 
injustiça o nobre Senador procedeu para com o Vice-Pre-
sidente do Amazonas. 

Sr. Presidente, ning·uem pode ser havido como menti-
roso, pelo simples facto de se lhe attribuir uma mentira : 
aquelle que falsamente a attribue a outro, aquelle que 
facilmente irroga a outro uma injuria dessa . ordem, e 
quando este, como no caso presente, se acha munido de 
documento authentico e competente para provar que disse 
a verdade, e que não faltou a decencia e lealdade o:fficial, 
aquelle sim, é merecedor ele um tal epitheto (11poiados). 

O SR. CosTA AzEVEDO : - Estou convencido ele que foi 
mal informado. E' impossível que um Senador procedesse 
dessa maneira sem ser mal informado. 

O SR.' SALDANHA lYIARINHO : - Nao sei se foi bem ou 
mal informado. Respondo ao que elle disse sob sua res-
ponsabilidade, e sem referir-se, a quem quer que seja. 

O nobre Senadol' disse que o Vice-Presidente do Ama-
zonas prevalecw-se de uma mentira. Affirmou o que não po-
dia affirmar ; affirmou uma falsidade. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA : - Attribuir a um funcciona-
rio publico, uma fraude dessa ordem, é irrogar-lhe uma 
inju ria. , 

O BR. SALDANHA lYIARINH() : -O aviso que acabei de ler, 
e que foi citado na portaria do nobre Vice-Presidente do 
Amazonas, era um acto official de ha muito conhecido. 
O ex-Presidente o Sr. Agesiláo o mencionou por diversas 
vezes. Esse mesmo aviso foi apresentado ao Supremo Tri-
bunal de Justiça, quando teve de resolver sobre a respon-
sabilidade do Vice-Presidente. 

Nilo era, pois, uma cousa desconhecida. Convenço-me 
de que se o nobre Senador tivesse estudado a questão, 
com o seu conhecido espírito indag·ador; não diria o que 
affirmou no Senado, não arriscaria assim uma injuria. 

Vê a Camara que não se trata de uma peça official 
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que nã-o existisse. Vê a Camara que o Vice-Presidente do 
Amazonas nã-o es ;reveu uma me1itira na portaria que ex-
pedia. 

O SR. JERONYMO SoDRÉ : -Apoiado. 
O Sn. SALDANHA MARINHO :-Um outro nobre Senador 

o Sr. Jaguaribe, abundou nas mesmas considerações , e re-
quereu que se fi zesse effectiva em todo o rigor a dou-
trina do aviso, abundando ig ualmente na idéa de incom-
patibilidade do nobre Ministro do Il'i:1perio com os seus 
companheiros do gabinete. 

E, Sr. Presidente, referindo-me ao disc urso desse nobre 
Senador, permitta V. Ex. um ligei ro reparo . 

O nobre Senador, referindo -se ao nobre ex-Ministro do 
Imperio o Sr. Leoncio de Cúvalho, deixou escapar a sua 
admiraçã-o por vêl-o chamado aos Conselhos da Corôa! 

Pareceu ao uobre Senador que em tal nomeaçã-o se 
deu demasiada facilidade (Oh!) . 

. O que me admira, Sr. Presidente, é admiraçã-o elo nobre 
Senador. 

E' necessario que S. Ex. tenha esq uecido toda a his-
toria das nossas comp ®sições ministeriaes, é necessario que 
S. Ex. tenha esquecido a propria histo~·ia (apoiados) para 
mostrar-se ass im surpreudiclo com a escolha do Sr. Leoncio 
de Carvalho para o lugar de Ministro de Estado; e quando 
tinha este em seu favo1·, além do conceito litterario, a 
presumpçao de h abilitações, quando menos pelo honroso 
cargo que exercia no rnagisterio de_ uma Fac uldade ele Di-
rei to (Apoiados) . 

O SR. ·BAPTISTA PEREIRA: - Sem cluvida; é um homem 
de talento (Apoiados) . 

O SR. SALDANHA MARINHO:- O nobre Senador com a 
sua admiraçã-o veio ainda uma vez fazer certo que neste 
Paiz, e em nossa vida politica, ninguem se lembra nem 
de hontem, nem de amanhã., imperam apenas as conve-
niencias do dia de hoje! 

O nobre Senador o Sr. Jag um·ibe, pondo em jogo a 
doutrina do Aviso de 4 de Agosto, com outros actos do 
Governo s0bre o mesmo objecto, collocou o Sr. Ministro 
em séria difficuldade, dizendo : 

cc Assim, quando o nobre Ministro tem accentuado que 
o Poder judiciario, e sómente o Poder judiciario, é o cmú.-
petenLe para conhecer das questões relativas ás eleições 
de Juizes de Paz e Vereadores; quando faz vêr que nem 
as decisões do Gove?·no, nem as da propria Camar-a dos Depu-
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tados destroem as decisões do Poder jtLdiciario, acha S. Ex· 
que póde sustentar que a decísão do nobre Ministro da 
Justiça, declarando que foi legal a intervenção elo Presi-
dente da província que annullou um Acôrelilo da Relação, 
não está em desacôrdo manifesto com o seu aviso ao Pre-
sideate do Pará. )) 

O nobre Ministro do Imperio começou desde logo a 
comprehender o;; embaraços . em que o constituía o seu 
acto, pelo absoluto ela doutrina que encerra. Foi pois, for-
çado a dizer : 

_ « O Aviso diz-salvo as excepções. -0 Acórdão da Relaçã.o da 
Fortaleza é a excP.pção. )) 

Observou-se-lhe com 1;azão que o Aviso não diz-salvas 
as excepções, --e S. Ex. então teve de concertar o seu 
aparte com o seguinte : 

<< O meu A viso fi.rma a regra, mas h a excepções . Jl 

Mas todo esse jog·o no Senado, e desde que os conser-
vadores se julgaram armados com o que esse A-viso con-
tém, é para preparar terreno para as futuras eleições. 
Nesse presupposto, não lhes esqueceu, nem podia esque-
cer, desmanchar o que está legalmente feito no Amazonas. 
E' nesse intuito que o nobre Senador o . Sr. Jaguaribe, 
comprehenclendo o estado vacillante do animo do nobre 
Minis tro do Imperio, se apressou em dizer-lhe o seg·ninte : 

«Entendo que não é possível que o Governo appr·ove o 
acto do Vice-Presidente do Amazonas, que teve a audacia 
de declarar annullado por injuridíco, o Acordão da Relação 
do Pará, Acordao proferido por uma corporação de homens 
provectos na pratica de julgar; porquanto approvar um tal 
procedimento é dize1· o Governo aos seus cleleg·ados: -servi-
aos amigos e contai com a nossa approvaçilo. 

<<Espera que o nobre Mi'nistro resolva estes casos, para 
o que invoca os brios · de S. Ex., embora reconhaça que S. 
Ex. acha-se embaraçado diante de seus nmigos. Jl 

Em lugar competente demonstt'arei que o Vice-Presi-
dente do Amazonas, . longe de .ser um audacioso prevm·icador, 
cumprio severamente os seus deveres, e manteve-se na 
indispensavel dignidade . Demonstrarei &inqa, que o acto 
por elle praticado, nem 'mais póde ser revogado pelo .Go-
verno, porquanto está sob a eg·icle de uma decisão desta 
Camara, e mais g·aranticlo ainda por um Acordã.o, vercla-

. deiro julg-ado, 'elo su'premo Tribunal elo Justiça, e 'a cujo 
effei to o Poder executivo se deve subordinar {11l1t'itos apoiados). 

Esta verdade j á tinha actuado no animo ele S. Ex. o 
22 
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nobre Sr. Ministro do Imperio, ao ouvir o discurso de 
outro nobre Senador o Sr. Corrêa, a cujas instancias para 
que resolvesse. contra a portaria do Vice-Presidente do 
Amazonas, S. Ex. deu o seguinte aparte : 

« Nao corre por minha conta: ha mais de um anuo. >> 
Sem duvida não devia ser esta a "resposta ele S. Ex~, · 

e .tanto que, aproveitando-se disso alguns nobres Senarlores, 
e lembrando a S. EJt. que a cansa julg·ada fazia do branco · 
preto e do quadrado -redondo (aparte elo nobre Senador o Sr. 
Jaguaribe), o nobre Ministro vio-se forcado a dizer: 

« Mas tambem é aphorismo de Dire"ito que o que n!to 
é valido nuuca produz effeito. >> 

Ao que o mesmo uobre Senador retorquia bem: 
cc 'Mas annulla-se pelos meios competentes. >> 
Eis o perig·o a que o Aviso de 4 de Agosto, com a sua · 

doutrina em absoluto, expõe o nobre Ministro! 
E tudo isto porque? Pelo máo emprego da expressilo 

Poder judiciario; por não se ter feito a. clistincção indecli-
navel entre os actos propriamente desse Poder e os ema-
np.dos de autoridades meramente administrativas, como são 
as que intervem no processo eleitoral; o que em lugar 
competente demonstrarei. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS dá um aparte. 
O SR. SAI~DANHA MARINHO :-Havemos de chega\· a acôrdo, 

eu o espero. Conto que V. Ex., attendendo á arg'umentação 
que opportunamente offerecerei ao criterio desta Augusta 
Camara, modificará a sua opinião ; o que m(:3 será summa-
mente lisongeiro. · 

Nessa Lei que fatalmente rege o processo eleitoral não 
se alteram as attribuições dos Poderes elo Estado; seria tão 
ir ris o r i o admi ttil-o, quanto essa. Lei é orclinaria, entretanto 
que a materia é essencialmente constitucional, e só alte-
ravel pelos meios competentes, prescriptos na Constituição 
(Apoiados) . 

(Ila, diversos apartes). 
A redacÇão . do A viso que se apartou elo verdadeiro 

terreno em que a questtío deve ser collocacla, creou todos 
esses embi:lt'aços, em que aq uelles nobres Senadores pro cu,. 
raram envolver ' o· nobre Ministro elo Irnperio, e a os quaes 
S. Ex. se deixou insensivelmente arrastar, a ponto de 
ficar em cliffi~ulclades especialmente · relativas a outros actos 
do mesmo Gabinete a que S. Ex. pertence ;· e com o qual 
inclisputavelmente é solidario . 

Se a secretaria do Irnperio tivesse, com a devida cautella, 
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e com sciencia exacta do Direito que regula a materia, exp:>sto 
o caso como elle é ; se tivesse, por exemplo, no que con-
cerne ás occurrencias na Província do Amazonas, levado 
ainda ao conhecimento de S. Ex., não só a fiel historia 
dessas mesmas occurrencias, como as decisões desta Ca-
mara, e o ultimo Acordão elo Supremo Tribunal ue Justiça, 
que firmou o procedimento do Vice-Presidente, com o re-
conhecimento da legaliuade do seu acto, o nobre Ministro, 
com o critei·io e circumspecçã.o com _que se occupa dos 
negocios a seu cargo, e illustraclo como é, não autorisaria 
a dontrina que se deduz desse Aviso de 4 ele Agosto, do 
qual calculauamente se aproveitaram os n')bres Senadores os 
quaes no seu plano político, (e (cumpre. confessai', que mui 
habilmente) tornaram bem saliente a legitima incompatibi-
lidade que se manifesta entre S. Ex. e seus collegas, at-
tentas todas as decisões anteriores do Governo Imperial. 

Na verdade: compare-se o que decidia o Governo para 
o Pará, Ceará e S. Paulo, o que tudo aliás .já -foi sujeito 
á apreciação desta, Camara e por ella approvado na veri-
ficação dos poderes de seus membros , com os termos 
absolutos, e sem · excepção, em que está concebido esse 
Aviso, no qual se arvoram em julgados irrevngaveis do 
Pode~· jwliciario as decisões admini .:; trativas dos commis-· 
sionados pela Lei e lei tora], 110 processo da eleição, e se 
notará, sem duvida, palpitante contraclicção. 

Quizera vêr o Governo melhor collocaclo nesta questão, 
e não na conting·encia poe1ca ag·mdavel de sophismal' suas 
proprias decisões, pal'a apparentm· uma unidade de vistas, 
uma solidariedade que nfw tem . 

Póde s<:Jr que o nobre Ministro do Imperio nos dê expli-
cacões que nos satisfacam e nos tl'anquiiisem. • • 1 

Desejo-o sinceramente. 
Tratarei agora, e esp·ecialmente, dos ados praticados 

pelo Vice-Presidente do Amazonas, para cuja defesa plena 
basta a histMia fi el dos factos. 

Havia-se procedido á qualificação de 1876, e com ella 
se fez a eleição ele Vereadores e Juizes ele Paz ela capital 
do Amazonas, os quaes de:;1 de logo deviam entrar em 
exercício. Presidia a província o SI'. Dr Jacy Monteiro. 

Contra essa qtnlificaç1o h ·wiam os eonseevadol'es in-
terposto recurso para a Relação do districto, g ue é a do 
Pará. 

A Relaçã.o proferia em um mesmo dia (lO de Outubro) 
dons . Acordã.os, um annullando os tmbalhos da junta pa-
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rochial, e outro julgando valida a mes:na quali ficàçtlo 
concluída na junta municipal! 

Eis os dous Acordãas : 
« .'\.cordão em Relaçiio, etc . Que feito o sorteio, rela-

tados e discutidos estes autos na fórma da Lei, dão pro-
vimento ao recurso interposto ex-officio, para annulla r corno 
annullam os trabalhos da junta parochial da freguezia 
de Manáos, porquanto o Presidente da província nã.o tem 
pela no víssima Lei eleitotal o mesmo arbítrio para annullar 
trabalhos da junta parochial, sendo ml'lJ fundado o o:fficio 
do mesmo Presidente em o Art. 157 das Instruccões n. 6097 
de 2 ·de Janeiro deste anuo, como consta do edital a fls. 5, 
accresdend.o que a falta de publicidade p ela imprensa da 
lista geral constitue a nullidade, visto ser imperativo 
p elo Art. 134, segunda parte das citadas · Instrucçõe::l, e 
assim pois, sem a mençao rie outras nullidades allegadas, 
fica revogado o despacho a que se deu provimento. 

<<Belém, 10, de Outubro de 1876.-Jansen Fer1·eira, Presi-
dente . - Buarque de Lima.-Pattla Pessoa.-Delfino Cavalcante, 
vencido. >> 

No mesmo _dia lO de Outubro de l8i6 essa mesma 
Relação se pronunciou n egando provimento ao recurso 
ex-officio do Juiz de Direito que considera v a valida a 
mesrna qualificação ultimada pela junta municipal. 

Eis o Acordao : 
« Acordao em Relacão, etc. Que vistos, relatados os 

autos, feito o sorteio nà fórma da Lei, negam provimento 
ao recurso, para confirmar, como confirmam a sentença 
recorrida, menos na parte em que exclue os 17 cidadã.os 
incluídos, que a j1mta. municipal incluía e a que se refere 
a s entença em sua segunda parte. 

« B'llém, lO de Outubro de 1816.-Jansen Ferreira, Pre-
sidente.-Uchôa. -Buarque de Lima:-Delfino Cavalcante. " 

Ainda se reproduziram os mesmos recursos, quer quanto 
aos trab&. lhos da junta parochial, quer quanto aos da junta 
municip al, e a mes ma Relação, ainda tomou conhecimento · 
delles, e em 14 de Novembro do mesmo anno resolveu pelo 
Acordao que passo a lê r : 

« Acordao em Relaçi1o, etc . Que feito a sorteio na 
fórma da Lei, vistos, expostos e relatados os autos nao 
tomam conhecimento do presente recurso, não pelas razões 
contidas no despacho recorrido, mas porque se acha pre-
judicado pela decisão proferida em Acordao de lO de Ou-
tubro ultimo qttando julgou valida a q1wli{icação da junta 
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mnnicipal de Nossa Senhora da Conceiçi1o üe Manaos, a 
que tambem comprehende o dito recurso. 

«Belém, 14 de Novembro de 1876. -Jansen Ferreira, Pre-
sidente. - Delfino Cavalcante . - Ribeiro Folha. - Uchôa . ll 

Assim se achavam as ca usas, e ainda no domínio dos 
COtlServa,cloreS, quando Se prOCP.deu á eleiçfio g·eral para a 
Camara qne devia funccionar em Janeiro de 1877. 

Dessa mesma qualifi~açã.o de 1876 se serviram os 
m esmos conservadores para essa eleiçao ; e apparecen d0 
no collegio da capital um protesto, allegando se nullidade 
dessa qualificação , foi o protesto repellido . . 

Desse modo veio a eleiçao da capital do Amazonas_ 
para esta Camara. Estudada então a materia, a respectiva 
commissao, a despeito dos esfo rços, e voto em separado do 
Sr. Conego Siqueira Mendes, qu e não pôde soffrel' que o 
distincto liberal o Sr. Dr. Antonio José Moreira tivesse 
sido eleito, como regularmente foi, votn em separado cujo 
fim era annullar a eleiçao e sob o unico fundamento de ter 
sido a qualificação annullada pela Relaçcio e pelo 1. o dos A cor-
dãos que acabei de ler, deu o seguinte parece!': 

(( Coltegio da Capital.- Na parochia de Manaos o pro-
cesso e!Aitoral correu regularmente. Quanto, · porém, aGI. 
processo ele qualificaçao, foram apresentados á commissão_ 
dons Acordãos da Relaçao da mesma data (lO ele Outubt·o), 
um ammltando os trab2lho.ç da junta parochial ele Manáos, 
outro julgando valido os · trabúlhas da junta nmnicipal em sua 
primeira reunião, quanto a mesma pa rochia de Manaos . 

(( A relaçao peoferio ainda um terceiro Acordao ·em 
data de 14 de Novembro, sobre um recurso d0 nnllidade 
dos_ trab alhos da junta municipal em sua segunda reunião, 
decidindo que · não , tomava conhecimento elo rec urso, nfio 
pelas razões do Juiz ele Direíto, mas porque estava prejudi-
cado pela decisão proferida em Acordao de lO de Outubro, 
j~dgando valida a qu.alificação da junta municip:xl de . Jl1anríos. 

(( A cornrnissao, depois de considerada a materia, cun-
veio em que os Acord[Los eram contraditarias e que as de-
cisões que julgavam va lida a qualificação deviam prevalecer sobre 
a que anmLllava a mesma qualificação, se bem que os seus 
membros variassem nas razões de- decidir . 

(( A commissao não considerou procedente a arguição 
de na o estar concluida a qualificação no rn nnicip io ele 
Manáos ao tempo da eleição, porque pa tentea-se o con-
trario dos recursos interpostos e. j-ulga'dos pelos Acorclãos · 
referidos. ll 
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E conciuio uo seguinte modo : 
« Que Bejam approvadas as eleiçCies de Manáos. >> 
Esse parecer foi assignado por distinctos conservado1·es 

os Srs. Andrade Figueira, A. J. Henriques, P. Affonso, 
João Mendes, Corrêa de Oliveira (com restricçãq), Dr. A 
Teixeira da Rocha. 

Esse parecer foi suj eito á apreciacão desta Augusta 
Camara em ' 23 . de Janeiro ele 1877, co ;no se verifica dos 
Annaes, e foi approvado, sendo rejeitado o voto em sepa-
rado do Sr. Co nego Siqueira Mendes. 

A qualificação de 1876, em Manáos, ficou firmada e 
pelo juizo, nilo só o mais competente, como o unico que 
na mate ria é definitivo e irrevogavel. A Camara dos · De-
putados, no uso de sna ·soberania, na verificação dos po-
deres de se us membros, confirmara expressamente essa 
qualificaçilo: nenhuma outra autoridade podia de qual-
quer modo in va lidal-a (Apoiados). 

Nestas condtcões se ach a varil as co usas. 
Entretanto, o ·entilo Presidente da província Sr. Dr. Agesi-

láo, que succedeu ao Sr .. Jacy Monteiro, procurava por 
todos os modos privar os liberaes, eleitos Vereadores e 
Juizes de Paz, ele tomarem posse de seus cargos . Para 
isso mandou ainda intentar um novo recurso para o Juiz 
de Direito, contando que este o satisfizesse; pois embora 
extemporaneo fosse tal recurso, o des pacho sempre lhe · 
serviria para cohonest.ar o procedimento a que se tinha 
disposto. 

O Jui~ de Direito; porém, não correspondendo a taes 
esperanças do Presidente, o surprendeu com uma decisão 
favoravel á eleiçao, concluindo, depois de longos conside-
randos, do seguinte modo : 

« Por todo o expendido julgo improcedente Q reclll'so, 
e approvadas as eleicões de Juizes de Paz 2 Vereadores 
da Camara Municipal· desta cidarle . Manáos, 19 .de Junho 
de 1877.- Francisco , de Paula Lins diJs Guima1·ães Peixoto. » 

O Sr. Dr. Agesiláo , porém, não perdeu de todo a es-
perança . 

Provocar ainda um novo Acó rdão ela Relacão do Pará 
para annullar essa eleicão. sob o fundamento de nullidade 
de q ualificaçao, sem quê ' p.reviamente se entendesse com os 
respec tiv os Juizes, e quando . essa Relaçao h a via resolvido 
já pela vali dade da mesma qualificação, seria por demais 
arriscado. ' 

Nesta conjunctura, o que pensa a Carnara que fez esse 
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Presidente'? Soccori·eu-se de meios tortuosos e indecentes: 
tratou de ageitar um Acordao dessa Relaç~o, prevaleceu-se 
de sua posição, e proseg·uio. Sabia esse Presidente que a 
Relação era por demais ductil em màteria política, e para 
servir aos amigos políticos : tratava-se de interesses de . 
conservadores e era facil de obter della ainda o mais 
iníquo despacho político contra os liberaes. 

O SR. CoSTA AzEVEDO :-Apoiado. 
O SR. MEIRA ·DÊ VASCONCELLOS:- Ha excepções honrosas 

nessa Relacão. 
O SR. ·~3A:LDANHA ·MARINHO:- Não duvido reconhecei-o. 
O Sr. Agesiláo procurou um empenho pa·ra essa Re-

lação, e o encontrou no se u collega, Presidente do Pará. 
A este dirigia urna celebre carta, que já tem sido publi-
cada na imprensa, mas que eu agora vou ler, para que 
fique estampado nos Annaes do Parlamento esse monumento 
de decadencia moral, esse parto estupendo da mais infeliz 
das covardias. Attenda a Camara : 

<< Manáos, 25 de Junho de 1877.- Exm. Collega e 
Amig·o Dr. Bandeira -O Sr. Ministro do Imperio, devoí-
vendo em J8 de Abril os papeis relativos á famosa questão 
das eleições municipaes desta capital, autoris01.~-me por aviso 
da mesma data, a ·resolvêl-a como me parece.r mais ele acôrdo 
com a legislaçílo em vigor. >> 

Note a Camara que é esse o Aviso que o nobre Sr . Can-
dido Mendes disse no Senado que . não existia, accrescen-
tando que o Vice-Presidente do Amazonas, citando-o, men-
tira ! (Cantinua a leitto·a) : · 

« Não tenho até o presente cumprido esta ordem do 
Go verno Geral, porq ue affectando essa questão, como eleve preve-r, 
os interesses mais vitaes do partido conservador da prov·incia, já 
sacrificados em sua quasi totalidade pela perda das ul timas 
eleições gentes, parec8u-me que era de boa poli tica e de 
bom conselho aguardar que se apresentasse a occasião mais 
opport1nw pa1·a profer-ir minha decisão. 

« E neste proprosi to estava, consuvando em silencio todos 
os papeis r elativos á m~>sma questão, quando ve io sur-
prenclei·-me um acto irreftecticlo e extempomneo do Juiz 
de. Dir-eito da comarca, que eu não posso deixae de at.-
tribuir mais á má,. fé do mesmo Juiz do que á ig-norancia, 
apezar de saber que esta é grande, pois ele ha muito o 
conheço de. perto. 

« Este acto do Juiz de Direito com see illeg·al e nullo, 
segundo penso, não clez:xa de vir crear ser·ios emba?·aços ao me1·~ 
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procedimento fnturo em consequencia de envolver de novo na 
.questão 'ú?n Poder distincto e indeprmdente, que já se · tinha ar-
redado delta com a posição assnrnida pela administração no tempo 
do meu antecessor . 

c< O Juiz de Direito nada mais, nad a menos fez elo que . 
declarar validas por sentença essas eleições q uestionaclas, 
decidindo assim um n egocio que, s8gundo o Aviso ele que 
lhe f a !'lei, tinha ele se1· resot·vido po1· mim. Camquanto tenha 
assentado únpedir po1· todos os meios o~ effeitos dessa sentença 
impertinente e tola . do Dr. Guimarães Peixoto . . . >> 

Tal é a doutrina seguida pelos conse rvadores. Assim 
é que deveriam fallar, e com a necessaria franqueza os 
Srs. Rio Branco, Candido Mendes e os outros, os quaes, 
entretanto, por conveniencias occasionaes, exaltam ag·ora 
com enthusiasrno o Aviso de 4 deste meh, fazendo pomposos 
elogios ao nobi·e Ministro elo Imperio, para melhor o enre-
darem no plano de conveniencia.s pol iticas de seu partido. 

(Cont.inúa a ler) . · 
« ... desejo evitar, sendo possivel, uma serie de clifficul-

dades e complicações que já prevejo, mas cujo alcance con-
fesso qne não posso calcular. 

« Póde o meu collega anxitim· .. rne mnito neste p1·oposito, e 
eu passo a lh e dizet de qtw rno clo. 

« Antes, porém, permitte· me que lhe faça um rapido 
esboço Ja questão, para que fique bem enteirado della em 
todas as suas circumstancias . 

« Detüa sentença do Dr. GuimaJ'ães Peix oto , incompre-
h ensivel e injustificavel, ha aqui qtte,m deseje appellar para a 
Relação · do districto . 

« Nlio me convém porém que interponham tal appellação 
sem saber previamente q·11al será a sorte que o ag1wrda nessse 
Tribunal . 

<< Pócle a Relação negar provimento a essa appellação, 
j ulg·ando valido o acto da Camara ele Silves, e legitima-
mente eleitos os Vereadores e Juizes ele Paz , ele cujos po-
deres se tem du·vidado, e que ainda nao tomaram posse em 
conseqnencia do acto elo Dr . Jacy . 

« Nesta hypothese parece que ficaria prejudicada a de-
cisão aclmin istrati v a da questão, para a qua l o Governo 
Impe1·iat se jtdga tão competente que me atttorisa a proferil-a pelo 
aviso citado, o que seria ele grande inconveniencia, além 
ele outros mo ti vos, porque entrega1·ia estes ca1·gos aos adver-
sa?·ios dn situação que delles se serviriam para criar-lhe mil 
e:n baraços todos os dias. 
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« Por outro lado , a Relação póde dar provimento a essa . 

appellação, julgando logo nulla a aleição questionada, e ; 
nullos todos os actos que a ella se tem seguido, e de que 
lhe . tenho fallado, ordenando ao mesmo tempo que se 
proceda a nova ele i cão. 

~< Nesta hypothese, tal decisão longe de prejudicar, 
favorecia extremamente o Govemo, allivianclo-o de um actci . 
que certamente provocará muitas cemuras, quaesqner 
qu,e sejam as razões que o justifiquem, pelos interesses po-
líticos que com elle cel'tamen te se mallograriam. 

« Estando o collP.ga ao lado desse T1·ibunal, e v·ivendo na 
rna·ior intimidade e hannonia com os seus nwnbros, bem podia, 
q uerP.ndo, sondal-os a tal nspeito para o fim de saber se será 
ou não confi.rinado o acto elo l!t'iz ele Dire1:to e communicar-rne 
reservadamente, para me1t governo Q direcçüo, o resultado de suas 
investigações. 

« E' este o obsequio que lhe peço como amigo e dele-
gado elo mesmo Gabinete, confiando que pelo primeiro 
vapor me escreva dizendo-me com segurança ci' que posso 
esperar da Relação. 

« Não é preciso encarecer-lhe a gravidade do assumpto 
para convencei-o da necessitlade que h a de fazer o collega todos 
os esforços ao seu alcance pare~ obter-se ahi o melhor ·remltaclo 
possivel. 

<< Fico, portanto, aqui, lembrando-lhe uni camente que 
não ha tempo a perder, pois para essas appellações ha, 
como sabe, um. prazo marcado na Lei. 

<< Manifesto-lhe os votos que faç.o pela continuação ele, 
sua preciosa saude, e reitero-lhe as seguranças ele estima 
e consideração com que sou 

· « Seu collega, amigo, obrig·ado e criado ;:tttencioso.-
Agesiláo Pe1·eira da Silva. )) 

E o Sr. Agesiláo, foi feliz nessa smt empreza! Cinco-
enta e sete dias após essa solicitação inqualificavel, o 
Presidente do Amazonas vio coroados os seus esfor cas ! A 
Relação do Para prestou-se a indecente reclamação .ele seu 
partido. Esquecida do seu proprio Acordao que julgara va-
li da a qualificação ele 1876' (em 14 de Novembro desse 
mesmo anno), annnllou a eleição de Juizes de Paz e de 
Vereadores, com um unico fundamento- a nullidade dessa 
mesma qaalificaçüo f 

Essa Relaçao obedecendo ao pedido dv Sr. Ag·esiláo mi-
moseou-o com o seguinte: 

« Acorclão em Relação, etc ., Que vistos, expostos e re-
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latadas, depois do sorteio, estes 'autos de recurso eleitoral, 
em que é Recorrente Josino Elysio de Oliveira Cost.a, e Re-
corrido o Dr. J ui r. de Direito de Manáos, dilo provi meu to 
ao mesmo recurso para o fim de annullarem, como annul-
lam, a eleiçilo de Juizes de Paz e Vereadores . da parochia 
e. município de Manáos ; porquanto servia nessa eleição a quali-
ficação da parochia de ManJas que foi nulta por Acordão de 10 de 
Outubro do anno pa'çsado, e silo pela Le·i eleitoral os trabalhos das 
Juntas parochiaes a base de toda a eleição. 

« Belém, 21 de Agosto de 1877.~ Jansen Ferreira, Pre-
llidente. - Delfino Cavalcante.- Castro Leão.- Buar·qne de Lima. ll 

O que o 'Presidente, Sr . Agesiláo, apezar de autorisado 
pelo Aviso, que o nobre Senador o Sr. Candido Mendes 
qualificou rnentira, mas que era, e é real, como já o provei 
com a leitura que delle fiz, não se animou a fazer, por ser 
a mais cynica das audacias, essa· Relação nilo trepidou eni 
o autorisar ! • 

E emquanto durou a situaçã.o conservadora, foram os 
legitimamente eleitos Juizes de Paz e Vereadores esbulha-
dos dos carg·os para os quaes a escolha popular os desi-
gnára. 

Imperou, portanto, a immoralidade, ficando conculcado o 
direito! ~-

A eleiçilo dos eleitores para a legislatura que começou 
em 1877 foi feita por essa q ualificaçilo. Essa eleição foi 
sujeita a julgamento, e o mais competente, da Camara dos 
Deputados, a qual em sua quasi unanimidade eon:::ervadora, 
a approvou, approvando explícita e terminan~emente a 
mesma qualificaçilo de 1876, e considerando sem effe!to os 
Acord::tos encontrados, que existiam, de lO ele Outubro e 
14 de No vem bro. 

Firmaram a doutrina constante do parecer, que assim 
foi approvado,' os insuspeitos e ' illustrados Srs. Andrada 
Figueira, Antonio José Henriques, Pedro Affonso, João 
Mendes, Dr. Antonio Teixeira da Rocha, e Corrêa ele Oli-
veira, que assignon com restricções, sem as declr.rar como 
vi o a Camara desse mesmo parecer que h a pouco li. 

Os eleitol'es foram reconhecidos pela Camara dos Srs. 
Dep11tados em 1877: o pal'ecer foi dado e approvado em 
Janeiro do mesmo anno. · 

Para que o eleitor seja npprovado e reconhecido, é mister 
qne todos os elementos da eleição que o constituio sejam 
validos e legaes. A approvação do 'eleitor envolve portanto 
e implicitamente a approvação da qualificaçao, e até a da 

' ' 
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eleição de Juizes de Paz, e Camaras que intervém no pro-
cesso eleitoral. De elementos nullos .não poderia resultar 
um~ entidade legal; o que é nullo em se u peincipio já-
.rnars póde ser considerado vallido e de effeito. 

E o que a Camara dos Srs. Deputados declara, no 
ex.er·cicio legitimo de sua soberania, regular e valido não 
póde jámais por outra autoridade see considerado uullo. 

Tal era o estado das causas no Amazonas, quando em 
5 de Janeüo de 1878 a actual situacão recebeu o Porler. 

Nomeado o nobre cidadão, o Sr. Guilherme José Mo-
reira, Vi ce-Presiçlente daquella província, e entrando desde 
logo em exercício da administracão, teve de sol ver gra vis~ 
simas .questões que desde logo s~biram a seu conhecimento. 
En~re ellas avultou a da repre~entação dos legalmente 
eleitos Juizes de Paz e Vereadores de Manáo;:;, que exigiam 
dos Poderes pil blicos cessa cão do esbulho ele que eram 
victimas, e a. effectividade ele seus inconcussos direitos. 

S. Ex. conhecia de perto a qu estão , t inha acompa-
nhado ' todo o üesen vol vrmento do plano immoral de seu 

' anteces~o r, e foi fo1·çado ·a decidir entre uma deli beração 
desta Camaea, dad <t em acto da sua indisp ut:wel soberania 
e esse Acordão posterior, em contraposição aqnella soberana 
dRliberacão. 

Neniium administrador· sensato, ind epe ndente e severo 
hesitaria neste caso. 

O illu stre Vice-Presidente cumpTio o seu de ver- abra-
çou-se com a cleci;;ão desta Camfl.ra, e não fez caso elo imrnor·al 
A.cordão. Comprahencle 11 que a mesma qualificação não podia, 
ao mesmo tempo, ter validade e ser nulla: valida para a 
eleição de eleitores, e nulla . paea a de Juizes de Paz e 
Vereadores; comprehendeu q.ue em mister espancar a cor-
rupçilo, até entrLo osteatada, para da1· victoeia á just iça e 
ao direito. Es'Je illustl'e e digno Vice-Presiclente expedia 
portanto, a portaria que vou ler ; 

cc O Vice-Presidente ela província, em cumprimento elo 
Aviso ex'pedido pelo Ministet·i·o do Imperio sob n: 504, de 
18 - de A.bl'il de 1877; considerando que as eleiçoes são 
feitas segundo a qualificacão organisacia pela junta mu-
nici pai, conforme o Art. 60 das Instmcções que ba ixaram 
com o Decreto n. 6097, e § ll n. l Art. l.• da Lei de 
20 de Outubro de 1865 ; considerando que a qualifi cação 
feita pela junta municipal desta Capital foi approvada 
pelos Ac ordttos da Relacão do districto, de lO ele 0Lttubr·o e 
14 de Novembro . de . 1S76; considerando que, em virtude 
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dos ditos Acordãos a Camara dos Srs. Deputados julgou · 
valida a eleição dos eleitores feita pela mesma qualificação, 
e reconheceu como legítimos os Deputados por elles ele itos ; 
considerando que a qualificação, pela qual se fez a eleição 
de Vereadores e Jui7.es de Paz foi ~L mesma pela qual se 
fez a de eleito1·es ; considerando que a decisão elo Poder 
legislativo não póde ser nullificada por actos do Poder ju-
diciario de data posterior, e contraditarias comsigo mesmo, 
sem cahi t·-se no absurdo de considerar-se valida a qualifi-
cação para a eleição de eleitores, e n ulla para a de J n i zes 
de Paz e Vereadores ; considerando que o Acordão de 21 
de Agosto de 1877 é injuridico, n ão só por achar-se em 
flagrante contra.diccão com os de lO de Outubro e 14 de 
Novembro de 1876,· como tambem por contrario ao disposto 
no Art. 146 das I nstrucções citadas, que apenas permittem 
sejam declaradas nullas as eleições de Vereadores e Juizes 
de Paz, quando verificar-se alguns dos moti~os expressa-

- mente mencionados no Art . 86, § 1. 0 das Instrucções, que 
tenham applicação a essas eleições ou quando h ouver ·prova 
plena de fraudfl, que prejudique o resultado da eleição , 
hypotheses que se nrw deram, nem constam no mencionado 
Acordão de 21 de Agosto; co nsiderando que os Vereadores 
e Juizes de Paz ult imamente eleitos estão na posse legal 
de seus diplomas, e que vedar-lhes o exercício dos cargos 
populares é um .:1ttentado contra os .seus direitos políticos, 
de ordem mais elevada qne os civis; clete rmina que a Ca-
mara. Municipal desta Capital do quatriennio findo, de 
conformidade com a Lei de 1.• de Outubro de 1828, e Aviso 
de 7 de J aneiro de 1858, dê incontinente posse aos Verea-
dores e Juizes de Paz novamente eleitos. 

<< Communique-se. 
<< Palacio da Presidencia do Amazonas , 2 de Março de 

1878 . - Gtlilhe1·me J osé llf orei?·a. >> 
Expedida essa portaria, o nobre Vice-Presidente deu 

immed iatamente conhecimento de se u acto ao Governo, o 
qual até o presente nada respondeu !· 

Em boa regra administrativa, e tratando-se ele materia 
tanto mais momentosa qu anto um a eleiçao geral ia .ser 
fe ita, e se duvida houvesse sobre a qualificação, , devia op-
portunamente ser resolvida, a a.pprovaçao tacita estava 
dada. 

O SR. CoSTA AzEVEDo : - Apoiado . 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Permitta-me, porém, Sr. 

Pres idente, uma observação. E' estranhavel que, tratando-
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se de materia tão gTave, e que devia influir em u ma efei-
ção g·eral, visto ter sidp dissol viela a Camara dos Dep u-
t ados , o Governo ass im se consel'vasse silencioso, e quem 
sabe se não para decidir-se pró ou contra, conforme a 
marcha dos n egocias 9 determinasse, e conviesse o in te-
resse occasional ! 

Entretanto a boa estrella. desse nobre Vice-Presidente, 
ou antes a propria moralidade de seu procedimento , lhe 
proporcionou o mais espleudido triumpho. 

Uma deu uncia, pelos chefes consel'vadores do Amazo-
n as, foi levada contra elle ao Supremo Tribunal de J ustiya. 
Accusaram-o por prevaricação, excesso e· ablLSO de poder, funda-
dos nessa portaria que ha pouco li . A prevaricação, con-
forme a denuncia, que aqui t en ho prese nte e que deixo 
de ler por longa que é ella, consistia em attentadó contra um 
Pode r independente (note bem a Camara) , e o attentado era o de 
não ter tomado em consideracão esses Acordãos da ReJa-
cão do Pará. · 
· A denuncia se reduzia ao facto de ter o nobre Vice-

Presidente mandado empossar os Vereadores e Juizes de 
Paz, considerando . válida a qualificação de 18'76, .i ulg-ada 

, reg·ular pela Camara dos Deputados , e nulla por decisão 
posterior daquella Relação . O jogo do Poder judicim·io inde -

. pendente, para assim dar força de julgado áquelles Acor-
dãos , foi habilmente empregado . 

A qu estão, portanto, foi levada nos mais exp lícito s 
termos ao mp,is competente dos Poderes para j ulgal- a . 

O Vice-Presiuente foi ouvido, e defendeu-se cabalmente, 
mostrando o nenhum valor de taes Accordão:l e a nenhu~ 
ma obrigação delle, como Presidente da p1·ovincia, para 
respeital-os. Collocou o negocio em seus devidos termos-
tudo era administrativo e nada havia rigorosamente de 
j udiciario. 

O Venerando Tribunal; dando o devido valor ás func-
çoes qu e a Lei eleitoral commette a alguns agentes doPo -
der judiciario e não ao Poder judiciario , considerando, e bem , 
que os direitos polí ticos do cidadão não devem ficar expos-
tos aos ,caprichos par tida rios de quem quer qu e tenha de 
decidir as duvidas administrativas occurren tes em processo 
eleitoral , resolveu, com sabedoria, e co!ll os mais solidos 
fundamentos jurídicos, do modo que a Camara vai ouvir 
pela le itura do venerando Acordão do mais alto dos nossos 
Tribunaes de Justiça, o qual certamente não malbarataria 
as legitimas funcções do Poder que representa, como não 
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admittiria. e não admittio, faculdades que constitucional-
mente não lhe cabem. 

Eis o Acordão do Supremo Tribunal: attenda-o a Ca-
m ara, porque resolve sabiame nte a questão principal : 

«Vistos e relatados eetes autos de denuncia entre partes, 
denunciantes Clementino José P ereira Guimarães e outro, 
e denunciado Guilherme José Moreira 2.• Vice-Pee.sidente 
da província do Am azonas : julgam improcedente a de-
nun cia, porq uan to os factos aeguidos ao denunciado, como 
infracções de Lei e abuso de Podee .ção actos praticados no le-
gitimo e:urcicio de suas attribtLições, fundados em moti vos de ordem 
e interesse publico, como comp1·idamente demonstrou o dito 
den unciado em sua r esposta a fls. e provou c-om os doeu-
meu tos que a instruíram; e aos deu u ncialltes condemnam 
n as cus tas . 

« Rio de Jan~ieo, 1 de Março de 1879. - Vasconcellos, 
Presidente. - r1lbwzuerrzue, Relator.- Vatdetaro.-Costa Pinto.-
Sitva Guimarães.>> 

Vê, Se. Presidente, que sobre es ta questão está ·dada a 
ultima e a mais competente palavra. 

E ntretanto o acto elo nobre Vice-Presidente do Ama-
zonas ainda merecen nova approvaçã.o . 

Esti:l. augusta Camara, na ultima verificação de poderes 
dos Dep utados daqu ella província, m anteve a mesma quali-
ficação .ele 1876 e reconheceu legí timos os Juizes de Paz e 
Vereadores, aos quaes o nob re Vice-Presidente m ando u dar 
exercício, a despeito elas encontradas e repugnantes deci-
sões da Relação do Pará. O rec0nhecimento dos diplomas 
meu e do meu nobt·e e digno collega o St·. Costa Azevedo, 
se traduz em franca e positiva approvação do pr ocedimento 
daquelle nobre Vive-Presidente . 

O SR . CosTA AzEVEDO : -Apoiado. 
O SR . SALDANHA MARINHO : -Os Juízes ele Paz que pre-

sidiram á e leição , os Veeeadores que procederam á apu-
raçfi.o e nos mandamm diplo mas , a qualificação que servia 
á n0ssa eleição, é tudo originado da por tuia do Lob re 
Vice-Presidente, a qual eotretan~o no Senado foi qualifi-
cada de audaciosa, qua ndo não é senão muito legi tima, e 
nas faculdades administrativas do Presidente da prov íncia, 
como bem disse . o Snpremo Tribunal de Justiça. 

E xpostos , portanto os fac tos como eu acabo de expôr, 
em vista de duas dec isões da 0amara dos Deputados, e do 
Aronlão do Supremo Tribunal de Justtça, o que resta ao 
Gov~rno fazer em relação ao Amazonas ~ 
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Nada absolutamente. 
Póde o acto do Vice-Presidente do Amazonas ser es-

tranhado ou reprovado ainda pelo Governo ? 
Não absolutamente. · 
Se o nobre Ministro elo Imperio tivesse de sua secre-

taria as necessarias infot·maçoes do que ha occorrido re-
lativamente ás questões que se prendem l30 seu A viso ele 
4 deste mez, S. Ex. ::tão hesitaria em declarar ao Senado 
que a questão estava finda, e que a decii::i'io do Vice-
,Presiclente estava reconhecida como regular e é plenamente 
exequivel. . 

Parece-me Sr. Presidente, que tenho satisfeito o en-
cargo que tomei quanto ao nobre Vice-Presidente do Ama-
zonas ; parece-me que tenho demonstrado que a dou trina 
contida no referido A visu, ape7.?r da generalidade em que 
se acha concebida, é inapplicavel ao: que occorreu naquella 
província. 

Apezar de meu ' estado de saude, a ela quasi impossi-
bilidade em que me acho de continuar a falhÍr, soú for-
çado, por defe rencia a alguns clistinctos e nobre s collegas 
a me occupar ainclo, de um ponto, que direi principal nesta 
materia. · 

Eu disse que esta Camar:t, soberana na verificação de 
poJeres ele seus membros, tinha plena e ampla faculdade 
de resolver, como em sua sabedoria entendesse, as questões 
eleitoraes que lhe fossem sujeitas, e sem subordinação a 
qualquer . jnizo ou autoridade . 

Eu disse que os acto·s praticados no processo eleitoral, 
embora por agentes elo Poder jucliciario, não são nem 
P?clem ser elevados a categoria ele actos ou f'Jncções desse 
Poder, porquanto todos esses actos são propriamente acl-
ministrati vos. 

O Sa. AuGUSTO FRANÇA: -Iss · não é materia adminis-
trativa. 

0 SR. SALDANHA MARINHO: -Conforme o modo ele apre-
ciar. Creio que jlll'idicamente não qualifico mal. 

Começemo;: pelos actos des~a Camara na verificação de 
podAres ele seu.s membros. 

Na fórma elo Art. 21 ela Constituiçfta, a Camara, na 
verificação ele poderes de seus membros, suborclina-se, 
quanto ao processo , sómente ao seu regimento, que, como 
é sab~clo, é simples Lei interna o!'ganisada, revoga vel, ou 
al~eravel sómente pela me>;ma Camara. Verificar é fiscalisar 
(como bem diz Pimenta Bueno), e nisso a Camara exerce 
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anto ridàde plena e exclusiva . E' por esse meio que a Ca-
mara chega a condemnar as violencias, a pronunciar as 
nullidades coinmettidas, e a pureza da eleição. Esse direito 
é exercido sem correctivo : ha nelle exercício de plena so-
berania. 

Uma vez pronunciado o juizo da Camara sobre uma 
qualquer das formulas da . eleiçilo, ne:o.huma autoridade 
póde alterar ou decidir em contrario. 

E' assim que desde que a Camara na verificação de 
poderes, e na franca e livre comprehensilo de sua attri-
buiç~u, da como · valida, por exemplo, uma qualificaçilo, o 
que a me:::ma Camara faz sem embarg·o de qualquer jui7.o 
anterior, nenhuma autoridade póde posteriormente pronun-
ciar nullidade contra essa mesma qualifi.caçilo. O contrario 
seria a anarcliia. 

UM SR. DEPUTADO: - Sem duvida. As Re lações nada po--
dem fazer depois que a Camara tem-se pronunciado. 

O SR. PRESIDENTE: - Devo ponderar ao nobre Depu-
tado que o tempo marcado para a primeira parte da or-
dem do dia esta esgotado. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Deixarei de continuar se 
V. Ex. ordena; sabe o quanto lhe sou obediente; mas, 
q nem, como eu h a tres dias, soffre com resignação que 
seja preterido, emquanto se consome o tempo em referencia 
a Presidentes decahidos, pãt·ece- mc que devo merecer al-
guma benevolencia ; mas eu pedieei a V. Ex. que consulte 
a casa se me permitte continuar; nilo quero deixai-o sob 
o peso de uma responsabilidade tão grave. 

O SR. PRESIDENTE: - Para o nobre Deputado terminar 
o seu discurso creio que não é necessario consultar a 
casa. (;ipoiados). 
. O SR AuGUSTO FRANÇA: - 0 que eu quero é ouvir a . 

opinião do nobre Deputado sobre a dout rina. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- E eu terêi muito prazer 

em satisfazel-o como pader ; e até nutro a veleidade de 
suppôr que chegaremos a acôrrlo. 

o SR. AUGUSTO FRANÇA:~- I:<;u esto u em divergencia. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Paciencia. 
A convicçao do que sustento me anima a proseguir 

sem receio. 
Sr. Presidente, se V. Ex. consente que continue, 

eu farei por abreviar o mais possível o que tenho a dizer, 
mesmo, porque, o meu estado de saude não me permitte 
along·ar-me. 
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O SR. PRESIDENTE:- Eu não posso retirar a palavra 
ao nobre Depu.tado,· tanto mais que está na ot'dem do dia 
a ap resentação elo seu requerimento; mas como a Ol'clem 
do dia está dividida em duas pa t'tel'l, era do llleU dever 
preven ir ao nobre Deputado. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Proseg·uindo, Sr. Presidente, 
p ergunto: póde á Relação annullar a qualificação que 
está reconhecida valida pela Camara elos Srs. Depu tados'? 
Supponho que nínguem deixa de concordar commigo na · 
resposta pela neg-a ti v a (111 uitos apoiados). ' 

Os poderes que a Constituição pol ítica do Imperio dá 
a esta Augusta Camara na verificação dos poderes de seus 
m embros não tem limites traçados em lei (Apoiados). 

o SR. AUGUSTO FFANÇA :-Não apoiado. Peço a palavra. 
O SR. SALDANHA MARINHO : -E' ponto essencial, e em 

que discordamos, o que muito sinto. 
Nem a Constituição, nem Lei alguma traca limites á 

acçrro da Camara q uanclo, com soberania ampla·, verifica 
os poderes de seus membros.. ' 

O SR. AuGusTo FRANÇA: -Não apoiado. 
O SR. BuARQUE DE MACEDO : - A verificacrto de po"d·eres · 

não t em nada com as qualificações. · 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Como é que V. Ex. póde abs-

trahir das qualificações quando trata da validade de eleição '? ! 
O SR. BUARQUE DE MACEDO:- Certamente. 
O SR. CosTA AzEVEDO:- Essa é boa! 
O SR. BuARQUE DE MACEDO:- Está expreso na Lei. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -Qual ex presso em Lei'? 

Entendam a Lei como ella deve se r entendida . 
. E S. Ex. tem um bom exemplo em contrario de sua 

actual proposiçao, S. Ex. allegou, ern parecer em se parado 
contra nós, todas as Leis que entendeu necessarin a seu 
fim, e a Camara não fez ·caso disso, e reconhece u-nos, a · 
mim e ao meu nobre collega , legitimas Deputados pelo 
Amazonas. · 

O 8u. BuARQUE DE MACEDO:- Sao causas clistinctas. 
O SR. SALDANHA MARINHO: -N~io são clistinctas, são se-

m elhantes. Quem quizet· limitar a acção da Carnara unica-
m ente ao reconhecimento ele· seus membros, deixando que os 
diversos elementos que constit1 1em a eleição, se desgarrem 
e fiquem sujeitos a outl'G juizo, cheg·ará ao absnrdo. Te-
r emos por exemplo qualificações validas para eleiçrto 'ele 
Deputados, e as mesm as qualificações. nullus para a eleição 
de Camaras Municipaes e Juizes de Paz (Apartes). 

23 
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Emquanto à opinião contraria fôr excavar theorias para 
poder manter-se·, eu .me limita rei á pratica seguida sempre 
e in variavelmente, a qual attcsta de modo irrecusavel, que 
tudo quanto concerne ao processo eleitoral, e é submettido 
á Camara na verificação de poderes, uca Sl!jeit o á decisão 
da mesma Camara, qualquer que ella sej a. 

O SR . BELFORT DuARTE:- Nilo pódem julgar contra a 
Lei. A q ualificaçilo adaptada e reconhecida pela Camara, 
vale como Lei. 

O SR . H oRTA DE ARAUJO: - Então deve valer para o Se-
nado tambem. · 

O SR. SALDANHA MARINHO:- V. E:Jt. traz o exemplo elo 
Senado que acaba de estabelecer urna pratica nova e aliás 
perigosa, de encarregar-se · e.lle mesmo de organisar a lista 
qu e tem de ser submettida á corô:1 para a escolha . • 

O SR. BuARQUE DE MACEDO : -Dá um aparte. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Comprehendo -o perfeita -

mente . V . Ex . nada mais pret~ncle do que não divergir 
h oje do que já sustentou contra nó.:; na eleição do Amazonas. 
Mes mo por isso nüo estranho que V. Ex.. agora tenha opiniüo 
diversa da minha . · 

O SR. BuARQUE de MACEDO :- Quanto á verificação de 
podere.:; a Camara é inteiramente soberana; mas nilo vai 
até ao ponto de in tervir nas qualificações . 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Entendamo-nos. A Camat·a 
dos Deputados nilo in tervem em ac to algum do processo 
eleito!'al, mas tem o direito e amplo de co nhecer de todos 
quantos concorrem para a efe içã.o elos Deputados. · E d~sde 
que a bas.e desta eleição é a qualificação , é inclispntavel 
o direito ela Camara ele decidir, se silo ellas ou niJo validas, 
pa ra conhecer e verificar se o Deputado está ou nilO re-
gularmente eleito. 

E depois de set· esse acto · preparatorio (a q ualíficaçilo) 
saucciona.J.o como valido pela Camat·a, qual o juito on a u -
toridade que póJ.e julgar-se competente para clerogar essa 
sanccao '? 

No . processo eleitoral, todo, indubitavelmente ad·11inis-
trativo, tem sido em todas as Leis, eonstitn iüos di versos 
apreciaJ.ores e r eguladores, ém certa gra:daçao até a Camara 
dos Deputados . Emquanto as decisões de qualquer elos subal -
t em::.>s -pouem ser muditicadas, a lteraias ou revogadas, o 
que a ·camara resolve, ua mate ria ele que nos occuJ.Jamos 
é irrevogavel. Sustento, portanto, que em materia eleitoral 
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só ha um julgado definitivo e de e:ffectivo meri to , que é o juizo , 
da Camara. 

Quanto aos limites que ag-ora, com pasmo, vejo que se 
pretende descobrie no exercício da soberania da Camara na 
verificação dos poderes de seus membros, admira-me tanto 
isto, que se pe!'corrermos os nossos annaes parlamentares 
veremos que in numeras vezes a Camara ·tem feito do preto 
branco e do quadrado redondo, e ainda não lembrou a 
nenhum dos nossos homens de Estado, ou simples h omens 
políticos, um meio qualquer de corrig-ir a Camara. E porque'? 
Sem duvida porque ninguem conhece o co~rectivo, e nem 
este exi ste. 

Não é, portanto, urna proposição aventurosa, a de que 
a Camara exerce plena soberania e sem limites na verifi-

, cação elA poderes ele seus membros. 
Tratarei ag-ora ela minha ul tima proposição, que vem 

a ser: qu e os actos praticados por agentes ou funccionarios 
elo Poder judiciario, no p rocesso eleitoral, não tem nem 
te rão jámais o caracter de funcç.ües judiciarias; não ::;ão 
actos revestidos do necessario cunho de indepenclencia, e 
não deixam ele esta r sujeitos á revogação, ás cens uras e 
,correcçües que lhes imprimam os poderes constituídos do 
Estado. 

O Podet· judicial fo i , pela Coustituição, creaclo com a 
misstio sin g- ularíss im a de julgar no crime e no cível, de con-
formidad e com o prescl'ipto nos res pectivos Codigos . A isso 
se limi tam as suas attribuiçües . E' qnanto se deduz do 
Art . 151 da Const ituição política do lmperio. 

E' expresso no Art. 178 ela mesma Ccllls tituição, que é· 
CQ l1S ~itu c ional o que diz respeito aos limi tes e a ttribniçües 
dos poderes p•) liticos; e sent.lo const itucional nã.o pôde ser 
alterado, restringiJo ou ampliado sPnão p or Constituinte, e 
conforme se acha p~:eceitundo nos Arts. 174 e 177 ela mesma 
Constituição. 

Destes principio& se ded uz n ecessariamente um cot·ol-
lario jut·idico e inco ntestavel, isto é-nenhuma Lei ordinaria 
pôde dar ou criar attribuiçüe> ao Poder jucliciaeio, cuja 
missão se acha presct·ipt&, e cuj c1S attribuiçües se acham 
tracarlas na mesma Constituicão. 

·Os commentadores de n~ssa. Constituicã.o são acordes 
na limi taçilo dus encat·gos do Podet· judic(al. 

· O Sr. Pimenta Bueno:- (Direito Publico Brazileiro), assim 
se exprime : 

<< O Poder judiciario deduz seu nome de sua propria 
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missão, ·é elle quem examina a natureza e circumstancias, 
dos factos, ou questões de interesse privado, e as disposições 
das Leis, ou do direito respectivo, e determina, julga, ,de-
clara quaes as relações ,que vigoram entre essas questões . 
e o direito. Sua attribuicão ou missão consiste pois, em co-
nhecer r das contestações "dos direitos ou interesses que se 
suscitam entre os particulares, e em punir os factos crimin0sos 
applicando as Leis C'l:vis e penaes. JJ 

O St·. RodrigLws de Souza, na sua bem elaborada Ana-
lyse da Constituição, expt·ilne em breves termos o que é o 
nosso P odet· judicial ; qu alifica-o, e magistralmente- cc 0rgão 
da vida e ordem privada da sociedade. JJ 

E esta, Sr. Presidente, é a indole, o característico im-
prescindi vel do Poder judicial em todos os Paizes. 

0 '. illustrado Sr. Dr. Dubs, no seu Direito Publico da Con-
federaçao Suissa, diz : 

<< O Poder judicial tem por missüo : 
cc Decidir os pontos de litígio no domínio do direito 

privado (J urisrlicção c i vil). 
<< Pl'oteger o direito contra os attentados Cl'iminosos, e 

punir os crimes (Jurisdicçüo penal). )J 

O illust~·e escl'iptor considera por tal modo essa esphera 
a unica do Poder judicial, que tudo quanto é jurisdicção 
voluntaria qualifica - funcçõr;s accidentaes. 

As questões sobre direitos políticos não se acham de 
certo sob a direcçã.o on jurisdicção do Poder judicial. 

Para que na Belgica as contestações sobre direi tos po-
líticos tivessem alcada nos Tribunaes de Justica foi mister 
que a Constituição. belga o estabelecesse, faze~do-o, porém, 
de um modo muito singular, como se vê de seus Arts. 92 
e 93, 0nde se encontm esta disposiçüo (lê) : 

<<As contestações que teem por objecto direitos civis são 
exclusivamente da alçada dos Trilmnaes: as contestações que 
teem por objecto direitos politicos s~Lo tambem da alçada 
dos Tribunaes salvo as excepções estabelecidas pela Lei. >J 

Nao ha discorclancia, portanto, na apreciação do que 
seja, do que valha e do que póde comprehender o que na 
jurisprudencia política geral se denomina - Poder judicial. 

Quando o Art. 151 da Constituição estabelece que o 
Poder judicial é independente, teaça-lhe em seg-uida o 
campo de acção em q ne esse eminente attributo tem ap-
plicação, isto é, nos seus julg·amentos restring-idos ao crime 
e ao ci vel. 

' É ahi tiÓ que ha julgados . propriamente ditos.- Nesses 



-347-

limites as sentenças judiciaes fazem do preto branco, e do 
quadrado redondo, só nesses limites é esse Poier soberano 
e goza da vantagem de que nf'nhum outro possa· inter vir em 
seus actos. 

Se uma Lei ordinaria designa funccionarios desse Poder 
·para exercerem attribnições estra nh as elas constitucionaes, 
e esses funccionarios as , aceitam e' exercem, nem nesse 
caso, gozam da indepenclencia .consagrada no c i ta do Art. 151 
e nem se constituem jamais no caracter elevado do Poder 
judieiario. Conforme forem as fun cções qne ass im e ex-
traordin ariame nte lhes forem comm etticl:=ts, ficam elles su-: 
borclinados ao que na gerarchia respectiva estiver es tabe-
lecid o. É assim que a Camara dos Deput3.dos, na verifi-
cação ele poderes de seus m embt·os, pócle resolv er contra o 
que as Relações , em m a teria de processo e lei tora!, ti v'erem 
acordado e decidido, e sem que tZontra isso se possa achar 
n erihum correctivo, porquanto a acção ela Camara é sobe-
rana. 

A Camara sabe que é preceito ele h ermenentica jnriri-
dica- que nenhuma Lei ordinaria se pócle entender de modo 
a al terar preceitos constitucionaes, e menos ai ncla a mpl iar 
ou res tringir as funcçoes constitucionaes dos Poderes po-
liti cos: sabe a Camara que não é licito entender a Lei ele 
modo a autorisar uma contraàiccão ou um absur<lo. 

Nesta conformidade, Sr. Pl'e.s idente, é de rig·orosa lo-
gica jurídica confessar, que a Lei ele itoral, que ni:"ta p odia 
altt>rar a Constítuiçi1o na sua paete esse ncialmente consti-
·tucional, não podia tambem elevar a caracter de Poclee ju-
diciario com a precisa independencia e reg·alias de que a 
Lei fundamental cerca o da sua creaefto e nos li mites do 
citado Art. 151, as autoridücles que creo u, para inter vi rem 
e decidieem as questões políticas eleitoraes. 

Dizer-se, portanto, que os actos do.s Juizes de Dieeito 
e elas Relações, peaticados para sol ve r duvidas elo pt·ocessv 
eleitoral, são actos elo Poder judiciario, é um erro palmar, 
·é um a offensa ao nosso direito politico, ô qual nrto co-
nhece poder político se não na sua esph era de acção cons-
titucional. · 

É esta a doutrina q_ue sé deduz do Aconlão do Supre-
mo Tribunal da Justiça, que l}a pouco li. 

E se bem que o nobre Se. Ministro da Justica no que 
disse no Senado sobre a máteria se r efe ri sse apen ;1s á parte 
executaria de um Acordão, ou de decisã.o elo Juiz de Di-
reito em materia eleitoral, todav~a as suas palavras acham-
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se completamente ele acô rdo com a doutrina que sustento, 
senão em tudo na fórma, ele todc absolutamente IlO fundo 
e no terreno dos principias. Disse S. Ex. : 

« Trata se de uma Lei eleitoral, e a Lei eleitoral entra 
na classificação das Leis org-anicas, das Leis de administra-
ção . Ora a quem, po is, compete dar exec ução á alludida 
dispflsição da Lei '? Ao Poder j udiciario '? Não, a Lei não 
lhe dá faculdade .. para tal. >> 

Mais ad ian te disse S. E x. ainda : 
« Não fôra possível incluir nas atteibuições g-eraes do 

P oder judiciario a de executar a dita disposição, porqu~ 
a intlole, a nat1Lreza dn Poder jurlicia1·io destinado a applica1· as 
Leis do direito privado e do crirnin rz l, excl ue uma semelhante 
attribuiçã.o, que só pot· Lei expressa e artificialmente lhe 
poderia competir . >> 

E toda essa arg-umen taçi.Lo foi e::tabelecida para provar 
qu e os Presidentes de província, co mo autoridades supe-
riores administriltivas, teem o direito de apreciar as decisões 
eleitoraes proferidas em Acordi.Los das Relações, e de deixar 
de cumprir as que reputar illeg·aes e nullas . 

É a demonstraçi.Lo a mais cabal de que não se trata 
de acto do P oder j ndicial. 

E porque será hoje judicial, o que h onten1 foi pura e 
simplesmente ad mini.strativo '? 

A índole, a natureza do acto é que firm a a competen.-
cia do Poder a que é elle sujeito. E5sa índole, ess~t natu-
reza n i.Lo variam. Não é a qual idade do Agente a que o 
acto é sn jeito, que determina o valor legal a clas.3ificaçãp 
jurídica, a natureza especial do mesmo acto. 

A mesma acçã.o que v. nova Lei eleitoral deu aos 
Juizes de Direito e ás Relações, era antes exerciua pe-
los Presidentes n as províncias e pelo Go\·erno na Côrte. A 
essas autoridades competia o conhec imento el as qLwlifica-
cõe3 e das eleicões de Vereadores e de Juizes de P az. 
Ninguem se lembt·ou entã.o de dar ás decisões dessas a u-
toridades o caracter de actos judiciarios, on do Poder ju-
dicial. O me.smo que faziam os Presidentes e o Governo 
passou n ser feito pelos Juizes de Direito e pelas Relações . A 
Lei o t•d i naria que estabelece u · e~sa passage m não podia 
amplia r as fun cções do Poder- judicial qu e é materia es-
sencialm ente constituc ional ; e portanto o que fazem h oje 
esses juizes e Rel ações, es tá nas mesmas condições, sim-
plesmente administrativas, em qtle ante riorme nte eram 
considerados esses mesmos a c tos. 
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Sabe-se que a qualificação dos jurados é presidida pe-
,los Juizes de Direito, e entretanto llem por iss o é cons.i-
derado acto do Poder jurliciario, e tanto que delle se dá 
recurso para os President.es de província e para o Go-
verno. 

Não é, pois, a qualidade do funccinnario o que deter-
mina a competencia, e sim it qualidade do acto. 

Tudo quanto não fôr contido no preceito constituciona.l 
em materia ele attribuições, que ningur1m póde ampliar, 
tudo quanto não estiver nos limites do preceito constitu-
cionn.l que marcou a acção e extensão do Poder judicial, 
não pode ser attribuid0 a esse Poder. 

E ' por isto, e por não poder admittir que uma Lei or-
dinaria esteja em antinomia com a Lei .fundamental do 
Estado, que dou á actual Lei eleitorc:l a intelligencia a 
que eleve estar suje i ta, negando ás decisões dos Juizes de 
Direito, e das Reláções o caracter de funcções propria-
mente ditas do Poder jwlicinl ; porque nem elles nem as 
Relações s>.ío Poder j udiciario nessa especialidade ; são ' sim 
tanto agentes administrativos como . e ram os que antes 
exerciam as mesmas attribuições ; e, desde que forem 
ag·entes ... 

O SR. AuGusTo FRANÇA: - Não póde:il ser ag·entes ad-
minis trativos. 

O SR. SALDANHA. MARINHO:- .. . aclmi nistrati vos, estão su-
borclinauos aos superiores, que nessa gerarchia f: e acham 
esta b eleciclos. 

Só assim se explica e .i ustifica q Lwnto no ::tctual Mi -
nisterio se tem praticado, e sempre que se tem . dado, 
desin te lligencias entre os Presidentes e as Relações. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs : - F oi essa a dou trina que 
o nobre Ministro da Justica sustentou no Senado. 

O SR. SALDANHA MARINHO: -E corno tem procedido as 
Relacões do Pará, el e P ernambuco, elo Ceará e ele S. 
Paulo~ 

Nas condições em que nos ach ft mos, e quando o Go-
verno se obstina em manter tal qual está a monstruosa 
Lei eleitoral que ternos; devemos consentir, a inda, que se 
m antenha a intelligencia e rronea que o proprio Aviso ele 
4 de Agosto a utor isa e com a qual os llireitos politicos do 
cidadüo bmzileiro ficam desguarnecidos ele g·arantias, e 
ent1·egues á clisc ripção e a0s caprichos particla rios clé au~ 
tol'iclacles que tanto tem abu sado~ · 

O SR. COSTA AZEVEDO: - Apoiado. 



-350-
O SR. SALDANHA MARINHO : - Havemos de firmar e in-

constitucionalmente uma doutrina como a que combato, e 
quando a ex.periencia já nüs tem severamente ensinado 
que leva até a morte do direito? Cumpre estar acaute-
lado. 

Sabem os meus col legas qu e não me enuncio . deste 
modo por i nteresse prop1·io ; não o tenho. Nem mesmo 
advogo um interesse pnrtidario : pl'OP!lg·no, como sempre, 
por uma idéa de legitimo interesse geral. Pronuncio-me 
p or convicção. 

O SR. AuGusTo FRANÇA : -De certo, é materia consti -
tucional. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- A.nte o procerlimento do 
Gover no r elativamente ao Pará, ao CP-ara e S. Pa ulo, ·o 
Avi so do nobre Ministro do Impe1·io pócle, sem reparo, se r 
observado , dando-se-lh e a extensão q ue os conservadores 
do Senado sustentam e exigem? 

Esse A viso ele 4 de Ag·osto eleve ser reconsiderado : 
abstmia o nobre Ministro elo Imperio da expressão - Po· 
de?· jtLdiciario ; isto o collocará em se rios embaraços . 

A política actnal, subordinada como está a vontnde elo 
nobre Presidente elo Conselho o Sr. Cansansão ele Sin imbú, 
deve, pelo m enos, por h on ra do Gabin ete, ser uniforme . 
Para isso cumpre que S. Ex. imprescindivelmente communi-
que a qualquer cavalheii·o que entre para o Gabinete, o se u 
plano, a sua vontade, ou os seus principias . 

Parece-me que se tem dado nisso um notavel des-
cuido, porque só. ass im se expl icam as contradicções que 
tanto t emos lamentado. 

O SR. GALDINO DAS NEVES :- Communicar o segredo que 
só elle sabe . 

O SR. SALDANHA MARINHO :- O Aviso de que me te -
nho occupado nã.o póde, não deve persistir como se acha 
esc1·ipto. Não é só a contradicção em que se acha com 
repetid os actos autor isados pelo Gabinete, o que deve de-
terminar a sua modificação, é ainda o absurdo a que se 
chegará, observado o mesmo Aviso no rigor de sua re-
dacção . Te1·emos nada menos do que vermos, que uma e a 
mesma qualificaçrro, por exemplo, seja nulla e valida ao 
mesmo tempo ; julgada valida pela Camara na verificação 
dos poderes dos Deputados, e nulla pelos Juizes e Relr. -
çúes r elativamente á ele ição dP. Vereadot·es e Juizes de 
paz . 

O Aviso quer que os Acorclaos das Relar;oes sej am 
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respeitados pelo· Podet· executivo, mas o Governo não tem 
t repidado em tomar conhecimento delles, apreciai-os e 
lançai- os á margem mandando prJceder cmtra o que elles 
decidiram . 

Quem se póde entende t· em tal confusão administra-
t iva? 

UM SR. DEP UTADO :- O Governo não to:na C:Jnhecimento 
de Ac.o rdãos . 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Perdõe-me o nobre cal-
lega: t oma, e tem tomado. 

Como é que se póde declarar que um Acordão da Relação 
é nullo sem apt·ecial-o? Ao passo que se appell ida do 
Poder j udiciario esse a c to, o Governo arvora-se em exe-
cutor, mas executor, que annnlla a sentença ! 

Pam que elevm· em tão alto grá.o o arbítrio e quando 
delle se póde fugir condemoando a absoluta doutrina do 
Aviso e estabelecendo a constitucional e unica racional 
intell igencia da Lei eleitoral ? 

UM SR. DEPUTADO:- O Governo nunca póde dizer que 
o A cordão é nullo. 

·O Sn. SALDANHA MARINHO:- Mas tem dito : veja--se 
para prova, o que se praticou para S. Paulo. Foi repu-
tado nullo um Acorclã.o, e a decisão do Governo é que 
está s ubsistindo alli. 

UM Su. DEPUTADO :- O Govemo o que faz é nã.o dar 
cumprimento ao Acordão. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- E' um modo subtil de 
sahir da difficulclade, mas não satisfaz. 

UM SR. DEPUTADO: - Não annulla porque ·não é P oder 
superior, mas deixa de cumprir o Acordão para cumprir a 
Lei. 

O SR. SALDANHA MAIUNHO :-Logo o Governo consti-
tue-se Juiz elo Acordão . Como é que pócle proferir a con-
demnação elo Acordão, sob o pretexto de que veio tarde, 
sem proferir juizo? 

(T-rocam-se apartes). 
Se os nobres Deputados considemm o Acordão como 

decisão do Poder judicial'io, devem convir que a sentença 
profel'ida não póde set· r evogada s inão por outra sen tença 
e por m eio de r ec urso pura o mesmo Pode 1·. 

Acto elo · Podet· judiciario só póde se r annullaelo por 
acto do mesmo Poder j ud iciario . 

O pt·inci pio da indepen:iencia o exige . Com prehendem 
os nobt·es Deputados os embaraços em que se verão sempre 
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collocados, a não adoptarem a doutrina legitima e constitu-
cional que eu sustento. 

Desde que a autoridade administrativa t em a liberdade 
ele não cum]nir umfL decisão, desapparece desta o caracter 
ele acto elo Poder judiciario ; trillmpha, portanto, a minha 
argumentação. 

Apezar, porém, ele todas estas considerações, apezar 
de termos visto Ministros de todos os partidos resolverem 
e mandarem resolver pelos seus Presidentes questões desta 
ordem, vemos agorn. no Senado o empenho com que os 
chefes conservadores, elogiando o A viso ele 4 de Agosto 
que tanto os contento u sustentam tot1:.ç vir ibus a irrevoga-
biliclacle dos actos que chamam elo Podm· judicial, e a im-
possibilidade ela adminis~raçã.o publica de corrigil -os. Elles 
teem razão : os interesses de sua política nã.o soffrem co m 
a sua paradoxal doutrina. 

Como se crem·am as Relações elo Imp erio ? Como foram 
ellas organisadas quanto ao seu pessoal? 

Todas as Relações foram preenchidas, em geral, com 
"conservadores extrenuos par ticlarios: exemplo, a Relação do 
Pará. A maior parte elos Juizes de Direito foram de escolha 
conservadora. Mesmo acualmente o nobre Ministro ela Justiça 
tem Tespeit'ado o direito dos conservadores e os tem despa-
chado. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS : -- Para a minha pro-
víncia já despachou elous, h avenflO tres vagas. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Portanto, a ser observado 
o Avi3o de 4 de Agosto como elle está lan çado ; armado 
assim um dos· partidos, com Juizes e R.elnçõ3S, qu e g·aran-
tia resta do direito político aos dema is cidadã.os! quem a 
não ser do gremio pó ele dizer que tem vida política neste Irnperio? 

Senhores, é preciso que tenham os b em r.m memoria 
que se trata de direito político ; e quado se trata ele di-
reito político cumpre estudar acuradarnente as condições 
do Paiz e prol'êl-o de , meios de ncção, qu e em g·eral, a 
t odos · possam garar1 ti r. Por ora apenas vemos a guerra 
de emboscada entre os partidos militantes. Nuo se tmta do 
beneficio geral do Paiz ; o egoierno impera, e o egoísmo 
é sempre de urna per versidade inaudita. 

Ainda me pm·mittira a Cnmara que eu faça algumas 
considerações sobr e os negocias peculiares da província do 
Am azo nas, pois qu e cumpre deixar consig-nado o menos preço 
com que o Govern:J a tem tratado. 

O Vice-Presidente, o hon\·ado Sr. Guilherme José Moreira, 
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ímmedíatamente que tomou a deliberação constante de sua 
portaria de 2 de Maio, communicou-a ao Governo Imperial e 
pedia urgente solução. Por mais que nos esforçassemos para 
obter do Governo, ao menos resposta ao Vice-Presidente, 
nada conseguimos . O Governo guardou profundo silencio ! 

Emquanto se occupava de S. Paulo, do Pará, do Ceará, 
etc. o Amazonas ficou esq necido ! 

Os .Juizes de Paz mandados servir pol' aquella portaria 
entrara.m em exercício. Não houve nem protes to dos con-
servadol'E;JS. Só na ultima eleição os Juizes do quatriennio 
findo appareceram para p"!rturbal-a; e o fizeram animados 
pelo silencio do Governo! ' 

Esses Juiz es , já sem exercício, ampara(los pela Relação 
do Pará, reapparecendo na época da eleição, aparentaram 
um a continuação de exercício, e ficou o Amazonas com du-
plicata dessas aut~ridades ! 

E o Governo se conserva silencioso ! 
V. Ex. sl1be que as causas jndiciaes depe_ndem para 

sua validade do preparo prév io conciliatorio, V. Ex . sabe 
que a nullidacle da conciliação traz a. nullidade completa 
do processo contencioso. Conhece a Camara a disposição 
em que se acha a Relação elo Pará, cujo clistricto abl'ange 
o Amazonas, e comp l'eh enclerá a situação falsa , e perigosa 
em que se acham os habitantes ela comarca de lY!anáos, 
cujos direitos civis e commerciaes se acham assim expostos 
e a mercê ele um capricho político ! 

O SR. CosTA AzEVEDO: - Apoiado . 
O SR. SALDANHA MARINHO:- O nobl'e Sr. Ministro do 

Imperío, armado como está elo douto Acordão do Supremo 
Tribunal de Justiça, amparado aindE~. por duas decisões da 
Camara dos Deputados, a qual julgou validos e com direito 
ele exercício os actuaes Vei-eadores e Juizes de Paz de 
Manáos, o nobre Ministro, digo, deve pronunciar-se, pondo 
te1;mo á anarchia .i udiciaria que al li reina. 

O Supremo Tribunal de Justiça já resolveu, e com a 
competenci::t que ninguem ousará nega,r-lhe, que o Vice-
Presidente procr.cleu nos termos legaes . 

O que, pois, cumpre ao nobt·e Ministro elo Imp erio '? 
Sustentar o acto do Vice-Presidente, mas sustentai-o explí-
cita e terminantemente, e de modo a produzir alli a força 
moral indispensavel. Lembre-se S. Ex. de que não deve 
abandonar, e com um s ilencia inq ualifica vel, os direi tos 
civis qne alli se acham sem garantias . Isto eleve merecer 
seria attenção ele S. Ex. 
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O SR. CosTA AzEVEDO:- Apoiado . 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Se a situacão do Amazonas 

era má antes do Aviso de 4 de Agosto, com este, e lan-
çado - como está elle, em termos tão inconvenientemente 
genericos, peiorou. 

Não póde portanto, S. Ex . deixar de providenciar nestP. 
negocio para aq uella província , 

Pela nossa parte t emos cumprido o nosso dever, e, se 
bem conh eçamos que pouco ou nada merecemos, pela in-
dependencia com qu~ nos temos conduzido nesta Camara, 
nem por isso deixaremos de requerer o que julg·armos con-
veniente em bem elo serviço p,ublico, e em cldesa daquelles 
que t emos a h onra de representar. 

O SR. CosTA AzEVEDo :- Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO :- Poderia a proposito fazer 

algumas considerações sobre as decisões encontradas do 
Governo, o qu al parece que está no mesmo plano dos 
nossos Tribunaes ele Justiça de nllo assentarem jámais em 
uma jurisprudencia, aliás tao indispensavel á firmeza e 
segurança dos direi tos c i vis e políticos ; não cansarei, 
porém, mais a Camara, que j á es tá fati gada do ouvir-me 
(Não apoiados) . 

Tenho por demais abusado da attenção da casa (Não 
apoiaàos). 

O meu estado de saucle mesmo não me permitte con-
tinuar ; fi z e~forços para cumprir este dever. 

Se acaso algum ele meus collegas se dignar illustrar-me 
combatendo a doutrina que tenho sustentado, eu o atten -
derei, como devo, promettenclo desde já que, se chegar a 
ser convencido, serei o primeiro a confessai-o. 

Affirmo, porém, que se não puderem h armonisar a 
Constituição elo Imperlo corn essa fatal Lei ele eleições, para 
dar vida a um s upposto Poder jucliciario eleitoral, em o 
qual tRntos .:;e embaraçam , nao serei clemb virlo de minha 
COl1VlCÇãO . 

Eu· e o meu nobre companheiro de deputaç-ão temos 
cumprido o n osso dever. para com a província que nos 
elegeu. 

O Sn. CosTA AzEVEDO :- Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Não t emos interesses n ossos 

particulares a defender; não temos causa nossa a sus-
tentar; occnpamo-nos só do que é de interesse publico . 

O SR. CoSTA AZEVEDO:- Apoiado; não tem os interesses 
particulares. 
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O SR. SALDA.NHA MARINHO :-Vou c0ncluir, e o farei 
manifestando a minha satisfação por ter encontrado nesta · 
Camara opiniões valiosíssimas de magistrados provectos, 
conhecidos, e de illustração incontestavel, que, pelo menos, 
com os seus -acenos, me animaram na sustentação das-· 
dcutrinas de que me tenho hoje occupado. 

Tenho cumprido o meu . dever, e peço desculpa á Ca-
mara pelo tempo porque abusei da sua bondade (Não 
apoiados). Satisfiz um nobre encarg·o, e nada mais. (Mu·ito 
bem; muito bem). 



Sessão de 3 de Setem. bro de la 7 9. 

Chan1a a attenoão do Governo sobre o pro-
cedünento d(; clero u1tra1nontano. 

O Sr. Saldanha Marinho (attenção) : - Sr _ Presidente, 
vou occupar a tribuna por poucos m omentos, começando 
por chamar a attençuo do Governo para a situaçilo do Im-
perio e especial mente ele algumas províncias, em relaçilo 
á materia ecclesiastica . 

A questtio que, para melhor ser illudicla, se dizia morta, 
Sr. Peesidente, revive; e com todo o calor é novam ente 
agit.ada pelos bispos intl'ansigentes. 

Na província ele Minas, o bispado de Marianna, que 
viveu pacificamente sob a aclministr-açtLo do venerando D. 
Antonio, cuj a morte será al li sempre lamentada e em todo 
o Imperio, est.á agora perturbado, attentas as ordens im-
pruden tes expedidas pelo actual diocesano : consta-me que 
ordens teem sido dadas para obstar, por exemplo, a casa-
mentos, bapti~ados, etc ., sob o pretexto ele que os nu-
bentes ou padrinhos seja_m maçons. 

B,eapparece~n, pois, as bulias nrro placitadas, e que o 
ultramontanismo quer, apezar disso, fazet· executar. 

· Quando a actual aclininistraçt'w começou, entendi-me 
imm ediatamente com o nobre Ministro do Imperio, enttLo, 
para que esclarecesse o paiz, dizendo-nos officialmente 
si esta vamos na obrigação ele obedecer a essas C<" lebre,:; , bul-
las do po11tificado romano, indepenclenternEJnte de benepla-
ci to lm pet·ial. 

Ti v e resposta satisfaetoria em despacho do Govemn, 
despacho no qual solemnementc se decbrou que taes bullas 
contra a maçonaria ntio só nfLo h a viam sido a c f:: i tas, nem 
placitadas; como que, por isso, nao tinham nem podiam 
ter valor· nem execução no paiz. . 

Contm isto se pronunciam agora e descommunalmente 
diversos diocesanos, ante os qnaes nem a Constitn içao Po-
lítica, nem leis, e nem o Govemo valem alguma co ns a. 

A provincia do Maranhüo que, sob a adrninistmçilo 
sensata e dig-na do. virtuoso Sr. Saraiva, esteve sempre em 
paz, começa hoje a agitar-se por acçfw do bispo actual, 
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o qual, depois de uma viagem ao Pará e de consultar o 
general em chefe da cruzada ultra)Tiontana, voltou á sua 
diocese, e la está agitando o povo, perturbando as cons-
ciencias e a paz elas familias, decretando a perseguiçilo 
dos maçons, obstando a seus casamentos e ·a que concor-
ram á Igreja nos baptisaclos. 

Aqui mesmo, ' bem perto elo Governo, em . Queluz, pro-
víncia ele S. Paulo, o reverendo parocho negou sepultura 
no cemiterio publico a lim individuo sob pretexto de que 
era macon. 

O p"ovo não esteve por isso, abrio as portas elo cemi-
terio, fez o en terramen to elo cada ver, que tão arbitraria-
era repelliclo pelo vigario. · 

O resultado foi que Sua Reverendíssima, des]!eitaclo por 
ver burlado o seu capricho, dirigio-se . ao Presidente da 
Carnara Municipal nos seguintes termos (lê): 

« Illm. Sr. Presidente ela Camara Municipal. - 'l'endo 
fallecido nesta cidade Françisco Antonio ela Silva Lima, 
acatholico, e não havendo na área elo cemiterio lugar para 
as pessoas a quem a Igreja neg·a sepultura, recusei-me 
concedel-a áquelle fallecido, conform:tndo-me C11m as Leis 
da mesma Igreja. Entencler·am, porém, arrombar o portão 
do cerniterio, onde, sem ·autorisação ele ninguem, sepulta-
ram o dito fallocido, violentando assim as immunidades 
elo cemiterio catholico, em referencia á administraçúa do 
parocho. 

« Em vista do occorriclo, cumpre-me levar ao conheci-
mento ele V. S. que de hoje em dian te ni1o me importa-
rei mais com a adrninistracão elo cemiterio, ordem nos 
enterramentos, etc.' etc.; c{m1princlo a municipalidade pro-
videnciar a tal respeito. 

<< Deus guarde a V. S.- Illm. Sr.- João Baptista Gon-
. çalves da Silva Campos, muito dig-no Presidente ela Camara 
Municipal de Queluz.- Queluz ele S. Paulo, 6 ele Agosto 
de 1878.~0 vigario, Lcwrianno Jo2qnim de Serpa. >> 

Para os padres ultramontano:J basta ser maçon para 
ser acath·Jl1:co (;ipoia.ins). Vet·da.de é que t alvez nilo ·se possa 
no Paiz achar um catholico de primeim agwt (a não ser 
algum'l beata), nrrs concliçõas ex.igidcts pela actual Igreja 
de Roma., (apniwlus); porque, sem receio de et·t·ar, até se 
pócle clize1· q1re nesta Camara, e nas 'condições exig·iclas 
por essa Igreja intolerante, ni1o ha sequer um catholico apos-
tolico -ruw1no (Apoiados e na o apoiados). 

O SR. SERAPHICo .:- Eu sou cathulico aposto:ico romano. 
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O SR. SALDANHA. MARINHO :- Não ha um catholico apos-
. tolico romano nesta casa (apoiados e não apoiadus) começando 

por V . Ex. , que não cumpre todos os pt·eceitos da Igrej a . 
O SR. SERAPHICO :- Pos~o ser máo catholico, mas so u 

catholico . 
O SR. SALDANHA. MARINHO : - Será, mas affirmo que os 

que não jejuam, não comem peixe ás sextas e sabbados, 
não ouvem missa, não se confessam, não adaptam o Syl-
labus, etc . , estão longe de ser cath olico.s r omanos como os 
ultramontanos o querem (A poiudos, não apoiados e apartes). 

O SR . RVY BARBOSA : - Nem creem em tudo quanto a 
Igreja ensina. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E' verdade. Mas emfim, va-
mos ao que importa . 

O vigario de Queluz, despeitado por ver que se dava · 
sepultura a \liU cadaver, com o qual S. Revma. antipa-
thisou, abria mão de sua p'lsse sobre o cemiterio . 

O SR . CESA.RIO ALVB1 :- E' de Minas '? 
O Sa. SALDANHA MARtN'HO :- E' Queluz ele S. Paulo . 
Não accrescantare i, Sr. Presidente, consideração alguma 

aos factos que tenho r elatado: n ilo necessitam commen-
tarios . 

Desejo unicamente que o Governo se pronuncie clara-
mente, e use ela acçiio que lhe cabe, para fazer respeitar a 
Constituição Política do Imperio, que não consente que 
nenhuma bulla nem acto alg um do pontificado romano ou 
da Santa Sé, t enh a execução entre nós sem o beneplacito 
(Apoiados e apar4es) . 

· Eu apresente i um projecto para a secularisaçtio dos 
cem i te rios. Satisfazia-se com esse pt·ojecto a n ecessidade 
em que está o Paiz para qué factos,' como este que acabo 
de mencionar, ntio se reprod uzam . 

E nem os cemiterios podem ser jámais de jurisdicçtio 
ecclesiastica ; o cemiterio é de jurisdicçtio muni cipal, entra 
na alçada da policia, e deve f:'Star sujeito ás prescrip-
ções relativas á hyg·iene publica. O padre r cmano tem-se 
apo.ssado, especialmente nos paizes onde ha uma Igreja do 
Estado, de tudo quanto póde in flu it· n o animo da popula-
çtio, ntio lhe escapando n em o caclaver ! 

O padre romano, que é o primeiro a proclamar que a 
sua jurisdicçtio é apenas esp iritual, qner entretaut.o exercer 
in:f).uencia até sobre o cadavet·! Esse padre sabe harmo-
nisat· as causas; e com tanto g eito. para seu interesse, que 
até quer confundir o espirito com a ma. teria. 
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O projecto que apresentl')i deixou até hoje de merecer · 
a consideraçr~o das iHustrgs commissões a que foi sujeito l 

Pelo que perten~e a casamentos, apresentei opportuna-
mente, (ha sete mezes /) tambem um projecto para adopção 
do casamento civil. Outras medidas semelhantes foram por 
mim propostas, e certo, ninguem me . poderá im'putar um 
interesse particular nisso. Não me tenho occupado senão 
do interesse publico, e reconhecido. 

Porque até agora no. fim da 2.• sessão da actual legis-
latura, apresentados estes proj er.tos desde o começo da l., 
sessão, não teem elles merecido até ' hoje a attenção, que 
materia tão grave e momentosa exige ? Pel2. minha parte, 
a minha responsabilidade está salva, resta que cada um 
se defenda da parte que lhe cabe no descnido que infe-
lizmente tem havido por tudo quanto mais directamente 
interessa o Paiz. . · 

Por vezes tenho pensado no ·procedimento desta Camara 
sobre esses objectos. Até De teh1 parecido que g descuido, 
o silencio, o pouco caso, teem vindo só em odio ao autor 
desses proj e c tos (Não apoiados). 

Seja como fôr ; não me considerarei offendido. 
E' q uestrw de cumprimento de dever, e a responsabi-

lidade acompanha ~ómente áquel!es que por qualquer mo-
tivo, especialmente inconfessavel, deixam de satisfazer os 
encargos de sua missão, e sacrificam a um capricho, ou 
a um interesse qualquer, o beneficio, o interesse leg·itimo 
do Paiz. 

Chamo a attençllo dt;l V. Ex., Sr. Presidente, para o 
cumprimento do regimento. O tempo em que as commis-
sões devem dar os seus pareceres está p'assado ; cumpre á 
mesa dar esses projectos para ordem do dia. A preterição 
até hoje observada virá de influencia do Governo? Se é 
assim, pese sobre elle toda a responsabilidade. 

Pela minha parte, tenho feito o que me determina o 
mandato que do povo recebi (Afuito bem}. 



Sessão de 11 de Setembro de 1 S 7 9. 

Chama aatte:ncão do Governo sobre o proce -
dim ento d o bispo do Maranh ão, A inercia 
cal cula da do Governo sobre tudo quanto 
é libe ral , e de alto interesse publico. 

O Sr. Saldanha Marinho (pela ordem) :-Temos obser-
vado, .Sr. Presidente, o pouco caso com que teem sido tra-
tados os projectos que tenho offerecido a consideração desta 
Carriara, alias relativos a importantíssimas materias, como, 
por exemplo, para instituição elo casamento civil. 

O Governo e a sua maioria teem ostentado o mais formal 
desprezo a objectos ele tamanha transcenclencia! 

Seguramente, no conc.,ito elo Governo e no da sua nobre 
maioria, casamento civil, separação · da lg'reja, liberdade 
de cultos, secularisaç.ão dos cemiterios, e o mais qu e tão 
reclamado é pAio Paiz, não merecem a sua attenção! O 
Govemo Imperial descet;ia muito si fosse até a se occupar 
de causas destas ! 

Assim entendem o Governo e a sua dedicada maioria 
desempenhar a sua alta missão! 

Assim seja. 
Cumprirei, porém o meu dever, como o tenho feito e 

como me cumpre que o faça. 
UM SR. DEPUTADO:- Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO : -Disse que o Governo e a 

Camara desprezavam estes projectos! E' que assim suppõem 
elles Hatisfazer o seu capricho, que talvez só consista em 
conclernnar a materia, desde que, convertida em projecto, 
é este por mim offerecido ! 

E' mais uma prova ele consideração que lhes devo: 
porque prova tambem que nao transijo . 

A despeito, poréui, do desagrado, proseguirei . 
A minha dignidade . niio consei1te que me aparte do 

caminho que tenho sempre seguido. 
Pergunto ás nobres commissões, a cuja apreciaçao esta· 

sujeito o projecto ele secularisação elos cemiterios, si teem 
lido o que tem sido publicado, e com especialidade o que 
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· publicou o Jm·nal do Comme1·cio de hoje, em relação á pro-
víncia dó :Maranhão (Apoiados) . 

UM SR. DEPUTADO:- E' necessaria uma providencia im-
mediata. 

O SR." SALDANHA MARINHO :- Se os :factos alli referidos 
valem alguma causa e devem pesar no animo de qualquer 
Governo regular, se o bem publico vale alguma causa no 
conceito das nobres commissões, cumpram o seu dever. 

Folgo em repetir que só tenho~me occupado nesta Ca-
mara do que é de reconhecido e reclamado interesse do 
Paiz. Lamento qne, ernquanto se consome tanto tempo com 
o que é de interesse individual , emquanto o proprio Go- · 
verno se empenha para legalisar emprezas particulares, 
fique esquecida a satisfaçao das mais palpitantes necessi-
dades publicas! 

Desemp·enhe cada um a sua miBsilo . 



' ' ) 

Sessão de 29 de Setem.bro de 1 S79u 

Seoularisação dos oemiterios. 

O Sr. Saldanha Marinho: - Sr. Presidente, entro 
nesta discussão de animo completamente desprevenido ; e 
conto que esta Augusta Camara, isenta, como deve estar, 
de qualquer suggestão, se pronunciará, nesta grave ma~ 
teria, com a indispensavel imparcialidade e criterio. 

Sr. Presidente, a sabedoria do legislador firma-se, es· 
sencialmente, pela observancia sy.~tem :>tica dos preceitos 
geraes reguladot·es do direito, pela uniformidade e cohe-
rencia de procedimento, pelo grande principio da igualdade, 
pela mais severa imparcialidade, e pelo conhecimento exacto 
da ma teria de que se occu pa .. 

A condescendencia, a excepção, a desigua.ldade, o aca-
nhamento de vistas, são tanto mais condemnaveis, quanto 
tornÇLm a Lei defeituosa, ineflicaz, e imprestavel. 

E tratando-se de um projecto, como o presente, de 
interesse g eral, que não de utilidade parcial de um cul~o, 
ou de uma classe, mas da sociedade inteira, e indistin-
ctamente de todos os habitantes do Paiz, é mistet· que as 
vistas do Leg·islador sejam lat·gas, completas ; e mais ainda, 
que attendam a quanto nos tem ensinado a experiencia de 
outras nações, e a nossa propria experiencia, para que 
parta do Poder legislativo um acto com o cunho de de-
seja vel perfeição. 

Mesmo quando esse Poder se deixe influenciar pelos 
que dirigem a administração publica, cumpre-lhe aparentar 
a sabedoria indispensavel ·em seus actos, para que, ao 
menos, se mantenha nos fóros de dignidíl.de, e possa con-
quistar o respeito imprescindível a força moral necessaria 
á sua missão. 

Na confecção de nossa·s Leis , é força confessai-o, e no 
desvirtuamento do systema político a que chegamos, é o 
Governo quem, em tudo absolutamente, exerce a principal 
influencia. 

O nosso Poder legislativo reduzia-se a nada poder 
mandar sobre o executivo; li:nita-se a obedecei-o ! 

O nosso Poder legislativo condemnou se por inconcebível 
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condescendencia, ao simples of!icio de dar fórma á vontade 
do Governo, para convertêl-a Pm Lei do Estado ! 

E' por isso que nenhum<L idéa que aqui se apresente, 
por mais nobre e legitima que, seja, é aceita, se não obtem 
e annuencia e approvução do Governo; e mesmo neste caso 
elle a corrige, e nem sempre com o devido estudo e acerto. 
Não admitte senão a sua vontade, e nem qonsente outra 
cabeça· pensante senão a sua! 

Nestas condições o Governo assume a :maior responsa- .. 
bilidade p9-ra com o Paiz, tornando-se assim o unico arbitro 
do bem e do mal. 

Ou procede com prudencia, com imparcialidade, e com 
justiça, tendo em mira sómente o bem publico, ou não pas-
sará ele genio destruidor. 

Sobre a accão dos Governos, direi como E. Girandin : 
« Os Governos são a alma dos povos, se a pervertem 

e se a extinguem, os territorios que eram . imperios se 
.transformam em medonhos cemiterios. >> 

Sr . . Presidente, a despeito ele tudo quanto tem feito, 
e estão fazendo os bispos intransigentes, os hom ens do 
non possumus ; quando se trata de dar execução as Leis do 
.Estado; a despeito do que pratíca incessantemente o clero 
ultramontano, em offensa do nosso direito político e civil, e em 
:desacato aos Poderes constituiclos; o Governo ainda não 
teve a coragem de fazer ou promover o que lhe cumpre 
em beneficio geral ! 

E o Governo se deixa assim arrastar, como que ater-
rorisado ante o phantasma ele uma Igreja do Estado, in-
stituição hybrida, hoje geralmente conclemnada. 

O procedimento do padre r omano desmoralisa o Governo. 
E emquanto Roma. se exalta, o Governo se abate! 
E se alguma vez, se m criterio, e cégo de despeito 

.por se ver atrozmente injuriado e desobedecido, m anda 
processar e condemnar bispos rebeldes, em seguida se 
apo~sa de um terror panico, cles~onfia de snas forças, e 
da efficacia de nossas Leis, e, como que acobardado a.nte a 
visão do fogo dn in{e1·no, os amnistia . .. 

O SR. JoAQUIM NAnuco : -E lhes manda pagar as con-
gruas atrazadas. 

O Sa. SALDANHA MARINHO:- ... e consente que mais 
.audazes ainda se ostentem, embora com isso seja sacrifi-
cada a liberdade publica; 

Quantog males causa ao Bt·azil a fatal Jgreja do Estado! 
E o receio injustificavel ua offender os interesses, 
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ainda os mais inconfessaveis, de um clero sem consciencia 
e sem pudor, acobarda o Governo e o arrasta à transigir, 
embora provadamente . fique o povo prejudicado nas suas 
mais nobres aspirações. 

, Vem a proposito, Sr. Presidente, pedir a attençã.o da 
Camara e do Governo para o que sobre este assumpto 
escreveu o .illustrada hespanhol, autor da obra monumental 
.inti tulada Luz do Povo. 

Diz elle : 
«Onde r eina a demo-clericacia , a liberdade desappa-

rece. Ante a razão da Igreja do Estado, o povo nS.o é . 
livre. O Governo por sua parte exige que elle creia na .. 
sua legitimidade, e que tudo quanto emana delle é b om 
e justo . A IgTeja o compelle a crer que tal Governo é o 
que convém á feli cidade do Paiz e aos in te resses da r.eli-
g ião. Collocado o povo sob essa duplice pressão, e forçado a 
conservar a sua razão e liberbade em perenne lethargía, 
se converte em instrumento do despotismo. )) 

Ainda vem ao caso referir o qu e a respeito diz o 
n otavel escriptor Henri Fonfrede, que com magna profi-
ciencia se occupou das m ais importantes questões sociaes. 

Diz elle : 
«Conservar intacta a força, a unidade da fé r eligiosa é 

uma condição impossível, a gualquer Governo regular. E' não 
só mente uma condição impossível é ainda mais, immoral , 
barbaro e desas trado abuso de poder; porque o espí rito hum ano 
tende a se dividir incessantemente n as crencas religiosas, 
alteradaf;!, renovadas , modificadas pelos prog:ressos g eraes 
das sciencias physicaa e moraes . Para manter uma crença 
religiosa fixa e immutavel será necessario que a Lei po-
lítica opprinia os espíritos, lhes imponha a sua . fé, lhes 
sirva de consciencia; e que os carr'ascos acabem a obra 
começada pelos prég·aclores. ); 

Entretanto o Governo conclemnou o projecto que apre-
se ntei para separação da Igreja elo Estado, e que, em meu 
conceito, podia ser decretada em Lei ordinaria . E porque 
se me ob.ser vasse que nssa medida, aliás de imprescindível 
necessidade, só podia ser adaptada, como reforma consti-
tucional, não duvidei, n o · i ntuito de a ver realisada, de 
offerece r esse meu proj ecto como emenda ao ela Lei para 
co nstituinte . 

O Governo, porém, ainda assim o condemnou ! Essa 
magna, idéa, essa grande aspiração do Paiz, nilo mereceu 
as graças do nosso Governo ! 
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Parece que o Governo é liberal de throno e altar, é li-
beral mantendo esse desastrado consorcio ! 

O Governo não t em querido comprehender o gTande 
alcance da verdade que encerram as palavras do gTande 
Edg·ar Quinet, que vou ler : 

« A liberdade moderna, filha da reforma e da philoso-
phia, é duplamente heretica, e por isso irreconcil:avel com 
a orthodoxia romana. )) 

Throno e altar, Sr. P residente, apenas produzem dispo-
tismo ; throno e altar reunidos constituem o mais terrivel 
algoz da liberdade do povo. Apartemo-nos, quanto es tiver 
em nossa poss ibilidade, desta alliança; e emquanto não al-
cançamos tão desejada reforma, procedamos de mod0 que 
os inconvenientes , que disto resultam, não sejam tão ater -
radores, tão prejudiciaes, tão dolorosos co mo são actual-· 
mente. 

Feitas essas consideracões, Sr·. Presidente, vou entrar 
directamente lU\ materia eÍn discussão, vou pro var á Ca -
mara que o projecto substitut ivo apl'esentado pelas nobres 
commissões, se m duvida ele acô rdo com o Governo, é de-
feituoso e inace ita ve l ; e nos constitue em condições peio-
res do que as actuaes . 

O SR. RuY BARBOzA:- Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Todos os escriptores que 

teem tratado des ta materia definem cemiterio : . 
« O lugar· destinado á inhumação publica de todos os ha-

bitantes de urna localidade, ou ·a universalidade dos mortos de 
uma gl''ande população . )) 

Trata-se, portanto, de um objecto ele ordem publica, 
de. inte resse geral , cuja policia, cuja administração, não 
podem deixar de estar á carg·o especial e ·Unico da auto-
ridade civil (apoiados) ; trata-se de um objecto que inte-
r essa grandemente á salubridade publica, e que p0r isso 
deve estar sujeito ás medidas e regr·as hygienicas que 
todos os paizes adaptam. Deve, portanto, estar sob a po-
licia, vigilancia e direcção immediatas das Camaras Muni--
cipaes, a mais competen~e a uto ridade para estabelece r·, di·· 
rigir e policiar os cemiterios. 

O SR. RuY BARBOZA:- Apoiado. 
O SR. JoÃo ERIGIDo- E' um negocio que entende com a 

salubridade publica. 
O SR. SALDANHA MARINHo' :- A Lei elo l, o ele Outubro 

de 1828, no seu Art. 66, § 2. o, estabeleceu que os cemi:-
terios publicas fossem designados, e marcadas mesmo as 
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suas localidades, pelas Camaras Municipaes, e fóra dos povoa-
dos. Desde 1828 temos idéa assentada sobre pertencer 
ás Camaras Municipaes a materia de cemiterios. Os anti·· 
gos Senados, aliás mais respeitados pelos reis absolutos do que as 
1tossas Cama1·as lll~micipaes o são pelo nosso bom governo const-itucio-
nal, exerceram inspecção sobl'e os cemiterios. 

Admira-me, Sl'. Presidente, vêl' ainda hoje levanta-
rem-se objecções ao estabelecimento de cemiterios geraes 
e sem distinccão de culto ; admim-me que ainda hoje se 
queil'am prev~lecer de idéas religiosas para manter a odiosa 
distincção de sepulturas, o que tantos desgostos, tantos 
males tem. causado ás familias. 

O que tem, Sr. Presidente, o culto, a religiã0, o padre 
com os cemiter.ios? O que tem elles com o cadaver que é 
materia? 

Na phrase de Den.wllin: 
(( A Igreja foi instituida p'Lra anmmciar um reino espiritual, 

e dirigir as almas á bemaver~turança. 

(( O Estado foi instituído para velar pelos interesses sociaes, 
e firma?· a segm·ança aos que compõe a soc·iedade . 

(( As relações da alma com a eternidade pertencem á · 
Igreja. As rolações do homem com o mnndo, com a socie-
dade civil, pertencem ao Estado. A Igreja não tem direito 
senão para impôr penas e'>pirituaes, por motivo espi~·itual, 
e de modo meramente espiritual. » 

E' claro que religião, culto ou seita, como o quizerem 
chamar, não póde nem deve ter influencia na direcção dos 
cemiterios; nem se póde jáma.is admittir que um Governo 
bem intencionado e regularmente· organisado mantenha, 
imbecil e · covardemente, uma distincção tão repugnante. 
(Apoiados). 

Trata-se, Sr. Presidente, de dar sepultura a cada veres. 
Não ha no cada ver distincção. O sabio como o ignorante, 
o catholico como o protestante, o virtuoso como o scelerato, 
todos se confundem na mor te (Apoiadcs). 

Qual a razão que aconselhe o leg·islador brazileiro a 
manter uma pratica que revolta até a simples razão na-
tural? 

Conhecido como está o erro grosseiro de tal distincçilo, 
deve, sem duvida, ser condemnado. , 

A odiosa desigualdade dos cada veres foi creada pelos 
padres de Roma. só como mais um meio de dominacão no 
espirito do povÓ, .mais UDl ardi l para imperarem na COD-
sciencia dos vi vos. 



~ 367 

· O SR. ANTONIO CARLOS : - Isto · depende das crenças r e-' 
ligiosas de cada um. . 

O SR. SALDANHA MARINHO: -Eu · respondo ao aparte 
do meu nobre amigo e collega por S. Paulo. quanto ás 
crenças de cada um, fazendo-lhe uma simples pergunta: 

O que tem a legitima crença religiosa com o lug·ar 
da · inhumação dos cadaveres ~ A que vem a sagração do 
terreno dos cemiterios ~ O que podem influir na justiça 
divina as preces compradas ao clero~ 

Confessemos a verdade; e ninguem se illuda com as 
falsas promessas do padre romano. 

Quem é que se abalança a ir pedir a qualquer magis-
trado severo a modificação ele seu juizo. quando é certo 
que elle não clemoverá o seu julgamento ante os rogos, 
nem mesmo ante 'as lagrimas de queru quer que seja~ 

Admittamos, e ai!1da em todo o seu rigor, os princípios 
em q ne fomos criados. O princi p.al é a ela imprescinclivel 
justiça ele Deus. 

Se na eternidade é devidamente pesada a vida. do ho-
mem, os seus actos e até mesmo o seu arrependimento 
sincero, se só estes srw os elementos para os premias e 
punições definitivas, se só o que foi voluntario na vida 
póde actuar no an imo do Juiz Eterno, imnutavel, sapien-
tissimo., e sempre ju sto, perg·untc a V. Ex. : 

Que influencia póde exercer no animo do Juiz Supremo 
o lug·ar em que o cada.ver seja sepultado~ 

Se é immutavel o juizo de Deus, a que vem as orações 
compradas ao padre romano~ . 

Deus modificará o seu juizo, converterá a sua justiça~ 
Póde ser influenciado pelas, quasi sempre ficticias, rog·ati- · 
vas de um simples ritual~ 

(H a alg1lns ap:wtes). 
O nobre deputado concordara commigo em que, se o 

christianismo veio firmar o dogma da igualdade entre os 
homens, não será ne!:isa mes rr..a crença que se possa fun-
dar a. inq ualifica ve l desigualdade entre os mortos (Apoiados). 

Com a propria decomposição dos · cada veres se prova 
que a desigualdade é inconcebível; exhumados os corpos 
de um catholico, de um pmtestante ou de um atheu, ele 
um sabio ou de um ignorante conhece-se que não ha diffe-
rença entre elles ; todos são presa dos mesmos vermes, 

"todos são atacados pelos mesmos elementos, todos t'?lies 
são destruidos com igualdade. 

Onde está, a não ser a con veniencia do padre romano 



- 368 -

estabelecer diffdrenças entre os cada veres, senão no sordido 
interesse da propina, e no desejo de manter, com o fana~ 
tismo, o seu poder na sociedade civil'? (A poiarias, não 
apoiados e apartes) . 

Não fallo sem exemplo. A minha heroica província de 
Pernambuco tem tido, mais de uma vez, a experiencia dolo-
rosa do que P. o capricho do padre. 

Um dos homens , mais distinctos dessa prc.vincia o 
general Abreu Lima (apoiados), o homem conhecido por seus 
importantes trabalhos litterarios, e cuja vida foi sempre 
dedicada á causa publica, um dos mais valentes propngna-
dores da liberdade de consciencia, conhecido vantajosa-
mente não só no Brazil como no estrangeiro ; que, expa-
triado, como sincero liberal, e refugiando-se em uma das 
republicas vizinhas, lá mesmo se esforçou pela causa que 
defendeu sempre, e alli, militando em favor da indepen-
dencia daq uelle povo, obteve ser elevado a General, esse 
homem distincto, que, voltando á Pa,tria, não se acobardou 
ante a perseguição de que foi alvo até a morte, esse bra- · 
zileiro benemerito, que não deu tregoas jámais ao obscuran-
tismo, e que condemnou sempre a hypocrisia, o fanatismo 
e o erro, teve a coragem, affrontando os preconceitos dos 
intransig·entes de Roma, de confundir na imprensa o padre 
Pinto de Campos, o qual sustentando doutrinas de cuuve-
niencia da curia, fui por aquelle levado de vencida, na 
peleja litterario-ecclesiastica, que entre elles se travou . 

Bastou isso pam que os padres o condemnassem ! 
Nem depois de morto lhe perdoaram ou esqueceram a 

hombridade c_om que pugnou elle pela liberdade de sua terra. 
Não podendo faze1· mais, neg·aram-lhe sepultura ! 
E o seu ·cada ver ficaria insepulto, se os protestantes . 

inglezes não tivessem a alta generosidade de o acolherem 
no jazig·o do~ seus mortos ! 

O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA. :- Foi uma Jicão de cari-
dade que os protestantes deram (Apoiaãos). • 

O SR. SaLDANHA MaRINHO:- Ainda temos um exemplo, 
Senhores, e bem nvtavel, da caridade dos padres romanos. 

O Brazil lembra-se, com saudade e reconhecimento, de 
um de seus mais nobres e illustrados filhos, Souza Fra,nco 
(apoiados) ; vulto dos mais notaveis da nossa política (apoiados), 
trabalhador incansavel na obra do progresso do Paiz. 

Foi elle que, em unidade h onrC"Isa nesta tribuna (apoiados), 
fez prodígios de talento e de abnegação em prol das idéas • 
liberaes. 
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UM SR. DEPUTADO:- E' uma g-loria nacional {Apoiarlos) . 
O SR. SALDANHA MARINHO : - Souza Franco, co mo eu 

disse opportunamente na imprensa, não soube impassível 
g uardat• silencio sobre a incandescente ques tão que Pio IX 
e os seus sequazes ag·itaram t raiçoeiramente no Paiz . 

Souza Franco não deixou corromper a sua conscie ncia, 
não t?'ahio os p?'incipios carrlea~s elo legitimo pa?'tirlo liberal rlo . 
Imperio, não soph1:smou estes principias; não beijou o pé ao 
rei do Vaticano . 

Defendeu, com habilidade e coragem, a soberania na-
cional contra os ataques da curia romana; n ão foi, hy-
pocrita, procurar ag-azalho na celeberrima associação Catho-
licrt,, não tendo, por isso, necessidade de desertnr della 
para resguardar-se do epitheto de réo ele policia; manteve 
a sua dignidade e h onron a sua cadeira de Senador, que 
tanto mereceu. 

O rancor dos padres romanos contra esse i lluste brazi-
leiro teve o seu dia de expansilo. 

Morto Souza Franco, procuraram cusp~r-lhe ~ol)re o 
cada ver. 

Ordens foram expedidas para o Pará, prohibindo alli 
exequias a essé finado! 

Esse insoli to procedimento produzia a mais enorg·ica 
repro vação dos habitantes · daquella província e ele todo o 
Imperio. 

Ante a animadversão publica, o celebre Athanasio da 
ilhrt, rlas Serpentes, o sophisma personalisado , o homem que 
tem tanto de illustrado como ele prejudicial á boa ordem, 
espAcialmente naqu olle ponto do Imperio, o bispo do 
Para .. . 

O SR. MoNTE : - Não apoiado. 
VozEs: - Muito apoiado . 
O SR. SALDANHA MARINHO :- . .. o Bispo do Pará, com--

prehenclendo bem os inconvenientes que resultavam de 
seu capricho, e temendo as conseq uencias, mandou publicar 
nas fo lh as desta Côrte umft declaração, na qual dizia que, 
« não constando com certeza que o Visconde ele Souza Franco 
morresse · impenitente, consentia. que se fizesse suffrag·ios 
por sua alma. >l 

Entretanto Souza F ranco fo i sempre catholico. Como 
Ministro, por diversas vezes, jámais offendeu a religião do 
Estado. Mas, pensando livremente, e seg·uindo o legitimo 
programmn rlo sw pn1't1:r1o, disse tambem l ivremente a sua 
opiniilo no Senado . Bastou isso para ser condemnado pelos 
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padres ! E' que homens dessa tempera não convém á obra 
clerical romana. 

O SR. JoAQUIM NABUCO :-De Cavour, Victor Manoel e 
Thiers, o bispo de Pariz · tambem fez questão. 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Ainda ha pouco , aqui 
mesmo nesta Côrte, e em face do Governo., deu-se um facto, 
que nem sei como quaLficar. Ao chegar o illustre Sr. 
Visconde do Rio Branco a esta cidade, lembrou-ile alguem 
de mandar celebrar um Te Deum em acçao de graças : o 
que tambem é moda na nossa terra (Riso). O capellão-
mór, bispo do Rio de Janeiro, que, mesmo innocente como é, 
guarda seus odios, e dá largas a seu rancor, encheu-se 
de santo zelo pela religião e . prohibio que se celebrasse o 
Te Deum! Vingou-'se imbecilmente do Sr. Rio Branco ! 

Este, porém, nem se apercebeu disso : . foi á Igr{3ja, 
fez a sua oraçllo, ouvio canticos religioso&, e retirou-se, sein 
perder nada, porque só o privaram do cantochllo dos 
padres. 

Sr. Presidente, isto de reservas ele cemiterios, esta 
exclusllo que o clero romano estabeleceu nos lugares pu-
blicas de inhumaçllo ; esse meio de ampliar. a sua influ-
encia :qo animo do povo ; a espectilaçilo de benzer todo o 
terreno dos cemiterios publicas, com o fim de tornar im-
possivel que o caclaver do que não fôr do seu partido, que 
é em que consiste a sua crença, tenha alli enterramento, 
nllo se origina dos principias elo christianisrrio, e nem mesmo 
fo'i usado no comeco do catholicismo. 

E' parto de n;fanclo calculo de dominar as conscien-
cías e augmentar o nuniero dos fanaticos, de que fórma o 
seu exercito. 

Os cemiterios publicos, de invençllo do padre romano,. 
esses .cemiterios sngri:tdbs, esses cemiterios onde nã') pócle 
ser enterrado quem nilo seja particlario ela curia romana; 
e sempre, á vontade e livre arbítrio elo padre de Roma, , 
que prefere o hypocrita ao homem ele bem, franco e leal; 
taes cerniterios começaram · por ser o lugar dos milagres 
e ela prostituição (Apoiados e apartPs). 

Eram os lugares · onde a prostituiçllo se exercia com 
mais desenvolvimento, onde a crapula se ostentava! 

Luiz XV foi forçado. ante tanta immoralidacle, a exercer 
o seu poder, cohibindo o clero de fazer desse lugar o 
theatro de suas façanhas religiosas ; as providencias foram · 
severas e a policia civil interveio, para alli restabelecer " 
a ordem e a moralidade. 
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Esse acontecimento deu motivo a escreverem no por-
. tico de um dos cemiterios os espirituosos versos: 

De par le roi defense â Dieu 
De faire rniracle en ce lieu. 

Ninguem se engane, St·. Presidente. 
Os padres, assim como se apossaram do casamento, 

que é contracto e só da alçada do Poder civil, e isto só-
mente para influírem na família; assim tambem apossa-
ram-se dos mortos , para mais preponderar em no animo 
dos vivos. Trataram de estabelacer desigualdade até entre 
os cada veres! Benzeram cemiterios para darem nelles se-
pultura aos seus escolhidos ; e constituindo-se arbitros das 
virtudes do individuo, arrogaram-se o despotismo de ne-
garem sepultura a quem quer que fosse, e conforme con-
viesse a suas ving·anças e caprichos. . 

A expériencia havia determinado aos homens da revo-
luçao franceza a rei vindicaçao dos direitos do Estado, usur-
pados pela prepotencia de Roma. 

É assim que por Le.i da ·convençao nacionar, nao se 
podia recusar sepultura nos cemiterios publicos a nin-
guem, quat:sq uer que fossem as suas opiniões relig·iosas. , 

E' assim que foi decretado o casamento civil. 
Os padres, porém; não se descuidaram de seus inte-

resses ; e, apenas acharam occasião azada, empregaram os 
seus meios de acção, e conseguiram, com o correr dos 
tempos, modificar a Lei da convenção, para estabelecereo 
odiosas di visões nos cem i te rios. 

É contra essa divisão, e para perfeita sac ularisação 
dos cemiterios, que apresentei o projecto em discussão . 

. Entretanto o substitutivo desvir tua completamente a 
reclamada secularisaçao, para admittil', como admitte, ce-
miterios particulares, e de irmandades, e confrarias ! 

Na · verdade, senhores, é incomprehensivel o substitu-
tivo. Ell votarei contra elle por amor da doutrina que 
desejo ver em pratica, e que, me parece, está no animo 
geral da Camara. 

Sabem todos . que, especialmente em uma naçilo ca-
tholica como a nossa, o privilegio, e divisao dos cemiterios 
e sob a imposição dos padres, que na hora do enterra-
menta pódem, e tem neg·ado sepultura a quem lhes pa-
rece, dá lugar a profllndos desgostos nas famílias! 

Sob o preconceito creado pelo fanatismo rom~no, e ali-
mentado com essa fatal distincção de enterramentos, o 
povo, e conforme ensina o clero, se persuade de que são 
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mados em terra sagrada. 

Comprehencle-se bem os inconvenientes disso. 
Para que havemos nós manter praticas tão sujeitas a 

abusos, e tão prejudicíaes a perfeita moralidade publica, 
e · a paz das consciencias ~ 

Porque, tratando nós hoje da secularisação elos cemi-
terios, nfw h avemos ele constituil-os nos termos em que 
a necessidade e verdadeiras conveuiencifts publicas r e-
clamam~ 

O que quiz o padre com a s ua intervenção nesta ma-
teria, completamente extra-espiritual~ Quiz constit uir-se o 
ju iz absoluto e sem recursos da reputacão do homem! 

É isto causa de tão pouca ponder~ção, que possa , de 
qualquer modo, ser abandonada á discrição de um clero 
sem consciencia, e obcecado no erro que o catholicismo 
romano impõe como dou trina~ 

Em um parecer elo Conselho de Estado lembra-se o 
recurso a Corôa, no caso ele r ecusa ele sepultura! 

· Mas, pergunto eu, 'como póde o cadaver fi ca e inse -
pulto à espera elo provimento desse rec urso~ 

O recurso a Corôa existe, mas não é applicavel ao 
caso . 

O que se deve faz er é destituir o padre da faculdade 
que, }Jela sagração e divisão dos cemiterios, se- arroga de 
se constituir juiz da reputação alheia. 

« A consideração ele um indivíduo, diz Morin, não 
pócle depepder do julgamen to do seu cura. O h omem ho-
nesto que, durante a sua viela se esforçou em ser util a 
seus semelhantes, eleve ser abençoado pelos h omens ele 
bem. Não póde ficar ao livre arbítrio elo ministro do culto 
deturpar a s ua mymoria corr~ a recusa caprichosa ele um 
certo ritual. )) 

« Cumpre, diz ainda esse esc ri ptor, destruir o pre-
conceito popular que consider a o clero juiz da reputação 
dos mor tos )) 

Sr. Presidente, a nossa legislação de h a muito tende 
para o estabelecimento da secularisação elos cemiterios . 

J á em 1850 a Lei n. 583, que estabeleceu os cemite-
rios publicas, determinou, no Art. 3. 0 qu e a nenhuma ir-
mandade, corporaçao, pessoa ou associa.;ão fosse permitticlo. 
ter cemiterios. 

Infe li zmente o legislador ele 1850 deixou-se dominar 
por solicitaçõ es ele interessados na existencia ele cemiterios 
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particulares, e para isso estabeleceu excepção, chegando 
até a conceder ao Governo autorisação para permittil-os a 
particulares ! 

Essa lei, por isso, ficou imperfeita: o leg·islador su-
bordinou-·se, já não direi a preconceitos, mas indubitavel-
mente a empenhos de interessados. Essa Lei creou favo-
res, sem attender á natt::reza da materia; e perp-etuou os 
abusos. 

Não considerou o objecto na sua verdadeira altura; 
perdeu de vista a conveniencia da completa secularisação, 
e ficou manca, defeituosa e imprestavel como ella é. 

Temos um collosso , e poderosissimo nesta Côrte , é o 
cemiterio de S. Francisco de Paula, contra o qual nin-
guem ousa pronunciar-se. 

Essa Lei o privilegiou a ponto de o isentar da acção 
da policia, e o legislador nessa occasião nem sequer se 
lembrou do futuro : contentou-se em dar ganho de causa, 
nessa época, aos ricos e poderosos, aos quaes esse cemite.:.. 
rio :~ertence , e onde está e:,tabelecida a séde final da nossa 
incomprehensivel nobreza. 

Entretanto esse cemiterio não póde permanecer, attenta 
mesmo a sua situação . 

As regms de hyg·iene, a salubridade nesta cidade exi-
gem a sua extincção. E~tá já encravado no povoado, · e é 
por isso prejudiciaL 

Mesmo o cemiterio de S. João Baptista está em iden-
ticas condições; está cercado de habitações particulat·es. 

Em todos os Paizes, onde o zelo pela sauda publica e 
os preceitos hygienicos constituem, como sempre, e em 
todas as partes devem co nstituir, o principal cuidado elos 
Governos, não são censentidos nem estabfl leciclos cemiterios 
senão em razoavel distancia dos povoados. 

Continuaremos a provar que a necessidade ela plena 
se~ularisação, pela qual pugnamos, é de ha muito idéa assen-
tada. ' 

Um padre recusou sepultar a um suicida. O infeliz era 
trabalhador ela estrada ele ferro D. Pedro II. O clirector 
dessa estrada entfLO, o incansavel e digno St'. Mariano 
Procopio, reclamou contra esse facto, e pedio providencias . 

O Conselho ele Estado foi ou vil:lo . 
No seu parecer, «manifestou a sua opinião quanto ao que 

se devia consíitttir , e aconselhou, harmonisando as cousas do 
melhor modo que lhe pareceu, suj eitando-se ao que se achava 
constitttido . 
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Tendo de aconselhar ao Poder executivo, não lhe era 
licito afastar-se . do que havia de jure constl~tuto; manifestou-se, 
entretanto, quanto á necessidade da reforma, e o fez nestes 
termos, . bem claros e explícitos : 

<< As secções reunidas deploram, que em um Paiz civili-
sado como o nosso, e neste seculo de tolerancia c i vil e 
Teligiosa, ainda seja objecto de questão o enterramento, 
dentro de um cemiterio, que é municipal e por consequencia . 
publico, de um individuo, a quE)m a Igreja catholica nega 
sepultura: deplot·am mais que o illustrado viga rio geral 
em o citado officio considerasse conciliadas as Leis da Igreja 
com o dever de caridade, permittindo que se enterrasse o 
acatholico fóra do muro do cemiterio publico. >> 

Mais adiante diz ainda o Conselho de Estado: 
<< A Lei de 1 de Outubro de 1828, incumbindo as Ca-

maras Municipaes o estabelecimerlto de cemiterios, não teve 
em vista senão cemiterios para todos, como ·um dever de 
humanidade e uma necessidade de salubridade publica. » 

Acaba o parecer aconselhando a divisão"dentro do pro-
prio cemiterio ; mas nãO esqueçamos que o Couselho de 
Estado não podia legislar, e que, guiando o Poder executivo, 
se devia circ.umscrever ao que havia de direito escripto ou 
consuetudinario. 

Nestas condições, como, tratando de legislar, poderei eu 
dar o meu voto ao substitutivo apresentado pelas nobres 
commissões? Se o cemiterio é de ordem publica, se portanto 
a sua policia e direcção é da autoridade publica civil, se 
nada ·Se deve observar no terreno destinado aos mortos, senão 
o que Re contenha nos regulamentos civis respectivos, ema-
nados unicamente da autoridade civil; a que veio o suhsti-
·tutivo ~ O projecto que apresentei diz no Art. Lo: 

<< A policia, direcção e administração dos cem i teríos são 
de exclusiva competencia das Camaras Municipaes, sem in-
tervenção ou dependencia . de qualquer autoridade ecclesiastica. >l 

Parece-me, Senhores, que só as2irn se conseguira esta-
belecer a secularisacão. 

Se não é · assim· que devemos legislar, não comprehendo 
de que modo devamos proceder, para attingirmos ao fim a 
que nos propomos. 

De quem parte a exigeneia de medidas que ponham 
termo aos abusos que ternos observado~ O que é que deve 
actuar no animo do legislador para que essa necessidade · 
seja satisfeita ~ 
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E' o interesse geral, o interesse publico, que reclama 

pela igualdade ao menos na sepultura. . 
Já vimos que o legislador, para que sabiamente possa 

providenciar sobre a materia nas condições actuaes, e em 
·presença do que temos observado, deve começar por excluir 
da policia, administração e direcção dos cemiterios tudo 
quanto não fôr autoridade civil (Apoiados). E' isto que nos 
h a de pôr a coberto dos confl.ictos entre os cultos, entre os 
habitantes de uma cidade, e muitas vezes da mesma crença. 
O meu projecto consigna como condição sine qua non a 
não intervenção ou dependencia de autoridade ecclesiastica. 
· Cumpre ser explicito nessa ma teria: não devemos, por 
falta de uma exp1·essão da Lei, deixar abertas a::; portas ao 
abuso. Todos sabem de quanto é capaz o padre romano, e 
como sabe ageitar as cansas e sophismal-as para seus fins. 
Se não q neremos a intervenção dos padres nos cemiterios, 
como não havemos de decretar a sua exclusão? (Muitos 
apoiados). O substitutivo diz: 

« Artig·o unico. São da exclusiva competencia elas Camaras 
Municipaes a policia, clirecção e administração elos cemite-
rios. 

« Esta disposição, quanto á dincção e administração, não 
comprehencle os cemiterios pertencentes a partimLla?·es, a cçm-
vel:!tos, i?·mandades, ordens e co1UJ?'egações rel'igiosas e hospitaes. >> 

Supprime as palavras elo projecto-sem intervenção ou 
dependencia. ele a~tto?"iclade ecclesiastica . E aclmi tte os cem i terios 
ele particulares, ele irmandades, ordens, congreg·ações reli-
giosas e hospitaes ! ' 

Admitte, portanto, a intúvenção ecclesiastica nos en-
terramentos, e nega a autoridade civil a direcçuo e admi-
nistraçüo desses cemiterios particulares! 

Quando se procura secularisar os cemiterios, conside-
rando-os de ordem publica, e sujeitos á policia e direcção 

. publicas, como admittir a possibilidade de cemiterios pa-r-
ticulares ? Não se póde cornpl'ehencler esse amalg·ama Je 
doutrinas oppostas (1111titns apoiados). 

Ficaremos, Senhores, collocados em peiores condições do 
que nos achamos. 

Se passar o substitutivo, qualquer particular, ou corpo-
mçao religiosa pócle fazer SAU cemiterio. 
~ Entretanto, reservada a policia a autoridade civil, mas 
excluída esta da direcção e administração, o resultado 
infalli vel é o confl.icto entre as autoridades civil e eccle-
siastica. 

25 
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Comprehendo, Sr. Presidente, a razão dessa monstruosa. 
combinação que o substutivo estabelece. 

E' ainda o phantasma da Igreja do Estado. 
Governo e commissões estão nas mesmas idéas do que 

contém o meu p:-ojecto, mas não teem a necessaria cora-
gem de dizer a cousa pelo seu nome pr,oprio. Ao passo 
que procuram estabelecer o principio, temem-se de o :!fender 
os interesses do clero ! ! 

Isto, porém, é lamentavel ! 
. O receio de offender os interesses, ainda os mais in-

justificaveis dessa fal tal Igreja. do Estado, tem arrastado 
os-Poderes políticos do Brazil a inconcebíveis contradicções. 
Não temos igualdade entre os vivos, e nem querem que 
aos mortos seja ella co!'lcedida ! 

Pretende se ainda distinguir o homem na sepultura ! 
Subordi)1a-se ainda o conceito, os creditas, a probi-

dade, as crenças ao juizo suspeito de um só homem, sem-
pre arbitraria e caprichoso, sempre igoista e inconsciente 
como é o padre romano ! 

A vida in teira de um homem póde ser impunemente 
mareada por um perverso ! (Apoiados) . 

(Ha um aparte). 
Refiro-me sómente ao padre ultramdntano, ao padre 

romano, ao soldado da política tenebrosa da curia romana, 
ao igoista sem patria, sem família, cégo executor das or-
dens do pontificado intransigente, o refalsado que entre 
nós executa o plano de dominação theocmtica, desobedece 
ás Leis do Paiz e se constitue inimigo de todas as liber-
dades políticas e civis, começando por hostilisar a liber-
dade de consciencia. Destes para o verdadeiro sacerdote 
christão a distancia é enorme. · 

No clero brazileiro ha muito quem não se confunda 
com esses suissos de Roma .. Os bons padres brazileiros, 
os que comprehendem os seus deveres de .cidadão, que 
teem patl'iotismo bastante para não se prestarem aos des-
mandos e tresloucamentos dos episcopados, em fe beldia á 
Constituição e ás Leis, esses acham-se, em maxima parte, 
àu perseguidos ou esquecidos. 

Faria, Euthychio, Monte Carmello, José Augusto, Lin-
dolpho, Madeira, Mello, Guerra e muitos outros distinctos 
brazileiros que homam o sacerdocio . christão, estes não se 
confundem jámais com os suissos de Roma. 

Não nos faltam dignos sacerdotes que se prezam ; não 
é contra estes que me pronuncio; bem ao contrario os 
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éonsidero e respeito. Censuro sim a padres como os bispos 
do Pará, Maranhão e Rio de Janeiro, e todos os seus as-
seclas, por elles arrigimentados, que anarchisam o Paiz, 
perturbam a consciencia do povo, destroem a paz das }a·· 
milias, alimentam a hypocrisia e o fanatismo, e sophismam 
a verdadeira doutrina de Christo, para dar triumpho á 
theocracia romana. 

Desculpe-me a Camara essa digressão a que fui pro-
. vocado. Continuarei a tratar da mataria cuja discussão me· 

trouxe á tribuna. 
Não admitto, Sr. Presidente, a divisão que o substitutivo 

autorisa. 
E a proposito, permitta-me ainda a Camara que eu 

lêa um trecho do mesmo illustre escriptor Morin (Lê} . 
« Muitas seitas usam benzer os terrenos destinados á 

inhumação de seus fieis, e consideram que esse solo sagrado 
fica pollnido pela inhumação de um dissidente; e se tem 
pretendido satisfazer taes escrupulos. Esse motivo, porém, 
não justifica a separação dos cemiterios. 

« Quando as idéas raligiosas servem para entreter a 
divisão, a autoridade cilvil, longe de ceder ás suas exi-
gencias, as deve combater com maxima energia. 

c< O legislador, inspirando-se em uma philosophia mais 
nobre .e mais hLlmana, deve fazer predominar os senti-
mentos de caridade universal. O homem verdadeü·amente 
religioso considera todos os homens como seus irmãos, sem 
distincção de raças, nem de seitas ; e nem considera como 
motivo de divisão a differença de crenças. Ha alguma· 
causa de acanhado e barbaro na· pretenção dos sectarios 
de se isolarem do resto do mundo, e .de fugirem como de· 
leprosos, de todos, quantos não obedeGem á mesma Leis. 

c< As distincções sociaes se apagam ante a morte : o 
rico e o pobre, o pote'ntado, o proletario, todos Stl con-
fundem no mesmo solo,· onde todos os odios se exting·uem 
as querellas de partidos se esquecem. Os odios de religião 
não teem o privilegio de se eternisarem até no tumulo. O, 
:fiel e o infiel se conservarão em luta no campo do re-
pouso ? Suas cinzas de reanimarão para se repellirem com 
horror? ll 

Qne influencia póde ter o padre romano, para arrastar 
o legislador brazileiro ainda a permi ttir que elle exerça' 
arbítrio sobre os habitantes do Paiz? 

E' por attender a taes difficuldades em que o Governo 
se considera, que apresentei, ha muito, e como já disse· 
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um projecto de Lei ordinaria (po rq ue é minha opinião que 
se póde fazer por Lei ordinaria) para a separação da Igreja. 
do Estado. O Governo condemnon o meu pobre projecto, 
sob o fundamento de que a ma teria era constitucional ! 
Apresentada a Lei para Constituinte, acudi immediatamente, 
apresentando a mesma idéa para ser adaptada na reforma; 
e note bem a Camara que na separaçM da Igreja do Es~ 
tado vem a alta questão do juramento, a alta questão de 
se poder entrar para esta Camara como deputado inde-
pendente de crença religiosa. 

O Governo, sempre no seu plano de fazer uma Cons-
tituinte wi generis, ou, por outra, uma Constituinte que 
nada constitua, condemnou ainda esse meu projecto! 

E porque~ Para ficar como agora, a braços com o cle.ro 
intransigente. 

No Ministerio do illustre Sr. Visconde do Rio Branco : 
nós dissemos na imprensa : « Se não tendes faculdades legisla-
tivas, pa·rq obrigar o padre romano a subordinar-se ás Leis do 
Imperio, o Parlamento está aberto, pedi-lh'as. » 

E o Governo respondeu-nos com arrog·anci<t : cc · estamos 
armados de sobra, temos o sufficiente· I>> E o sufficiente con-
sistia em fazer processar e condemnar bispos, para em se-
guida transigir com elles, depois de (JS tratar nas prisões 
com uma distincçã <:> culpabilissirna, e quando o bispo ·réo . 
é igual a qualquer outro. Perante a Leí, os criminosos 
são ig·uaes ; as distincções da sociedade eles a pparecem. Mas 
os bispos conclemnados tiveram banquetes, tiveram musica 
a porta todas as tardes, famílias com qnem se entretinham 
constantemente ; e tanta foi sempre a sua má fé, que; ao 
passo que recebiam esc;es favores indebitos das nossas auto-
ridades administrativas, escreviam para a Europa dizendo 
quo :-Estavam perseguidos, enclausurados em ·immandas 
enxovias ! E esse celebre autor do ·Di-reito contra o direito, e 
como o qualifiquei já, esse sophisma personalisado, o bispo 
do Pará, . communicava aos se us apaniguados que estava 
preso na ilha das Serpentes I 

Era para fazer effeito : porque a unica serpente que 
havia nesse tempo na ilha das Cobras era o bispo do 
Pará (Riso). 

Geitoso, ameno e sophismando tudo, a serpente do pa-
. raiso, nao era mais perigosa do que elle {Riso ). 

Ao começar a primeira sessão des ta leg·islatura, eu in-
terpellei o Gove.l'no sobre a questtLo ecclesiastica, e proee-
dimento dei a( - "'.ç .~ :- porquanto as noticias que eu tinha· 
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me davam essa questlto como ainda agitada, , e em condi-
ções, se é possível, peiores do que as e::: que antes estivera. 

O Governo nos declarou que tudo estava serenado, que 
reinava perfeita harmonia do Estado com a Igreja, accres-
centando que o bispo do Para aqui estivera, e que affir-
mara a ·maior cordialidade, e bons desejos de manter a 
paz com o mesmo Governo .. 

Entretanto esse bispo lá está praticando inauditas tro-
pellias, impugnando caprichosamente a existencia legal de 
uma irmandade, cujo compromisso, devidamente approvado, 
de ha muito t empo pelo P.oder competente, elle diocesano 
não quer cumprir, e nlto reconhece, occasionando serios ' 
confiictos, perturbando a tranquillidade daquella Província, 
em guerra abert~, e acintosa com o respectivo Presidente, 
como t udo hei de mostrar opportunamente nesta Cama.ia. 

O do Maranhão, tomando conta do bispado, demittio 
todos os lentes do seminario que não eram padres, fi cando 
o estabelecimento pri vaJ.o das luzes de distinctos profes-
sores. · · 

O SR. JOÃO BRIGIDO : - Para dar ganho a carcamanos. 
O SR . SALDANHA MARINHO : - Prohibio que se officiasse 

·pelos maçons, estabelecendo um confiicto grave por causa 
de uma m iflsa de setirno dia, em suffragio de um maçou. 

Prohibio entertamento nos cemiterios publicas aos sui-
cidas, quando nos cemiterios do Maranhão ha uma qu&.dra 
reservada para elles. 

F eito o enterrÇJ,mento ele um s uicida, declarou inter-
dieta o cem i te rio e ordenou benÇão p arcial ele cada sepul -
tura, e conforme el!e o permittisse, o que é dispendioso. 

Acha-se em confiicto aberto com a imprensa, e assim 
anarchisanclo a província . 

Ao começar esta si tu ação, como já disse, pedi ao Governo 
urna declaracão franca e solemne sobre suas relacões com 
a Igreja,perg;mtei se as bullas contra a maçonaria, por exem-
plo, estavani. placitadas e no caso contrario, se podiam ser 
executadas no Brazil sem esta fórmula constitucional 
imprescindível. ' 

O Governo responde u-me catheg·oricamente, por despa-
cho, que foi publicado, que não fôra conced·ido tal beneplacito, 
e que por isso não podiam as b!dlas ter execução. 

Entretanto, no Maranhão,. no Pará e mesmo no Rio ele 
~ Janeiro executam-se essas bullas ; e os bispos prescindem 

de beneplacito, e, contra as Leis elo Imperio, procedem como 
entendem! 
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O SR . JoÃo ERIGIDO :- Que mal vem d'ahi '? Nenhum . _ 
O SR. SALDANHA MARINHO: -O culto catholico é que 

soffr·e. Não soffrem os bispos nem a maçonaria, e devo 
dizer com verdade que o unico sentimento que tenho pre-
sentemente é ver que 'l.lguns maçons ainda mandam dizer 
missas e pagam a esses padres, dão-lhes dinheiro por en-
ter ros, etc. 

Todas as irmandades - que temos e estão prosperando, 
são compostas de maçons; o culto, os hospitaes, são sus-
tentados em sua maxima par te por maçons. 

Quando foi que a maçonaria tratou de rt>ligião '? Nunca. 
Tratou de política em outros tempos, -quando a maço naria 
compunha-se ele J osé Bonifacio e outros homé ns notaveis 
nessa época, quando o Brazil tinha necessidade de consti-
tuit·-se, circumstancia em que a maçonaria prestou t'ele-
vantissimos serviços a este Paiz . Quanto á guerra que o 
clerical ismo move á maçonaria, não foi ella provocada po r 
nenhum acto dessa humanitaria. associacão; ao contrario , 
mesmo ag·ora, quando os bispos atropell~un os maçons, ha 
maçons que entl'egam suas filhas ás irmãs de caridade, o 
que muito lastimo . 

Respondeu-me o Governo, como já disse, que as bulias _ 
~em beneplacito não tinham execução no Imperio : entr·e-
tanto o bispo elo Maranhão nega suffmgios a maçons, p ro-
hibe casamen tos; o bispo elo Pará suspende padr·es só-
mente pela suspeita de que são maçons . Negam sepultura 
aos maçons , porque ha contra e~les uma bulla, que aliás 
não tem beneplacito ! 

O que são, pois, estes bispos senão convictos t·ebelde s 
ás Leis do Paiz, desrespeitadores de um gr·ande preceito 
cons ti tuicional, e que, prevalecenio-se da instituição da 
Igrej a do Estado, pam exer·cerem um mando repug nante, 
deixam de s ubordi nar·-se ás cletermi nacõas da mes ma Con -
stituição que a instituio ! · 

E é nestas condições que se nos apresenta o substi-
t utivo que combato ! 

Sr . Presidente, ante a boa razão, respeitando as con-
veniencias da população brazileira, mantendo o grande 
principio ela ig Ltaldade dos direitos: não distinguindo, no 
morto, culto ou rito , qualquer que elle seja; sendo os 
cemiterios de ab>oluta competencia da policia publica; ni:"í.o 
podendo pertencer a particular3s nem a irmandades ou 
confrarias ; convindo fazer desapparecer as divisoes que 
tanto teem concorrido para perturbação ela paz das familias, 
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e tudo originado pelo capricho , dos padres ; ante todas as 
idéas que protegem a liberdade de consciencia, eu não posso 
deixar de sustentar o projecto tal qual o apre3entei, sen-
tindo profundamente não poder adaptar as emendas que a 
illustre commissão offereceu, porque destróem capitalmente 
a idéa da secularisação, e autorisam conflíctos, dos quaes 
devemos fugir. 

Assim, Sr. Presidente, não devendo por mais tempo 
abusar da benevolencia com que os meus colleg·as me tem 
attendido (não apoiados), permitta V. Ex. que conclua este 
meu discurso com as seguintes palavras do notavel e 
erudito padre Micheaud : 

« O Governo que permitte a violação de direitos sa-
grados como os da con3ciencia, não é sórnente romanista, 
é altamente criminoso. Sancciona a traição tanto mais pe-
rigosa quanto é praticada no terreno dos princípios e em 
nome de Deus. ' 

« Desgraçado o Governo que ou é cégo para não ver 
a traição, ou fraco para não ousar impedil -a. _ 

<< Adormecido na falsa paz de hoje, acordará . nadando 
em sangue da guerra civil. >> 

Tenho cone] ui do. 
(~fuitos apoiados ; muito bem, muüo btm. O orador 6 com-

primentado por muitos Srs. Deputados). 



Sessão de 11 de Outubro de 1879. 

Reorgan.isação do gabinete, pela 1.n.orte do 
Sr. Marquez do Herval. 

O Sr. Saldanha Marinho:- Nilo venho á trib<Jna re-
petir o que tantas vezes se tem dito relativamente á or-
ganisaçilo, ou reorganisaçilo de gabinetes. 

A successão de actos anti-parlamentares, já não póde 
ser estranhada neste paiz, que se acostumou a obedecer, e 
que só tem por norma a suprema vontade da Corôa. 

Tudo quanto tem anteriormente occorrido desse genero, 
e o que acaba de occorrer, serve sim para corroborar a 
opinião que se acha indubi tavelmente arraigada no Brazil, 
contra o actual systema de Governo. Tudo induz a firmq,r 
os princípios que tenho sustentado, que professo , e que 
sustentarei. 

Um ponto grave, porém, que interessa a todo o libe-
ral sincero, deve ser nesta occasião solemne esclarecido. 
Sei que, quaesquer declarações, quaesquer protes tos, que 

· ag·ora se façam para finnar a situaçllo, podem falhar, como 
tantos teem já sido illudidos. 

Mas cumpre deixar bem explicitas as opiniões elo Go-
verno . 

E' publico, é notorio, que o nobre cavalheiro que ora 
vai occupar a pasta da Guerra, tem manifestado sua opi-
nião respectivamente á intervenção do Senado nos actos da 
Constituinte. 

O nobre Presidente do Conselho e os seus collegas 
teem até hoje sustentado a doutrina liberal contra a ·inter-
venção ihdebita, illogica, inadmissível do Senado nas 
deliberações da Constituinte (Apoiados ). 

Ligo, Sr. Presidente, a esta questllo o maior interesse. 
Quanto a mim é questllo de que depende a indispen-

savel reforma Constitucional. 
Desde que si aceitar a intervenção do Senado nas de-

liberaçCles da Consti tu in te, teremos o paiz priva do comple-
tamente de reformas u teis ; da reformas irn prAscindi v eis. 

Urna das mais neces.sarias reformas é a do proprio Se-
nado (Apoiados) e nllo podemos contar com o Senado para 
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votar contra si proprio. O egoismó tem assento, e bem fir-
mado, naquella casa do Parlamento. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs:- Não se póde contar com 
.o Senado para causa n enhuma . 

(H a mttros apartes). 
O SR. SALDANHA MARINHO:- Respeito as opinioes de 

todos ; estou em i ttindo com franqueza a minha opinião ; 
t enho direito a faze l-o, e continuarei a sustentar o que 
reputo de maximo interesse liberal. 

O SR. RuY BARBOZA:- E' a opinião da generalidade da 
Camara. · 

O SR. J ERONYMO SoDRÉ :- No ponto da não intervenção, V. 
Ex. t em toda a raz~w ; n~w h a liberal que o não ace ite . 

O SR. SALDANHA MARINHO: - Assim, pois, tenho motivo 
bastaáte para interpellar o nobre Sr. Presidente do Canse-
lho, sobre o seguinte: Operou-se alg uma moclificaçao nas · 
opiniões do nobre actuctl Ministro ela Guerra? O nobre 
Presidente do Conselho com os seus collegas modificaram 
a sua opinao ? 

E' indisp(msavel firma r b em este p onto: o paiz neces-
sita ele claras explicações sobre elle. 

Ag·uardo pois a resposta do nobre Sr . Prepidente elo 
Consel ho. 

Comu disse, não me o c cu parei ela notabilíssima falta 
de intervenção ela Camara dos Dep utados na reorganisaçtto 
ministe rial que «caba ele operar-se tão desco mm unalm ente : 
nao me occuparei elo pouco esci'upulo com que, sem con-
sultar a Cnmara, estando esta fm1c cionando, ass im se re-
compõe o actual gabinete; porque para tudo quanto per-
tence a alta aclministracao só h a uma autoridade a con-
sulta r, e essa autoridade não admitte conselho qúando de-
libera ·sobre o que a pratica abusiva lhe tem liberalisado. 

Este acontecimento, porém, como tantos outros identi-
cos que se s ucceclem, me fornece vigorosissimo argumento 
para que permaneça na opm1ão que professo na política 
adia ntada elo paiz, e para nella cada vez mais firmar a 
minha convicção . 

Por on1, apenas provoco o uobre Presidente do Conse-
lho a que nos diga qua l a doutrina assentada do Governo 
sobre a intervencilo · ou não interve ncão do Senado nas 
r eform9-s Consti tucionaes. · 

O SR. JERONYMo SonRÉ:- Isso ja esta decidido mesmo 
pelos precedentes ; nao havemos de ficar aquem da Carna-
ra de 1834. 
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O SR. SALDANHA MARINHO: -Aguardo a resposta de 
S. Ex. 

Agora permitta-me S. Ex. que eu desta .tribuna e nes~ 
ta occasião so:emne, no legitimo interesse do paiz · e em 
honra do proprio partido liberal, aperte a mao, me congratule, 
e cordialmente dirija ao nobilíssimo Visconde de Pelotas 
os meus sincerqs parabens por seti nobre, e nunca assaz 
louvado procedimento (Muito bem). 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- E eu acompanho-o da me-
lhor vontade. 

O SR. SALDANHA MARINHO :- Era por decencia, por ho-
nestidade politica impossível, Senhol'es, ao Sl'. Visconde de 
Pelotas aceitar o encargo que tão caprichosa, e impruden-
temente lhe foi offerecido. 

Nomeai-o, sem prévia consulta, publicar o decreto dessa 
nomeação, como que para coagil-o a aceitar uma posição 
que lhe devia ser repugn'lnte, não se . c0mpadece com o 
respeito de que esse illustre general, essa gloria do nosso 
exercito, é incontestavelmente credor. 

Adiantar uma nomeaçilo nestas circumstancias e pu~ 
blical·-a, quando t0das as probabilidades eram contrarias á 
aceitação, é, Senhores, digno do mai3 severo reparo. 

O nobre Presidente do Conselho devia prever o que 
hoje infelizmente para si, lhe é bem conhecido. 

O nobre General é, como está publico, candidato á se-
natoria. 

Bastava issn para que elle não· aceitasse o encargo de 
Ministro. O nobre General nilo entraria para o Senado sob 
o inclecôro de forçar a escolha com a posiçilo official de 
Ministro da Corôa. O nobre General nã.o é desta escola. 
Seu procedimento, sempre nobre, nilo autorisava qne nem 
de leve se suspeitasse, que por seu interesse pessoal assim 
se quizesse degradar. 

O nobre Sr. Presidente do Conselho sabia perfeita-
mente que o honrado Visconde de Pelota.s se pronunciara 
galhardamente e sem receio de desagradar a quem quer 
que fosse, a favor dos acatholicos, idéa que aliás estava 
condemnada pelo actual gabinete (Apoiados e não apoiados). 

O SR. GALDINO DAS NEVEs: -Pela qual sahiram os Srs. 
Villa-Bella e Gaspar. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Dáva-se, pois, profunda di-
vergencia entre o Sr. Visconde e o actual Gabinete, do 
qual, portanto, ni1o podia com honra fazer parte, 

Ainda se devia attender a que o nobre Visconde de 
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Pelotas tem dignidade baf?tante para distinguir os deveres 
de soldado das obrigações de homem politic::>. 

O SR. CoSTA AZEVEDO:- Apoiado, muito bem. 
O SR. SALDANHA MA.R!NHO : -O nobt·e Visconde de Pe-

lotas, já uma vez tinlu dado provas disto, já tinha sido 
chamado como militar á Côrte e como que recl'Utado para Mi-
nistro da Guerra, o que elle soube repillir categorica-
mente. 

O Sa. JERONYMO SoDRÉ :-Para o , qual não podia nem 
devia entrar corno liberal {Apoiados). 

O Su. GALDINO DAS NEvEs: -Mas foi chamado. 
O SR. JmWNYMO SoDRÉ:- Foi uma injuria ftlita ao ca-

racter do Sr. Visconde de Pelotas. 
O SR. SALDANNA MARINHO : -Como agora foi feita (Não 

apoiados e apartes) . 
Não direi que estava no animo do nobre Pl'esidente do 

Conselho fazer uma injuria ao nobi·e Visconde de Pelo-
tas, mas é innegavel que não pl'ocedeu com a necessal'ia 
prudencia e com a indispensa vel cliscl'i pçrro. 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-Chamar o Governo 
ao Sr. Visconde de Pelotas parct successot· ele 03orio, é 
uma honra e nilo uma injuria (Apoiado~). 

O SR. SALDANHA MARINHO. 1 QLlalquer que fosse a altum 
da posiçfLo el'a mister que lhe não fosse imposta. 

Concluirei, Sl' Presidente, dando sinceros parabens aos 
liberaes do Bmzil, por contarem ainda em seu seio um 
caractet· altivo e nobl'e como o do Visconde de Pelotas, de 
que se orgulha o Püiz. {Muito bem, muito bem). 



Sessão em. 25 de Outubro de 1879. 

Orçamento geral do I.tnperio. 
Emendas do Senado. 

O Sr. Saldanha Marinho: - Comprehend :> bem, Sr. P re-
sidente, e cu 'presença das desanimadoras occ urr'encias que 
cada vez mais entristecem o Paiz, que esta Augusta Ca-
mara, na sua illi mitada dedicação ao Governo, tem pressa 
de votar as em endas ao · orçamento que vieram do Senado, 
e que, hontem recebidas, entram hoje em discussão, inde-
pende ntemente do indispensavel estudo, aliás aconselhado 
até p elo nosso proprio regimento. 

O SR . CosTA AzEVEDO : - Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - Parece, Sr. Presidente, que 

esta discussão é apenas por simples formalidade, e que hoje 
mesmo será encenada, e referendada por esta Carnara a 
audaciosa imposição elo Senado, que por sua parte, e ele acôtclo 
com o Governo, tomou a iniciativa indevida na decretação ela 
receita e despeza do Imperio. . 

Embora o nos so r egimento prescreva .certos tramites, . 
de que o criterio, a pmclencia, o bom senso elo legistador 
n ão pódem nem elevem prescindir; emboea a nossa Lei in-
terna peculiar não autor ise o açodamento com qne ora se 
procede, e em materia tão gTave como é a da fixação da 
receita e da despeza publica: contra toda a racional espe-
ctativa, contra o reg·imento desta casa .... 

O SR . MANOEL PEDRO: - Apoiado, é uma infeacção do 
regimento. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-. . ·. h oj e mesmo será tudo 
decidido; e o orçamento, como o quiz o Senado em convenio 
com o Governo, transita r á nesta chrmcella?·ia , para im me-
diatamente ser Lei do Estado ! 

Não venho pol'tanto, oppôr embargos a esse transito : 
seria perder tempo . 

Se me animo, pois, r.. vir á tl'ibuna n esta solemne, mas 
tristíssima emergencia, não é senão para deixar bem cla-
ramente consignados _nns annaes do Parlament':l, e cumprindo 
um dever de coh erencia e ele clig·niclacle política, os meus • 
protestos, quer contra as novas imposições com que, sem 
n ecessidade, se onera o povo ... 
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O SR. MANOEL PEDRO: - Apoiado. 
O SR. SALDANHA MARINHO: - .. . quer contra a usurpação 

escandalosa, que o Senado acaba de praticar, da mais im-
portante das funcções, da mais melindrosa e imprescindível 
attribuicão exclusiva da Cama r a electi v a. 

· · Desde que fossem, Ctnno devem ' ser, e ~om o devido 
criterio, reduzidas as despezas publicas; desde que o Go-
verno, comprehendendo as legitimas conveniencias do Paiz, 
deixasse de fazer dispendios arbitrarias, illeg·aes e não au-
torisados, teríamos, com taes economias, uma somma su-
perior á importancia que póde provir dos novos vexames 
autorisados contra o povo no orçamento em discussão. 

E' por: isso que, nesta occasião, reitero o pro testo, que 
em outra já fiz, .contra novos e inuteis impostos agora 

, ereados; e contra a ag·gravaçfto estupenda , de outros que 
já one ravam por demais os · habitantes do Paiz. 

Occupar-me-hei ag·ora, e mais detidamente, da materia 
do outro meu protesto . 

Trato da usurpação, que o Senado ac&ba de fazer, de 
attribuições privativas desta Aúgusta Camara, usurpação 
tanto mais perigosa qu;;tnto se · r efere a um ponto irnpor-
tai1tissimo, do maior alcance e de summa transcendencia 
poli t i c a. 

O SR . MANOEL PEDRO:- Muito bem. 
O SR. SALDA:Ni:{A MARINHO:- Aquella casa do Parlamento 

não trepidou, com a maior fac ilidade, e com maxim a offensa 
a Constituição, em tomar a inici ativa na decretação da 
recelta e despeza do Estado, iniciativa que exclusivamente 
compete a esta Camara, porquanto os subsidias necessarios 
para fazer face as despezas pub.licas só podem ser decre-
t ,ados por iniciativa do ramo electivo do Parlam.ento, v isto 
que os seus membros, como os mais irnmediatos e habi-
litados representantes elos direitos e in teresses nacionaes, 
são por isso mesmo os mais habeis pa m essa iniciat iva, 

Consulte-se a Constituição, combine-se os aiversos artigos 
que se referem a esta ma teria, e .a verdade desta doutrina 
ficará levada é. evidencia. ~ 

Com a propria Constitui ção se desfazem os sophismas 
grosseiros que ora formigam contra as verdadeiras aspiraçOes 
liberaes, e para salvar o Governo e . o Senado da impu tação 
gravíssima que se lhes faz por esbulharem esta Camara de 
"Seus imprescindíveis direitos. 

ErnborJ, seg undo o Art. 16 §§ lO e ll da Constituição, 
se dê á Assembléa Geral a attribu içrro de fixar annual-
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mente as despezas publicas, repartir a contribuição directa, 
e fi xar tarnbem annualmente e sob informaciío do Governo, 
as forças de mar e de terra, n em por isso "podem ser pre-
teridas as fórmulas essenciaes ao exercício de tal attri-
buicão. 

·Na m esma Constituição, Art. 36 §§ 1.• e 2 .• , se esta-
belece que é de privativa attribuição da Camara dos Depu-
tadps a iniciativa sobre impostos e sobre recrutamento. 

~ Desde que a iniciativa sobre impostos cabe a Carnara, 
a iniciativa da despeza, inseparavel dos meios que a podem 
torn ar possível , cabe t ambem a mesma Camara. Quem 
tem a iniciativa nos me1:os deve préviamente conhecer da 
necessidade desses meios, necessidade que só se justifica pelo 
conhecimento da de~peza, a fazer e para poder pro>:.êl-a do 
indispensa vel para sua realisação. 

Só, portanto, quem tem a iniciativa nos meios póde 
ter 9- iniciativa nas despezas . 

Ainda mais : começando na Camara, corno preceitua o 
o Art. 37 § 2.• da Constituição, a discussão das propostas 
do Poder executivo, e devendo taes propostas ser apresen-
tadas sómente a Camara dos Deputados, como manda o Art. , 
172 da mesma Constituição, é claro, é inexpugnavel, que 
só a Camara póde ter a inicia tiva na decretação, quer da 
receita, quer da despeza. 

O orçamento para a despeza é feito pelo Governo, e por 
este apresentado a Camara dos Deputados, apenas reunida 
esta, como esse Art. 172 o diz claramente. 

Como, pois, duvidar de que o Senado é incompetente 
para preceder a Camara no conhecimento e deliberação em 
ma teria des,;a ordem'? 

A dou trina · que sustento, Sr . Presidente., é a unica 
aceitavel, é a que, tendo fundamento indubitavel na Consti-
tuição, mais se conforma com a índole e natureza da Camara 
electiva, e por ser essencialmente liberal. 

Esta doutrina, Sr. Presidente, esta ele ha muito assen-
tada no anim0 ele todos os políticos probos, einceros e 
leaes. 

Neste mesmo recinto as vozes autorisacl·as de Martinho 
. de Campos ; clistincto liberal , de Paulino Soares, distincto 
conservador 'e de outros, de ambos os lados políticos, mas 
que não sacrificam os p~incipios as conveniencias do momento, 
poli ti c os que se faz em respeita r pela sua reconhecida in te i- • 
reza} de caracter, sustentaram brilhantemente nesta tribuna 
a mesma doutrina que eu sustento. 
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E nem eu admitto, Sr. Presidente, que algum liberal, 
qne se preze e zele a sua reputação politica, pretenda, na 
questão de que ora me occupo, defender o Senado, quando, 
como no presente, é convicto uslll'pador da mais nobre, da 
mais elevada, da m~is necessaria attribuição dos imme-
diatos representanteil do povo. 

Entretanto, o Senado, por sua iniciativa, sem proposta 
do Governo, o qual alli a não podia apresentar, nos manda, 
no actual projecto de orçamento, um additivo de sua lavra, 
proroganclo-o por mais um exercício, o que importa indu-
bitavelmente decretação de receita e despeza em um exer-
cício, e quando para isso não teve esta Camara a iniciativa, 
e sim recebe agora esse fatal · additivo, apenas para refe-
rendar e dar-lhe a fórma de Lei do Estado ! 

Esse acto escandalosamente acintoso da outra. casa do 
Parlamento, foi alli aceito pelo Governo, que se diz liberal, 
e é aqui apoiado por uma maioria que tambem se chama 
liberal ! 

Como tudo isto é tristemente apprehensivo! -
Combine-se, com criterio, com imparcialidade, com a 

indispensavel probidade política, quanto vai occorrendo; 
attenda-se ao que concarne aos actns do Ministerio de 5 
de Janeiro, e uma triste verdade assaltará o espírito do 
povo brazileiro. 

Uma força latente, uma vontade occulta, a mão pode-
rosa de alguem arrasta este Paiz ao desconhecido,_ senão 
ao mais aberto absolutismo. 

Só- esta força opei·aría o estupendo amalgama político 
que acaba, com pasmo geral, de ser levado a effeito no 
Senado, onde uma escandalosa scis1o se operou entre 
velhos conservadores, para dar ganho de cansa ao actual 
Ministerio. 

Tudo quanto é principio liberal está preterido, e até 
as Leis mais liberaes estão sendo desmoralisaclas ! 

E' assim, e o absorvamos com pasmo, que um dos 
mais distinctos Senadores do Imperio, o Sr. Vi~conde do 
Rio Branco, sem se lembrar de que as revoluções ele 1842 
e 1848 achal'am em S. Ex. o mais extrenuo defensor; o 
mesmo que tão brilhantemente propugnou na imprensa pela 
causa dos liberaes comprometticlos nesses generosos movi-
mentos, aq uelles cuj o patriotismo, e ante os desmandos do 

·· Govemo do Imperador, os arrastou a lançarem mão das 
armas em defesa de seus direitos conculados; o Sr. Visconde 
do Rio Branco, então partidario accerrimo do Acto Addicional, 
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agora o desacredita, considerando-o pq,rto de exaltamento 
partida?·io, i?Teflectido e apaixonado !· 

Segundo comprehendi do ::;eu, aliás b ri lhan tiss imo dis-
curso, ultimamente proferido no Senado, S. Ex . procurou 
tirar a fo r ça in9ral desse unico acto consti tu inte que o Brazil · 
possue. 

O A c to Addicional, diz S. Ex., é o eesultado de paixões 
de momento, a expressão de exacerbações de animas em uma 
época ano rmal ! 

O Acto Addicional, se bem entendemos o que disse 
S. Ex., é apenas a expressão revolucion FLria, p1·ovinda da 
agitaçrw dos espíritos naquella época, · e, por tanto, não 
exprime a vontade nacional calma e reflectida ! 

O ·t:R. FELICIO Dos SANTOS : - Silo m odifieações cerebraes 
da idade. 

O SR. SALDANHA MARINHO : - E' assim que o, aliás muito 
digno, Sr. Visconde do Rio Branco qualificou o nnico acto 
ve rdadeiro e legit i mamen te cons titu inte que tem o Brazil. . . 

O SR. GALDINO DAS NEVES : - E' o uni co a c to que partio 
da soberania nacional. 

0 SR . SALDANHA MARINHO: - . . . para O qual concorreu 
o povo com a s ua vontade. 

A Constituição de 1824, que exprime a vontade do 
Rei, que a outorgou, quando qmz e m elhor lhe conveio, 
'após a dissolução crim inosa ela primeira Constituinte, essa 
Constitu ição é apenas supportada, é u ma Lei costu meira, 
mas não será j á.mais a ~xpressão da vontade elo povo . 

Emquanto, porém, na outra casa. elo Parlamento se 
procura disvirtuar o Acto Acldiciona l . . . 

O SR . ZAllfA. :- Quem tente desmoralisal-o. 
, O SR. GALDINO DAS NEvEs :-Não desmoralisa, porque 

n ãO tem f o L'Ça paro iSSO , falta -lh e a COh erencia . 
O SR. SALDANHA MARINHO :-'- ... aqui, a nte u ma Ca-

mara liberal dirigida por um GQverno qu e tambem se diz 
liberal, esse mesmo Acto Addicional o que' vale, o que me-
rece, como é respeitado '? · 

Meu primeiro cuidado, ao occupar a cadeira com que 
me h onrou a província do Amazonas, (e que brevemente 
lh'a res t itui rei, tão h onrada como a recebi, e com a con-
sciencia tranquilla ele que cum pri o m eu dever), meu pL'i-
meiro cuidado, digo, foi restabelecer a força desse Acto Addi-
cional, dar á vontaue do Povo, que elle esprime, a devida 
execução. 

Foi assim que apl'%entei , e lá vão j á nove m ezes, 
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o projecto para fazer e:ffectiva a extinccão do Conselho de 
Estado, condemnado, e bem, pelo Acta· Addicional, que o 
extinguia como corporação política nociva, e só prestavel 
como ca.pa e resguardo elos desmandos especialmente do 
Poder moderador; foi assim que para restabelecer esse mesmo 
Acto Addicional na parte que foi illudida pela Lei chamada de 
interpretação, e que, entretanto, foi de perfeita revog·ação, 
apresentei tam bem o necessario projecto parrt isso. E tudo 
foi desprezado, tudo foi julgado inopportnno! 

Como que este Governo A esta situação o que ainda 
não acharam opportuno foi ser liberal sincero ! 

Se so trata do orçamento, vemos, com profundo des-
gosto, que as prArogativas capitaes desta Camara são il-
ludidas grosseiramente pelo Senado, que se antepõe a ellas 
na iniciativa da receita e despe;;:a do Estado ; e, o que 
mais ainda faz descrer de toda essa farça política, é vêr 
que o Governo, que se chama liberal, concorre parâ este facto, 
delle tira proveito, e constrange a sua devotada maioria 
a snpportal-o (Apoiados). 

Nesta especie, Sr. Presidente, sou talvez por demais 
exigente, e entendo que o devem ser todos os liberaes .-sin-
ceros, os que respeitam a religião dos principias, os que 
não transigem sobre o que é ponto cardeal de sua ban-
deira~ 

Se nem o imposto nem o r-ecrutamento podem ser de-
cretados senão por iuiciativa desta Aug·usta Camara (apoiados), 
nem a despc7.a, nem a fot:ça publica pr,dem ser determi~ 
nadas senão sob pl'Oposta da mesma Camara (Apoiados) . 

Se a Constituição dá á Assembléa Geral Legislativa a 
attribuição de fixar a receita e a despeza annual, cumpre 
tambem attender a que o exeréicio dessa attribuição · de-
pende de uma certa fórma indeclinavel. 

Como já mostrei, é mister harmonisar todas as ·dispo-
Rições constitucionaes sobre a especie, para firmar a ver-
dadeira doutrina, e para que jáma.is seja illudida a pri-
mei~·a das garantias de um povo livre. 

A doutrina liberal, a doutrina g·arantidora da liber-
dade publica se firma, sobretudo, no principio de que-
nenhum encarg·o, nenhnm onus, nenhuma despeza pQdem 
ser decr·etados, sem autorisa·ção do povo, ou por si, ou por 
intermedio de seus immediatos representantes (A r-aiados). 

Não me occuparei dos sophismas repugnantes que teem 
sido aqui engendrados, sómente no empenho de illudir o 
Paiz, e assim resguardar o inq ualificavel abuso q·ue acaba 

26 
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de ser pra ticado pelo Senado, em prol do qual se vem 
agora pedir uma céga referenda a esta Camara e em uma 
situação que se chama liberal! . 

Para que a inici ativa da Camara sej a uma causa séria 
e respeitada , e na gravíss ima m ateóa de impostos e re-
crutamento, in separa v eis da de receita, despeza e força pu-
blica, é indeclinavel fi rmar o principio de que o Senado 
n em póde augmentar a despeza, nem aggravar ou crear 
impostos . Póde diminuir, póde mesmo rej eitar tudo, m as 
não alterar para mais, e nem autorisar orçamento por sua 
iniciativa (Ainito bem; apoiados, não apoiados). 

Eu levo mais longe ainda o m eu conceito nessa ma-
teria, a mais grave, a mais importante em um regimen li-
beral represf!ntati vo. . 

Entendo que tem sido abuso 'e abuso perig·osissimo, 
contra as liberdades publi cas, con tra o systema liberal, as 
prorogações de 'orçamento, se m proposta, sem detalhe, sem 
estudo e sem fundamento, mesmo que sej am iniciadas por 
esta Camara, que po r tal modo ab usa de suas attrib uições 
(apoiados) e compromette os mais sagmclos interesses elo Paiz 
(A.poiarlos). 

Entendo que não é só erro, é uma profunda offensa á 
Crmstitu içrLo votar-se nesta mesma Camara, uma a ntorisação 
da r eceita e clespeza, um orçamento prévio, sem aec urado 
detalhe, e sem proposta elo execu ti vo . 

E se assim pens0 am relação a esta Camara, o que 
posso eu dizer em relaçrLo ao ultimo procedim ento do Se-
nado este audaeioso escanclalo com que agoea n os atfronta 
essa casa elo Parlamento ? 

Não se tmta de uma simples emenda, não se trata de 
uma rednccão, nem mesmo ele accrescentamento na recei ta ou 
n a despeza·, rela tivos á proposta desta Camara, e sim ele 
uma Lc~ i de ot"çamento em toda sua extensão, por um sim-
ples nddi ti vo orig i uado no Senado, e paTa todo um exer-
cício, antes de qualquer proposição ou in icia ti v a desta Ca-
mara. 

Seria isso proposto nessa outra casa do Parlamento 
pelo Poder executi vo ? 

Não é possível admittil-o, porqne n Constituição não 
permitte que esse Poclet· apresente as suas propostas senão 
á Cámara dos Deputados . 

O Senado, pot·tanto, assu mio uma posição inconstitu- " 
cioeal. 

E pócle-se, porventura, cal cLtlar desde já, e fixar a 
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receita e despeza, para o exercício ue 1880 a 1881, nas 
mesmas bases du actual '? 

Nas circumstancias financeiras do Paiz, quando as des-
pezas publicas tendem a grandes altenativas, a profundas mo-
dificações, que não podem ser previstas nem prevenidas 
com tanta antecipação; quando a receita foi aug·mentada 
com imposições novas, ou aggravaclas as existentes, e isto 
pelas condições ano rmaes em que se · acha o Paiz, como 
aumittir o indiscreto aclditivo do Senad'l '? 

Será isso para autorisar a dictaclura, e, como simples 
simulacro a habilitae o Governo para dispôr dos cofres 
publicas sob uma appa.rencia legal'? 

A Constituição política ele Imperio não permitte orça-
mento por mais ele um anno. A Constituicão politica do Imperio 
obriga o Governo a, todos os annos, fazer propostas, apresen-
tar contas, e offerecer orçamento ele receita e despeza 
(Apoiados). E, á excepção de certas rendas, com a pplicação 
especial, todas as outeas dependem de ,autorisação. annuaL 

E esta disposição constitucional funda-se , antes ele tudo, 
na necessidade de interve ncão e iniciativa ela Camara tem-
pararia, que de~e ser repe.tida annnalmente; e ainda mais, 
pela impossibilidade ele ser previsto, a lém do anuo que se 
segue, o que urge faz er nessa parte importante ela geren-
cia el o Estado. 

Cornpu lse-se e nossa legislação, tomem-se as Leis ele 
orçamento de alguns annos seguidos, e não se achará duas 
em tudo iguaes; as disposições, as autorisações, a receita, 
a despeza, os recursos lem brado.s, tudo varia ele anuo à 
anno, e mesmo em circumstancias · normaes . · 

Sendo assim, o que diremos elo p1·esen te, e q uanclo nem 
·se póde prever o que é mister operar no dia seguinte'? O 

que diremos relativamente a uma situação financeira que 
nem bem definida se acha no presente, e qna promette um 
futuro aterrador'? 

(Ha diversos apartes). 
Respondem-me com a autorisacão consageada no Art. 

171 , quanto á continuação ela receita elas conteibuições até 
que sejam de rogadas ! 

Nada tem uma causa r,om a outra. A Constituição 
prevenia contea uma falta occasional, mas nã-o aclrnittio, 
como regea, fazer-se orçamento sem proposta, principiar o 
"Ül'çamento no Senado, e ser esta Camara ludibr iada com-
pletamente em uma sua tã-o importante attribuição. O Art. 
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171 não ~llltorisa. o additivo do Senado, como tambem não 
autorisa ns p;-oroga.çües dú orçamento. 

Será este enxerto, f~ito pelo Senado a Lei do orçamento, 
a pedido particular do Governo, e como necessario para a 
prem'3ditada dictad ura '? 

Seria neste caso mais nobre, mais digno ao Gover·no 
vit· directamente á Camani e dizer-lhe francamente : · Entenda 
quH devo dispensar d Parlamento por tanto tempo, e qnero os 
meios- de governar até lá. E a nobre maioria, que não tre-
pida em s'ltisfaze l-o, e que nada abso lutamente lhe tem 
negado, não negaria nem isso mesmo. Havia assim, ao 
menos, respeito a f6t'ma; sim ula v a-se um acto constitu-
cional; maii emfim, apparentava-se uma certa consideração 
por esta Camara. 

Mas nem isso sequer ! 
Senhore:;:, se o Govemo do Imperador desejava ampliar 

este orçamento além t.lo anno constitucional, além.do tempo 
em que regularmente devia vigorar. porque não o disse 
a ~sta Camana,, a sua nobre maioria, dedicada como ella é'? 
Não lhe faltariam votos infelizmente; o Governo os teria 
mesmo que a pt•ot·ogação fosse além de um exercício; tudo 
se obteria nesta situacu.o ! 

Mas o Governo de~denhou a s ua devotada maioria; o 
Governo foi pedir ao Seuado, e vem exigir .da Camara, e 
exigir uma g·mnde irregularidade, vem exigir a sancção 
desta Cnmara; vem exigir a sua annuencia a um acto do 
Senado que a degrada! 

E' nesta tristíssima condição que se acha esta August~t 
Camara! 

Nesta situação desgraçada só deparo com um expe-
diente dign0 e honroso. Rejeite esse audacioso additivo, 
requeira a fusão, · que não lhe poderá ser nagada, e tome 
a Assembléa Geral reunida a deliberaçao que quizer. ,Neste 
caso cabera a respot1Sabilidacle a quem pertencer. 

(T-roc:1m-se alguns apartes). 
Se esta Camara é liberal, cumpre-lhe manter inte-

gralmente os seus princípios. 
Qual o libera l digno de si e do Paiz, que póde admittir 

o principio fata l de r eceber um orçamento do Senado para 
um exercicio completo, e isto sem iniciativa . desta Camara 
sem proposta fo rmal do Poder Execntivo, sem as fót·mulas 
im prescindi v eis a garantir esse principio essencia lm ente· 
liberal ? 

H a libeJ'al que o possa consentir'? 
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A unica porta de sahida honrosa para esta Camata lhe 
está franqueada nesta difficil e solemne emergencia ; essa 
porta é a rejeiçã.o do additivo . 

O que lhe póde resultar disso'? 
Que mal lhe póde vir de sua hombridade no exercício 

de um seu direito soberano, da sal vaçã.o de sua dignidade ? 
A dissolucão '? 
A dissoluc.ão ha de vir em todo o caso sob qualquer 

pretexto ; a Óamara h a de ser dissolvida em todas a.> hy-
pothes~s, como já nos affirmou o Sr. Prestdente do Con-
selho . 

Pois bem, Senhores, vflnha 'a dissoluçã.o ; mas de m_odo 
que não saia a Camara deste recinto de cabeça bmxa, 
envergonhada, e condemnada pela opiniã.o publica, e ·sim 
que todos os que aqui nos achamos, e especial mente a li-
lustre maioria, saiamos de cabeça erguida, mantidos os 
princípios liberaes, e com o orgu lho de termos clesempe-
nhad o o n osso ttlandato . 

Antes isso, Senhores, do que satisfa1.er caprichos, para 
afinal ser enxotado, deixando sacrificado ingloriamente tudo 
quan to de alto e nobre se possue . 

A religiã.o dos princípios, a lealdade nas crenças, a 
probidade política não pvdem ser abandonadas pelos ho-
mens de bem. Eu que aprecio o valor desta Camara, eu 
que a considero em sua totalidade adhesa as idéas libe-
ra es, como cacla um de seus membros se proclama, e como 
antes se ostentavam, não posso, nrw devo crer que por tal 
modo posterguem agora esses mesmos principias liberaes, 
e que assim se aniq uille um partido que aliás tem con-
quistado a affeição do Paiz, c que póde desenganado da 
idolatria que o illude, fazer a felicidade do Brazil. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- Partido que tem so:ffrido 
muito. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Senhores . minhas palavras 
não envolvem offensa a ninguem, são palavras de amigo, 
são palavras de quem só aspira o bem de seu Paiz , são 
pala vres de a:ffeição sincera ao partido liberal, porque entre 
nós ha comm nnhão de muitas id éas. 

Sem a. intenção de appl icar a esta Augusta Camara o 
que no Parlamento h espanho l disse em 1872 o grande tri-
buno e distinctissimo orador C<tstellar, :'eço licença para. 

•lêr o seg·uinte trecho, com o fim sómente de chamar a 
attenção da illustre maioria, e lembrar-lhe o perigo a que 
se acha e-x:posta nesta solemne emergencia : 
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« Se se pó de ter · franqueza, direi : - aqui se h a perdido 
toda a moralidade política, que é a coherencia dos homens 
políticos com as suas idéas, com os seus antecedentes, 
com os seus compromissos; collerencia aliás imprescindível 
quando o regimen político está baseado no principio elc:-
ctivo ;. porque, quando o homem político se apresenta ante 
o Soberano, que é o povo, manifesta as suas idéas e cou-
trahe o compromisso de as sustentar; e se, chegado a 
momento de exercer os seus poderes delegados, esquece os 
seus compl'omissos, que juizo deve met·ecet· esse homem 
da consciencia humana e da historia ~ » 

Senhores , os princípios que estou sustentanrlo não são 
novos, nem alheios desta Camara, são do proprio partido 
da nobre maioria, fot·am m antidos convenientemente e com 
a maiot· elor1uencia sustentados, não só por mu itos ill us -
tres membros desta mesma maioria, que se acham pre-
sentes, corno por outros que aqui 'não estão ngora, e até por 
conservadores que se disting·uem por sua dignidade . 

Não repetirei, Senhores, as palavras que foram neste 
mesmo reC'into proferidas: a Camara as conhece bem, e 
os annaes as consagram, para aviva r a memoria dos que 
não se ·queiram lembmt· dessa pagina g·loriosa do partido 
liberal. 

Não ·estava eu presente : a minha obscllridade apenas 
me consentia quo eu de longe apreciasse o que occorria no 
Parlamento. 

Aqui, porém, estão presentes insuspeitos testemunhos, 
que ou viram e applaudiram os discursos de P auliu o de 
Souza, de Martinho ele Campos e de outros . Aqui estão 
muitos que assistiram á votação nominal a q•1e se proce- · 
deu para distinguir bem uesta q ue3tão os verdadeiros li-
beraes, os que defendiam as pret·ogativas desta Camara. 

C:> mo é, Sr. Pres idente, que hoje a mesma questão, 
nos mesmos termos, e quasi pelas mesmas pessoas, póde 
ser abandonada, consentindo-se na preterição vet·gonhosa 
desses mesmos princípios ~ 

Os principies, na opposição, perdem o mel'ito no 
Poder~ 

As conveniencias de h oj e matam as nobres aspieações 
de hontem ~ 

Para onde vamos, Senhores~ 
Senhores, o acto do Senado é revolucionaria; é insuppor- • 

tavel a todo o brazileiro que ame o seu Paiz, e que o 
deseje livrJ (Apoiados) . Estamos em 1879, estamos sob um 
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regimen que todos dizem. q ne é constitucional representa-
tivo, e observamos quanto desgTaçadamente va1 occor-
rendo. O absolutismo franco não se atrevia a tanto. 

Em França, em 1302, impondo Felippe o Bello contri-
buições ao povo e continuando-as n o anno seguinte, a 
pretexto de que fazia-o com consentimento dos barões, 
prelados e seus conselheiros, hou ve uma sublevação geral 
qué obrigou-o a abster se pedindo perdão a Deus e ab-
solvição ao Papa do vexame feito ao povo. 

No ·pt·imeiro reinado dos Felippes, tenclo os Governa-
dores do Reino, por Alvará de 30 de Outubro de 1601, 
imposto a contribuição de 800 mil crusados para as des-
pezas do Rei, oppoz-se a Camara de Lisboa, por não ha-
ver para isso consentimento ou procuração das cidades. 

O aug·mento do imposto das sizas, contra a promessa 
que havia sido feita, encontrou opposição ela parte da Ca-
mara de Alemquer, que allegou não poderem ser as sizas 
continuadas além do prazo pelo qual h a viam sido conce-
didas ; qU E', p ortanto, deixai-as de pag·ar em urn direito. 

No " domínio ele um Govern'J abso luto o povo tinha 
essa hombridade, e o Rei cedia. 

Hoje, em 1879, hoje que todos nos consideramos sob 
um regimen liberal; agora, em uma situação singularmente 
liberal, hoje que temos 57 annos de v ida indep':lndente, · 
em um Paiz onde se diz que tudo é delegação do povo, 
é neste tempo que o Senado, este esplendiclo nsplendor real, 
se arroga a autorisaçüo de impostos, a decretação de ren-
das, a creação de corpos militares, independente de inicia-
tiva desta Camara! 

A decretação de um orçamento para um exercício é 
quánto contém esse additivo do Senado, e qúe pelo Go-
verno é agora imposto á sua maioria ! 

E' assim que vem do Senado o imposto, vem elo Se-
nado o r ecrutamento, vem do Senado a despeza! 

Até onde querem levar á pac iencia do povo brazi-
leiro ~ 
· Não admiramos permanentemente a abnegação desse 
povo, aliás exposto ele continuo a mil provações~ 

Os animas são sempre os mais pacíficos, o povo paga 
tudo quanto se lhe exige, presta-se ao sacrificio ele san-
gue, faz Deputados e Senadores contra. sua vontade, obe-
decendo como c0rcleiro, e sempre atado ao poste do vence-
dor do dia, seja este quem fôr! 

O p ovo brazileiro, que está sempre em situaçüo pas-
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siva sejam liberaes, sejam conservadores os que dominem ; 
-o povo, que se conserva manso e pacifico, com abnegaçao 
exemplar para tudo quanto é ouus pu·blico; o povo, que 
leva a Ema paciencia ao deleixo por seus direitos , nao 
rp.erece, Sr. Presidente, ser assim tratado com tanto des-
dem, porque desdenhar as prerogativas da Camara, sua 
immediata representante, é desdenhar o proprio povo. 

Quando a Constituicao deu á Cama ra a inicia ti v a · dos 
impostos, foi porque s"obre esta materia a vontade do 
povo devia set· a reguladora . . 

E' isto o que agora se offende; é esse direito sagra-
do que ag·ora é de frente atacado. E por quem'? 

Por liberaes! · 
Senhore::;, desde o começo desta legislatura, e quando · 

se nos promettia a realisaçã.o de tantas idéas liberaes, que 
todas foram insidiosamente adiadas, é a Camara dos De-
putados ameaçada de dissoluçao, e em qualquer hypothese! 

Na maior devoçao della para com o Governo-dissolu-
ção; em uma dissrdencia-dissolução; em um erro do Se-
nado-dissoluçao; em um acerto do Senado-dissolução ! 

E' preC'iso, pois, que venha a dissoluçao, e quanto 
antes. 

Provoque-a a nobre maioria como eu a provoco; tenham 
os liberaes a coragem que, por seus brios, não os . deve 
abandonar. . 

Venha quanto antes a dissolução; mas encontre esta 
Camara altiva e nobre, de cabeça erguida, de maneira 
que possa sahir por estas portas e abraçar-se com o povo 
sem receio de ser repellida e sem· enverg·onhar-se {Apoia-
qos) . 

O Governo quer a dictadura por dous . annos '? Pois 
quem lhe deu seis mezes de a-utorisaçao indevida nílo lhe 
daria um anuo ? Porque nílo o pedio '? 

· O Governo esperou que o Senado tomasse a iniciativa 
na ma teria, harmonisou-se com o Senado, para o qual é 
docil, entretanto que aqui vem o~tentar o seu rigor! 

E o que é hoje o Senado'? Porque é que o Senado deu 
o orcamento ao Governo'? 

Foi pelas sympathias . que póde inspirar-lhe o actual 
Ministerio '? 

Não, Senhores ,; um dedo occulto determinou as cousas. 
Só assim se coq~prehende a amende honorable que fez , 

alli um grande Conservador, um dos mais notaveis Sena-
dores do Imperio, que, de sambenito e vela accesa, pros-
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trou~se ante o Sr. Ministro da Fazenda, e pedia-lhe perdilo 
pela::; faltas, que assim confessa v a, e de que fôra tão 
cruelmente accusado em 1877. 

Isto, Senhores, tem para mim uma grande .~ignificação. 
O Governo é que sabe bem o que isto é. Milagres da 
ordem dos desse monstruoso convenio do Senad::J , no 
qual um grande Conserv;odor sacrifica os principaes de 
seus . companheiros em holocausto ao Governo, por esse 
mesmo Conservador g·uerreado de morte ; milagres destes 
só os póde fazer o Todo Poderoso, o que move a seu gosto 
as co usas desta terra ! 

O SR. GALDINo DAS NEVES:- E' o lapis fatídico. 
O SR. - SALDANHA MARINHO:- Ha no nosso paiz mila-

gres que nao se podem explicar de outro modo. Ha um 
dedo que move tudo isto. 

O primeiro Imperador sot_,_be como fez a sua Constituição; 
medi o bem o presente que fazia ao seu ·Imperio ! 

E' com esta Constituição que o actual Imperador, se 
ti v esse a franqueza necessaria, nos podia di:~;er sem illu-
dirnos _: L'Etat c'e.~t moi. 

Como eu disse, Sr. Presidente, estamos ameaçados, sem 
duvida, de dissolução desde o primeiro dia de nossos tra-
balhos ; o Sr. Presidente do Conselho nos figurou aqui 
todas as hypotheses ; em todas temos de ser d1ssol vi dos. 

O SR. CosTA AZEVEDO:- Fa~lou com franqueza. 
O SR. SALDANHA MARINHO :-Esperará a illustre maioria 

a dissoluçao, subordinando-se ainda a votar o artigo addi-
tivo vindo do Senado '? Sahira desta casa com a cabeça 
baixa e corrida de vergonha'? 

Não, Senhores: provoquemos nós todos essa dissolução 
votando contra esse arbítrio do Senado, contra essa incons-
titucionalidade, contra a vontade do Governo. Estamos em 
nosso direito, digo mais, estamos em nossa imprescindível 
obrigação. · 

E nem o Governo, a quem 'a illustre maioria presta 
toda a dedicação, ilcara exposto a falta de orçamento nesse 
anno de ·- 1880 a 1881. A Camara vote contra o artigo do 
Senado, e pelo principio Constitucional; provoque, como póde, 
em vista do Art; 61 da Constituição, a fusão, resolva a 
Assembléa Geral o oue lhe parecer, e fique a quem de 
direi to couber a responsabilidade. · 

Assim procedendo, a Camara dos Deputados se retirara, 
.sem duvida, cheia de orgulho de si. 

Sr. -Presidente, tenho feito o meu protesto. Nao podia, 

f 
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ser-me-ia muito reparavel, se me conservasse silencioso 
quando se trata de uma gravíssima questão constitucional; 
uma questão que affecta de perto, clirectamente, a grande 
liberdade do cidadão ; questão que se prende ao imposto, 
á despeza e a força publica ; uma questãe que é de in-
teresse · do povo, interesse immediato, e cuja iniciativa só 
póde vir delle, ou de seus immediatos representantes. 

A Camara só tem um meio de sahir airosamente da 
triste emergencia em que a collocou o Governo (Apoiados). 

A hora de sua dignidade é extrema, Senhores : é mister 
ter a necessaria coragem do dever. Repilla esta Augusta 
Camara o addi ti v o audacioso çlo Senado. 

Saiba morrer quem viver não soube. 
Tenho cumprido o meu dever. 
(Muito bem; ·muito bem. O orarlm· é comprimentado por muitos 

Srs. Deputados. 

Rectificação. 

A pagina 189, depois das palavras- ... e o Poder mo-
derador usando da faculdade de nomear livremente os Mi-· 
nistros, mostrou, que praticamente é irresponsavel. . . J.ê-se 
um aparte elo Sr. Felicio dos Santos-Apoiado-; e em se-
guida outro do Sr. Joaquim Nabuco-Não apoiado-Este il-
lustre Deputado reclamou contra este engano do Diario do • 
Parlamento, e restabelece ll o se u aparte, que foi-Apoiado,-
abundando no pensamento do orador. 



CONSIDERAÇOES GERAES. 

Do Diario do Parl:tmento, e dos Annaes da Camara dos 
Deputados extrahi o que se acha transcripto neste livro. 

Assim, exponho á apreciaçrro publica, quanto as minhas 
debeis forças me permitiram faz.0r em desempenho fiel do 
mandato com o qual me honrou a nobre Província do 
Amazonas. 

Ao seu juizo, e ao de todo o Paiz me subrnetto. 
As idéas altamente sociaes, para cuja realisaçrro apre-

sentei, ao começar a sessão legislativa, os necessarios pro-
jectos, as reformas políticas, que indiquei, e solemnemente 
propuz ; tudo quanto, de ha muito tempo tenho susten-
tado na iinprens::t, e com a mais profunda convicção expuz 
no Parlamento, foi desdenhado, e preterido pelo Governo 
de S. Mag·estade. 

Apenas consegui da nobre maioria da Camara a ap-
provação da parte penal e de effeitos do Reg·ulamento de 
1874, que em virtude de Lei, estabeleceu o Registr0 civil; 
e isto mesmo 1 com uma inconvenientissima · emenda do 
Governo, dandn a si a perig·osa autorisaçrto de reformar, 
á sua vontade, e em qualquer tempo, esse Regulamento. 

u Essa deliberação, porém deixou de ter andamento no Senado ! 
A proposição relativa á secnlarisaçilo dos cemiterios 

apenas chegou á 3.' discussão na Camara, e ahi ficou, e 
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com emenda por parte do Governo, com a qual se destroe-
o grande principio rla generalidade e igualdade das inhu-
mações, e se estabelece a perigosa e fatal licença de esta-
belecim ento de cemiterios particulare8 e das igrt'ljas. 

Nem bm materia dessa ordem, e que é absolutamente· 
civil, deixou o padre romano de achar apoio no Governo, 
e de . ser temido por elle . 

Muito vale no animo dos nossos políticos a protecção 
do padre nas eleições ! 

Os mais momentosos interesses sociaes, são assim sa-
crificados ao egoísmo ! 

O casamento c.ivil, aliá;; tiio geralmente reclamado ; 
A separação da Igreja do Estado, acabando com a de-

pendencia em que estas cuas Pntidades se acham collocadas, 
e sempre em maiores embaraços ; 

A aboliÇfLO do juramento ; 
A liberdade plena de cultos ; 
A. admissão dos acatholicos ao gozo pleno dos direitos 

políticos ; 
A grande naturalisação; 
A temporalidade do Senado. 
A extincção do Poder moderador, esse grande e um co 

germen do Poder pessoal que atrophia · todas as grandes 
aspirações liberaes ; 

A fusão das Camaras, obrigatoria, e como meio de 
corrigir a prepotencia do Senado, o qual de acôrdo com 
a Corôa, se tem constituído na mais fàtal oligarchia; 

A extincção do Conselho d'Estado; 
A revogação da Lei de interpretação retrogada do 

Acto Addícional ; 
A independencia dos nossos magistrado~, para tornar· 

pratica a do· Poder judiciario ; 
Tudo isso, e o mais que foi lembrado e convertido ém 

projectos de Lei, ficou preterido, úu antes foi condem-
nado pelo Governo, que levou a sua prepotencia ao ponto 
de não consentir que as commissões de sua designação, 
na Camara, emittissem seu juizo sobre tão transcendentes 
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materias, e a despeito de serem todas essas medidas ma-
nifesta e explicitamente reclamadas. pelo paiz. 

A tudo oppoz a evasiva escandalosa da innpport-unidade; 
·esquecido de que por tal arte r•ompia todo o prog-ramma 
serio e es;;encial do partido liberal. 

Em vez de tudo isso, o Governo se empenhou na re-
org-anisação da g-uarda nacional, creando assim ag-entes 
eleitoraes de q:1e necessita para a campanha que vae dar 
ao paiz, na illusoria eleiçfto da denominada Constituinte, e 
da qual prPtende arrancar a exclusão, dos cornicios elei-
toraes de seguros 9 decimos dos cidadãos activos, que até 
hoje tem estado na posse e g-ozo do direito de votar. 

Não é que faltasse tempo á Camara para tratar desses 
im portan tissimos o bj e c tos. 

Começados os trabalhos das tres sessões legisla ti v as 
em 15 de Dezembro de 1878, e encerradas as Camaras em 
lO de Novembro de 1879, era possível que, pelo menos as 
mais importantes e urgentes daq uellas proposições fossem 
discutidas e votadas . 

. Mas o Governo não o quiz; e tanto que desse tempo 
(11 mezes), que durat·am as tres sessões (duas ordinarias 
e uma extraordinaria), não se aproveitou duas terças par-
tes. A Camara deixou de funccionar por muitas erepetidas 
vezes, e escandalosamente; e não funccionou porque ao 
Governo não conveio, especialmente depois de votada a 
Lei do orçamento ; conseg-uido o que e com a creação de 
novos e onerosissimos impostos, só houve reunião para 
algum objecto em que o Governo interessava! 

Em tal si tu ação, e no firme proposito de desempenhar 
com honra, e lealmente o mandato que me f9i confiado, 
nilo podia o meu procedimento ser diverso do que foi, 
e bem manifestado é nos discursos que proferi, e nos 
projectos que apresentei, como tutlo se conhece neste 
livro. 

Prestei meu voto a todas as· proposições sinceramente 
liberaes-; e neguei-o a bsoln ta mente a todos os arranjos 
particulares que formigaram nessas sessões, e qne osten-
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tada e escandalosa protecção tiveram dos Poderes do Es-
tado. · 

VOTEI, E COM DECLA.RAÇÃO EXPRESSA NAS ACTAS, CONTRA 

TODOS OS IMPOSTOS, IMPRUDEJ::<TE, E INCONSCIENTEMENTE PROPOSTOS 

PELO GOVERNO, POR INTERMEDIO DE SUAS DOCEIS COMMISSCiES. 

Cumpri o meu dever, e recolho-me, com a consciencia 
tranquilla, {Í, minha obscuridade. 

Obrig11do a assistir ao m::tis desastrado descalabro po-
lítico, quat o de que foi theatro o Parlamento nesse tempo 
decorrida ele 15 de Dezembro ele 1878 a lO de Novembro 
de 1879, era meu dever indeclinavel dizer a verdade ao Paiz, 
e fazêl-o comprehender o abismo que o ameaça, e em que 
infalivelmente se precipitará, se lhe faltar de todo o qnasi 
extincto patriotismo, para fazer respeitar os seus direitos, 
garantir-se nas suas liberdades, e elevar a soberania na-
cional á sua imprescindível importancia. 

Não me occupei de pessôas ; apartei-me absolutamente 
da g·uerra individual que entre nós se denomina política. 

Sustentei princípios que professo, sem preterir nem o 
que concerne á forma do Governo e o fiz com consciencia, 
franca e lealmente. 

Julgue-me o paiz. 

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1879. 
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