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H a justamente um anno, á 1' de Dezembro de 1884, a nação bra-
zileira, em libenimo pronunciamento, elegeu a camara, que o Decreto 
de 26 de Setembro findo houve por bem dissolver, accrescflntando mais 
uma á serie numerosa das dissoluções do 2° reinado . 

Essa camarà, assim tão precocemente victimada, funccionou por 
espaço de sete mezes. 

Durante a sua attribulada existencia, graves acontecimentos agitárão 
a vida constitucional do Imperio. 

O ministerio de 6 de Junho, na luta travada em nome de uma 
grande idéa com os elementos reaccionarios de todos os matizes, su-

. cumbio, sacrificado pela colligação que já em 1884 lhe fizera perder a 
maioria parlamentar e pela .traição da ultima hora que, como á tantos 
outros, não podia faltar-lhe. 

O seu succec;sor, o Gabinete de 6 de ~laio, viveu apenas 100 dias, 
sem ultimar a reforma servil, aliás tão suavemente amparada pelos 
ad versarias, aos cruaes teve de entregar o poder ... 

Com o 20 de Agosto surgia a nova situação conservadora. Esta, 
evocando processos antigos já ao todo condemnados, iniciou esse 
período de fremente reacção, que á tres mezes dura, com a annullação 
do direito de interpellação e o menoscabo da. representação nacional . . . 

Infelizmente, a maioria da camara disso! vida não revoltou-·se contra 
a enormidade do attentado e concedeu meios de vida á esse governo 
que assim inutilisava impunemente uma das suas mais preciosas 
regalias, . • 

• 



VI DISCURSO 

Testemunha de taes acontecimentos e em muitos delles me achando 
envolvido, entendo cumprir um dever de homem politico, offerecendo 
ao corpo eleitoral do 2o destriclo da provincia de Minas-Geraes, nas 
vesperas da jornada de 15 de Janeiro, cplligidos os discursos que 
proferi nas diversas occasiões em que me coube a palavra durante 
essa via dolo·i'03a da situação liberal. .. 

A soberania nacional vai julgar- nos. Não evito, antes aguardo 
tra.nquillo o seu pronunciamento. 

Côrte, l de Dezembro de 1885. 

;zfi'/ . . 
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Reforma do elemento servil. 

Projecto de 15 de Julho de 1884. 

SESSÃO EM 8 DE ABRIL DE 188.5 

O Sr. Candido de Oliveira (ministro ela gtterra: atten-
ção) :~Sr. presidente, como V. Ex. sabe, conhecedor 
como é dos ultimos acontecimentos politicos, convocando 
extraordinariamente a Assembléa Geral o governo teve 
por fim pedir ao parlamento a discussão e votação do 
projecto de 15 de Julho, apresentado na legislatura finda 
e por cuja adopção o gabinete empenha suas forças. 

Ao inaugurar-se a actual sessão, o governo acredi-
tou que era de coriveniencia, para o pronunciamento com-
pleto e legitimo da vontade nacional 10olemnemente con-
sultada, agüardar a verificação dos poderes ·de todos os 
eleitos. S6 uma camara plena póde pronunciar-se sobre a 
sorte do projecto, de modo a não se pôr em duvida o pen-
samento elo paiz. De accôrclo com este principio a camara, 
apenas installada a sessão extraordinaria, tem se oc-
cupaclo com· esse trabalho, prolongado por causa das nume-
rosas complicações que affectão diversas eleições sujeitas 
a contestações. 
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O SR. J. PENIDO :-Então temos hoje habeas-corpus? 
0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guerra): -

E' assim que, até hoje, Sr. presidente, não tem sido pos-
sível ultimar-se semelhante trabalho, não obstante o muito 
esforço das dignas commissões: pelo que, porém, se depre-
hende, em breves dias estará elie todo concluído e po-
der-se-ha constituir integralmente a camara dos Srs. 
deputados. 

E' tempo, portanto, de vir o governo pedir a V, Ex., · · 
satisfazendo assim o compromisso tomado na falia do · 
throno, que dê opportunamente para a discussão o projecto 
de 15 de Julho. 

O SR. GoMES DE CASTRO dá um aparte . 
. 0 SR. CANDIDO DE. OLIVEIRA (ministro da guerra) :-

Como V. Ex. sabe, Sr. presidente, até segunda-feira 
deve estar concluído o reconhecimento; nestes dias que 
faltão, os ultimos pareceres poderão ser dados e votados. 
Dest'arte venho daqui pedir a V. Ex. a graça de annun-
ciar para a ordem do dia de segunda-féira o referido pro-
jecto, que já tem parecer das commis::;ões, a cujo exame 
foi sujei to. 

O SR. GoMES DE CAsTRo: -Antes de eleita a com-
missão de resposta á Falia do Throno? 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guerra):-
E' certo, Sr. presidente, que ainda não ·se discutio a 
Falia do Throno, mas a · camara dos Srs. deputados não 
foi convocada extraordinariamente para dar o voto de 
gTaças (apartes), não foi para responder ao discurso da 
Corôa: a convocação especial da camara dos Srs. depu-
tados tem por fim o pronunciamento dos representantes da 
nação, eleitos debaixo da influencia do projecto de 19 de 
Julho,. sobre o merito ou demerito desse projecto. 

E' esta a razão da nossa reunião, é o motivo por 
que estamos funccionando. 
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O governo podia guardar os outros problemas que 
se prendem ao nosso desenvolvimento social para a sessão 
ordinaria. Até mesmo podia cogitar nessa occasião da 
questão servil,mas preferia, tendo consult~do directamente 
a nação sobre este magno assumpto, que a resposta não 
se demorasse, reunindo quanto antes os novos eleitos 
para proferirem. o seu veredictum. 

Eis porque venl,lo desta tribuna pedir a V. Ex. que· 
dê para ordem do dia de segunda-feira _o projecto em 
questão. 

Antes disso, devo chamar a attenção de V. Ex. 
para alguns tramites regimentaes, que são necessarios. 

Este projecto teve parecer das commissões reunidas 
de justiça civil e orçamento. Posto sobre a mesa depois 
do annuncio de dissolução da camara dos Srs. deputados, 
supponho que não foi submettido á sua consideração para 
ser considerado objecto de deliberação. Isto é objecto de 
expediente, e não sei se V. Ex., talvez por esquecimento, 
deixou de fazer observar esta disposição regimental. 

Não posso afiançar, mas o projecto reputa-se ainda 
sobre a mesa, e parece-me que, de accôrdo com as dispo-
sições do regimento, na hora do expediente, deve ser 

' submettido a votos para o trabalho preliminar de ser con-
siderado ou não objecto de deliberação. 

E', pois, conveniente que V. Ex., antes de annun-
ciar a discussão solemne do projecto, sindique . e resolva 

·se esta formalidade foi ou não preenchida. . 
UM SR. DEPUTADO :- Agora? 
O SR. ÜANDIDo DE OLIVEIRA (ministro da g~terra):

Agora ~esmo, que é a occasião opportuna. 
Eu ·podia particular e camerariamente entender-me 

co:r,n V. Ex. sobre este detalhe de mero expediente da 
ordem do dia, porque, em regra, para tal fim as commu-
nicações do governo com o presidente da camara não se 
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fazem publicamente, com esta solemnidade que dou actu~ 
almente ao meu pedido; mas V. Ex. comprehende que 
as nossas condições são excepcionaes : além de que, com 
bastante pezarmeu, não vejo em V. Ex., um amigo do 
gabinete; ha tambem a attender que todas estas questões, 
pela gravidade da situação, devem ser trazidas á luz do 

· dia com a maxima publicidade, para que o paiz acompanhe, 
em todas as suas phases, o·desenvolvimento da grande 
reforma do elemento servil. (Muito bem) . . 
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Moção de desconfiança 

SESSÃO EM 13 DE ABRIL DE 1885 

O Sr. Candido de Oliveira (ministro da gum·ra : 
attenção, silencio) :-Sr. presidente, se eu não soubesse 
por experiencia, aqui neste mesmo recinto adquirida, a 
que extremos arrastão a paixão partidaria e a animosi-
dade política, sorprender-me-hia, sem duvida, a apresen-
tação deste requerimento., assignado pelo nobre deputado 
por S. Paulo e pelos seus companheiros da dissidencia 
liberal. 

Homens traquejados na vida política, tendo occupa-
do alguns delles as mais elevadas posições do paiz, era 
de esperar que SS. EEx., ao empenhar-se combate de 
t anta magnitude, em torno do assumpto mais grandioso 
de que possa occupar-se no presente a representação na-
·Cional (apoiados), preferissem a linha recta; a estrada 
larga e franca, onde todos nós, na sinceridade de nossas 
convicções, nos encontraríamos com honra a este meio já· 
-experimentado e gasto das moções de desconfiançà. 

O SR. AFFONso PENNA :-E esta é a mais larga. 
(Apoiados). 

0 SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guerra): 
· -Sim, Sr. presidente, se não fôssem os nossos velhos ha-

bitos parlamentares, seria de reparar a attitude que a 
nobre dissidencia acaba de tomar na sessão de hoje, 
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exactamente poucos momentos antes da inauguração do· 
solemne debate sobre o projecto de 15 de Julho ... 

. O SR. JoÃo PENIDO :·-Já está discutido demais no 
senado e no paiz. 

O SR. FELrcro DOS SANTOS :-E á nossa custa: basta 
de discussão á custa do thesouro. 

'0 SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da gtter:ra) ~ 
-Não se exalte o nobre deputado, dê o seu voto contra 
o ministerio, mas deixe-me fallar. O paiz e a província 
de lVIinas hão de julg·ar entre. nós. 

O SR. FELICIO DOS SANTos :- Oh! a província já 
julgou : V. Ex. tem 4 votos. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da g~terra) :: 

-Quatro votos? De que modo? 
0 SR. FELICIO DOS SANTOS :- São 16 OS deputados 

·contrarias. 
0 SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA (ministro ela g~term) : 

-E' illusão sua e verá, mas nã.o rebaixemos a discussão ;. 
o momento é por demais solemne ; é outra a questão· de 
agora e liquidemo-la sem azedume e retaliações. ·. 

Como dizia, Sr. presidente, sorprender-me-hia a at-
titude ela nobre dissidencia se náo soubesse a que excessos, 
a que extremos levão a paixão partidaria e o sentimento· 
do amor proprio posto em acção. 

O SR.· JoÃo PENIDO :-A dissidencja procede corre-· 
ctamente. 

0 SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guerra):-
Na verdade, esta luta que vai-se inopinada:tp.ente · empe..; 
nhar, esta moção que, assim, quasi clandestinamente, se 
agita, vem pôr em relevo a situação e por ella póde julgar 
o paiz a posição de cada um de nós. 

Pois, senhores, é ocivel, é legitimo que hoje, no mo-
mento em que se vai abrir o debate do projecto, dado 
para a ordem do düt, quando, por iniciativa do proprio 
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·governo, se promove o julgamento da representação na-
cional sobre esta reforma, que é a vida do gabinete, a 
sua razão de ser, o pharol de sua política, é crível e · 
digno que, mysteriosamente ... 

VOZES DA OPPOSIÇÃO :- Mysteriosamente ?! 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guerra) ... 

co)ll dolorosa sorpreza para todos os amantes do regimen 
parlamentar (interrupções) surja, apresentada pelo Sr. pre-
sidente da camara, que largou a sua cadeira, não jul-
gando talvez bastante forte qualquer dé seus compa-
nheiros ... 

VozEs :- Oh! Oh! 
O SR.. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro ela guer?"a) . . . 

essa moção de desconfiança, que vai prejulgar o projecto, 
que procura, prepara-se, por assim dizer, a substitui-lo, 
antepôr-se a seu exame, e, . condemnando-o ex informata 
conscientia, só tem em mira declarar que a falta de inde-
mnização pecuniaria dos sexagenarios é o ponto que se-
para a nobre dissidencia do grande nucleo do partido 
liberal!! ... (Apartes). 

Não comprehendo, para que fim o emprego de taes 
meandros e sinuosidades,. em que se perde a nobre dissi-
dencia(intern~pções), levando comsigo as melhores normas 
do regimen parlamentar. (Apartes). 

O SR. ZAMA :-Deixem ao menos o orador fallar. 
O SR. CANDÍDO DE OLIVEIRA (ministro da gt~erra) : 

-Não é assim? Historiemos os factos, e vêr-se-ha que, 
sempre desviando-se, sempre fugindo e evitando a luta 
em cámpo aberto, a nobre opposição, desde a legislatura 
finda, .só trata de ferir o governo não no ponto unico da 
sua política (interrupções), mas levantando moçõ~s, que 
nada significão senão o desejo de supprimir o ministerio. 
(Diversos apartes). 

O SR. JoÃo PENIDO :-Peço a palavra." 
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O SR. CANDIDO DE ÜLIVEIRA (ministTo ela gnerra) :-
Quando, Sr. presidente, se apresentou nesta casa o pro-
jecto de 15 de Julho, occupava então esta cadeira, agora 
tão dignamente substituída por V. Ex., o nobre apresen-
tante da moção : S. Ex. largou immediatamente o seu 
logar, e na exaltação do seu antago:iüsmo, além dos 
outros predicados, passou incontinenti a commandar as 
fileiras opposicionistas, collocando-se á frente desse grupo 
de atiradores, cujo grande ponto de apoio era a phalange 
conservadora. 

lVIas, lembremo-nos bem, sempre esquivo, sempre 
. fugitivo, nunca consentia que o projecto viesse á dis-

cussão, e que fôsse em largo e franco debate examinado e 
rejeitado. (Apartes) . 

As tacticas opposicionistas, as negativas de encer-
ramentos, os pequenos cheques, as derrotas parciaes, eis 
o que a historia ha ele conservar dessa dissidenéra de 
1884, de cujo proceder appellou para a soberania ha-
ciona.l o acto da dissolução da camara dos Srs. de-
putados. 

No dia memoravel do combate aceito pelo governo, 
que todos os dias pedia a dü;;cussão do seu projecto, 
ainda os subterfugios e evasivas fôrão postos em jogo, e 
foi preciso que um soldado indisciplinado, atirador ~ranco 
e vigoroso, o nobre representante do Juiz de Fóra, fal-
tasse á voz do commanclo, formulando essa moção, que · 
synthetisava a rejeição do projecto e a que não se podia 
esquivar o governo. 

Ella surgio a contra gosto. 
Vijs sabeis, porque os factos são recentes, como 

aquelle movimento, rudemente franco, levou o susto ás .. 
phalanges opposicionistas ; sabeis como ainda se procurou 
illudir a questão com emendas e substitutivos !le ul-
tima hora. 
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Votada a moção, vencido o ministerio, esse aconte-
cimento teve as suas consequencias naturaes e stricta-
mente constitucionaes. Pela primeira vez neste paiz, 
depois de sessenta auuos de regimen representativo, 
assistio-se ao fecundo espectac1:1lo de ser a nação consul-
tada cllrectamcnte sobre um ponto cardial- sobre a· 
opportunidade de uma grande reforma. Pela primeira 
vez teve o recurso constitucional da dissolução o effeito 
de pedir o pronunciamento da soberania nacional sobre 
uma reforma a que se prendiãô os mais graves inte-
resses, e ele que um g·abinete fazia a chave de sua po-
lítica. 

Mas, qual era essa política ? Em nome de que idéa 
a consulta era feita ? O que é que o governo queria 
que fôsse julgado pela nação, aqui representada p'elos 
seus eleitos? Era justamente este pr,ojecto, cujas dou-
trinas e princípios .domina vão todos os espíritos e nos 
alentavão nestas lutas enormes, que até hoje temos 
sustentado , e que se tornárão por assim dizer a nossa vida 
normal. 

A 1 de Dezembro a nação fez-se ouvir. 
I.Ioje, depois desse memoravel acontecimento, eis-nos 

diante da nova camara eleita pelo suffragio directo ; mas, 
notai bem, aquelles que erão chamados a votar, não 
constituião a grande massa popular, erão antes as classes 
conservadoras, os possuidores de escravos que tiverão 
de delegar os seus poderes para a solução do problema 
servil. Pois bem, senhores, a necessidade desta reforma 
está· tão triumphante, . está tão arraigada no amago 
mesmo da sociedade brazileira, domina de tal modo todos 
os espíritos, que, não obstante o ~enso alto da lei elei-
toral, não obstante a pressão formidavel dos interesses 
pessoaes, não obstante os esforços descommunaes das op-
posições colligadas, não obstante mesmo a calumnia, a 
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diffamação, as noções falsas sobre a politLca . minis-
terial.. ; 

O SR. EDFRASIO DoRREIA :-Pelo governo. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro . da guer1·a) : 

- ... não obstante todos esses esforços, o partido liberal, 
certo de que na historia não lhe é licito figurar um só 
instante como representante do retardamento em tão 
vital assumpto, certo de que a primeira das liberdades é 
e será sempre a liberdade individual, · o partido liberal 
aqui se acha em sua quasiunanimidade sustentando os ini-
ciadores da nova politica, destacando-se, apenas dez ou 
doze discolos. 

O SR. FELrcro DOS SANTOS:- Destes cliscolos fazia 
V. Ex. parte antes de ser ministro. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da g~terra): 
-Para que é que V. Ex. me ha de estar a chamar para 
o terreno das personalidades ? Onde, e em que parte vio 
o mÉm pronunciamento contrario? 

O nobre deputado sabe que nexos me prendem á 
dissidencia mineira, sabe mais qual foi a politica do mi-
nisterio em relação aos liberaes mineiros, cuja união não 
quiz contrariar. Para que, pois, a allusão pessoal, que só 
pó de molestar? ... 

O SR. FELICIO Dos SANTos:- Não quero offende-lo. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA::__ Mas, . como dizia, 

senhores, deixado de parte o inciuente, o partido liberal 
na sua quasi unanimidade, cinco sextos dos seus repre-
sentantes adherirão á ideia do governo, que assim tem. 
por si o seu partido. Certo disto, convencido que é hoje 
impossível voltar-se atraz com relação a este problema, 
de que nenhum ministerio póde mais dizer- e~6 não co-
gito, contando com outras .adhesões para o seu grande 
empenho, o gabinete, logo que vio adiantada a verificação ' 

. de poderes e pôda conjecturar que, em poucos dias, estaria · 
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concluida, de modo a intervir na votação a totalidade da 
representação nacional, que só assim póde significar a 
resposta á consulta, deu-se pressa em pedir, pela voz do 
humilde orador, a discussão do projecto . 

O nobre presidente da camara acudio pressuroso a 
este Fepto de hon~a ; e a reforma figura na 2a parte da 
ordem do dia, depois das votações regimentaes. 

Como é, portanto, Senhores, permitti:r-me-heis que 
ainda uma vez vo-lo pergunte, como ~que se quer agora, 
inopinadamente, precipitar os acontecimentos, illudindo-se 
ou sophismando-se a resposta á pergunta pelu Chefe do 
Estado feita á nação, abrindo-se sorrateiramente mão da 
discussão do projecto, e em seu logar surgindo essa moção 
prévia em que o debate não é larg·o, em que as praticas 
parlamentares recommendão toda a urgencia na votação ? 
Como é que se quer assim prejulgar, ou abandonar o pro-
jecto especial, supprimiclo·, para, em um voto de descon-
fiança á politica ministerial, se constituir uma maioria 
de occasião pela congregação de elementos heterogeneos 
que, com certeza, no terreno franco do projecto, se posta-
rião de outro lado ? 

Permittão-me os nobres deputados dissidentes que 
eu insista nesta circumstancia. Neste grave momento 
polit~co, que ficará com certeza assignalado na historia 
parlamentar do paiz, nós vêmos uma fracção do partido 
liberal, que ainda hontem commungava comnosco irmã-
mente, procurando a solução dos grandes problema~ que 
·incumbem a este partido, nós vêmo-la destacar-se e mais 
uma vez confiar a sorte do combate a essa força compacta, 
que vem sempre a todas as dissidencias da possante mole 
conservadora, preparada sempre para todos os assaltos. 

De novo, nesta legislatura, a dissidencia liberal vem 
provocar neste recinto uma votação política, que concen-
tre os votos da oppo:!iição radical, isto no mesmo momento 
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em que uma resposta directa e decisiva á consulta feita 
pelo acto de dissolução ia ser proferida. 

O SR. JoÃo PENIDO :- A occasião não podia 'ser 
mais propria._ 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro ela gtterra): 
-:-Os nobres deputados, fazendo este movimento estrate-
gico, sabem perfeitamente que sobre si pesa a enorme 
responsabilidade de cavar profLmdamente a scisão no seio 
do pai·tido liberal, cuja missão, cujo alto dever perante 

· a história, não é com certeza procrastinar indefinidamente 
a solução desta questão, que affecta a primeira das liber-
dades . (JYEuitos upoictclos dus buncudas liberaes). No entan-
to, senhores, a moção é o seu adiamento. 

o SR. FELICIO DOS SANTOS E OUTROS SRS. DEPUTADOS 
DISSIDENTEs :-Nós não queremos adia-la. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro clu gtterm) : 
-E não o poderieis nunca. Ella domina todos os proble-
mas da actualidade ; ella actua sobre todos os espiritos ; 
ella pede, como a Sphinge da fabula, a sua solução imme-
diata, sob pena de devorar os que resistirem. 

Quando, Sr. presidente, eu vi o nobre deputado por 
S. Paulo, le·;antar-se da sua cadeira presidencial, vir 
para o meio de nós e· proferir as palavras que prececlêrão 
á apresentação de sua moção, eu entendi que S. Ex. vi-
nha provocar a inversão da ordem elo dia para a discus-
são immecliata elo projecto. Isso é que seria logico e digno 
ele todos nós. 

S. Ex. diz que é precisa a resolução do problema; 
.se S. Ex. se separou do governo justamente na questão 
do art. 1°, como é que, ha ele permittir-me que eu per-
gunte-lhe, como é que o seu Incido talento não lhe diz 
que todo este seu procedimento é altamente contradi-
ctorio ? 

· Pois se vós atacais a púlitica do governo unicamente 
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neste ponto i se vós entendeis que a não indemnização 
pela libertação dos sexagenarios é que cavou o sulco, 
qu:e hoje divide os. dons grupos liberaes, como quereis 
abafar a discussão do projecto, em logar de emenda-lo, 
corrigi-lo e modifica-lo neste ponto? 

O SR. MoREIRA DE BARROS :-Abra o governo mão 
desta questão. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS :-0 governo já declarou 
que não aceita modificações. 

o SR. ZAMA :-Indemnização pecuniaria pelos sexa-
genarios é especulação . 

. O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro ela guerra): 
-0 nobre deputado ha ele permittir que eu chame a at-
tenção ela camara para as phrases de S. Ex., segunda vez 
proferidas i só um ponto separa o governo ela clisside1rcia. 
Se é assim, como quereis fugir á discussão elo projecto ? 
Como quereis ele antemão prevenir as emendas, que devem 
ter e hão ele ter a sua opportuniclade ? 

Ein vista disso, posso dizer ao nobre deputado, e a 
camara (e o nosso partido com certeza cli-lo-ha a S. Ex.), 
vós quereis o projecto, mas não quereis o ministerio i 
quereis a reforma, pretendeis deixa-la figurar intacta na 
ordem do dia, o que desejais é sup primir o ministerio, 
é ve-lo substituído. 

O SR. MoREIRA DE BARROs:- Não apoiado. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro ela guern~) : 

- E' o que é logico, Sr. presidente, sobretudo para nós 
que sabemos como aqui vencem e cahem os minis-
terias. 

Amanhã, talvez, aceiteis o projecto com essas cogita-
elas modificações i o que hoje quereis é a suppressão elo 
ministerio. (Apoiados) . 

Estou prompto com os meus collegas, a deixar estas 
cadeiras, que Ct,rtamente não são ele rosas i mas o que 
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convém é que o partido liberal não ·adie por um só momento 
a solução desta questão (mnitos apoiados); o que é o dever 
patriotico de todos, é incontinenti aborda-la e resolve-la . . 

O SR. ZAMA :-Qual o governo que terá a coragem 
de vir a esta camara sem cogitar desta reforma urgente? 
(Apoiados). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da gtte1·ra) : 
-0 que convém a nós sobretudo, que vamos ter a res-
ponsabilidade destes acontecimentos, é evitar as evasi-
vas, e não trancar a discussão do projecto . Estes recursos 
mistificadores, estas sinuosidades, por honra do partido 
liberalt por honra da civilisação brazileira, não podem, 
não hão de prevalecer. (Muitos apoiaclos). Vejo, Sr. pre-
sidente, que os apartes do nobre deputado por S. Pau1o 
estão em diametral opposição com o seu modo ele proceder. 
Se a divergencia do nobre deputado e ela illustre dissiden-
cia r esume-se em um unico ponto, se é este o pomo da 
discordia, para que esta moção intempestiva ? (Apoia-
dos e apct1·tes) . 

E' incomprehensivel que o partido liberal, q11e não 
póde considerar o nobre deputado senão como um compa-
nheiro muito querido, é inacreditavel que o partido li-
beral possa escrever ·nas paginas ela historia política 
da situação esta fórma neg·ativa da solução ela refor-
)lla, este methodo de se fugjr á questão, este systema de 
subterfugios, dado em Tesposta á consulta da corôa, vo-
tando-se, quasi que sem discussão, um elos pontos impor-
tantes do projecto, a recusa ela indemnização e sorpren-
dendo-se o paiz com a solução, que se concretisa nesta 
moção ele desconfiança . 

O S:R. }.foREIRA DE BARRos :-0 governo marcou o 
dia de hoje e é sorprendido ? 

O SR. JosÉ MARIANO :-0 dia de hoje para a dis-
cussão do projecto. 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guerra): 
-Diz o nobre deputado, leacler da dissidencia, que a in-
·demnização é o unico ponto que nos separa. 

Se é o unico ponto .. . 
O SR. MoREIRA DE BARRos :-0 ponto que o governo 

~stabeleceu. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (rninist?'O ela g~6erm) .. . 
se é este o ponto da divergencia, por que fngis á dis-
cussão ? 

Eu não vejo neste meio senão o abandono da questão. 
O nobre deputado quer emendar q artigo ; se assim 

é , mostra-se contradictorio, não aguardando a opportuna 
·discussão. 

Ellaahi vem. Todos nós·, opposição e governo, partido 
.-conservador e partido liberal, temos necessiclttde, t~mos o 
dever ele tudo envidar para que o debate se abra. Chegue-
mos ao segllndo t urno regime~ltal, em que as emendas são 
permitticlas. Ahi ponha-se a questão nos termos precisos, 
-em que a acaba ele formular o nobre deput1clO. Se a clissi-
{lencia diz qu e aceita tudo, menos a falta de indemni-
zação .... 

O SR. JoÃo PENIDO :-Tudo não . 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro ela guerm) ... 

-em_torno dessa falta, dessa lacuna :fira-se o comb<t_te ; mas 
não é nobre, não é consentaneo com as trarliçfJes do nosso 
partido que clistinctos liberaes, homens que clü igirão o 
paiz, que occupão em seu partido tão elevadas posições, -
.se e3cusem assim ao debate franco e leal, ao repto ele 
honra no campo mesmo elo projecto. 

Levantei-me para dizer por parte do governo que, 
•eeclenclo á pressão do numero, poderemos ser vencidos 
nesta inesperada e:scaramuça; mas denunciamos, alta e 
solemnementeao paiz, este meio de se annullar a consulta, 
esta formula sophistica e tortuosa com que membros do 

2 



18 DISCUR.SO 

partido liberal, apoiados pela grande massa do partido 
conservador, respondem á primeira pergunta que, no do-
mínio do regimen parlamentar do nosso paiz, foi-lhe feita 
por um governo, que se esforça por garantir ao escravo 
sexagenario o gozo da liberdade. 

Ficará lançada na historia da nossa patria esta pagina. 
sombria ; ahi se dirá que os membros do partido que se 
chama liberal, abandonando o grande grupo, a quasi una-
nimidade dos seus correligionarios, evitão a luta franca, 
esquivão-se a responder á consulta nos precisos termos em. 
que. foi posta para, pelas sinuosidades, pelo sophisma, por 
uma moção de desconfiança emfim, de antemão . esma-. 
gar o projecto, de envolta com elle o governo; e quem sabe 
se o nosso proprio partido ! .. . (J.l!lúito bem, nnâto bem das· 
bancadM governistas). 
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Crise ministerial 

SESSÃO EM 4 DE MAIO DE 1885 

O Sr. Candido de Oliveira ( ministr·o da gtterra): -
Sr. presidente, esta moção, apresentada quando figura 
na ordem do dia a votação de pareceres, reconheéendo 
varios Srs. deputados, presentes na côrte e cujo voto não 
pôde regularmente deixar de ser computado para que a 
decisão que se tenha de proferir traduza a integridade 
da soberania nacional. .. 

VozEs:- Oh! oh! 
O SR. DuARTE DE AzEVEDO:- Então esta não é a. 

camara dos deputados ? 
O SR. PRESIDENTE : ~ Attenção! 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da gnerra) :-

esta moção que .assim pretende eliminar de sua apre-
ciação e julg·amento muitos Srs. deputados; tão legitima-
mente eleitos corno nós j á -Feconhecidos, devia encontrar 
a repulsa da parte ·da nobre opposição conservadora 
(apoiados e não apoiados), que aqui, neste recinto, pelo 
orgão autorizado do seu illustre chefe, com franqueza 
confessou . não ser actualmente regular tomal'-Se delibe-
ração de certa importancia, emquanto a verificação dos 
poderes dos Srs. deputados não estives;se ultimada (apar-
tes), mesmo porque nada de definitivo se podia apurar. 
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Comprehende V. Ex., Sr. presidente, o alcance que 
tem esta minha proposição, quando V. Ex. sabe qne a 
{;amara está dividida em quasi duas ametades e, conse-
.quentemente, mandar-se actualmente á mesa imlicações 
üa natureza da presente, cujos resultados podem ser da 
maior gravidade, importa um verdadeiro falseamento da 
opinião do parlamento, assim truncada e mutilada. (Não 
-a1Joiaclos). 

J\fas, Sr. presidente, não insistirei neste ponto. A 
contradicção e incohe1:encia fiquem á nobre opposição con-
servadora : e a exautoração ao seu illustr e chefe, depu-
tado pelo 11 o districto elo Rio de Janeiro, que aqui neste 
salão,. com a autoridade e responsabilidade que lhe as-
siste, como clirector publico ele seu partido, convidou-nos 
a votar ·unicamente os pareceres relativos á eleição, 
.adiando para o fim a questão política ... 

O governo, portanto, senhores... ( Apartes ). 
0 SR. PRESIDENTE : - Attenção ! Quem tem a pala-

vra é o Sr. ministro da guerra. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da gue1-ra): 

-O governo, como dizia, não faz cabedal deste aban-
·clono ele doutrinas, hontem aceitas. 

Se os nobres deputados quizer em precipitar os acon-
tecimentos, se a dissidencia liberal tem pressa ela crise, 
não será o governo que fugirá a qualquer responsabili-
dade, por mais pesada que seja. Não ; não será o minis- · 
terio ele seis de Junho que evitará o· encontro com o parla-
mento ; mas, antes delle, é preciso que o partido liberal , 
alta e francamente, na sua quasi unanimidade, que está 
em torno de nós e que é a D.ossa grande força, declare que 

·o nobre deputado por Pernambuco não tem razão ao attri-
buir á complacencia do governo os acontecimentos de que 
foi victima. 

E' preciso que isso fique bem claro. 
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S. Ex. é injusto com essa asseveração e nem um só. 
dos seus antig-os companheiros da maioria lhe acha razão. 

~a verdade, senhores, o nobre deputado, depois da 
sua propria exposição, depois de declarações dos membros 
do ministerio na imprensa e na outra casa do parlamento,. 
e quando até hontem compartilhava com a responsabili-
dade dos que apoião o g-overno, não tem, não póde ter 
esse direito ele vir, por uma mutação instantanea, rapicla,. 
só justificada pelo seu amor proprio offenclido (não apoia-
dos), dizer ag-ora ao paiz que o governo não offerece g-a-
rantia sufficiente para a manutenção da ordem e execução 
ela reforma que constitue o seu programma. O nobre 
deputado está apaixonado, erra nesta sua apreciação. 

O SR.. WERNECK:- O Sr. Zama que lhe res.ponda. 
O SR. ZAMA :-O Sr. Zama não foi apupado por 

ninguem. (Riso). 
O SR. WERNECK :-Só recebeu fl.ôres no dia ela 

dissolução. ( o~ttros ctpctrtes). 
O SR. PRESIDENTE :- Attenção! 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro clct guerra):-

Sr. presidente; se S. Ex. é o proprio a dizer que o grupo 
que o insultou na porta deste eclificio compunha-se da . 
populaça a mais ig-nobil ; se acabava de dizer-nos que 
erão maltrapilhos, indivíduos que clevião estar sob a acção 
da policia, como vem depois, em seguida, affirmar que essa 
policia os sustentava, que elles erão seus assalariados ? 
Se esse g-rupo era insignificante, se 10 ou 12 apenas 
fôrão os autores elas arruaças, como é que vós dizeis que 
o g-overno n}io tinha força para conter tão insignificante 
numero, ajuntamento tão ig-nobil? 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: - V. Ex. queria que 
eu soubesse dos factos antes de praticados. 

0 SR. CANDIDO DE ÜLIVEIRA (ministro ela guerm) :-
Vê o nopre deputado a sua g-rande contradicção, e, para 
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honra do partido liberal, por honra desta propria camara, 
-estas suas palavras se perdêrão neste recinto, não <lomo 
traduzindo a verdade dos factos, mas simplesmente como 
a explosão de um sentimento, que respeito, porém:, que 
faz desvairar a sua intelligencia. 

Sr. presidente, o governo neni de leve pactuou com 
as arruaças. 

O SR. BERNARDO DE MENDONÇA SoBRINHO : - Não 
apoiado . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guerra):-
Eu não respondo ao nobre deputado : para mim é como se 

. não existisse. (Oh f Oh!). 
UM SR. DEPUTADO:- Isto é uma insolencia. 
O SR. BERNARDO DE MENDONÇA SoBRINHO dá um 

aparte, que não ouvimos e que ~evanta muitos protestos. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (minist?·o da gtwrra) :-

Se o Sr. presidente não póde conter o Sr. deputado, todos 
seremos forçados a sahir fóra da ordem. (Apartes e sussurro). 
O Sr. presidente tem obrigação de ouvir os imultos que 
se dirigem a um representante da nação e a um membro 
do ministerio; tem obrigação de conte-los e · re-
primi-los. 

O SR. PRESIDENTE :- Com este tumulto 'não se pôde 
ouvir o que se diz nas bancadas. 

Quando todos fallão, quer o nobre ministro que o 
presidente possa ouvir? (Apartes). 

Attenção ! peço ao~ nobres deputados que deixem 
o nobre ministro da guerra proseguir. 

O SR.. ULYSSES VIANNA:- Ha uma cousa mais 
necessaria do que a ordem publica : é a decencia nos de-
bates. (Apoiados e 1m~itos apa1·tes). 

O SR. PRESIDENTE : - Attenção ! Attenção! Peç() 
que não interrómpão o orador. Quem tem a palavra. é 
Sr. ministro da guerra. 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guer1·a) :-
Mas, Sr. presidente, declaro ainda uma vez :não, o nobre 
.deputado illude~se a si mesmo, attribuindo ao governo 
·co-participação nos ultimas factos. 

O SR. BERNARDO DE MENDONÇA SoBRINHo : -Não 
.apoiado : é um facto publico e notorio. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da gtterra):-
-Já disse que não respondo ao nobre deputado; póde con-
tinuar; não o ouço (Reclamações j sussurro). 

O SR. PRESIDENTE : - Attenção! 
O SR. SoARES : - O nobre deputado está em seu 

:perfeito direito dando apartes. (Outros apartes). 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA ( minist?'O da guerra) :-

E eu estou no meu direito não o ouvindo ; é como se aqui 
não fallasse ; não o ouço. 

O SR. BERNARDO DE M:sNDONÇA SoBRINHO dá outros 
.apartes. 

0 SR. PRESIDENTE: -Attenção! 
O SR. BEZERRA CAVALCANTI :-O Sr. presidente é 

:SJrdo do ouvido direito.Não ouve nada daquelle lado.(Riso). 
O SR. PRESIDENTE:- O nobre deputado é injusto 

Bm fazer-me esta increpação. 
O SR. BEzERRA CAVALCANTI:- Quando as faço, 

:sustento e as provo. 
0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da guerra):-

O meu illustre collega, o Sr. ministro da justiça, a quem 
'incumbe directamente a sustentação da ordem, fez tudo 
·o que estava a seu alcance para que ella não fôsse per-
turbada. (Apartes).E não o foi, podemos todos asseverar. 
Nada deu-se de extraordinario. 

Estas pequenas arruaças, estes alaridos são com-
1nuns em todos os temp~s, e sobretudo quando se agita 
uma questão incandescente, que affecta tão elevados inte-
resses. (Apartes). 
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Em todo o caso, o que não houve foi co-participa- ' 
ção e complicidade do governo com ellas. (Apoiados e 
diversos apartes). 

A dissidencia libet;al, por muito que a estimule a 
paixão opposicionist.a, . não poderá articular um só facto, 
um só elemento por onde se possa inferir essa complici-
d;:tde ou complacencia a que alludio o Sr. deputado por 
Pernambuco. (Apartes) . 

Sim, o governo não influio nem consentio nos alari-
dos e arruaças que se clerão. (Apoiados e diversos apartes). 

Isto está na consciencia ela camara e ele toda esta. 
côrte. Mas devemos proclama-lo alto e bom som, porque é 
preciso que se conheça bem que o partido liberal tambem 
é o partido ela ordem e que o governo sabe fazer respeitar 
a lei. (Apoiados e.divenos apartes que não deixüo ouvir 
as palavras do orador). 

Deixo, porém, ele parte o incidente. E' evidente que 
o nobre deputado foi infeliz, infelicíssimo mesmo, bus-
cando este fundamento para a intempestiva moção, este 
novo elemento para o combate, que agora quer dar e qt: e, 
vai commandar. (Apartes) . 

Declare-se S. Ex. em opposição franca ao governo,. 
negue-lhe o seu apoio, mas não se valha dessas assevera-
ções inexactas elos nossos eternos acl versarias ( a]Jartes) 7 

claquelles que querem subir sobre as nossas ruinas. (Cm-
züo-se diversos apartes). 

E' , na verdade, sorprendente a apresentação de· 
uma tal moção pelo representante de Pernambuco !. .. 

Como explicar-se mutação tão rapida do neo-dissidente! 
Não aceitou S. Ex o programma do ministerio até 

hontem, divergindo apenas em pontos mínimos, quant(} 
ao projecto ministerial? 

Até hontem não adherio a esta política, comparti-
lhando a responsabilidade della, apoiando e votand(} 
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sempre aqui com o g·overno e contribuindo para a regei-
ção ela moção, aqui offerecicla a 13 ele Abril? 

Como é, pois, que vem hoje por si formular uma 
outra moção de desconfiança, quando estamos quasi nas 
mesmas condições de 13 de Abril? 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :- Não apoiado . 
Entre 13 de Abril e a data ele hoje tem-se dado 

todos est es acontecimentos que levantárão um protesto 
do Senado inteiro, e que tem indignado esta camara. 
(Apoictclos e cliversos ctpcwtes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro clct gnernt) :-
Que acontecimentos, Sr. presidente?! O nobre depu-
tado mesmo os qualificou-gritos de dez .ou doze maltra-
pilhos !: . . (Apoiados e ctpm·tes). 

E' isto só bastante param; passo de tanta g~·avi
dacle e o repudio da solidariedade com o ministerio que 
tem entre mão:::, reforma da ordem do projecto ele 15 ele 
Julho? 

Vimo-lo agora mesmo declarar que não clava impor-
tanciÇt ·a este incidente sem valor, e entretanto julga-o 
bastante forte para o levar a assumir a posição em que o 
contemplamos .. . (Apoiados). 

Não fugimos á luta. F ique, porém, bem accentuaclo 
que esta camara foi convocada extraordinariamente depois 
de uma dissolução para um grande fim- o pronunciamento 
sobre o projecto de 15 ele Julho; o chefe ela opposição 
conservadora declarou que só depois da constituição total 
da camara é_ que se trataria de questões políticas, e, não 
obstante, quando a verificação de poderes está prestes a 
ultimar-se, é que esta moção apparece, tendo por base 
arruaças julgadas insignificantes pela propria victima 
dellas ... 

Não temos meios de evitar a moção nos termos por 
{!ue foi apresentada pelo nobre deputado; não o faríamos 
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mesmo i mas é preciso que cada um de nós assuma a res-
ponsabilidade das suas posições (apoiados) no acto desta 
votação. 

Repetirei:- esta camara foi convocada extraordi-
nal;iamente para dizer sobre o projecto de 15 de Julho, e 
os nobres deputados querem arredar do julgamento sobre 
esse projecto nada menos de 15 deputados, cujos poderes 
não estão verificados (apoiado), e que aqui se achão pre-
sentes. 

Certos de que esses votos hão de influir decisoriamente 
no resultado final, procurárão precipitar os acontecimentos, 
prejÍllgar a politica ministerial, aproveitando-se de uma 
maioria que não póde ser verdadeira, que outra seria, se 
.aqui estivessem reun~dos todos os representantes da 
nação. 

Fique a dissidencia liberal com essa grave respon-
sabilidade. Mas desengane-se, não se illuda a nobre oppo-
sição se julga que, por esses meios, não ha de chegar ao 
projecto de 15 de Julho (Apoiados). Não i ha de acha-lo 
sempre em seu caminho. Elle, o problema servil ahi está. 
como a Esphinge da fabula, prompto a devorar qualquer 
que lhe queira resistir i elle ahi está imponente e inevi-
tavel, pedindo a solução urgente ·e, por mais longa que 
seja a travessia, por mais tortuosa que seja a estrada 
em que se enverede a dissidencia, lJara não se achar 
frente á frente com o p-:-oblema, este fatalmente ir-lhe-ba 
ao encontro. Não ha como fugir-lhe. E depois, passada a 
luta, ultimada a reforma, vêr-se-ha quem tem razão, se o. 
ministerio de 6 de Junho que, apoiado por quasi todo um 
partido, trouxe para o recinto do parlamento, para o ter-
reno da legalidade a questão que pairava.nos ares e agi-
tava o paiz, ou, se aquelles que, dizendo-se liberaes, pro-
nunciando-se adeptos das nossas doutrinas, rompem com 
o grosso de seus correligionarios e procurão demorar e. 
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·embaraçar a inadiavel conquista da primeira liberdade de 
um povo civilisado, a liberdade dos que estão sob o domi-
11Ío de outrem. 

Tenho terminado. 
VozEs :-Muito bem! muito bem! 
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IV 

Retirada do Gabinete de 6 de Junho 

SESSÃO EM 11 DE MAIO DE 1885 

Sr . Candido de Oliveira :- Sr. presidente, :não ob-
stante as reiteradas cleclaraÇões ·elo ministerio ele 6 ele 
Junho, emprazando os seus adversarios para a discussão· 
do projecto de reforma do estado servil; antes da qual se 
afiguravão inopportunas e inconvenientes as questões 
de confiança política, votou esta augusta camara, ·em 
sessão de 4 · do corrente, por 52 votos contra 50, uma 
moção de desconfiança ao gabinete. 

Conhecido este, resultado, o Sr. ex-presidente do 
conselho reunio-se com seus colleg·as em conferencia, após 
a qual se dirigiu no mesmo dia para Petropolis, afim de 
informar a Sua lVIagestade o Imperador do que havia oc-
corrido. 

Dignando-se Sua lVIagestade o Imperador manifêstar 
o desejo de ouvir o parecer do honrado Sr. presidente do 
conselho ácerca de solução adequada á crise, declarou 
S. Ex., com lealdade devida á corôa, que, para conti-
Imação do ministerio, era indispensaveL a dissolução da 
Camara dos Deputados. 

Accrescentou, porém, S. Ex. que, no maior interesse 
da reforma que não póde ser adiada, e bem consideradas 
outras circumstancias do presente momento político, o 
uso deste extraordinario recurso não devia ser reclamad(} 
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senão depois de praticamente demonstrada a impossi-
bilidade de form~r-se novo ministerio para encàrreg-ar-se 
da reforma e realizc.t-la quanto antes. 

Interrogado pela corôa sobre o nome do estadista, ao 
qual pudesse ser incumbida a nova organização ministerial, 
com a mesma lealdadé devida ao chefe do Estado, apre-
sentou S. Ex. o do honrado senador Sr. José Antonio 
Saraiva, ao qual, além de seus notorios merecimentos, 
tinhão sido dirigidas varias indicações no parlamento. 

Sua Magestade o Imperador, dignando-se ac'eitar a 
·exoneração do ministerio, ordenou que fôsse chamado ao 
Paço ele S. Christovão o Sr. Senador Sarai 'fa, no dia 5: o 
que foi cumprido pelo Sr. conselheiro Dantas. 

Taes fôrão os factos occorridos, dos quaes me in-
cumbe dar conta á camara. 
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v 

SESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1885 

(Resumo ·do discurso) 

O Sr. Candido de Oliveira diz que se não fosse a razão, 
do tempo, invocada pelo nobre ministro daguerra para 
justificar a separação do additivo que promove a reorga-
nização do exercito,se pronunciaria contra essa separação. 
E' sabido como as reformas se fazem. Se não se aproveitar 
occasião de discussão de projectos,necessarios e indispen-
saveis como meios de governo, para nelles se introduzirem. 
medidas que tenhão por fim a reorganização dos serviços, 
só muito demoradamente, só depois de decorrido grande. 
lapso ele tempo é que as reformas . se decretão e se 
executão. 

O nobre ministro da guerra foi o primeiro a citar 
uma longa serie de actos legislativos, mostrando que 
sempre a reorg·anização do exercito se fez, ou tratando-se 
das leis do orçamento ou das leis de fixação de forças. 
S. Ex. por consequencia, perfeitamente podia invocar esse-
precedente :{>ara justificar a emenda que apresentou 
como membro da commissão de marinha . e guerra e 
pedir a sua discussão. Mas, o nobre ministro deu uma. 
razão poderosa, ante a qual cessa qualquer objecção. O 
novo exercício bate ás portas, dentro de um mez ha ne--
cessidade de estar public~da a nova lei, que fixa as forças . 
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de terra para o exercício de 1885 ~ 1886 e assim não 
resta tempo bastante para ser considerada em todas as 
suas partes, uma reforma da ordem, importancia e valo1· 
da de que trata o additivo, reforma que altera completa-
mente o nosso mecanismo militar, introduzindo nelle 
idéas novas e princípios inteiramente oppostos aos actuaes. 
E' preciso confessar que o que existe entre nós a respeito 
de assum ptos militares é rudimentar e o paiz pl'ecisa cami-
nhar e caminhar muito. Realmente, é impossível que uma 
materia de tão larga importancia seja votada em tão 
poucas sessões e por isso concorda o orador na sepa-
ração. 

Pedio a palavra sómente pará protestar contra a ir-
regularidade desta situação, que foi creada pela illnstre 
opposição conservadora. 

Se na sessão do anno passado, logo que foi .annun-
ciada a dissolução, a illustre qpposição tivesse maior 
desprendimento, se se afastasse do estreito caminho par-
tidario que seguio até os ultimos dias da sessão, esta 
reforma estaria adiantada a ponto de ser breve reali-
zada. 

A nobre opposição, porém, que declarou dar ao go-
verno meios de vida, que, pela voz de seu chefe, veio 
dizer que não se julgava autorizada a armar o governo 
da dictadura, indirectamente concorreu para a dictadura, 
adiando para a sessão do corrente anuo a discussão do 
projecto de forças de terra, e se o governo não tivesse 

. convocado extraordinariamente a assembléa geral, for-
çosamente teria o paiz de assistir ao triste espectaculo 
de principiar o exercício privado da lei de forças, por-
que a Camara sabe que, tratando-se de numerosas ve-
rificações de poderes e de eleições muito contestadas, os 
mezes de Maio e Junho, os unicos que terião de preceder 
ao novo exercicio, serião consumidos nesse trabalho como 
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fõrão os mezes de :M:arço e Abril da corrente sessão. 
(Apoiados). 

Disse o nobre deputado que o governo teve culpa 
dessa situação anomala e que era obrigação delle ter 
promovido a passagem das leis de força na sessão pas-
sada. Ou o nobre deputado não quiz estudar a historia da 
ultima sessão, ou S. Ex. é ainda inspirado pelo seu exal-
tado sentimento partidario. 

Desde o primeiro dia em que se annunciou a cUs-
solução, a illustre opposição assumio a responsabilidade 
ela direcção da Camara. 

A maioria ministerial t inha desapparecido, os grupos 
opposicionistas tinhão-se colligado . Desta fórma muti-
lárão o orçamento ·com medidas restrictas, clifíicultando 
e impedindo a acção governamental. Nesta occasião, a 
opposição devia e::lquecer-se elo seu sentimento partida-
r io e lembrar-se especialmente que se tratava ele uma 
reforma que interessa uma alta instituição do paiz, o 
exercito. 

Insiste, pois, o orador para que nesta sessüo :fique 
consignada a culpa ela procrastinação ela reforma. 

Ella vai ser adiada. Não sabe se diante elos graves 
problemas que estão na téla elo debate se votará este 
nnno ; mas está certo ele que o nobre m~nistro da guerra, 
que tem por si as sympathias do exercito, que . tem 
üedicado todos os seus esforços ao estudo destas materias, 
empenhará todos os elementos de forças de que puder dis-
por, para que a sua passag·em pelo poder signifique b 

adiantamento, senão a solução immediata deste grave 
problema, que tanto interessa a nação. 
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VI 

Forças de mar 

SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1885 

(Resumo do discurso) 

O Sr. Candl.do de Oliveira não discutirá a proposta 
:apresentada por um minist erio a que prestou o seu apoio, 
e aceita pelo gabinete de que fez parte. Deseja ao seu 
·distincto amigo que occupa a pasta da marinha ventos · 
bonançosos, que o levem ao porto de salvamento. 

Aproveitará da largueza a que se presta a discussão, 
para responder ás accusações feitas ao ministerio 6 de 
Junho e restabelecer a verdade elos factos . 

Antes, porém, dirá ao nobre deputado pelo 11 o clis-
t ricto do Rio ele Janeiro, que não cabe ao ministerio 6 ele 
Junho a responsabilidade ela demora da discussão elo 
orçamento para o proximo exerci cio. Subindo ao poder, 
encontrou elle o orçamento que hoje vigora em discussão 
adiantada e prestes a :findar o exercirio, pelo qlle peclio 
:uma prerogativa. 

A apresentação do projecto ele reforma servil t irou-
lhe a maioria e portanto os meios ele apressar a passagem 
das leis annuas. A opposição apenas concec.~ü-lhe um or-
çamento restricto, fonte ele grande embaraço para a admi-
nistração. Tambem por indicação do nobre deputado foi 
.adiada a discussão do projecto de forças de terras. Não 

3 
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é, pois, justo nem verdadeiro attribuir ao minjsterio 6-
de Junho a falta do orçamento para o proximo exercício. 

Liquidado este ponto, passa o orador a responder, 
uma vez por todas, ás accusações da intervenção do go--
yerno no pleito eleitoral. Nestes assumptos são os factos. 
e não as declamações quê devem prevalecer. 

O nobre deputado pelo 8° distrícto de Pernambuco 
apenas citou e repeti o a eleição da parochia de S . José 
do Recife; não teve outros factos para mencionar. Entre-
tanto, está provado que se o governo interveio nessa paro-
chia, foi. apenas para manter a ordem e punir os crimino:;os. 

A prova ele que o candidato, a que se referio S. Ex., 
não precisava dessa intervenção para se_r eleito por Per-
nambuco, está na esplenclicla victoria do 5° clistricto . E o 
que é certo é que na província de Pernambuco o partido-
liberal é bastante forte. 

Os nobres deputados .pelo Ceará, que fôrão os mais 
ferozes adversarios do gabinete 6 ele Junho, apresen-
tão a sua província como victima ela intervençao do 
gov-erno; 

Acompanhou o orador a verificação ele poderes elas 
eleições elo Ceará e nellas não vio as provas dessa inter-
venção. O que vio foi nullidacles por fraudes e illegali-
üades. Em Lavras os capangas ela opposição privárão os 
eleitores liberaes ele votar. 

O Dr. Carlos Ottoni tem sido victima ele injustas e 
iníquas accusações. A província ele lVIinas, que o conhece, 
póde dizer aos accusaclores se elle as merece. 

Em lVIinas nenhuma reclamação appareceu sobre a 
intervenção elo governo, e appella o orador para os ele-· 
putaclos dessa província. 

O ministro ele estrangeiros perdeu a eleição-e os. 
candidatos opposicionistas fôrão eleitos. 

O ministerio contava com as iras das classes cujos. 
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interesses a reforma servil ia ferir e sabia.que a paixão 
desvaira as mais claras intelligencias. 

Ag·ora, porém, que a justiç~ da historia vai ser ou-
vida, é preciso que a accusação seja provada com documen-
tos incontestaveis. 

Na opinião do orador, a intervenção do governo é um 
grande mal, mas o governo não póde ser indi-flerente 
á luta. 

Entretanto, depois de tanta grita, vio-se na ca1nara 
opposição mais numerosa do que na legislatura anterior, 
? que prova a abstenção do governo, e mais que a verdade 
eleitoral vai-se manifestando no paiz. O governo, aliás 
depois claquella r eforma, da reforma da guarda nacional 
e outras, está desarmado. 

De uma vez por todas :fique bem liquido quê não 
passa ele declamação a censura, pela qual se diz que o go-
verno interveio no pleito eleitoral. 

Co usa notavel é que, tendo o ministerio 6 ele J unho 
se retirado ha mais .ele um mez, continue a ser atacado 
diariamente, por fórma que parece que não é o gabinete 
6 de Maio, mas aquelle, que governa. E', poi:, preci~o 

·liquidar todos esses pontos de accusação. 
Assim como ideárão a intervenção eleitoral, phanta-

siosamente attribuem ao ministerio 6 ele Junho grandes 
desperclicios e influxo funesto sobre a::; finanças. 

Ainda ha pouco se disse no senado que era prova elo 
esbanjamento do governo terem-se gasto centenas de 
contos com a publicação elo edital chamando concurrencia 
para a illuminação da cidade. Entretmi.to, os dados 
of:ficiaes reduzem essas centenas de contos á quantia de 
28: 000:/POOO ! ! ... 

A's mesmas proporções lilipntiaÚ.as reduz-se a cen-
sura referente a desp azas feitas com publicações pela 
imprensa. Tudo quanto o gov . r no desp~ndeu ct tE·ante todo 
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o tempo da sua aclministração, não passou de trinta e 
poucos contos, applicados ao pagamento da importancia 
das publicações, sem t!lr estipendiado jornaes ou escri-
ptores. 

O que fez com parcimonia foi o que fizerão todos os 
governos que o antecedêrão : defendeu a sua política pelos 
.orgãos de publicidade, e assim obedeceu a um grande 
principio cardeal do systema representativo, que é re-
gimen de opinião e publicidade. 

O orador lê as palavras que na legislatura de 1871, 
respondendo a igual accusação, pr.oferio, com . applauso 
da maioria, o illustre Visconde do Rio-Branco, e diz que 
quem tem por si autoridade deste valor, não póde merecer 
a censura quasi feroz que a tal respeito a opposição tem 
formulado. 

Dadas estas explicações que se referem á admini-
stração geral do gabinete 6 ele Junho, aproveitará o resto 
do tempo de sessão para restabelecer a verdade no tocante 
a factos occorridos, emquanto esteve ao orador confiada 
a administração da guerra. 

Organizandoorelatorio que seu successor apresentou, 
expendeu varias considerações, que lê, sobre o estado 
das verbas elo orçamento. 

O nobre representante do Paraná na camara vita-
lícia, dando-se pressa a discutir a proposta de forças ele 
terra e a analysar aquelle relatorio, que havia sido 
distribuído na vespera, achou materia para accusar o 
·ex-ministro da guerra, por ter attentado contra a lei 
expressa, que veda exceder as verbas do orçamento. 

O nobre senador presta grande serviço á causa 
publica, occupando-se diariamente de todos os pontos, 
ainda os minusculos, da administração,ma~,a quasi paixão, 
que o domina, de manifestar as suas idéas a proposito de 
tudo, impede que elle reflicta sempre quanto devêra sobre 
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os varias àssumptos. Por isto attribuio ao orador actos 
! . 

que elle não praticou. 
Para ' ':.êr-se que não. excedeu as verbas do orçamento, 

mostra que\ ao ~eixar o ministerio, havia uma sobra de 
3.915:000:ti>, a qual deveria fazer face ás despezas dos 
dons mezes que faltavão para :findar o exercício. 

O nobre senador leu no relatorio uma tabella em que 
a repartição fi scal, fornecendo dados para a organização 
elo novo orçamento, mostrava que, no estado actual elo 
exercito, ter-se-hão de gastar, até ao fim do exercício, 
mais 93:000;tll do que o votado pela assembléa geral; e 
sem mais exame, julgou S. Ex. encontrar prova de que o 
governo clespendêra além elo que devia. 

Já que se refere a essa estimativa em que se pr~vê 
excesso dos creditas votados, por não serem sufficientes 
para as necessidades conhecidas do serviço,- excesso a 
que se occorrerá na fórma da lei por meio da providencia 
de creditos supplementares-o orador advertirá que se-
melhantes cleficits são tradicionaes, por causa do procedi-
mento elo corpo legislativo, que, sem longo_s estudos, 
quaes cleverião fazer-se nas commissões, sem entrar no 
conhecimento elas necessidades, guiado pelo proposito ele 
realizar economias, reduz as despezas a esmo, ou segundo 
previsões arbitrarias, de sorte que, em regra geral, no 
proprio orçamento votado pela camara já vai o rlejicit. 

Eis a origem das deficiencias que occorrem sobretudo 
nas repartições da guerra e da marinha, a respeito elas 
quaes ha prevenção por parte do poder legislativo, porque 
entende que são improductivas as despezas ele taes 
ministerios. 

Assim explica-se perfeitamente o excesso de uma ou 
outra verba, que a estimativa aponta. Na verba de-
Praças dé pret- elle será fatal, porque o cre_dito foi 
votado no falso supposto de que n:'l.o se completaria o 
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e:ffectivo do exercito, e no entanto não só o quadro pre-
encheu-se, como foi excedido. Por analogo motivo haverá 
excesso. na verba-Corp.os especiaes-pelo qual são 
pagos, além daquelles de que o poder legislativo cogitou 
ao vota-la, isto é, os officiaes que nos. quadros do exercito 
constituem corpos especiaes, os honorarios e reformados, 
em determinadas condições. 

Felizmente taes excessos serão cobertos com as eco-
nomias que ao orador foi dado realizar em outras verbas, 
por exemplo, na de - Obras militares- que deixará uma 
sobra de lÚ:OOO;tp, o que affirma de modo irrefragavel o 
espírito de economia de que o ministerio se achava pos-
suído. 

De todo imaginaria é a arguição, feita. pelo nobre 
representante do Paraná, no senado, sobre transportes 
de verbas, determinados pelo ex-ministro da guerra. 

Fez-se uma comparação do movimento das verbas 
para mostrar que, se em umas haveria deficit, outras 
apresentarião sobras ; mas o nobre senador quiz attribuir 
ao ex-ministro da guerra um dislate e grandes crimes, e 
por isto carregou a mã.o, sombreando o quadro. Comtudo 

' o orador não se excita: dá estas explicações para resta-
belecer a verdade e m.ostrar que póde justificar todos os 
seus actos. 

Agwa liquidará um ponto com o digno collega do 
nobre ministro da marinha, o Sr. ministro da guerra. 

Discutindo no senado o projecto de fixação ele forças 
ele terra, S. Ex. declarou que tinha mandado suspender a 
ordem expedida, afim ele remover-se do Amazonas para 
Pernambuco a parada do 3° batalhão de artilharia. 

Tratando-se de uma medida de certa gravidade e 
importancia, este acto, praticado poucos dias depois da. 
mudan~a do gabinete, importa em apresentar como le-
viano o ministro antecessor ; por isto referirá os factos 
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,como se passarão, para que se julgue se quem procedeu 
com alguma precipitação, foi o ex-ministro ou o seu 
successor. 

O Sr. Conde d'Eu,commandante geral da arma de ar-
tilharia, com o grande cuidado e interesse que tem pelo 
exercito, de que o orador dá o mais solemne testemu-
nho, opinou perante o ministerío da guerra pela conve-
niencia de mudar-se aquelle batalhão, indicando para a, 

mudança a cidade do Recife, onde havia dons batalhões 
de infantaria, um dos quaes poderia ir supprir no Ama-
zonas a deficiencia de força que ali occasionasse a re-
tirada elo batalhão de artilharia. 

Depois de estudado o assumpto, tendo em vista as 
informações da repartição de ajudante-general e a que 
prestou o commandante das armas do Amazonas, o ora-

• dor julgou de imperiosa necessidade a retirada do bata-
lhão, e neste sentido providenciou. 

Se ha arma que demande estudo e exercicio. con-
s tante, e não deva ser distrahida do fim ele sua creação, 
-é a artilharia. Conseguintemente, consentir que um ba- · 
talhão ele artilharia se conserve indefinidamente entre-
gue ao serviço de policia, espalhado em destacamentos 
por diversos pontos de uma província, será inutilisar o 
fim para que foi e1·eado esse batalhão. 

Depois de largas considerações sobre a necessidade 
de proscrever, por meio de medidas convenientes, o 
.systema de empregar a força do exercito em serviço de 
policia, principalmente a arma que tem caracter scien-
tifico, abuso que tanto concorre para a desorganização do 
exercito, o orador descreve o estado de completa anar-
chia a que chegára o 3° batalhão, para mostrar que ná(); 
podia deixar de ter o procedimento que teve, com () 
apoio do Sr. Conde d'Eu e das repartições cempetentes,, 
-e, portanto, que o seu successor fez grande desserviçOt 
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ao exercito, revogando aquella deliberação, para a quar 
ainda outra consideração actuára no espírito do orador--
a necessidade indispensavel de mobilisar os corpos dCJ-
exercito para a manutenção da disciplina. 

Nem sempre, á falta de meios, é possível operar essf!,s 
mudanças; mas, dentro dos recursos do orçamento, deve-
se evitar que as forças se immobilisem com grande pre-
juízo da disciplina, que se convertão em corpos fixos os 
corpos que são moveis, segundo diz a lei. 

Está certo de que as melhores intenções presidirão 
ao acto de S. Ex. e por isto acredita que, se tivesse exa-
minado toclos os documentos existentes em sua reparti--
ção, chegaria com o orador á convicção de que era 
necessaria e urg·ente a mudança daquelle batalhào. 

Conclue dizendo que tem fatigado a attenção da 
camara, mas sentia necessidade de defender não só a 
política do gabinete de que fez parte, como tambem. 
alguns actos que praticou·na administração da guerra. 
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VH -

Ilefesa do Ministerio de 6 de Junho 

SESSÃO DE 15 DE JUNHO DE 1885 

O Sr. Candido de Oliveira: - Sinto, Sr. presi-
dente, vir ainda fatigar a attenção ela camara em hora 
tão adiantada; mas elevo rectificar alguns pontos elo dis-
curso do nobre deputado pelo 3° districto ele S. Paulo. 
Quero pôr em saliencia as injustiças que aprouve a S. Ex. 
formular, não só em relação a actos elo n:linisterio de 
que fiz parte, como principalmente em relação ao facto 
que a. camara presenciou, pçmcos momentos antes de me 
ser dada a palavra. 

Sr. presidente, V. Ex. sabe de que modo fo~ na 
camara discutida e decidida a questão que se prende á 
immigração. 

O meu digno amigo, membro do gabinete de 6 de 
Junho, dentro elas faculdades orçamentarias, porque para 
tal fim dispunha de uma verba de l.OOO:OOO;fl\000, 
pretendeu dar maior desenvolvimento á corrente de im-
migração espontanea que parecia iniciar-se para o Im-
perio, facilitando aos immigrantes certos meios que tor-
nassem menos difficil a sua vinda. Afigurou-se . ao Sr. 
ex-ministro que uma das fórmas mais efficazes para o 
desenvolvimento dessa corrente era pagar as passagens 
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dos immigrantes que já tivessem relações de parentesco 
ou amizade com famílias estabelecidas no territorio bra-
zileiro. Para este patriotico fim, Sr. presidente, S. Ex. 
conferenciou com pessoas influentes nas localidades, tratou 
de ouvir a opinião dos colonos estabelecidos no Imperio, 
e obter delles listas e relações de nomes, que remettetl 
para a Europa, afim de serem convidados os parentes 
e amigos que quizessem demandar o territorio brazileiro. 
Não foi, portanto, como suppoz o nobre deputado que 
me antecedeu nesta tribuna, um convite em massa {t 

immigrantes estrangeiros para o Bra~il, feito sem clis~ 
crição, sem limitação, sem attenção á verba pecuniaria 
que leg·itimamente podia ser despendida. 

Os avisos expedidos revelão claramente o pensamen-
. . to do ministro que nunca pretendeu fazer despezas para 

as quaes não tivesse fundos votados pelas camaras. 
O SR. CARNEIRO DA RocHA :-A prova é que esta~ 

mos a 15 de Julho e ainda não veio nenhum colono. (Cru-
zão-se apartes). 

O SR.PRESIDENTE :-Attenção! Quem tem a palavra 
é o Sr. Candido de Oliveira. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: - - Consequentemente, 
Sr. presidente,. tomando esta deliberação, o nobre ex-
ministro da agricultura nem excedia, no exercício que 
está a terminar, a verba votada, nem ia sobrecarregar ex-
traordinariamente o exerci cio futuro. 

O SR. CARNEIRO DA RocHA :- E quando excedesse 
eu viria ao parlamento dar conta do meu acto : é o 
que faria. (Ha otdros apartes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Sr. presidente, 
esses avisos fôrão successivos durante os ultimos cinco 
mezes da administração do nobre ex-ministro. Achando.:. 
se desde 3 de Setembro annunciada a convocação extra-
ordinaria da assembléa geral, é claro que, se fôsse 
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necessario, depois de aberto o parlamento, que certamente · 
tÚá de cogitar com seriedade deste assumpto, S . . Ex. 
traria ao conhecimento da camara o seu acto, tanto 
para louvar-se, e promoverict a votação do credito re-
spectivo. 

O SR. ALFREDO BEZAMAT :-'- Depois de já ter feito 
.a despeza contra a lei. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Ora, nestas condi-
ções, como se diz que o nobre ex-ministro lançou mão 
audaz dos cofres do th.esouro, gastando aquillo para que 
não tinha credito ? 

l\fas, Sr. presidente, que o procedimento do no-
bre ex-ministro foi totalmente regular, ahi está a propria 
declaração do seu successor, que, respondendo ás cen-
suras que fôrão feitas ao inexplicavel acto derogatorio ela_ 
medida anteriormente tomada, vio-se obrigado a affirma:· 
que, em breves dias, teria de pedir á camara um cre-
dito para fazer face ás despezas com esse serviço, não 
obstante não compartilhar a opinião elo seu antecessor 
de que se deve perennemente adoptar o· systema. 

O SR. ANTONIO DE SrQUEIRÁ :-Para fazer bôa a 
palavra do governo. 

O SR. EuFRAsro CoRREiA :-Para legalisar o acto. 
(Ha outros apartes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Esta declaração do 
actual Sr. ministro ela agricultura, Sr. presidente, foi que 
principalmente autorizou a apresentação da emenda . 

. O SR. E UFRASIO CoRREIA:-Não devia autorizar. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Como não? Se é o 

governo que declara precisar da quantia para fazer bôa 
a palavra de seu antecessor, se é elle que vem solemne-
mente dar testemunho da necessidade de votar-se o cre-
dito, penso que a camara dos Srs. deputados, que 
é a representação nacional, podia perfeitamente incluir 
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esta providencia na lei prorogativa do orçamento, sendo 
certo que nos primeiros nwzes do novo exercicio, é 
que este serviço tem de ser pago. (Apoiados e 1~ão. 

apoiados). 
Isto é que é regular, Sr. presidente. Eu e os. 

demais signatarios da emenda assim entendemos, e assim 
praticamos, não só por que nutrimos a convicção de que 
um grande serviço publico é dest'arte consultado, como 
porque, tratando-se ele uma simples autorização, não é 
o governo competente para de ante-mão repellir seme--
lhante concessão, de que poderá ou não usar. Accresce., 
Senhores, que é esta a representação nacional, que em 
nonie do contribuinte póde soberanamente decretar a 
despeza. (Apartes). 

Este nosso procedimento a ninguem devia sorpren-
der, e nem podia ser levado á má parte. 

O que, porém, é sorprenclente e inexplicavel é po1~ 

certo o procedimento do nobre deputado por S. Paulo 
que, selido o primeiro a dar o grito ele alarma contra o acto 
do nobre ministro da agricultura, foi tambem aqu:elle que 
hoje pedio o adiamento para as kalendas gregas da emenda 
que continha o credito (apartes), assim annullando o 
benefico effeito das suas reclamações em nome da lavoura. 
(Contestações). 

·Nem para legitimar esta singularíssima evolução pó de 
:prevalecer o facto de nos vir declarar que não compm'ti-
lhava a opinião do nobre ministro da agricultura quanto 
ao systema de acquisição de immigrantes, mas que oppor-
tunamente votaria o credito para desempenho da palavra. 
do governo. 

E' preciso, Sr. presidente, tornar-se bem saliente 
a contradicção do nobre chefe conservador de S. Paulo: 
S. Ex. representante da província que mais soffria com esta 
paralysação do movimento immigratorio, que na posição 
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que assumio foi o interprete das justas queixas de seus 
eleitores, vem exactamente impedir a votação da medida 
que restabelecia os princípios affi rmados pelo minhterio 
de 6 de Junho e por S. Ex. applaudiclos. Por que esta 
repentina mutação? (Apm·tes ?"epetidos). 

Já declarei: a emenda não importava hostilidade 
ao governo (apoiculos e apartes) , qualquer dos signata-
rios della tem bastante coragem, quando assim julgue 
conveniente ás necessidades publicas, para vir desta tri-
buna negar o seu apoio ao gabinete (apoiados e apa?"tes), 
e disto temos dado testemunho durante a nossa viela par-
lamentar. 

O nobre deputado pelo 3° clistricto ele S. Paulo, de 
cujos talentos já eu tinha noticia, e ele que hoje acaba 
de dar delles tão esplenclicla maiüfestação (azJoiados), . 
deixou-se possui~ elo mesmo sentimento ele injustiça e par-
cialidade que predomina toda a illustre opposição con-
·ervaclora, sempre que trata ele apreciar os actos elo 

gabinete 6 de Junho, votado por ella e por todas as classes 
conservadoras á mais negregacla execração. 

Isto não nos sorprencle e nem abate. 
·E' a historia de todas as tentativas contra o abuso 

legitimado pelo tempo e tradições . 
Ainda uma vez o repito. . Quando nós, elo gabinete 

6 de Junho, hasteamos a bandeira da reforma servil que 
hoje,victoriosa e inclomavel, se impõe a todos os gabinetes 
como a primeira das necessidades da situação, bem sa~ 
biamos que íamos affrontar os despeitos, os oclios e os 
rancores elas classes conservadoras, cujos interesses não ~ 

podião deixar de ser affectados. 
Sabíamos que a luta teria de collocar-se em terreno 

por demais escabroso, e, que, sob os estímulos de interesse 
offendido, as injustiças do momento farião obscurecer os 
espíritos ainrla os m!'tis reflectidos. 
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Conta vamos com tudo isto. Conta vamos com os quei-
xumes, com as amarg·uras, com toda a série de doestos. 
durante o periodo de preparo e estudo da g-rande. reforma. 
Tudo estava previsto e de antemão apreciado. 'l'odavia, á 
par elas amarguras, tinhamos o direito ele esperar, que ~ 

passada a hora da luta, clesapparecido elo scenario poli ti co 
o g-abinete que já não póde influir no exito da reforma, a 
calma se restabeleceria, e a justiça embora tardia seria 
feita a esse gabinete. Não fugimos a uma se quer ~las re-
sponsabilidades que assumimos durante os onze mezes da 
administração, não queremos a bandeira de misericordia, 
mal entendida para os qne cahem, mas o qt1e temos o 
direito ele pedir á opposição, por honra propria, por decoro· 
desta camara, é que as accusações saião do terreno vago 
da declamação baloufa e se concentrem em factos posi-
tivos e .demonstrados. 

Co:türa o ministerio 6 ele Junho fÕrmularão-se as 
mais graves accusações que no regimen parlamentar se 
pódem üzer. 

E' üelapidador, interveio no pleito eleitoral, e pro-
curou violentar a vontade do parlamento na verificação de 
poderes ·: eis o que üizem as seus mais ardentes adver-
sarios. 

Quando accusações deste jaez são feitas, é preciso 
que sejão ellas immediatamente acompanhadas de provas. 
sob pena de serem levadas á conta de declamação parti-
daria, (apoiados), que a ninguem pó de macnlaT. 

E m que consiste a delapiclação elos dinheiros publi-
cas durante a gesti1o do gctbinete 6 de Junho? Os diversos 
relator~os de cada uma das repartições e secretarias de 
estado têm sido presentes á cama r a; em todos elles está, 
detalhado o quadro da despeza, o esta'lo do thesouro. 

Examinai e comparai a> cliveT sas verb1s; rã) achare:s 
nenhuma excec1ida com excepcional demasia. 
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Ainda mais, o ininisterio não abrio um só credito 
supplementar ou extraordinario, não contrahio empres-
timo nem na praça do Rio de Janeiro, nem no estrangeiro. 
Vio a renda publica decrescer por causas que ag·ora não 
quero discutir , e entretanto desse ministerio, que assim 
procêclera á braços com a baixa do cambio, e decresci-
mento da receita (o que não é culpa sua), diz-se que gas-
tou por demais e esbanjou illegalmente os publicos di-
nheiros! ! ! 

E o que se apresenta lJara prova elo asserto? 
E' irisorio , Srs., mas é preciso repeti-lo. 
Simplesmente os gastos com a imprensa, simples-

mente o pagamento ele artigos publicados em ·alguns jor-
naes em defesa elo mini!sterio. Ora, realmente é extraor-
clinario que os esbanjamentos, as procligalidacles, os 
excessos se limitem apenas a esses 38: 000~, que se despen-
clêrão com tal serviço e por coúta ele verbas em que o 
arbi trio era p ermi ttielo. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-E na verba ela eliffe-
rença ele cambios ? .. .. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA : -V. Ex. provará 
isto. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Eu não posso provar 
·1Jorque não tenho essas contas. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Como é então que se 
diz isto? Como é que se traz uma ballela elas ruas para o 
seio do parlamento ? (Ha, outTos apartes) . · 

Felizmente estamos em um regimen em que a re-
sponsabilidade ele cacla um pócle ser liquidada. 

A camara dos deputados em sua maioria representa 
hoje elementos hostis ao gabinete que cahio. 

Seja ella clesapiellacla e severa no exame elos actos 
desse gabinete; nomeie uma commissão ele inqnerito que 
abra a mais rigprosa syndicancia; ahi está a commissão de 
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contas com ingresso franco pelo thesouro e repartições 
publicas. Seja tudo esmerilhado e depois desse exame, 
vêr-se-ha quem tem razão : se nós que declaramos com 
franqueza quaes os gastos feitos licitamente e dentro das 
forças do orçamento, ou se vós que accusaes o ministerio 
de esbanjador, sem entretanto apontardes um facto só 
desses esbanjamentos. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- V. Ex. no seurela-
torio accusa umadespeza de300:000~000. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Não é exacto. Isso 
já á saciedade expliquei. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :___,.Está no relatorio. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Não procurarei de 

novo legitimar o procedimento do governo fazendo pagar 
pela imprensa publicações que defendião a sua política. 

E' esse um facto tradicional e comesinho na historia 
da nossa administração. E' por assim dizer o nosso direito. 
commum. 

Em todos os tempos, durante todas as situações polí-
ticas esse direito foi exercido; e se o parlamento em 1878 
negou a verba de 50:000~ para pagamento da clespeza 
com a imprensa, é porque no proprio orçamento estão 
recursos concedidos ao governo para esse fim. (Apa?·tes). 

Sr. presidente, o que quer dizer a verba ele even-
t uaes, ele extraorclinarias, e despeza secreta ela policia 
~enão outras tantas faculdades dadas ao governo para 
attender a gastos não cogitados ordinariamente, gastos 
de natureza eventual , dos quaes é elle o arbitro, por 
isso m·esmo que administra e superintende todos os pu-
blicos negocios ? Não lhe corre o dever de defender-se e 
legitimar os seus actos, a sua política, a sua maneira de 
governar? 

O SR. EuFRASIO CoRREIA:- Para isso tem o Dia~ 
?"io Official. 
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O SR. CANDTDO DE OLIVEIRA :-Não colhe a obser-
1ração feita pelo nobre deputado pelo Paraná, porque 
S . Ex. sabe perfeitamente que, em nosso pai:t, por causa ela 
prevenção que ha contra todos os jornaes ele origem offi-
cial, o Diario não tem leitores, ele sorte que a defesa ahi 
feita ni:'w actúal'ia na opinião publica e nem satisfaria o 
paiz.(Apw·tes).Oontra esta objecção elo nobre deputado ha 
nm facto eloquente e que acaba de ser-me lembrado. 

E' o procedimento ela camara elos Srs. senadores, reti-
rando do Diario Officicd a publicaç~ dos seus debates 
para. dar~ lhes mais largueza e publicidade no Jomal elo 
Com.mercio. 

O SR. SoARES: .- Fez muito bem. 
O SR. C,I.NDIDO DE OLIVEIRA : -Pelo que já disse 

em outra occasião, o ministerio exerceu um direito, em 
todos os tempos invocado por diversos gabinetes, fazen-
do-se defender pela imprensa. Isto está liquidado. 

Resta a n.verigmtção do qnantwn, que poderia ser 
excessivo. O nobre deputado pelo 5° districto da provín-
cia elo Rio de Janeiro negou a verdade ela enunciação que 
fiz nesta tribuna de que apenas se havia despendido 
3S:OOO:WOOO. A S . Ex. incumbe provar o contra.rio. · 

Pelo conhecimento que tinha desses factos occor-
ridos na vida intima elo gabinete, eu tinha a certeza ele 
.que era esta a somma, não se excedendo a verba, e não se 
pag·anclo os escriptores ... 

O SR. AnDRADE FIGUEIRA : - Pagárão escriptores. 
O SR. FRANCisco BELISARIO : - A despeza sómente 

.com a impressão ha de ser superior. 
O SR. C,I.NDIDO DE OLIVEIRA : - Não podia sm• 

maior no espaço de 11 mezes . 
O SR. RATISBONA: -E a reimpressão? 
O SR. CA.Nnmo DE OLIVEIRA : - Esbanjamentos 

e prodigalidades, disse emphaticamente o illustre 
4 
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representante da provincia de S. Paulo, eis a politica do 
. ministerio 6 de Junho!!... Outra prova que S. Ex. pre~ 
tendeu prOÜllzir foi a r eferencia aos açudes de Quixadá, 
e a ordem para o pagamento ele passagens de immi-
grantes. 

Só o desejo de accusar poderia levar um espirito tão 
lucido a taes exagerações. 

Quanto aos açudes de Qnixaclá, o governo tratou de · 
organizar a respectiva commissão, dando-lhe um pessoal 
compativel com as forças do orçamento, .;onfiando a direc-
ção dos trabalhos a um engenheiro de alta e üidispntada 
capacidade scientifica, que o tornão um especialista 
notavel. 

A desintelligencia que houve no seio da commissão e 
que tornou necessaria uma medida decisiva, não passou 
desapercebida ao gabinete 6 de Junho, que provi-
denciou como as circnmstancias exigião, sendo que o 
nobre ex"ministro ela agricultura nas vesperas de reti-
rar-se elo governo mandou vir o Sr. Revy a esta côrte. 

UM SR. DEPUTADO :-Nas vesperas; 
O SR. CARNEIRO DA RocHA: - Nào podia ser antes, 

porque os factos não tinhão chegado ao meu conheci-
mento. (Ha oub"os upurtes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Quanto ao oUtro 
facto lembrado pelo nobre . deputado, como prova do 
pouco criterio elo ga.binete 6 de Junho na gestão dos nego-
cios l)}lblicos, a resposta já foi dada de um modo cabal. 

O acto, altamente patriotico, praticado pelo nobre 
ex-ministro ela agricultura, para desenvolver o movimento 
da immigraçào, está plenamente justificado. Elle não 
tinha o pensamento ele onerar o exercicio actual com dés-
pezas excessivas e illegaes; o seu pensamento era tornar 
suas ordens e~ectivas medianteautorizaçàocloparlament~, 

e quando munido do competente credito. 
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. O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Não podia autorizar a 
'l:lespeza sem acto legislativo. (Hct outr·os muitos apctrtes). 

O SR .. ÜANDIDO DE OLIVEIRA:- No longo discurso 
ele S. Ex., sómente estes factos se clestacão - gastos 
com a imprensa, açude ele Quixadá, e auxilio á immi-
gração :-eis os pontos demonstrativos do libello for-
mulado contra a capacidade administrativa do gabinete 
·6 ele Junho . 

. O SR. EuFRASio CoRREIA: -E provou com muita 
-eloquencia. "' 

o· SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA:.- Passou S. Ex. ao 
estudo comparativo dos dons p rojectos ele 15 de Junho e 
12 ele Mtüo. Permittir-me-ha a camara que deixe para 
mais azada occasião a liquidação deste ponto. 

Ter-me-ha ele ser dada a palavra sobre o projecto elo 
elemento servil, e espero apreciar detidamente o projecto 
do actual gabinete. 

Mas o que me sorprende, Sr. presidente, é que o 
nobre deputado, accusando tle revolucionario o g·abinete 
ele que fiz parte, por desconhecer a legitimidade ela pro-
priedade escrava, não encontre os mesmos elementos re-
volucionar~os no projecto de 12 de Maio, em que a idéa 
abolicionista francamente transparece, e em que mais 
direito e positivo é o ataque a essa propriedade. 

Se-o nobre deputado diz que o projecto Saraiva é 
mlÚs adiantado do que o projecto Dantas, como só tem 
censuras e invectivas para aquelle ministerio e louvores 
e applausos 11ara o actual? 

O SR. RATISBONA:- Por ser mais adiantado, não se· 
segue que seja attentatorio ela propriedade. 

O SR.. ÜANDmo DE OLIVEIRA:-Deixenios ele em" 
pregar uma linguagem enganosa para com o povo. 

Fallemos-lhe franca e rudemente a verdade. 
O projecto que consagra a depreciação gradativa ela. 
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propriedade servil, que declara que no fim ele 16 annos o 
: preço elo escravo é nenhum, o que traz como consequencia 

forçada a extincção ela escravidão nesse prazo, esse pro-
jecto é altamente revolucionario, isto é, vai ele encontro 
ás opiniões de todos os que, funclaclos na jurispruclencia · 
actual sustentão que a propriedade servil eleve ser 
respeitada como outra qualquer, e 1:egula-se pelos mesmos 
princípios que as demais. 

E' preciso que cada um tenha coragem e a franqueza 
ele SLlas opiniões, e não -se empreguem atavios e ouropéis 
para iiluclir os que para aqui os manclárrw. (Apcwtes). 

Representante ele um gabinete atacado pelas classes 
conservadoras por causa ele uma reforma que affectava os 
seus interesses, quero mostrar a contradicção claq_uelles 
que, taxando um projecto de revolucionario, adoptão 
outro em que este supposto defeito ainclo mais sa-
lienta-se. 

·Não posso por fórma alguma convir com aquelles, que 
condemnando o projecto ele 15 ele Julho sob o pretexto ele 
que ataca a propriedade, adoptão o ele 15 de lVIaio, 
que nega o valor elo escravo ele 65 annos, e que deprecia, 
de anno em anno, cada vez mais·, o valor dos outros es~ 
cravos ele modo que só ·por esta medida pócle se resolver a 
questão servil. 

- Este projecto não p6de por fórma alguma com sinceri-
dade merecer o applauso e o apoio dos que invocão o 
respeito absoluto á propried~cle escrava. 

Vós ouvisteis o nobre presidente elo conselho nesta 
Ú1esma camara dizer com a maxima franqueza : podeis 
alterar t,odo o mecanismo elo projecto, podeis nega,r-me o 
imposto e fazer desapparecer as medidas concumitantes que 
têm por fim accelerar o movimento emancipador; deixai-me 
apenas o artigo que trata ela depreciação elo valor elo 
escravo, e a reforma está feita. 
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O SR. RATISBONA:-Essa depreciação é um facto 
natural. 

SR. CANDIDO DE 0LIVEIRA:_:._Quem faz esta cleclaraçào, 
quem se contenta, para realizar ~L grande reforma, simples-

. mente com a votação desse artigo (no que S.Ex é perfeita-
mente coherente, porque esse artigo por si só resolve o 
problema).; quem assim pensa, é tão revolucionari<;> como 
os que pedirão a liberdade dos escravos ,sexagenarios e 
com o imposto pretenclião reforçar o fundo de emanei~ 
pr1,ção. 

E' por isso, Sr. presidente,que esta parte do projecto, 
a que degrada o val01; ela propriedade servil ha de ter o 
meu voto; é por isso que .se pócle dizer que o projecto do 
nobr~ presidente do Conselho é quasi o projecto ele 15 de 
.Junho combinado com as idéas elo Sr. Felicio closSantos: 

UM Sn. DEPUTADO:-Melhorado. 
O SR. CANDmo DE 0LIVEIRA:-Não, senhor. · 
1\'Ias esta discussão está deslocada. Só acciclen talmente, 

em defesa elo gabinete ele que fiz parte, é que nella toco; 
hei de fazer detidamente o parallelo, e então havemos de 
vêr qual elos dons projectos melhor se adapta á solução 
do problema, satisfazendo os grandes interesses nacionaes . 

Não posso, Sr. presidente, antes de concluir, deixar 
de mais uma vez levantar~:p1e contra uma outra accusa- · 
ção formiclavel que se atira ao governo de que fiz parte: 
a sua intervenção no pleito eleitoral. .. 

Senhores, é sempre o mesmo estribilho da declama-
ção sem a deducção de factos; é sempre o Ceará que vem 
para scena, como se o Ceará fô:sse a unica província em 
que teve logar o pleito eleitoral do 1 o de Dezembro. 

Senhores, estas eleições elo Ceará, já longamente 
estudadas perante as commissões ele inquerito da camara 
devem ser consideradas com a calma e isenção que to.clos 
nós não possuímos. 
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(Trodo-se apw··tes e1itre os STs. F. Borges e Ratis-
uona). 

Em que condições, Sr. presidente, o gabinete 6 ele 
Junho, ao as_sumir a alta administração elo paiz, achou a 
província do Ceará ? 

Nas condições as mais delicadas. 
Dividido o partido liberal em dons grupos irreconci-

liaveis, elle encontrou aquella província entregue exclusi-
vamente ao domínio ferrenho da parcialidade, que tem 
por seu chefe o cidadrw que acabava de occupar a alta 
posição de minisúo . . . 

Essa fracção usufruía todos os empregos publicos, 
elia é que dominava despoticamente sobre a província, 
intervindo em todos os seus negocios. 

O SR. RATISBONA :-V. Ex. está fantasiando. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:-Um dos seus membros, 

.-o chefe clesttt fracção, acabava ele ser ministro e toda a 
·machina estava montada no sentido elos seus interesses e 
conveniencias. 

O SR. ]'. BoRGES :-E' a verdade incontestavel. 
O SR. CANDIDO .DE OLIVEIRA:- Qual era, Sr. pre-

sidente, o dever patríotico ele um governo que quizesse 
conseguir a verdade eleitoral em uma província em taes 
-condições collocacla ? ~{anelar para ali um ciclaclfto com-
pletamente estranho ás lutas locaes, um homem que, pela 
cópia que ele si tivesse dado em postos anteriores, se 
recommendasse pelo seu espírito ele moderação e honesti-
·dade para presidir o movimento eleitoral nas condições 
·excepcionaes em que ia ter logar no Ceará. 

O Dr. Carlos Ottoni, na magistratura, nos cargos 
ele chefe ele policia e outros que occnpou na mesma pro-
víncia, revelou nfto só a grande honestidade elo seu ca-
ract.er, como a inteira isenção elo seu espírito. 

U.r.:r SR. DEPUTADo:- E accrescente em temeridade. 
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O SR. UATISBONA :-Elle escreveu a viela üe V . Ex .. 
e V . E x . escreveu a viüa clelle. 

O R. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Ess~s qualiclac1es, 
Sr. presidente, não fôr~w desmentidas e antes tiverão · 
esplendicla confirmação na província üo Ceará. 

O 8R. RoDRIGUES J UNIOR : - Um instrumento 
iég-o ... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Porque V. Ex. não 
o conhece ; elo contrario não diria i to . 

Vós dizeis :-A província do Cear C:t foi completa-
mente invertüla üurante a administração elo Sr. Carlos . 
Ottoni. · 

·:Mas, Senhores, é com seriedade que se affinua taP 
conceito no recinto üa representação nacional ? Em que 
consistia esta intervenç~w? Na üemissào de alg·uns dele-· 
g-ados e sub-elelega<los üe policia, na dispensa de um ou 
clous promotores publicas, que prevaricavão ou entre-· 
gavão-se ao vicio ela, embriaguez? Nenl!um fnnccionario, 
Sr. l)resielente, que vivesse elos seus ordenados, que bu - .. 
casse seus meios de viela nas funcções publicas foi üis-
pensaclo. 

Apenas algumas demissões de delegados üe aldêa r 
Os nobres cleputaüos do Ceará . ... 

O SR. RAnsnoN A :-V. Ex. ha de t er resposta. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: - ... est~w neste 

r ecinto me ouvinüo; SS. EEx. estão emprazados-e j ~t o 
declarárão que o farão- a virem expôr o longo martyro-

. logio ela sua província, SS . EEx. têm obrigaç~w üe apre-
sentar' os factos ela intervenção clirecta elo presidente, 
com o intuito, com o fim calculado de conseguir o desvir-
tuamento do voto eleitoral , em11roveito do governo . 

O SR. RoDRIGUES J uNIOR :-Sem cluvicla; teremos 
occasHi.o ele demonstrar isto. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Emquanto não· 
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fizerem isto, não será o illusti·e representante ele S. Paulo 
que virá dizer qne houve intervenção desbragada no 
pleito eleitoral. (Apc~rtes). 

O SR. PRESIDENTE :-Attençao! desta maneira nã.o 
póde continuar a discu são . 

O SR. C.-I.NDIDO DE OLIVEIRA : - Certamente, deste 
moüo não é possível. (Continuei o os apcwtes). 

0 SR. PRESIDENTE ( comjorçc~) :-Attenção ! 
O SR. C.-I.NDIDO DE OLIVEIRA: -Sr. presidente, qti.ero 

offerecer aos nobres deputados mais alguns elemen-
tos pct.ra formarem o processo der gabinete 6 de Junho, .. 
quero dar-lhes mais algumas côres para carregarem 
as do quaüro sombrio, qLte descrevem em to1'no desse 
gabinete . 

Qual é o gabinete que, durante o pleito eleitoral, 
abris ·e mão ele recursos governamentaes, quaes os que 
abamlonou o gabinete 6 ele J unho ? Senhores, foi nosso 

. proposito não fazer nomeação nenhuma para a guarda na-
-cional, nem conceder condecorações durante o pleito elei-
t oral. 

O SR. RoDRIGUEs Jc~IOR :-~o Ceará essas nomea-
ções fôrão ás centenas com cumpliciclacle elo governo. 
(Cntzâo-se antros apm·tes) . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Durante toda a ges-
t~w do ministerio 6 ele Junho, raras fôrão as nomeações 
para a g uarda nacional. Ellas simplesmente recahirão em 
cilladãos residentes nas fronteiras do Imperio, cuja orga-
nização é Úpecia1 e por consequencia deve estar sempre · 
com o pessoal completo . 

( Cmzão-se apc~rtes vehementes entre o S1·. F . B01·ges 
- ~ Rc~t·isuona, pedindo o Sr. presidente por di.fferentes 
ve.z:es e com forçct o ?·estabelecimento da ordem) . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (depois de uma pequena 
pctnsc~) :-Bem; agora vejo que posso continuar. 
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Logo, Sr. presidente,. que annuncióu-se a dissolu~ão 
da camara e tornou-se imminente a campanha eleitoral, 
o governo expedia circular aos presidentes de província, 
determinando que se abstivessem ele fazer nomeações 
para os postos vagos ela, guarda nacional, · e elle proprio 
nenhuma nomeação fez até findar-se o pleito eleitoral. 

O SR. Ronmai:ms JtJNIOR :-0 Sr. Carlos Ottoni fez 
muitas no Ceará. 

(Hct antros apartes.) 
O SR. ·CANDmo DE OLIVEIRA:- V. Ex. provará que 

foi depois ela circular. 
Igualmente, Sr. presidente, não obstante varios de-

cretos considerarem relevantes os serviços de certa or· 
dem prestados pelos cidadãos, com o fim de serem con-
decorados com .alguma elas ordens honorificas do Impe_-
rio, o governo, com muita parcimonia, usou desta attri-
bui'ção e só mais extensamente della servia-se depois de 
passado o pleito ·eleitoral e apenas para galardoar os 
se1~viços prestados á causa da emancipação pela libe-
ralidade privada. 

Ora, se ·actualmente vão longe os tempos em que 
a intervenção se manifestava pela violencia; se actual-
mente a fórma ela intervenção pócle-se, por assim dizer, 
exclusivamente ma,nifesta-se pela corrupção, um governo 
que abre mão ele tão poderosos elementos como a con- . 
cessão ele condecorações e ele postos ela guarda nacional, 
não quiz de certo burlar o voto nacional e falsear a es-
colha elos eleitos elo paiz. 

Ainda mais : o ministerio ou manteve· nos postos 
que occupavão os presidentes elo seu antecessor, conhe-
cidos pelo seu caracter e modera~ão, ou confiou esses 
ca1·gos a cicladãós altamente collocaclos, gozando da 
estima publica, e incapazes de constituírem-se seu in-
strumento nós actos eleitoraes. 
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Para Minas manuou -se um magistrado provecto, bas-
tante conheciào do paiz. (Apoiados). 

Felizmente o pleito eleitoral dali foi examinado 
com todo o escrupulo penmte a commissão ele inque-
r ito . 

A opposição conseguia triumphar na província ele 
JI.Iinas, mas nenhuma queixa, nem uma exprobração foi 
feita ao governo, durante todo o período eleitoral. O 
gabinete vio ali baquear a canüiüatura ele um ele seus 
membros, um eminente liberal , e triumphar a candida-
t ura opposta. 

Vio-se, em quasi toüos os pontos claquella grande 
província, liberaes e conservadores conquistarem seus 
diplomas, no. entretanto, nem uma queixa se ar t iculou 
contra o governo, nem este teve nenhum candidato 
oftlcütl. 

O SR. BEZAiVIAT dá um apar te . . 
O SR. CANmno DE OLIVEIRA: - V. Ex. mostre se 

é capaz. 
O SR. BEZAMAT :-Hei ele mostrar. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Felizmente o meu 

districto me conhece e sabe que póde confiar no seu re-
presentante. (.tlpoiaclos). As relações estreitas que me 
ligão aos eleitores do 2° districto, me collocão acima de 
qualquer suggestão para arrancar-lhes o voto. (.tlpcwtes) . 

Se o nobre deputado no seu districto tem provas ele 
meios menos nobres para a conquista elo voto, no 2° 
clistricto ele :Minas se desconhecem esses r ecursos tortuo-
sos. Po;;so üar essa garant ia . 

O SR. BEZAi\lAT :-Opportunamente lerei a carta ele 
V. Ex. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Póde ler , faz muito 
bem e a mim grande favor. 

E a prova, Sr. presidente, é que nem tive um 
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competidor serio, tendo triumphado com cerca de 500 
votos de maioria sobre o competidor que á ultima hora 
surgi o. 

O SR. BEZAMAT :-Talvez que a carta tenha relação 
com este facto. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Póde ser, V. Ex. 
:fica emprazado para trazer essa carta. 

O SR. MAc DowELL :-Já disse que ha de t razer. 
O S.R. CANDIDO DE OLIVEIRA :-0 que aconteceu 

em:M:inas, foi o que exactamente se·deu em todo oimperio. 
Passando-se uma revista pelas províncias de S. Paulo, 

Rio-Grande elo Sul, Paran(t, Pará, Pernambuco, Bahia, 
todo o Imperio emfi.m, excepto um ou outro facto isolado 
pelos quaes nunca podem as administrações responder, 
não ha prova nenhuma ele intervenção official no processo 
eleitoral. 

Com esta enunciação não quero dizer que o governo, 
neste paiz como em outro qualquer, tenha obrigação ele 
ser inclifferente á manifestação das urnas. O governo 
no regimen representativo, além ele ser uma elevada 
instituição social , o representante elo poder publico, re-
presenta tambem o seu particTo. O governo nt'w pócle, ·por 
consequencia; pôr-se em antagonismo com a política do 
partido, que representa, nas provin.cias para onde manda 
os seus delegados. Essa theoria da completa isenção 
elo governo no pleito eleitoral não póde ter por si, em 
bôa fé nenhuma, opinião autorizada. Sem duvida que o 
governo não tem direito ele levantar candidaturas offi.-
ciaes, a detestavel invenção elo imperio napoleonico; 
mas não pócle contrariar a política elos seus co-religio-
narios. No entanto os nobres deputados o que pretenclifw? 
Querião exactamente que o governo se puzesse ao lado 
ela opposição. Ora, isto não é argumentar seriamente e 
nem de bôa fé. 
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Tal attitude seria a ela inepcia ou antes ela clesleal-
dacle política. Mas o que pretendo affi.rmar, como prova 
<lecisiva da não intervenção, é que não só as leis actuaes 
cerceão gr'anclemente acção autoritaria, como realmente 
seria preciso que o governo fôsse inepto, que o ministerio 
6 ele Junho fôsse composto ele imbecis, se, lançando clesho-
nestamente mão elos recursos officiaes para fazer vingar 
a candidatura ele seus amigos, consentisse que para o 
'parlamento viesse uma opposição tão numerosa que logo 
se tornou na maioria que o venceu. 

Que intervenção é esta que teve como effeito o baqúe 
das candidaturas elos presidentes ele Pernambuco, Ma-
ranhão, Rio ele Janeiro e Bahia? 

Que intervenção é esta que fez clesapparecer deste 
recinto a voz eloquente ele Ruy Barboza e que poz em 
duvida a legitimidade ela eleição ele Joaquim Nabuco pelo 
1 o clistricto ele Pernambuco? 

UM SR. DEPUTADO :-Fez duvidar, não . (Ha antros 
apcwtes) . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Poz em duvida, é a 
phrase que eu emprego . 

Que intervenção foi esta que fez vir para aqui as 
deputações unanimes de Sergipe e quasi unanimes do Rio 
ele Janeiro e S. Paulo, e que finalmente, senhores, deu 
logar a que, logo nos primeiros encontros desta camara 
com o gabinete, este se visse obrigado a confessar .a sua 
minoria ? 

O SR. PoRTELLA: -Não houve tambem intervenção 
na eleição ele Pernambuco? (Ha antros apartes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA : -Se o nobre repre-
sentante pelo 1 o districto ele Pernambuco refere-se a um 
facto com que S. Ex. se occupou mais ele uma vez, passo 
desde já a liquida-lo . Vou explicar este facto para que• 
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a camara avalia o gráo ela intervenção que se me 
.attribue. 

Nas vesperas ela eleição, recebi um telegramma elo 
nobre deputado pelo 1 o clistricto ele Pernàmbuco, pedindo 
providencias contra a retinida para a côrte ele dons offi-
ciaes de linha da força ali estacionada. Não tinha eu 
expedido ordem alguma para a retirada desses officiaes, 
de sorte que á primeira vista sorprencleu-me o tele-
gramma. Como, porém, os commanclantes das armas e 
presidentes · de provincias podem, em casos determinados, 
ordenar a partida para a côrte ele officiaes, cujo procedi-
mento nas guarnições seja inconveniente,attribui immeclia-
tamente esse acto ao governo provincial. Respondi ao nobre 
deputado, que não sabia ele que se tratava e immecliata-
mel1te telegraphei ao pr()siclente de Pernambuco inquirin-
clo-Gl sobre o que tinha occorriclo. O Sr .. presidente ele 
Pernambuco respondeu-me tambem em telegramma im-
mecliato, dizendo que tinha o commauclant(; elas armas 
determinado que se recolhessem á côrte um capitão e um 
alferes elo 2° batalhão ele infantaria ali esÚtcionaclo, por 
conveniencias da disciplina . 

De posse desse telegramma, só me restava approvar 
o acto elo governo provincial, porque, certamente depo-
sitava grande confiança no commanclante elas armas ele 
então, o sempre lembrado general 'l'fuurcio, zelador em 
extremo ela disciplina elo exercito . Não podia eu pois, 
por fónua algunia, cont1;ariar essa sua deliberação, qúe só 
era clictada por nobres sentimentos . 

O SR. PoRTELLA:- O nobre deputado foi o primeiro 
que reconheceu que não tinha havido falta alg·uma ele 
disciplina, e o seu successor cÜL mesma fórma pensou, 
pois mandou que esses officiaes voltassem para Per-
nambuco . 

O SR. L u1z FELIPPE ( minist?·o ela mc~1-i1t1w): -0 governo 
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entendeu, por providencias de caracter geral que, 
devia restituir aos seus corpos os officiaes que estavão 
fóra delles. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Logo depois da che-
g·ada do paquete se me apresentárão esses dons officbes~ 
o capitão Pacheco e o alferes Villarim. 

O alferes Villarim não é eleitor em nenhuma paro-
chia ele Pernambuco. 

Durante muito tempo esteve destacado, exercendo 
até o cargo ele subdelegado de policia durante a situação 
liberal; com;eguintemente a vinda de um official, nestas 
condições não póde ser qualificada como indebita e cri-
miNosa intervenção elo governo no pleito eleitoral. 

O SR. PoRTELLA: -Nas ciscumstancias em que foi 
praticado esse acto, teve e não podia deixar de ter éssa 
signifi'cação. 

O SR. JosE' lYIARIANNO:- Isso é para disfarçar as 
derrotas estrondosas. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- O capitt'w Pacheco 
era eleitor da freguezia ele S. José da Bôa-Vista ; mas as 
informações reservadas elo commanclante elas armas di-
zião que esse official portava-se de modo inconveniente, 
de sorte que a força moral , clelle commanclante das armas~ 

ficaria quebrada· se tal official continuasse na guarniçrw. 
O SR. PoRTELLA: -E V. Ex. verificou o contrario. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- A camara sabe per-

feitamente que se ha corporação em que o melindre hie-
rarchico deva, ser acatado, é certamente o exercito. 

Asseverando um commamlante ele armas criterioso, 
como era o brigadeiro Tiburcio, que a permanencia deste 
ou daquelle official é inconveniente ao serviço e preju-
dicial á disciplina, não ha ministro da guerra que deixe 
ele attencler á reclamação. 

Esse official ficou acldido a um batalhão da côrte, e 
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não voltou immecliatamente, como pedia o nobre depu-
tado, porque tal regresso era um clesserviço ao proprio 
officipJ. 

O 2° batalhão está com a para~la transferida para o 
Pará. Se o capitão Pacheco seguisse immediatamente, 
teria o destino elo batalhão, não ficaría em Pernambuco; 
.como o nobre deputado desejava. 

O SR. JosÉ lYIA .. RIA.NNO:- O facto está perfeitamente 
explicado. Um eleitor elo meu clistricto, o t.enent3 }lla-
rianno J oaqnim ela Silva; foi preso por falta ele disciplina, 
·e eu não reclamei. O commanclante elas armas era inca-
paz ele exercer essa severidade éomo meio ele obter votos, 
·e desgraçado elo candidato que perde a eleição por um 
voto. 

O SR. lYIAc-DowELL:- A razão dada não justifica 
o acto que tem sido censurado. (Ha outros c~partes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: -Quando V. Ex. fôr 
ministro ela guerra, ha ele ter igual procedimento. 

Aproveito a occasião para igualmente rectificar um 
ponto ele que se occupou o nobre eleputaclo pelo Paraná. 

S. Ex. construindo tambem o seu castello ele accusa-
ção contra o gabinete 6 ele Junho por inclebita inter-
venção, não se esqueceu de referir o que aconteceu com o 
capitão rrourinho, ele que se occupou no senado o seu 
illustre parente, o Sr. senador Correia. 

A accusação destróe-se perfeitamente, e basta que a 
cama r a attencla ao historico que vou fazer. 

Logo que tomei'~onta elo ministerio da guerra, tratei 
de executar o orçamento, suborctinando ás forças· deste 
as diversas inspecções milita-res. 

O orçamento dá verbas para 6 inspecções mi1itares, 
dura-nte o exercício corrente, só podendo consequente-
mente funccionar em serviÇo ele inspecção seis officiaes. 
Encontrei oito ou nove oüiiciaes neste elevado encargo. 
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O credito ia ser evidentemente excedido . 
O que restava fazer? 
Determinar immediatamente, como · determinei, que 

algumas inspecções cessassem. E' assim que dei ordem 
para cessar a inspecção elo 7° batalhão ele infantaria, a 
cargo do brigadeiro Amorim; a do 1 o regimento de caval-
laria, .a cargo -elo brigadeiro Porto-Carreira e a de outros. 

Entre os inspectores figurava o capitão Tourinho, 
que, havia nove mezes,em virtude de ordem de meu ante-
cessor, o Sr. conselheiro Rodrig.ues, examinava as colo-
nias militares do Paraná, de Chapecó, Chopim e Jatahy. 

:Mandei procurar na secretari~ de estado pela ex-
})Osição elos trabalhos que elle tivesse, porventura desem-
penhado. Não se encontrou relatorio algum. 

O SR. EoFRASIO CoRREIA: -Não é isso exacto. , 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-E' o que constava ela 

secretaria. 
Era certamente extraorclinario que, inspeccionando 

colonias recentemente fundadas, por nove mezes conse-
cutivos, o capitão Touí·inho nada tivesse feito, ou nenhuma 
cópia désse de si. 

Determinei, por conseguinte, ao presidente do Pa-
raná, que désse por fiuda a inspecção, e fizesse recolher 
á côrte, onde tinha resiclencia forçada como official do 
estado-maior ele 1 a classe, o capiti1o 'l'ourinho. 

Quer saber a camara quando essa ordem foi cum-
pdcla? Qnasi clous mezes depois de expedida, muito depois 
ele ter-se passado o pleito eleitoral, em que o capitão 
Tourinho deu o seu voto ao nobre deputado. 

O SR. EtJFRASIO CoRREIA:-Note V. Ex. que é um 
voto que me honra. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Disse-se no entanto 
que o governo queria privar o capitão 'rourinho elo direito 
de voto e por isso é que o fazia recolher-se á côrte ! ! ! ... 
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O nobre deputado far-me-ha a justiça ele acreditar 
que não sou por demais inepto . Se eu quizesse privar 
aquelle official elo direito ele voto, a ordem havia ele ser. 
cumprida incontinente : . ou preso ou solto, o capitão 
'Tourinho t eria ele ser recolhido á côrte, antes ela eleição ! 
Como, porém, no meu espírito nem de leve passava se-
melhaiite desígnio, como não queria privar o nobre depu-
tado elo voto elo seu co-religionario, expedi a ordem, e 
deixei que ella fôsse cumprida com a morosidade com que 
muitas vezes o espírito de conclescendencia faz ent re nós 
executar as orcl ens superiores . 

O nobre deputado sabe que sempre tive a melhor 
vontade :r> ara com esse official. Quando seus incommodos 
aggravarão-se ·aqui, onde é forçada a sua residencia por 
ser o quartel elo seu corpo, permitti que fôsse para -o 
Paraná, sem lhe designar commissão alguma, mas pondo-o 
á disposição elo presidente, isto é, com todos os venci-
mentos. 

Eis a perseguição que desenvolvi e a fórma por que 
quiz privar o capitào 'l'oudnho elo seu üireito ele vuto ! !. .. 

Mas estou fatigando a camara, quero sómente liquidar 
um ponto e muito rapidamente. Refiro-me á verificação 
de poderes. 

O SR. EuFRASIO CoRREiA:- V. Ex. ha ele permittir 
que eu lhe explique as causas por que o capitão Tourinho 
foi retirado elo Paraná. · 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Quando quizer. 
O SR. E UFRASIO CoRREIA :- Em outra occasião. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Sr. presidente, é a 

primeira . vez que ouço no parlamento formularem-se ac-
. cusações deste jaez: E' a primeira vez que se diz que o 

governo interveio na eleição porque aqui, tratando-se elo 
acto ele reconhecimento, ousou violentar o voto dos repre-
sentantes ela naçfto. 

5 
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Senhores, tal aleive vai directamente á camara dos 
deputados, e nã-o ao ministerio de que fiz parte ; mas é 
tão inepta que não póde ferir a dignidade ela camara. 

Pois é crivel que um ministerio que estava em minoria 
como se disse, que, desde os primeiros dias, se achava o de 
6 ele Junho ; é crivel que um ministerio proclamado como 
o vencido nas urnas, pretendesse alterar a manifestação 
do voto nacional, conseguindo dos opposicionistas votos 
contra a sua conseiencia, para organizar uma maioria 
artificial ? 

Senhores, estudemos a composição elas mesas c1e inque-
rito organizadas no começo ela sessão preparatoria. Na pri-
meira, o governo tinha cinco co-religionario ' . Na segunda 
a opposição tinha seis representantes e o·governo apenas 
tres ; e na terceira, o governo tinha quatro votos e a 
opposição cinco. 

UM SR. DEPUTADO :- O Sr. Carlos Affonso foi con-
tado para nós ou para o governo ? 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-No começo, para os 
senhores. 

Ora, com esta constituição elas commissões ele inque- . 
rito o governo poderia influir ? E clemais, senhores, é pre-
ciso ter-se em a}gnma conta a dignidade e os brios elos 
representantes clanaçào. Pois é crível que se possão deixar 
embaii· pela influencia de um governo, e sobretudo ele um 
governo moribundo, como dizem os senhores deputados, os 
representantes da nação ? 

Sr. presidente, se o goveb10 estava em minoria, 
se tinha de ser julgado pelos nobres deputados, como é 

·que se vem dizer aqui ele fórma não equivoca e como a 
mais sangrenta accrísação ao gabinete, que elle quiz vio-
lentar os votos dos nobres deputados? 

O SR. EuFRASIO CoRREIA:-'ranto quiz violentar, 
que mandou apupar os deputados q ne votárão contra elle. 

I 
I 
\ 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Ah! Se foi o g·o· 
verno que mandou apupar, V. Ex. tem toda a razão. 

Devo ainda, Sr. presidente., declarar á camara que, 
como deputado, como membro deste 1)arlamento, tinha o 
incontestavel direito, tanto quanto qualquer dos nobres 
deputados, de assistir aos debates elas commissões ele 
inquerito, e de conversar com os membros destas com· 
missões ... 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Nenhum elos seus ante-
cessores fez ainda isto. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Mas eu entendia que 
usava ele um direito, direito que exercerei sempre que me 
achar em condições identicas. 

Sr. presidente, uma elas regras elo systema represen-
tativo é que a camara seja dirigida pelos ministros, 
porque não ha melhor direcção dada á camara, que apoia 
um ministerio, elo que a que parte do proprio ministerio . 
Assim a presença elo ministro nos debates elas commissões 
de inqnerito é resultado de um direito que.lhe não pócle 
ser exprobraclo. 

Se porventura me vir ainda collocaclo nesta posição 
hei de exerce-lo novamente, assim como hei ele vir a esta 
tribuna sempre que tiver de defender-me e os meus 
collega~ . elos ataques injustissimos que a mais intolerante 
<~as opposições posthumamente levanta a um ministerio 
apeado elo poder e que confia tranquillo na imparcialidade 
da historia. (Muito bem). 
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·vtu 

Reforma do elemento servil. 

SESSÃO ElVI 30 DE J UNHO DE 1885. 

(Resumo do discurso) 

O Sr . Candido de Oliveira diz que certamente em 
1880, quando, a braços com tt reforma eleitoral, o nobre 
presidente do conselho fez questão ela negativa de ur-
gencia ao deputado que queria tratar elo elemento servil, 
S. Ex. não cogitava, que apenas cinco aunos depois, a icléa 
tanto caminharia no paiz, tantos embaraços serião venci-
elos, que a S. Ex. mesmo seria dado presidir uma organi-
zação ministerial, cujo programma principal, cuja razão 
ele ser, fôsse resolver por uma vez o grave problema, 
que preoccupa a nação. 

Este facto, ele par com a tranquilliclacle significativa 
que se nota em discussão tal, em que tantos e encontrados 
elementos se debatem, mostra que, em nosso paiz, . a 
civilisação ele dia a dia caminha, e que toda a grande 
idéa, por mais temeraria que seja encarada hoje, poderá 
ser amanhã tida como necessidade palpitante ele actuali-
clade. 

Quando em 1884 appareceu o ministerio 6 ele Ju-
nho, ele pois ela negativa á urgencia N abuco no gabi-
nete 28 ele :Ma.rço, depois elo retrahimento elo gabinete 

' I 
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21 de Janeiro, depois elo projecto dos 500 réis, elo gabinete 
24 ele Maio, as classes conservadoras abalarão-se, o espírito 
publico excitou-se, e esforços enormes, lutas quotidianas, 
immensas, t itanicas, foi necessario ao chefe claquelle 
gabinete sustentar para pode_r fazer que a icléa caminhasse 
com a placidez e socego que a sua conversão em lei 
demanda. E' esta a melhor justificativa da posição que 
assumio o gabinete 6 ele J unho . 

Disserão na camara as hostes conservadoras,- disse a 
dissidencia liberal, diSSE\ o proprio actual presidente elo 
conselho : « o mal, o grande erro elo ministerio 6 ele 
Junho, foi fazer questão ele gabinete ele um artigo elo setl 
projecto; a sua falta grave, o escolho ante o qual cahio e 
naufragou, foi exactam.ente querer fc-tzer dessa idéa, dessa 
questão, desse assumpto, uma bandeira partidaria.» 

E' preciso restabelecer-se a verdade historica, assim 
como fazer triumphar os verdadeiros princípios elo sys-
tema representativo . 

Antes ele tudo, qual era a posição elo gabinete 6 
de Junho na legislatnra passada ? 

Achava-se elle em face ele uma camara que tinha sido 
eleita após a decretação da eleição clirecta, isto é, exacta-
mente depois ela negativa de urg·encia ao Sr . N abuco ; 
achava-se em face ele uma camara, cujo mandato estava a. 
expirár e que tinha visto passar quatro gabinetes liberaes, 
nenhum elos quaes tinha levantado a bandeira ela emanci-
paçrw dos escravos, nenhum elos quaes tinha podido fazer 
triumphar qualqu er icléa do programma elo seu partido. 

Em tal situaçào, qual era o dever immecliato, impe-
rioso elo g:abinete 6 ele Junho? Era congregar em torno 
ele si as hostes elo partido, em defesa elo programma que 
adoptára. Só assim poderia caminhar. 

Eis a ra:r.ão por que o ministerio Dantas fez ela vo-
taçã.o do art. 1° elo seu projecto o laba1·o ela sua política; 
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eis por que disse ao partido liberal : « para me terdes á 
frente do governo deveis commungar commigo nestas. 
idéas .» · 

Commissão ela camara nos governos representativos, 
u m.inisterio, todavia, pelo facto de ser commissão della, 
não póde abandonar as suas icléas, e antes deve, em um 
momento dado, em situação política, que julgue opportuna, 
fazer dellas questão. Sem duvida que o ministerio tem 
obrigação ele representar as aspirações, os desejos da 
maioria, que o apoia ; mas, para que faça isso, é necessari() 
tambem que esses sentimentos, esses desejos . e essas 
aspirações, se combinem com a icléa capital elo seu pro-
gramma ; ele outra maneira, o r ecurso que lhe resta é r1eixar 
o governo e retirar-se. Foi o que fez o gabinete Dantas : 
levantou a questão ,não sómente porque assim impunha a 
:necessidade de momento, mas ainda como ieléa capital do 
seu programma, pelo qual deveria combater, sujeitando-se 
a todas as consequencias. 

Não se póde, por certo, levar a mal o pensamento elo· 
gabinete Dantas, fazendo questão do art. 1 o elo seu pro-
jecto. A cmnara, cuj a maioria era liberal, ainda nào 
tinha, com tudo, cogitado ela questão; era necessario, pois, 
que ella softresse, por assim dizer, uma energica impulsão, 
para, compenetrando-se elo seu dever e elas conveniencia.s 
ele occasião, postar-se ao lado do gabinete que queria 
realizar a reforma de que fizera o ponto capital do sell 
programma. 

O orador comprehende, pois, a attitnde que poste-
riormente a estes factos tomou o actua1 presidente do 
conselho. A questão de gabinete está feita, desde o acto 
de dissolução, não só perante a camara, como clirecta-
mente perante o paiz. 

Quasi que uma constituinte foi convocada; os elei-
tores sabião que o problema posto pelo ministerio 6 de 
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. Junho era exactamente a questão elo elemento servil. Na 
ficção constitucional, todo o deputado eleito nestas con-
dições, tivesse ou não apresentado programma especial, 
tem que se manifestar nesta questão, no sentido ele re-
solve-la ou ele oppôr-se a qualquer reforma; não podem 
illucli-la ou adia-la. 

Ora, desde que a questão estava lançada perante a 
nação, desde que o nobre presidente do conselho não 
fez mais elo que vir continuar o exame ela resolliçüo elo 
problema- porque a, reforma é uma, qualquer que seja 
o seu molde-, é claro que S. Ex., assumindo a admi-
nistração elo paiz, procedeu correctamente, declarando 
que vinha tratar ela reforma, não encarando a fórma, mas 
unicamente o objectivo final. 

Justificando o procedimento elo nobre presidente elo 
conselho, o orador diz qu~ nem por isso rócle ser o proce-
dimento elo gabinete Dantas reputado impolitico, fazemlo 
questão ele gabinete e agitanto um problema que só tinha 
sido Ülclicaclo por alguns orgãos ela opinião publica, e que 
ainda não tivera entrada no seio da representação nacional. 

Os factos que diariamente se succeclem estão dando 
completa razão ao procedimento do gabinete 6 ele Junho· 
Não obstante o nobre presidente do actual gabinete haver 
declarado que a questão era aberta,- não no sentido 
inglez, no sentido genuíno que os tratadistas dão a estas 
expressões, mas sim no sentido ele que não traria como 
consequencia a retirada do ministerio ou a dissolução ela 
camara; não obstante essa asseveração feita no dia ela 
apresentação do projecto e reiterada em varios discursos, 
S. Ex. teve necessidade; ante as provocações repetidas 
dos oradores que examinárão o projecto, de encastellar-se 
em torno ele dOns pontos que julga necessarios e indis-
pensaveis para a; solução sob o.ponto de vista em que a 
iniciou .. 
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E ' que as leis do mundo político, assim como as üo 
mundo physico, são fataes ; a ellas não se póde fugir. 

O governo, comDJ issão da camara, repres"enta a 
maioria do parlamento; mas o governo t em idéas suas, e 
11ão deve permanecer no podeL senão para realiza-las . O 
nobre 'presidente do conselho, por tanto, proceclen de in-
teiro accôrdo com os princ~pios do regimen e da doutrina · 
:parlamentar , vindo á caruara dizer : « Poüeis alt erar o pro-
jecto, modifica-lo, reconstrn~-lo; mas é necessario, para que 
o governo tome a responsabilidade ela reforma, para que 
:possa continuar no poder, que não toqueis nem no ar tigo 
que trata da depreciaçã.o do valor do escravo, nem no 
que tem por fim garantir juros á l-avoura, como indemni-
zação do trabalho servil. » 

E stes dons art igos, que significão de oi'a em diante 
})ara o nobr e presidente do conselho a política ministerial ; 
qúe collocárão o projecto e a camara sob nova phase, e 
como tal já t em sido considerado pelos oradores da oppo-
sição conservadora ; estes artigos mostrão que duas idéas 
domini'w o espírito do nobre presidente do conselho na 
realização do seu systema: ele um lado, a idéa r evoluw 
cionaria, a idéa ~tbolicionista por exellencia, porque ataca 
de frente o principio da legitimidadade da escravidão 
(apoiados), atraz elo qual se abroquelão as host es con-
s~rvadoras- a idéa ele elecaclencia elo preço, ela diminuição 
do valor; -e de outro lado, a icléa da organizaç~w do 
t rabalho, da garantia á lavoura e uma como que indemni-
zação prolongada e permanente pelos males que ella possa 
soffrer pela t ransição rapida do regimen servil para o 
regimen ela liberdade. 

Ainda uma vez, o nobre presidente do conselho veio, 
assim encaminhando a discussão, justificar a marcha 
encetada pelo sen antecessor . 

Neste :;tssumpto é preciso que a camara não se illuda, 
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nem illucla a opinião publica. Fructo ele abusos, resultado-
ele longa serie de occurrencias, que a historia registra e 
que ao orallor não convem agora examinar, a escravidão, 
facto illegitimo perante à lei natural (ctpoúulos), existe to-
davia t olerada pelo direito civil e garàntida por elle 
como propriedade: não ha nega-lo, nem escurece~ lo. Se a 
Constituição supprimio a palavra escravos, rendendo ele-
vaclo preito á icléa ela liberdade, se a lei criminal consi-
dera o escravo como agente activo e passivo de penas, o 
direito civil reconhece a propriedade do escravo e esta-
belece as relações jurídicas elo senhor com o escravo, fa-
zendo p<trte ela propriedade, do patrimonio elo possuidor 
cl ella e féz elos fmcto.s elo escravo um accessorio ou pro-
longamento elo seu domínio, ela mesma maneira que as 
crias elos animaes. 

Era este o estado elo direito até 187 1. A lei ele 28 ele 
Setembro desse anno iniciou a revolução contra o principio 
<lo direito ela proprieclacle escrava. (Apoiados). Esta vão es-
tancadas as fontes ela escravidão, existindo sómente a ela 
descendencia elo escravo, mas veio aquella lei e disse : 
« para que no Brazil a escravidão se possa extinguir pau-
latinamente, sem alteração elo nosso regimen agricola, é 
necessario que se estanque a mesma escravidão na sua 
principaJ e exclusiva fonte . » 

Por consequencia, a decretação elo ventre livre, ela 
ingenuiLlacle da cria, foi acto ultrarevolucionario, contra 
o principio do direito civil, então dominante . (AlJ:Jictclos). 

1'11:as, r econheceu-se, com o tempo, que a resolução 
do problema pela lei de 1871, era insufiiciente, e que nem 
as circumstancias economicas do paiz, nem o seu pro-
gresso, nem a sua posição no mundo civilisado, podião 
fazer depender unicamente dos resultados dessa lei a ex-
tincção final da escravidão. 

No te-se bem a marcha que tem tido o espírito publico 
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nesta questão . Aquelles mesmos que confiayão na lei ele. 
28 de Setembro, que esperavão tudo ela sua execução 
simples, litteral, derão um passo adiante : o Sr. ele Cote-
gipe e outros chefes conservadores, qne tinhão sido o s 
corypheus e sustentadores da lei, disserão que não erão 
sufficientes os seus [e:ffeitos litteraes, e convinha dar-se-
lhe um razoavel desenvolvimento, certa elasticidade, por 
outros actos legislativos, por outros monumentos paria-; 
mentares, que não sómente os contidos nos moldes dessa 
lei. Dahi às palavras memoraveis dos banquetes comme-
morativos ; clahi a propaganda partida do proprio centro· 
conservador. 

E por outro lado, como r esultado log·ico, · os adver-
sarios mais encarniçados daquella lei, vendo que o terreno 
lhes fugia, que não pocliã.o deixar de ceder á torrente, 
que a todos ameaçava arreba'tar, tornarão-se os thurife-
rarios mais ardentes éla lei de 1$71. 

O nobre deputado pelo 11 o districto do Rio de Ja-
neiro, que bateu, dia por dia, com heroismo inexcedível, 
cada um elos artigos da mesma lei, é hoje o primeiro que 
nella confia para a extincção ela escravidão, e coni elle 
todos os seus correligionarios, porque virão-se forçados a 
dar um passo adiant e, a pactuar com a actualidacle, a 
ceder diante elos acontecimentós, exactamente para vêr 
se podem conte-los. 

Nestas condições, achando-se o partido liberal em 
maioria no parlamento, tendo diante ele si a cleclaraçãÓ 
ele seus adver.mrios, a esse ·partido que, na opposição, 
tinha compendiado como uma das principaes reformas a 
extincção gradual elo elemento servil, a esse partido que 
por lembrança clo illustre presidente do conselho, tinha 
escripto no seu programma «trabalho livre e voto livre », 
cumpr~a tratar seriamente do problema. 

O projecto ele 15 de Julho surgio como uma 
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11ecessiclacle imperiosa para a situação liberal, como a 
razão ela sua percluração no poder; está representando 
a aspiração não só elo paiz, como sobretudo elo partido li-
beral, que em relação á _liberdade não pócle ficar, a não 
-dar-se um absurdo, aquem elo partido conservador. 

Dir-se-ha, porém, que o projecto ele 15 ele Julho 
foi além elas aspirações elo partido, eliminou-se perante 
.as urnas convocadas por uma cliss olução, e. naufragou na 
{;amara, em que a maioria falhou ao ministerio passado. 

O que ·naufragou não foi o projecto de 15 ele Julho, 
·não foi a politica do gabinete 6 ele Junho que foi con-
demnada na camara : simplesmente retirarão-se · esses 
homens, substituirão-se pessoas (apoictdos), mas o pro-
jecto ahi está de pé em todas as suas partes, impondo-se 
aos meticulosos, aos que têm escrupulos como attentado 
ao direito de propriedade, e offerecendo-se áquelles que 
têm idéas adiantadas como garantia para os princípios 
.abolicionistas. 

E' preciso dizer a verdade ao paiz ; nesta grande 
reforma, toda a franqueza é necessaria para que não haja 
illusão; os m~üores, os mais preciosos interesses elo paiz 
estão hoje erri. jogo no tapete ela discussão. Esta reforma 
affecta,. profundamente a . propriedade privada, e, ainda 
mais, :vai ferir alem : traz a revolução para o secular 
systema ele trabalho, ao qual os brazileiros se habi-
tu,árão com a imlolencia ela raça latina. Esta reforma é, 
por assim dizer, a pilha electrica, que vem abalar esta 
sociedade e faze-la sahir ela marcha em que ia, por isso 
que não pócle mais continuar nas rotas marcadas pela 
-escravidão. 

E' por isso que o projecto ele 6 de Junho está de pé, 
·embora datado ele 12 de lVIaio ; as suas clisposiçõ.es, as 
_principaes, as mais notaveis, as que se reputárão mais 
.attentatorias do direito de propriedacle, estão de pé. 
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O nobr e presidente elo conselho, succedendo a um 
gabinete liberal, não podia romper com as tradições d~ 
seu partido, e tinha como dever vir sustentar a legiti-
midade dos ataques com que se ia ferir a propriedade. 

Assim justifica o orador perfeitamente a attitude do 
nobre deputado pelo 11" clistricto que não podia deixar 
de. encontrar neste projecto a mesma ameaça que achára 
no outro; se haalgnem coherente neste assumpto é S. Ex. 

Outros sob a influencia elos acontecimentos e por 
muitas diversas cansas poderão fazer distincções sophisticas 
entre os dons projectos, achar este mais adiantado do que 
aquelle ; o orador não censura nem elogi'a a sua attitucle; 
no parlamento estas mutações, e:stas rapi<las modificaçõ.es 
se fazem todos os dias, e ninguem tem de estranha-las, 
mas o que é verdade é que aquelles que atacavão como 
revolucionaria e attentatorio o projecto rle 15 de J ulho 
encont rárão ·os li:3smos defeitos, senão mais aggravaclos 
110 projecto 12 ele l\iaio . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Apoiado. 
O SR.. CANDIDO DE OLIVEIRA não quer nem a hora 

lhe permitte fazer um parallelo entre os dons projectos, 
e apenas per swnma capita. mostrará os pontos de con-
tacto entre ambos para mostrar que · attingem ao 
mesmo fim. 

O qne quer o projecto do gabinete 6. ele Junho? . 
Nova matricula, fixação de um prazo além do qual o valor 
do escravo desappareee, organização do trabalho, fixação 
de um tempo certo durante o qual o escravo tenha ele ficar 

. adstricto ao trabalho em logar determinado, prohibição de 
transporte ele escravos para outras províncias, inclemni-
zação pelo trabalho sel'vil em condições dadas. 

São estas as icléas cardeaes, os pontos principaes do 
:projecto de 15 de J ulho, que se achão quasi que compen-
diaclos no projecto de 12 de l\iaio, accresceuclo a icléa 
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suggerida na camara por um clistincto correligionario do 
17" districto de Minas, que por si só poderia resolver 
perfeitamente o problema. Com effeito a depreciação 
annual elo valor do escravo é de tal ordem que póde fazer 
clesapparecer a escravidão no fim de seis annos. 

Se aquelles, que tinhão tanto escrupulo de votar a 
liberdade elos escravos de 60 annos sem indemnizaçã?, 
considerárão o ministerio 6 de Junho como revolucionario, 
anarchico, um perigo para a segurança · publica, hoje não 
encárão ela mesma fórma o p1;ojecto, é exactamente ]}Orque 
o anno ele 1884 não é de 1885, neste intervallo passou o 
paiz por forte evolução qual o .resultado ela eleição. 
(Apoiados). 

o nobre presidente elo conselho ainda ha pouco, em 
uma dessas expansões de franqueza que são tanto para 
louvar, disse ao orador precedente : «se esta camara não 
fizer a reforma, a naçrw a fará por si.» 

Se pois da parte a mais elevada do poder externa-se 
semelhante, conceito, é exactamente porque hoje não ha 
que recuar nesta questão. (Apoiculos). 

Declara, porém, que aidéa do nobre deputado pelo 
17• clistricto ele :Minas não tinha sido esquecida pelo 
gabinete 6 ele Junho. 

No proj e c to organizado pelo clistincto chefe desse 
g·abinete; vinha transplantada a mesma idéa, mas com-
binou-se em conferencia ministerial quefôsse ella retirada, 
para dar largueza á discussão ; e as duas commissões 
reunidas de justiça civil e orçamento que derão parecer 
sobre o projecto, aceitárão essa icléa da depreciação do 
valort porque neste assumpto não ha nada mais efficaz do 
que tal depreciação para a consecução ela liberdade elos 
escravos. 

Nesta parte a icléa do nobre deputado por Minas 
actuot1 grandemente sobre o espírito elo gabinete de então 
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vendo este que .era urna alavanca .poderosa de que não 
podia prescindir para a resolução elo problema; e, desde 
que o orador encontra esta icléa no projecto do governo, 
compromette-se a empreg-ar todos os seus esforços para 
que vingue, e, se fôr possível, ainda irá além, tornando 
mais facil a r esolução do problema pela depreciação rnaiR 
rapida do valor. (Apoiados). 

Com a depreciação ele 6 % proposta pelo governo, a 
abolição completa far-se-ha em 16 annos, isto é, no fim do 
seculo a escravidão estar~t extincta, porque não podem ser 
consideradas como concorrendo parallelamente para taes 
resultados nem a liberta,ção particular, nem a morte, nem 
a libertação pelo fundo ele emancipàção. Convém pois 
apressar mais, porque seguramente ning-uem acredita que 
só no fim elo seculo a extincção do elemento servil eleve 
ser decretada. Dez annos será o rnaximo prazo a que poderá 
chegar ; e assim, nada obsta a que se apresse mais a 
depreciação do valor; e em tal sentido o orador apresen-
tará uma emenda elevando a depreciaç~w de 6 a 10 "fo . 
(Apoiculos). 

Se 1wste sentido, bem como sob outros aspectos, o 
orador só tem applausos para a obra elo nobre presidente 
do conselho, vê-se comtuclo forçado a notar-lhe certos 
senões que naturalmente ser~LO explicados por S. Ex. , 
mas que destoão completamente do pensamento primordial. 
O orador vai pois patentear á camara as duvidas que se 
levantão no seu espírito ao estudar o projecto elo governo, 
combinanclo os seus diversos pontos entre si. Corno já 
disse, as icléas capitaes que presidem a este projecto são : 
de um lado o preito á icléa abolicionista, que é a r evoluçáo 
contra o direito ela propriedaüe, mas revolução justifi-
cavel e necessaria; por outro lado, as garantias para o 
trabalho, a compensação para os proprietarios ·privados 
1;apiclamente, por effeito ela lei, claquelle instrumento de 
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trabalho e ele lucro . Parece, porém, ao oraclor que quando 
o nobre presidente do conselho desenvolveu estas duas 
theses, deixou alguns graves senões, que ainda estão em 
tempo de ser reparados, sobretudo attendendo á · fran-
queza e sinceridade com que S . Ex. se apresenta,prompto 
a aceitar emendas. 

O nobre presidente elo conselho aceitou a icléa do 
gabinete 6 de Junho quanto á libertação dos sexagena-
rios . O art.1 o elo projecto ele 15 ele J ulho, se não estfditte-
ralmente transcripto no projecto ele 12 ele l\i(aio, estft nas 
entranhas, no proprio amago clelle. 

E' assim que o projecto não matricula os escravos de 
60 annos, . e o facto ele 1üo os matricular quer dizer que 
elles n~w :figurão mais na estatística da escravicl~w . 

JHas por que razão, pergunta o orador, não se usou 
ele phrase mais clara, mais terminante, sobretudo quando 
se trata de uma lei que vai affectar tão graves inte-
resses? 

Por que não se tliz terminantemente,com a franqueza 
propria de legisladores, que os escravos ele 60 annos são 
forros? Por que não é transplantada para o projecto ele 12 
ele l\iaio a doutrina liberal elo projecto 15 de Julho? O 
pensamento ministerial é exactamente constatar o facto 
ele que ha um período na vida humana em que o trabalho 
é imp1;oficuo; se o Sr. presidente do conselho aceita como 
ponto ele partida para essa extincção ele valor, a idade 
de 60 ou de 65 mmos,por que razão, em logar dessct fórma 
ar teira de decretar a libertação pela não matricula, não 
·se ha ele dizer terminantemente que o escravo ele 60 ou 
65 annos é livre? O orador entende que a fórma empre-
gada pelo projecto é um euphemismo ou um meio sophis-
tico, que póde prestar-se a interpretações e a duvidas. 
E ainda mais esta idéa domina o espiTito elo orador quando 
vê que o projecto só trata dos sexagenarios actuaes. 
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O SR. SARAIVA (presidente elo conselho) : -V. Ex. 
esquece que o fmido dé emancipação actuando sobre essa 
base, não ha mais hypothese ele haver escravos se:s:ag-e-
narios. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde a este aparte 
dizendo que póde hayer a hypothese e o que o projecto ele-
termina é que o escravo ele 60 annos, no momento ele fazer-
se a matriqlla, não será matriculado. Mas o que acont~

cerá com os que fôrem atting-indo essa idade? De duas uma: 
ou attingem a idaele de facto e então considerão-se escra-
vos, porque nenhuma lei declara terminantemente que o 
escravo ele 60 annos é liberto ; ou o fundo ele emancipa-
ção funccionando, o que nrw attingir a essa idade será 
libertado antes elo prazo, tornando por consequencia 
ociosa a providencia. O orador não acredita, como pensa 
o nobre presidente do conselho, que, depois de decretada 
a libertação elos sexagenarios no momento ela matricula, 
o fundo de emancipaçrw seja sufficiente por si só para 
pagar a libertação de todos os escravos de 60 annos ; 
primeiramente porque .o nobre presidente do conselho 
divide em tres partes o fundo de emancipação ; a pri-
meira composta das taxas actuaes que se applicão á liber-
tação dos escravos, segundo o mecanismo da lei de 28 de 
Setembro e posteriores regulamentos; as duas outras 
partes compostas dos 5 % ele acldicionaes clestinão-se, · 
uma dellas para o serviço ela divida publica, que vai ser 
Cl'eacla com títulos de 5 %, e as sobras serão destinadas á 
libertação dos escravos mais velhos. 

Disse o no.bre presidente do conselho que esta 
parte é bastante, por si só; para libertar os sexa-
g·enarios. 

rromanclo a média dos dados referentes ao ultimo 
triennio, o orador calcula o producto do imposto adclicio-
nal em quatro mil e quinhentos a cinco mil contos. 
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Mas esta .aggravação dos onus do contribuinte e a 
cdse economica que resultará da reforma não permittirão 

·que o imposto attinja: ao maximo indicado pelo computo 
que se basêa no producto elas contribuições actuaes. De 
sorte que, deduzida a importancia dos juros do3 títulos 
que se emittirem, restaráõ apenas cerca ele 3.700 :000~, 

quantia com que certamente não será possível libertar 
todos os escravos que compl6tarem a idade de 60 annos, e 
neste caso terão elles ele servirem por mais tempo elo 
.que se tem em vista. 

Nesta parte elo projecto ha artificio que não eleve 
prevalecer : desde que o pensamento é que o escravo de 
60 annos não continue no captiveiro, não ha razão para que 
se não crêe explicitamente no projecto este direito novo. 

Se, tratando-se ele leis, que, como a ele eleições, -in-
. teressão aos direitos políticos, eleve haver to ela a clareza, 
para que a paixãu particlaria não logre sophisma-las, sóbe 
de· ponto tal necessidade em relação a uma lei, que, como 
a do elemento servil, entende com interesses de maxima 
relevancia. Por que, pois, não imitar a franqueza com que 
o projecto ele 15 ele Julho firmou o principio ela libertação 
elos sexagenarios? Por que não transportar para o projecto 
que se discute esse direito, que exprime uma reforma 
já feita na opinião nacional? 

"Para honra do paiz eleve o orador dizer que esta 
parte elo projecto de 15 de Julho não era objecto de re-
pugnancia. Grande numero ele fazendeiros, em commu- ·, 
nicações que teve, declarárão não incommocla-los aquella 
disposição. A grita que sobre tal ponto se levantou não se 
fundava na consideração de que dali adviria desorganização 
do trabalho. Os oppositores do projecto vião nisso atten-
tado a um supposto principio, allegavão que, dado se-
melhante passo, a camara mais tarde poderia successi-

. vamente decretar a libertação das gerações menos idosas. 
6 
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O orador não apreciará esta ing·enuiclacle da opposi-
ção, porque é sempre uma questão de votos libertar hoje 
sexagenarios e amanhã homens de idade inferior; não é o 
facto ele consignar em lei a libertação ele sexagenarios 
que pócle accelerar a ele escravos ele outras categorias 
ele idade. 

JYias, está vencida a superstição, em cujo nome a 
camara quiz impedir a libertação dos sexagenarios, e o 
projecto que se discute, contendo o principio revoluciona-
rio ela clecaclencia elo valor, não pócle deixar ele consignar 
a libertação elos sexagenarios, ::mbstituinclo á iórma ca,ba-
listica, ele que se servio, a clara disposição_ elo projecto 
anterior. 

Nesta questão não são os sentimentos ele humanidade 
que principalmente influenciüo o orador; quer a liberta-
ç~o por amor elo bem estar e da grandeza ela patria. 

Mas não pócle deixar ele ligar grande importancia á 
distincção cruclelissima que o projecto estabelece entre os 
escravos de 60 a 65 annos. Se todos concorclão em que a 
libertação elos sexagenarios não perturba o trabalho, se 
os proprios fazendeiros abrem mão elos serviços desses · 
escravos, por que não acloptar um principio uniforme, for-
rando a todos ela obrigação ele continuarem a trabalhar? 

Nesta parte o projecto é deficiente. Poderão ser li-
bertos mediante inclemnização, sem ficarem obrigados ao 
trabalho o~ que, depois ela, promulgação ela lei, completa-
rem 60 annos; ·mas, os que tiverem a infelicidade de 
contar 60 ou mais annos ao tempo da publicação da lei 
ficaráõ sujeitos a prestar serviços. 

Não ha razão para semelhante desigualdade, e, se o 
legislador não eleve obedecer unicamente aos sentimentos· 
de humaniciade, toda.via ha vantagem em concilia-los com 
as . conveniencias publicas, sempre que fôr possivel. 
P.or isto o orador apresentarú emenda restabelecendo o 
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pensamento elo projecto ele 15 ele Julho_, para que assim 
se melhore a reforma projectada:;i;_ 

Antes ele trata r da parte",, elo proj e c to r ela ti v a ás 
garantias para a lavoura, reivindicará ainda para o gabi-
nete 6 ele Junho o que é ele justiça. 

Confrontando os clous projectos, alguns illustres 
deputados têm dito que ao inenos ha agora um ministerio 
que respeita a proprieclacle. Em verdade a muitos eles-
varias conduz o sentimento opposicionista. Nem ele outra 
fórma se pócle explicar tão inexata apreciação, quando 
está patente que o projecto ele 15 ele Julho baseia-se na 
imlemnização : nelle ha tambem a tabella ele preços, o 
reforço elo fundo ele emancipação, a- creaç.ão ele novos 
impostos para as alforrias. A excepç.ão á regra ele in-
üemnizar o valor elo escravo a,brio-se sómente para os 
sexagenarios, mas esta mesma é a que existe no prójecto 
de 12 ele Maio, segundo o qual os sexagenarios, não sendo 
matriculados, não terão valor. 

Não é o orador enthusiasta ela inclemnizaç.ão, e, se em 
1884 a admittio, hoje, com. o mais profundo exame a que 
a marcha ela questão obrigoll quantos · elevem intervir 
para resolve-la, sobretudo depois elas objecç.ões levanta-
elas pelo Sr. Christiano Ottoni, vai-se inclinando para a 
negativa. 

O nobre presidente elo conselho mesmo o declarou : 
«fique elo projecto o artigo que trata, ela depreciação elo 
valor, e em 16 annos estará resolvida a questão .» Sendo 
assim, os que não adaptarem a inclemnizaç.ão, e têm por 
fim, ao apressar a emancipação, poupar o mais possível 
onus·para o Estado, podem recusar o imposto pedido. 

Para a passagem ela medida que diz respeito á clepre· 
ciaçfw, pócle o gabinete contar com o voto elo orador. E' 
uma medida revolucionaria, mas não pócle deixar ele ser 
revolucionaria quem tentar fazer esta reforma. Prestando 
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apoio a essa icléa, ha ele procurar desenvolve-la, e assim 
l)roporá que se eleve a lO% a taxa dá diminuição elo valor. 

Na actualielade talvez seja a mais legitima solução 
neg·ar a inclemnização. O nobre deputado pelo 5° districto 
üo Rio ele Janeiro, que é fazendeiro, declarou que a icléa 
que mais agrada aos lavradores é a elo prazo. Ora, o prazo 
não é senão a negãtiva ela inclemnizaçfw, a depreciação 
do valor. E se· a questão pócle resolver-se por outra fónna 
por que votar impostos ? 

A inelemnização que, representada em títulos da di-
vida publica, o nobre presidente elo conselho pretende dar 
aos senhores ele escravos, não é um preito rendido á pro-
priedade servil, é uma compensação para mais facil orga-
nização do trabalho livre. 

lVIas, como estimulo para a organização do trabalho 
livre este auxilio é inteiramente enefficaz, porque a renda 
média daquelles títulos será ele 12;j!J500, o que não bastará 
para o salario que o projecto, aliás muito inconveniente-
mente, declara que será pago pelo proprietario, já onerado 
com todas as despezas resultantes da locação elos serviços 
do liberto, as de vestuario, alimentação, curativo, etc., 
e igualmente é insufficientissimo para a acquisição de co-
lonos estrangeiros. 

:Muito inconveniente considera o orador a icléa. da 
taxação elo salario em regulamento que o governo expedir. 
Isto elestôa elo regimen ela lei ele 28 ele Setembro ; vai dar 
ao governo a competencia ele marcar o preço do jornal, 
I]Ue aliás eleve regular-se pela situação economica elas 
locttlidacles. 

(Observando o Sr. p1··esiclente estar excedido o temJJO 
destinado á 1 a parte ela orclem elo elia, o on~dor pede, 
e a cwnara, sendo consultada, concede-lhe proro,qctção 
para conclui?- sett d'iscurso). 

Continúa o ora<1or, expondo as objecções que lhe 
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desperta aquella parte elo projecto, as quaes lhe não per-
mittem comprehender a vantagem ela medida. 

O clesicle?"çdum elo nobre presidente elo conselho ser{t 
burlado. Gravada ele dividas, como se acha a nossa la-
voura, é natural que, na transição elo trabalho livre para 
o trabalho escravo, os capitalistas, sobresaltaclos pro-
movão o pagamento elo que lhes elevem os agricultores. 
Os títulos serviráõ para pagamento elo~ credores e por-
tanto, a lavoura ficará privada do beneficio que se teve 
em vista proporcionar-lhe. 

Outra face ela questão eleve ser estudada : aquelles 
titulos necessariamente teráo como padrão o ela lei ele 
1827, e, porque os títulos desse paelrüo não são sujei tos á 
penhora ou execução, esta parte elo projecto pócle dar 
logar a perigos, que convém acautelar. 

Na emiss[LO projectacla, com que o nobre presidente elo 
conselho, em vez de melhorar o estaüo ela lavoura, apres-
sará desastradamente a sua liquidação, vê o oraüor o 
grande mal ele aggravar-se a divida publica. 

A emissi'i.o que, 110 primeiro anno ela execução ela. 
nova lei, obrigar[t o pagamento ele juros na impor-
tancia ele 300:0001fJ,c1o ultimo anno em diante representará 
juros no valor ele 5.250:0001!>, correspondentes ao capital 
de 105.000:0001!>000. 

E não só os títulos ele que trata nüo podem contribuir 
})ara a org·anização do trabalho livre, porque não fornecem 
os sufficientes meios pecuniarios, como não representüo 
elementos para que se opere a mudança de regimen. 

Nesta materia o elemento principal é sem duvida a 
previsão elos lavradores. A lei ele 28 ele Setembro manteve 
.em sua integridade o inclifferentismo e a impreviclencia 
que caracterisão as nossas classes procluctoras ; mas agi-
tada a questão, como tem sido, os proprietarios agrícolas 
já começão a refl.ectir e a empregar meios pai'a conjurar 
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a crise, principalmente em S. Paulo, onde vai-se desenvol-
vendo o trabalho livre. 

Pelo lado elo puro abolicionismo, a meslicla ela emissão 
dos titulas soffre grande objecção . A lei ele 28 ele Setembro 
aclmitte que o escravo possa libertar-se, inclemnizanclo 
seu valor com a prestação ele serviços por sete annos, 
mediante o consentimento elo senhor. Conforme os termos 
elo projecto, além de pagar-se metade elo valor elo escravo, 
garantem-se ao senhor cinco annos ele serviços. 

Outro ponto que desperta duvidas no es11irito elo 
orador é a clisposiç~w do§ 10 elo art. 1 o, pela qual os se-
nhores de escravos serão alliviaclos elas multas em que 
t iverem incorrido nos termos da lei ele 28 ele Setembro. 

Não sabe em virtude de que principias clá-se esta 
remissão, que é prejudicial aos interesses ela extincção elo 
elemento servil, pois uma elas fontes elo fundo üe eman-
-cipação é o proclncto elas multas impostas na confor-
midade claquella lei. I sto é evidentemente antagonico ao 
principal intuito elo projecto,o ele promover a emancipação 
e, se ha facilidade em relevar as multas, está no poder 
..elo governo evitar esta irregularidade : bastará expedir 
instrncções aos seus delegados. 

Algumas partes elo projecto são superftuas, e üe taes 
c1efeitos eleve ser escoimacla uma lei como a que se pro-
jecta. 

Neste caso acha-se a disposição elo § 3° elo art . 1. o 

O nosso direito civil cogita elo facto, e seria incorrecto 
r eproduzir em lei nova materia ela legislação existente. 
Da disposição elo § 5° acredita o orador que tambem não 
fará cabedal o nobre presidente elo conselho. Em um pe-
ríodo ele transiç~w, como este, não é bom que o legislador 
aggrave as severidades elo direito ;:tntigo, que trata ele 
reformar ou suppriillir, e que fomentaráõ perseguições 
.Jocaes, sem grandes vantacgens ,para a sociedade. Uma 
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lei que será padrão de gloria para os que a decretarem, 
não deve conter disposição odiosa, como a de que se cogita 
para o caso ele acoutarem-se escravos. 

O orador teve necessidade ele occupar-se ele porme-
nores, para mostrar que o proje:cto ele 12 JI.Iaio, se é um 
grande passo para a emancipação, todavia encerra dispo-
sições, que não consultão convenientemente os interesses 
da sociedarle. 

Insiste principalmente em que com a idéa cardeal do 
projecto, no tocante a auxilias á lavoura, não se realizaráõ 
os nobres :fins que tem em vista o Sr . presidente do con-
selho. 

O trabalho livre crea-se sob o influxo das leis eco-
nomicas, não por meios arti:ficiaes e apoucac1os como os 
que se contêm naqnella medida que, eleve repetir, sobre 
ser inef:ficaz, é perigosa, porque investe o governo elo di-
reito de taxar o salario, e altamente cletrimentosa aos 
cofres publicas, porque vai onera-los com uma divida, cujos 
juros annuaes serão de 5.500:000\itlOOO . 

Os titulas que se pretende emi ttir não devem ser 
equiparados aos da divida publica geral. A lei ele 28 ele 
Setembro, previdente e cautelosamente, inclemniza a cria-· 
ção elo ingenuo mediante t itulas amortizaveis no :fim ele 
30 annos, emquanto que o nobre presidente do conselho, 
querendo dar um passo mais acliantado, 14 anno::; depois 
daqnella lei propõe a emissão de titulas perpetuas, idéa 
condemnacla pela experiencia de outros 1)aizes. 

Estas objecções sob1"e a par te elo projecto, ele que 
S. Ex. fez questão fechacla para u camara, formula-as o 
orador com inteira isençfw de espirito, e sómente movido 
pelas conveniencias 1mblicas e em deferencia aos dogmas 
do partido liberal. 

Ao concluir eleve regozijar-se com o Sr. presidente 
do conselho pela maneii·a calma porque vai correndo a 
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discussão deste magno assumpto. Outra cousa não se 
devera esperar ele um · parlamento eleito sob o influxo da 
idéa da reforma do estado servil , e esta é a vantagem ela 
política que seguio o gabinete 6 ele Junho. Se a questão 
não tivesse sido avocada pelo governo, ainda não reinaria 
a tranquilliclade que se nota. O gabinete 6 ele Junho 
representa o holocausto offereciclo á grande idéa. Não 
fôra a elevação de vistas daquelle ministerio, que, no 
ultimo anno da legislatura e em face de uma camara que 
não cogitava do assumpto, teve a coragem de hastear a 
.bandeira da emancipação, e o grave problema não estaria 
·encaminhado ; a sua solução não estaria tão proxima. 

Diante elo art. 1" elo projecto de 15 ele Julho sobre-
saltou-se o partido conservador, cujos chefes querião 
como suprema reforma, que se acloptasse o projecto · 
Lafayette.O estadista que procurou enc,aminhar a questão 
por outra fórma vio desencadearem-se contra si as tem-
pestades e desapparecer na camara a sua maioria. 
Appellou para a nação e a camara que lhe negou con-
fiança é a mesma que, quasi unanime, presta apoio ao 
actual presidente elo conselho, o qual lhe trouxe um pro-
jecto mais revolucionario, em que consubstanciou as mais 
notaveis icléas elo projecto ele 15 ele Julho. Isto é um 
grande progresso, e por elle o orador dá seus parabens ao 
Sr. presidente elo conselho. 
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IX 

Reforma do elemento servil. 

SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1885 

(Resumo do discurso) 

O Sr. Candido de Oliveira declara que, antes de passar 
á apreciação das disposições do art. 2° e especialmente 
do substitutivo que a commissão offereceu ao iniciar-se 
esta discussão, valendo-se mesmo ela natureza elo debate, 
em que está encabeçada uma questão ele confiança ministe-
rial, tem necessidade de liquidar desde já um ponto de 
grande alcance político e que não eleve mais ser adiado. 
Refere-se á fórma por que, hontem, realizou-se nesta casa 
a eleição ele presidente ela camara. Affirma que, nas 
considerações que a .respeito expenclerá, por fórma alguma, 
actuará em seu e~pirito o menor sentimento de hostili-
dade ou vontade ele diminuir o prestigio e importancia 
elo encargo confiado ao Sr. presidente .. 

De bôa vontade aceitou o~nome ele S. Ex., quando 
foi lembrado para este posto, e aceitou-o porque este 
nome significava uma tradição permanente ele dedicação á 
causa liberal, sempre que esta esteve em jogo. S. Ex. 
teve então a fortuna ele reunir os votos ela maioria liberal 
presente', o que àconteceu igualmente, quando reproclu-
zio-se a mesma eleição ao iniciar-se o segundo mez ele 
sessão. 

Por que hontem, pergunta o orador, esta mutação, 
esta contra-marcha ela opposição conservadora, que, mais 
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de uma vez, lançou mão contra o honrado presiclente ele 
palavras energicas, que, mais ele uma vez, pretendeu vêr 
na cadeira presidencial, não o magistrado imparcial , supe-
rior ás lutas, mas o político identiiicaclo com a causa elo 
seu partido ? 

O SR. Zx:.u: -Esta é uma espada ele clous gumes ; 
a mesma pergunta póde ser feita aos senhores: porque 
retirárão os votos ao Sr. conselheiro Doria? (Apoiaclos e 
não apoiaclos). 

O SR. J osl± MARIANO: ---' Os ultimos acontecimentos 
jnsti:ficão a nossa attitncle. 

( ~Ia outros apnrtes : O S1' . p1·esiclen te nclam c~ 
attenção). 

O SR . CANDIDO DE OLIVEIRA cliz que o accitlente 
parlament'1r, aqui occorriclo, surgindo depois ela apresen-
tação ela emenda substitutiva, vindo posteriormente ás 
cledaraQões snccessivas elo Sr. presidente elo conselho, ele 
que não prescindia ela intervenção elo r: articlo conservador, 
na elaboração ela reforma elo elemento servil, significa, ele 
um lado, que o partido conservador Rão quer o poder 
para r ealizar esta reforma, e, ele 0utro, que o nobre 
presidente elo conselho, na poli tica i.niciacla em r elação . , 
a esta questão, não poclenclo contar exclusivamente para 
leva-la á effeito com as forças liberaes cohesas ... 

O SR. V ALLADARES : -Nem ministerio algum aincla 
pôde. · 

O SR. ZA?.IA.: ~O mesmo aconteceu com o ministerio 
passado . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA ... pretende, não clirá 
o orador transigir~ mas aceitar icléas, que tori1em mais 
forte a aclhesão conservadora, que hÓje se eniileira em 
torno ele S . Ex. (A.poiaclo elo S1·. Jl[ac-Dowell). 

A nobre opposição conservadora dizia aqui,ha poucos 
dias e aincl2" o r epetio no senado um ele seus coripheus, o 
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nobre senador pelo Paraná : « Acompanharemos o gabi-
nete na votação ela r eforma servil. » 

Esta declaração vai produzindo os seus effeitos,porque 
na política a logica tambem é forçada: os nobres deputados 
~onservaclores vêm-se hoje obrigados a votar politica-

mente com o governo, porque de outra maneira não po-
d\rirto manter a attitucle que pretendem ter na camara, 
isto, é, votar com o governo sómente ·na questão do 
elem~nto servil. (Apoiaclos) . E', na historia elos partidos 
constitudonaes, sobretudo na sua ultima phase, um facto 
novo, especial, que eleve ser rememorado. (Apoiados e 
ncio apo·iados). 

( Cnrzão-se muitos apartes, que i1'tterrompem o orado?", 
q'lite senta-se, tendo o Sr. pr esidente pedido po1· clifferentes 
veies o nstabelecimento da ordem). 

O SR. PRESIDENTE:-· Peço ao nobre cleputa.do que 
se conserve de pé na tribuna. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde que não póde 
fallar com tantas interrupções. 

O SR. PRESIDENTE : - Estou empregando esforços~ 

como o nobre deputado vê, para restabelecer-s~ o silencio. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA reconhece a agradece 

muito a S. Ex. 
O Sr. PRESIDENTE :-Peço mais uma vez aos Srs. 

deputados que não interrompr~o o orador, ao qual convido 
a continuar seu discurso. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA, quer fazer com o Sr. 
presidente uma vista r etrospectiva, embora breve, com 
relação á posiçtw elo partido conservador na camara, 
depois que tão granrle quantidade de seus membros nella 
t iverão a3sento. 

Em 1882, sub o influxo ela reforma directa, reforma 
ele caracter conservador, vio-se a camara dividir-se quasi 
em. duas metades. 
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Ao gabinete 28 ele Março succeclen o do seu distincto 
e venerando amigo, o Sr. conselheiro Martinho Campos, 
·que, aqui apresentando-se, declarou que nenhuma reforma 
podia iniciar , porque as finanças tmlo assoberbavão . 

O que fez o partido conservador? O que cleclarárão 
o seu leacler e st~b - leculer? 

Dedarárão que r ecebião em attitucle sympathica o 
presidente elo gabinete 21 de Janeiro, mas depois derão-
lhe batalha campal e o vencerão. (Apoiados e diversos 
apartes). 

I sto acontecia em relação ao gabinete que nào cogi-
tava ela reforma servil ; succederão-se os ministerios, e 
para todos elles, sempre compacta e unida, a oppo."ição 
conservadora só teve votos de desconfiança, no dia em que 
elles erão provocados. 

Quando o nobre presidente elo conselho apresentou-se 
com o seu pi·ogramma, quando veio dizer que trataria 
ele realizar uma reforma, que tivesse por fim apressar 
a solução do temeroso problema do elemento servil, a 
nobre opposição, ainda então capitaneada pelo nobre 
deputado pelo 11 o districto do Rio de Janeiro ... 

O SR. IIL\c-Do'NELL : -Ainda hoj e. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA observa que hoje não é 

mais, mas nesta occasião era capitaneada pelo illustre 
deputado pelo 11" distrido elo Rio ele J~weiro, saudou 
no entanto com palavras sympathicas, com amizade o 
gabinete, que vinha com plano quasi identico ao do seu 
antecessor. ( A1Jartes). 

No entanto, nas votações presidenciaes a illustre 
opposição nunca collaborou com o partido liberal , porque 
ella comprehendia que é uma votação essencialmente 
política aquella de que depende a escolha elo primeiro 
representante da maioria ministerial. (Apoiaclos). 

Ag·ora, com sorprezcL extraonlinaria ... 
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O SR. VALLADARES :·-Dolorosa. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA ... dolorosa, não ... pre-

senciamos hontem uma grancle força do partido conserva-
dor esquecer essas traclições tão recentes e concentrar 
seus votos no nome do.Sr. presidente da camara, dando-lhe 
assim a votação elevadis::;ima, que lhe coube. (Apoiados e 
f{Pcwtes). 
\ Este facto, como disse, tem o grande alcance de 

fazer vêr ao paiz que o partido conservador abre mão ela 
occasião, que lhe era dada para subir ao pocler antes ela 
realização da reforma, e lJOr outra lado-justifica a posição 
do oraclor e seus amigos que não estão contentes com o 
projecto do governo. 

(O 81·. 1 • lice-presidente occupa ct cncleim clct p?·esi-
dencia). 

O orador diz:-Nós não podemos estar contentes com 
o projecto do governo, sobre tudo porque a opposição con-
servadora está satisfeita com elle. Não podemos estar 
satisfeitos com esse projecto, porque, embora a reforma 
não deva ter caracter partidario, todavia não se pódeuella 
abandonar as linhas d.ivisorias dos dous partidos, e não é 
justo que, quando governa a idéa liberal, passe um projecto 
dessa natureza com o e.nthusiasmo e applauso da opposição. 
Mas esse enthusiasmo ascendente da opposição conserva-
dora pelo ministerio justifica-se perfeitamente : é porque, 
ele clia em dia, a nobre opposiçt"w abre brecha nas idéas 
liberaes elo projecto; é porque, ou transacção, ou concessão, 
ou reconhecimento da bondade da emenda formulada pela 
commissão, ou simplesmente assignada pelo Sr. Prado, 
são as soluções deste que vão vingando com detrimento 
elos princípios liberaes. 

O Sr . ZAMA:-Onde é ferida ahi a idéa liberal? 
O Sr. CANDIDO DE 0LIVEIR.·\. mostrará ao nobre d~

pntado. Em relação a estas emendas é bom acompanhar o 
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historico do seu apparecimento, para se mostrar como 
todos os factos se encadeião, no fim incontestavel da mo-
c1ificação elo projecto pelos moldes conservadores. 

O Sr. presidente ha de lembrar-se ele que, quando se 
enunciava o illustre representante ela opposição conserva-
dora, que, pelo talento e prestigio, nella tem logar sa-
limlte, o Sr. F rancisco Belisario , S. Ex. declarou que 
negava seu voto aos adclicionaes pedidos para se apressar 
a emancipação, porque entendia que o paiz dispensa~"a 

esse . excesso de contribuição, podendo r esolver-se o 
grande problema por outra fórma. 

Até então, o illustre chefe do gabinete tinha dei-
xado completamente abertas todas as disposições elo seu 
projecto; até então, S. Ex. declarava que, em uma questão 
como esta, que a camara debate apoz uma dissolução, o 
governo não podia pretender outra outra cousa senão 
apurar o voto nacional, como palavra legislativa final. 
Foi esta declaração que trouxe para o gabinete o voto do 
nobre deputado pelo 5° districto de Minas e muitos ou-
t ros. Essa declaração, porém, do nobre presidente elo 
conselho foi modificada depois elo discurso elo nobre depu-
tado pelo 5° clistricto elo Rio de Janeiro, e a camara eleve 
lembrar-se de que, apenas iniciada a 2"' discussão, o Sr. 
presidente elo conselho declarou que se illucli.ão aquelles 
que suppunhão que o governo não tinha idéas assentadas 
e definidas em relação ao proj ecto. 

O nobre ministro affirmou que para o ministerio 
havia questões capitaes, pontos vitaes cuja rej eição im-
portaria a sua destituiçào; e compendiando estes pontos, 
disse que todo o seu projecto gyrava em dons eixos essen-
ciaes, sobre os quaes não era possível transigir: a depre-
ciação do valor elo escravo e a decretação de impostos 
para a organização do trabalho. Esta declaração, esta 
delimi taçào do direito de emenda, esta affirmação de 

I 
I 
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questão de gabinete, em pontos que erão considerados 
abertos; devia proclt1zir as suas consequencias naturaes . . 

A nobre opposição, que sabia bem a grave responsa- · 
biliclade que assumem as opposições parlamentares, clanc1o 
impostos quando não são reclamados ou quando não estão 
convencidas ela necessidade delles, a nobre opposição como 
que se retrahio; houve uns dias de anciedade; parecia que 
"' sua posiç~w no parlament0 t eria de mudar-se na votação 
co art. 2. o Eis, porém, continúa o orador, surge na 

\ 
kbuna o illustre representante ela província de S. Paulo, 
leVfntado lec~cle1 · do seu partido pela abdicação imposta 
ao ~:eu legitimo chefe, o nobre deputado pelo Rio de Ja-
neirt (Não apoiados ela uancculc~ conse?·vaclora; apcwtes, 
pro te~ tos e 1·ecla mações) . 

Continuando, nota o oraüor que o nobre represen-
tante do 1 o c1istricto da província de S. Paulo deu o grito 
de alarma, e estranhando a mutação operada na política do 
gabinete, mas ao mesmo tempo, querendo collaborar com 
o nobre presidente do conselho na realização desta refor-
ma, suggerio alvitres, lembrou modificações, que, toma-
das em consideração e depois elas conferencias já denun-
ciadas na tribuna pelo nobre presidente elo conselho, derão 
ao projecto uma feição muito significativa, assignalada pela 
emenda substituitiva que tornou-se uma r eacção contra 
o proj.ecto primitivo, contra as proprias idéas compenclia-
üas no art. 2. o 

Esta emenda, cujo teor o orador irá clesfianc1o 
pouco a pouco, apparece depois ela declaração elo nobre 
ministro ela agricultura, de que não se devia gastar di-
nheiro com a immigração; esta emenda S\ll'ge depois 
da asseveração elo chefe elo gabinete, de que, em ma-
teria de colonização, a política a seguir-se ainda era a 
do seu compan:Q.eiro ele ministerio, o Sr. Buarque ele 
Macedo; esta emenda apparece depois ela enunciação 
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do illustre ministro, de que ~onsiclerava a mais bella parte 
da sua obra aquella que tinha por fim favorecer a lavoura 
com a concessão ele títulos negociaveis e portanto con-
vertiveis em dinheiro; esta emenda apparece, em fim, mu-
tilando, ele um lado, a parte mais bella elo projecto nO> 
conceito ele seu author e elo outro lado, fazendo contraste 
com a política inaugurada na camara pelo gabinete, 
desde os primeiros dias ele sua administração, isto é: 
a política negativa em relação á colonização e á inr 
migração ! ! ..• 

O que quer cliz.er isto? Quer dizer que o gabinete, 
vendo falhar o terreno liberal, em que devia apoiar-se 
de preférencia, porque representava no poder aicléa liooral, 
victoriosa nas urnas, o gabinete teve necessiclacle, não 
de entrar em accôrdo para estabelecer um modns vivencl·i, 
(faz justiça ao nobre presidente elo conselho, reconhe-
cendo a sua isenção pelo poder), teve necessiclacle, domi-
nado pela nobre ambição ele realizar esta gloriosa re-
forma, ele ceder exactamente naquillo que reputava 
essencial e ele contradizer-se com os primeiros actos ele 
sua , viela ministerial, em que o nobre ministro üa agri-
cultura apregoava como cletestavel o systema ele auxiliar 
pecuniariamente a corrente immigratoria. (Apc~rtes). 

Não clirá que houve retractação das icléas elo pro-
jecto ele 12 ele l\1aio; mas estes acontecimentos justificá(} 
ainda mais a attitude que o orador e seus amigos tomárão 
nesta camara. 

O gabinete que viesse, em nome üo partido liberal, 
organizar a reforma elo elemento servil. .. 

O SR. LAcERDA \VERNECK :- Cahiria em 24 horas. 
O SR. JoAQUIM NABuco :-São os melhores. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA ... devia collocar esta 

questão nos limites, que o partido liberal traçou para m· 
alizar a reforma. Estes limites estão symbolisaclos na, 
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votação dada ao gabinete passado pelos liberaes, que 
em grancle numero, tinhão assento nesta casa. 

O SR. ZAMA:- Permitta dizer-lhe que ninguem 
accusou o seu gabinete ele se ter retractado, quando aceitou 
a indemnização pelos serviços elos sexagenarios.(Apoiaclos). 

O SR. CARLOs PEIXOTO :-A isto não se responde. 
O SR. ZAMA :-Não façamos política com a capa elo 

abolicionismo. (Ha muitos apcwtes). 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que o g·overno então 

foi ao encontro elo partido liberal levantando o pendão 
da emancipação, e teve as forças congregadas elo seu 
partido, excepção de pequena clissidencia, 10 a 12 votos 
apenas. Todos os mais liberaes, em numero de 50 e tantos 
nesta camara, aclherirão ao programma elo gabinete, e as 
urnas consultadas clerão como resultado a apparição no 
parlamento de uma grande força liberal, cuja enorme 
maioria era sectaria ela política ministerial. 

O SR. ZAMA: -Note V. Ex. que não está desco-
berta a opposição liberal ao nobre presidente do conse-
iho. Os 38 votos que teve a sua emenda não significão 
senão coherencia e respeito a princípios. ;Fique isto con-
signado. (Hc~ mdros apartes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA pondera que os discolos, 
os indisciplinados, os que se levantavão contra a opinião 
do partido, erão aquelles 12 cleputad9s da clissidencia 
antiga, que aqui fizerão guerra ao gabinete 6 ele Junho; 
isto queria dizer que a maioria .elo partido liberal, não 
maioria sómente no parlamento, mas maioria real do paiz, 
acloptúra a política claquelle gabinete ; quer dizer que o 
partido liberal desejava que a reforma elo elemento servil 
se vasasse nos moldes traçados no projecto ele 15 ele Julho. 

O SR. FELICIO DOS SANTOS : - V. Ex. mesmo não o 
qüer hoje. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA, respondendo a este 
7 
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aparte, affirma que a maioria do partido liberal aceitava 
aqnelle projecto. 

(Apartes. O Sr. presiclente reclama atten ção): 
O orador espera ·que o Sr. presidente lhe man-

ten.ha a palavra. 
Esta política, continúa o,oraclor, é, pois, a política da 

maioria elo partido liberal , ela grande maioria deste par-
tido, triumphante nos comícios ele 1" ele Dezembro; esta 
política, por causas que agora não quer discutir, porque 
já pertencem á historia, nã0 encontrou, porém, aroio na 
camara. O ministerio 6 ele Junho tinha por si a grande 

· maioria elo seu partido, 5/6 elos seus representantes; mas 
a opposição conservadora, colligacla então com os indisci-
plinados, na phrase elo Sr. presidente do conselho, com os 
eliscolos ele seu partido, deu batalha cont ra o gabinete, e, 
pelo triumpho insignificante, devido ao accidente cl<ts 
vaias, conseguia que esse ministerio se retirasse ela direc-
ção suprema elo paiz. 

O orador diz que, para assumir a suprem:?, gestão, 
nesse momento político de grande clifficuldade, a tarefa era 
realmente espinhosa e especial. (Ha muitos apartes). 

·Declara que assim não pó ele continuar ; pois não é 
possível que to elo o munclo collabore no seu discurso. 

Ma,s, como dizia,, era difficilima, por demais esca-
brosa, a posição elo nobre presidente do conselho : ao as-
sumir a suprema administração do paiz, chefe elo partido 
liberal, pertencendo ao estado maior desse partido á 
muitos annos, considerado como o mais prestigioso dos 
seus prohomens, S. Ex. tinha diante ele si a maioria dos 

- seus correligionarios, que queria uma reforma adiantada, 
que queria que se apressasse a solução cht questão <lo ele-
mento servil, feita o mais rapidttmente possível, sem eles-
organização elo trabalho, sem perturbação do modo ele 
viver elo paiz. 
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Este era o grosso elo partido, estas erão as ·forças 
compactas e cohesas clelle, sendo uns 10 ou 12 os im1isci-
plinaclos, os discolos, os que rompião com os princípios 
victoriosos e aceitos. 

Mas, nestas condições, o Sr. presicleÍ1te elo conselho 
sabia não poder contar com ma.ioria parlamentar na 
camara, que nesta não podia ser o continuador franco da 
política iniciada a 6 de J unho, vencida pela colligação 
conhecida dos conservadores e discolos liberaes. 

Dons erão os alvitres para S. Ex.: ou, assumindo a 
direcçáo da politica naCional, em nome da maioria üo 
partido liberal, pedir a clissoluçáo da camara, que n~LO 

representava as suas idéas, que tinha como maioria uma 
colligaçrw de dons grupos extremos ; ou pactuar com essa 
opposição vencedora, transigir com ella, aceitar della 
cerceamentos, modificações na grande politica liberal, em 
relação ao elemento servil , e apresentar um projecto, que 
fôsse capaz üe vencer as resistencias, que soubesse ada-
ptar-se ás condições, que pudesse abrir entrada para 
aquelles que, levantando-se em nome elo supposto res-
peito a princípios absolutos, querião todavia caminhar e 
vião-se forçados a ceder ante a força dos acontecimentos. 

Foi este o alvitre que o nobre presidente do conselho 
adoptou. O projecto de 12 de J'viaio já em si é uma con-
cessti.o á opposiçào ; o projecto ele 12 ele l\iaio, que queria 
a decretação da liberdade para o sexagenario, vi o-se o bri-
gado a procurar o disfarce para essa mesma decretar;àude 
liberdade; o projecto de 12 de Maio, que queria realizar 
a emancipação, impondo ao paiz o menor numero de onus, 
teve todavia cle ceder ante os timoratos, ante as exigen-
cias do conservatorismo, vazando a~: suas il1éas em puro 
molde conservador, como foi confessado . 

Entretanto, ainda o disfarce não foi completo, ainda 
não tinha bastado sufficientemente ás exigencias da 
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avulanche conservadora- preponderante. Lá estava a vo-
tação dos 5 o f o addicionaes, que, pela inexequibilidade do 
plano da, organização elo serviço ela lavoura, ia facilitar a 
libertação numerosa da classe elos mais velhos : era uma 
ameaça para a nobre opposição conservadora, que não 
queria essa precipitação, que não queria tamanha accele-
ração . O reforço ele l.OOO :OOO:tfl no fundo de emancipação 
para a libertação dos mais velhos, isto é, daquelles que 
tinhão menor valor, se afigurava á nobre opposição conser-
vadora uma marcha por demais vertiginosa,, como uma 
libertaçt"w muito numerosa das classes servis. Dalli as 
oscillações, clahi o grito ele alarma dado pelo nobre 
deputado pelo 5o clistricto do Rio ele Janeiro·, e a pro-
posta de accôrclo, fonnuhtda na tribuna pelo illnstre re-
presentante ele S. Paulo. 

Foi necessario recuar-se, e a emenda cautelosamente 
cercea em mais ele mil contos o fundo de emancipaçào, 
distrahindo-os annualmente para as despezas com a immi-
gração, como se houvesse necessidade de, na reforma elo 
elemento servil, cogitar-se deste assumpto, que seria me-
lhor encabeçado no orçamento geral do imperio. 

Ainda mais: a emissão que podia ser elevada <t 
25.000:000:tfl no :fim ele 10 annos, que podia fazer a cli-
vida publica augmentar-se extraordinariamente no fim 
elo periodo da emancipação, essa emisst"w ficou reduzida, 
porque ella apenas pócle ser proporcional ao juro corres-
pondente a 2/3 dos impostos adclicionaes. 

I sto quer dizer que houve necessidade de diminuir 
a energia emancipaclora do projecto, para contentar a 
opposição conservadora, que vinha ameaçar o governo com a 
quantidade de seus votos: isto quer dizer que, na transac-
ção ou concessão, o nobre presidente elo conselho mutilou 
a sua obra, reduzindo grandemente a quantia destinada 
para o fundo de emancipação. 
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E' por isso que o orador declarou que esta emenda, 
se não significava uma transacção, traâ.uzia-se em todo o 
-caso, em uma reacção contra o proprio projecto ele 12 de 
:Niaio. 

O Sr. DuARTE DE AzEVEDO:-Entretanto antes da, 
-emenda j~t os senhores esta vão em opposição . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA tratará. deste ponto. 
:Mas, assim como o orador não podia dar o seu voto 

ao art. 2°, como fôra elaborado nas conferencias ministe-
riaes, hoje, com maioria de razão, vê-se forçaüo a recusar 
esse voto á emenda substitutiva, que tem todos os defeitos 
do art. 1°, e é uma reacção contra a idéa emancipadora. 
(Apoictclos e apcwtes) . 

Nega o seu voto a toda a meüida que tenda a decre-
tar inclemnização para se realizar a emancipação,-porque, 
pelo proprio plano do nobre presidente do conselho e em 
face das circumstancias financeiras e economicas do paiz, 
não só essa decretação elo imposto é uma desnecessiclaüe, 
como será uma calamidade para o paiz . 

O SR. ZAMA:-V. Ex. dá-me licença ele fazer-lhe 
uma pergunta? 

O SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA: - Pois não. 
O SR. ZAi\IA: -0 seu projecto consignava ou não o 

principio ela inclemnização, com .excepção apenas elos se-
xagenarios? (Ha antros apa1·tes). 

O SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA pede que tenhão a, 
bondade c1e ouvi-lo, para depois poderem julga-lo. 

Já esperava esta objecção elo seu illustre amigo, 
deputado pela Bahia, e já ella tinha sido externacla pelo 
illustre representante elas Alagôas ; mesmo um grande 
numero ele amigos seus e aclversarios clizião que era im-
possível a um membro elo gabinete 6 ele Junho negar im-
postos ao seu snccessor, que os pedia mais moderados e 
reduzi dos . 
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O SR.YALLADAREs:-Jásevê que aaccusaçã~ é geral. 
O SR. CANDIDô DE OLIVEIRA declara que esta accusa-

çiio, com visos ele plausiblliclade, só assim poderá parecer 
aos que superficialmente examinão as cousas. 

O gabinete 6 ele Junho apresentava nesta camara 
um projecto cuja base era a inclemnização; esse gabinete 
levantando uma bandeira, que ia ferir profundamente 
os interesses conservadores ela sociedade, entendia que 
(o 81·. presidente volta á sua cacleira a 1 hom e 40 mi-
nutos) nào podia prescindir ela indemnização para poder 
conseguirnmalei ele emancipaçào. O reforço elo fundo ele 
emancipação, a elecretaç~w elo imposto para que uma forte 
somma fôsse annualmente destinada á emancipaçào,em vir-
tude elos preços ela tabella elo projecto,eis a base elo projecto. 
Como excepção unica (e todos sabem que gTita agitou) , 
havia a emancipação dos sexagenarios, sem inclemnização 
alguma aos suppostos proprietarios. 

Um grande principio immanitario e nma consideraçào 
economica presidião a essa excepção. O principio huma-
nitario é que os sexagenarios não clevifw morrer no capti-
veiro, e a consicleraçüo economica é que o individuo que, 
durante t~w longo tempo de sua vida, prestou serviços ela 
ordem mais pesada, podia conquistar a sua alforria sem 
abalar, pela falta de inelemnização, a situação economica 
elo seu possuidor. 

Entretanto este projecto foi considerado como atten-
tatorio do direito constituiclo e membros importantes 
do partido liberal se clestacárão para fazer causa commum 
com os conservadores e darem campanha ao gabinete. 
O imposto era necessA,ri0, era essencial ao systema 
acloptado pelo ministerio 6 de Junho. Si esse ministerio 
alforriava os escravos pelo fundo ele emancipaçào, se esse 
ftmclo ele emancipação, fo~·maclo com as taxas vigentes, 
era insuffl.ciente e, ele dia a dia, diminuüt, porque se 
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baseia no imposto sobre a classe servil, era necessario 
qtle fosse reforçado por outros meios, que garantissem ao 
governo a efftcacia do systema por elle acloptado, isto é : 
a libertaçào feita pelo Estado á custa elo fundo ele eman-
cipaçào. Eis a razào elo imposto mais forte cahinclo mais 
.clirectamente sobre diversas classes contribuintes. 

O systema era outro, cogitava-.se da emancipação á 
custa elo E staüo, pelo fundo clella e o Estaüo não tinha 
outro meio senão o imposto . 

E' preciso üizer que o ministerio 6 ele J unho, 
pedindo o imposto, todavia não fazia delle questão ele 
gabinete. 

A política deste ministerio está por demais definida 
nos numerosos e importantes discursos elo ex-presidente 
do conselho. S . Ex. disse sempre: - O principio_ cardeal, 
o ponto que o governo considera como ·representando e 
traclnzinclo a sua política é o art. 1 o elo projecto. 

Os outros podião ser modificados, poclião ser substi-
t uídos por differentes systemas, por outros methodos que 
conseguissem o mesmo resultado. 

Tanto o governo ele ent~Lo aceitava outros moldes para 
· a solução gradual elo problem~L que as commissões reunidas 
de justiça civil e ele orçamento, em que tinhão assento 
amigos dedicados elo gabinete, por assim dizer interpretes 
ela sua polít ica, acloptár~w, embora timidamente e como 
primitivo ensaio, a ieléa ela depreciação elo valor do es-
cravo, ieléa que t inha sido suggerida pelo nobre deputado, 
representante elo 17° c1istricto ele lVIinas . 

A aceitação desta emenda da depreciação elo valor, 
quer dizer que o gabinete 6 de Junho não faria tenaz-
mente questüo de todas as letras e vírgulas elo projecto, 
pedindo a votação em globo, como aqui se disse; esta 
aceitação quer dizer que o pensamento elo gabinete era 
procurar a solução elo problema, sem perturbaç.üo elo 
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trabalho, sem alteração da nossa vida social; e se se pedião 
impostos é porque naquella occasião era esse o alvitre, 
que melhor se afigurou. lVIas depois, com a aceitação da 
emenda ela depreciação elo valor, podia abrir-se mão não 
só da quotidade elo imposto, reduzindo-o ex~raorclinaria
mente, como ainda mesmo dispensa-lo. 

l\'Ias, observa o orador, a camara sabe que nunca se 
permittio ao gabinete 6 de Junho discutir aqui o seu 
projecto. (Apoiados). 

Com uma tenacidade inconcebivel, com uma intole-
rancia ele que difficilmente hão de dar no futuro exemplo 
os annaes parlamentares, e de que nunca clerão noticia no 
passado, as opposições colligaclas . embaraçárão sempre, 
por todos os meios, a discussão do projecto, ele sorte que 
o governo não teve nunca opportuniclacle ele fazer estas 
declarações, que clevião ser apresentadas por occasião elo 
debate e formuladas em emendas. Então o governo havia 
de declarar, com toda a franqueza, que sómente fazia 
questão da idéa elo art. lo, e que, quanto aos outros, acei-
tava mo'cli:ficações, aceitava novos moldes que a camara 
quizesse votar. 

Sendo assim, a camara vai vêr como o orador res-
poncle victoriosamente áquelles que o atacão pessoal-
mente, considerando-o representante ela intolerancia, pela 
opposição que faz ao proj ecto actual. 

O orador acceitava o imposto com o projecto ele 15 
de Julho por ser essa a base elo systema do mesmo projecto; 
mas o ministerio abandonaria talmethoclo por outro qual-
quer que conseguisse a eliminação gradual do elemento 
escravo. O projecto ele 12 de Maio, porém, fazendo do eixo 
do seu systema a depreciação do valor elos escravos, não 
tem o direito ele manter , parallelamente, uma forte contri-
buição, que aliás só inclirectamente é applicacla á liber-
tação. 
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Poder-se-ha pois dizer que é iclentica a hypothese e 
que os signatarios elo primeiro projecto tem obrigação 
de aclherir ao segundo ? Não por certo ? 

Como se pócle censurar os liberaes que negão o seu 
voto ao imposto, que pócle ser considerado uma clesnecessi-
clacle, em face elo systema elo projecto? ( Apoiaclos, não 
ap oiaclos e c~ partes). 

Se este paiz, diz o orador, fôsse regido por normas 
verdadeiramente parlamentares ; se aos trl.umphaclores 
das icléas fôsse claclo tambem a clirecção governamental, 
certamente que quem devia ter organizado o gabinete era 
o seu amigo, deputado pelo 17° clistricto ela província ele 
niinas. (Apa?"tes). S. Ex. a isso tem direito, porque o 
projecto ele 12 ele Maio não é mais elo que o reconheci-
mento ele que o systenm ela depreciação elo Yalor pócle 
resolver o problema. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS: -0 seu vizinho já disse 
que eu não sei saltar para cima. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA entende que correctã-
mente devia o nobre deputado vir em logar elo nobre 
presidente elo conselho para apresentar o seu projecto. 

O SR. ZAMA:- V. Ex. ha ele aceitar todas as con-
sequencias ela sua proposição. O Sr. conselheiro Dantas 
tambem devia ter sahiclo, logo que a commissão aceitou a 
icléa ele S. Ex. que devia occuparo logar deixado por elle. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA occupar-se-ha deste 
ponto. 

O Srt. ZAMA : -Se as icléas predominassem, não 
tinham os visto tanta gente ministro. Só agora é que 
V. Ex. descobre os defeitos elo parlamentarismo. 

o SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz: se o nobre depu-
tado refere-se a mim ... 

O SR. ZAMA:- Não, Sr.: e se alguem nesta camara 
conquistou o logar ele ministro, foi V. Ex. (Apoiados)o 
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Rendo e;;;ta homenagem á sua intelligencia. (Hu otttros 
apctrtes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA, proseguinclo, declara 
que o governo procurou uni molde para a solução elo pro-
blema, inteiramente contrario nesta parte, aos elo ante-
cedente. · 

O projecto de 15 ele . Julho e o ele 12 ele l\iaio têm 
niuita af:finiclade, pócle-se dizer que são co-irm~ws, e por 
este motivo declarou o oraüor que este ultimo proj ecto é 
mais adiantado sob o ponto de vista da abolição. 

O SR. VALLADARES :-E, no entanto, V. Ex. faz 
opposição . 

SR. CANDIDO DE OLIVEIRA, continuando, diz que o 
projecto de 12 de Maio aceitou a depreciação do valor 
mais forte, mais energico, mais efficaz do qhe o projecto 
ele 15 ele J ulho. 

O orador entende que se é exacto , como af:firmou o 
nobre presidente elo conselho com sua isenção e franqueza, 
se é exacto que estes simples factores resolvem o problema 
em poucos a,nnos, S . Ex. como estadista e sobre tudo como 
1~ünistro ela fa,zencla, não t inha o direito ele vir pedir ao 
parlamento a decretação ele impostos acldicionaes. Est e é 
o ponto que orador pretende demonstrar a toda a luz: 

O SR. ZAMA:-A justificação está em duas palavras: 
é o desejo ele diminuir o prazo. 

O SR. JoAQUIM NABUCO:- Dinheiro para pagar es-
cravos estafados . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA chama a attenção dos 
seus collegas para o facto seguinte: trata-se da decretação· 
ele impostos. 

O· orador entende que o representante da nação, que 
aqui vem advogar o interesse elos contripuintes, tem o 
rigoroso dever ele levantar-se con.tra e~sa coneessão ele 
impostos; quando ella. é SUJ?erfl.ua~ . quando é prescindível 
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-e por outra fórma se consegue a realização ele unm re-
forma. 

Entende que o acto mais seria elos parlamentos é a 
decretação de impostos. O representante ela nn,çi:w, do 
contdbuinte só tem o direito ele clá-los, quamlo a força 
elas circumstancias, as necessidades publicas, o estado üo 
thesonro são ele tal natureza que imperiosamente reclamão 
.a sua votação . 

Mas, no estado actual elo paiz, o orador entende que 
a votação -deste imposto aclüicional é não só uma super-
fluidade para o fim que se tem em vista, como um crime 
ele leso patriotismo. E' uma desnecessidade, uma super-
fluidade, porq,le a emancipação pócle fazer-se sem per-
turbação ela ordem p\1blica, sem perturbação elo trabalho, 
sem alteração elo regimen economico, simplesmente pela 
depreciação elo valor. O oraclor não falla argumentmiclo 
simplesmente com os claclos formulaüos pelo Sr. presi-
dente elo conselho, falla, tendo em consideração o es-
tado economico e a opinião elo paiz externacla pelos 
meios que pó de, pela imprensa e pelas deputações. 

Acredita que o Sr. presidente elo conselho en-
gana-se, supponclo q\1e o que a lavoura quer é o paga. 
menta em dinheiro pelo escravo que lhe é tirado ; o Sr. 
presidente do conselho discute, sob o falso supposto de 
que a inclemnização elo braço elo escravo mediante a 
·Concessão ele títulos de divida e mediante numeraria é 
bastante para ·satisfazer as reclamações e exigencias ela 
lavoui·a. 

Não i os proprietarios ele escravos agrícolas o que 
·querem é o instrumento do trabalho i o que elles clesejão 
é um certo período ele paz, ele tranquilliclacle, ele segu-
rança e garantia durante o qual possão preparar-se para 
o, novo systema, que se inicia elo trabalho livre i o que 
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desejão é não serem ele um dia para outro, repentina-
mente, bruscamente, privados ele seus actua,es instru-
mentos de trabalho, sem terem cogitado ela substituição, 
sem terem cuiclaüo em tempo ele prover-se ele outros 
meios, de que possão valer-se para o desenvolvimento da 
sua lavoura. 

Os preços, os valores do escravo, pouco importão ao 
proprietario agrícola. rran to faz-lhe receber pelo seu in-
strumento ele trabalho a quantia de 1: 000';/P em dinheiro 
como uma menor; o que elle quer antes ele t udo, a sua as-
piração é ter instrumento ele trabalho durante certo pe-
ríodo. (Apartes). 

Ora, aquillo que o nobre deputado pelo 5° clistricto elo 
Rio ele Janeiro dizia que contentava os fazendeiros ; aquillo 
que os representantes de Campos c1izião que se obtem e 
consegue com medidas tendentes a garantir a propriecl~Lde 

se~·vil durante os ultimos annos ela sua duração no paiz ; 
t udo isto consegue-se com a depreciação do valor, em 
escala maior ou menor. Esta üepreciação elo valor é a 
manutenção üo statu quo durante algum tempo; esta 
depreciação elo valor importa para a lavoura a certeza ele 
que ella vai ter seus instrumentos üe trabalho durante 
um periodo maior ou menor, mas sempre durante um 
perioclo bastante para dar-lhe meios ele prover a sua 
substituição. (Apcwtes). 

Sendo assim, é evidente, a n~w poder ser contesta:do, 
que a depreciação do valor, importando o prazo, importa 
tambem a manutenção do trabalho servil durante certo 
periodo, e, consequentemente, tranquillamente,com paz, 
sem pertnrbaç~w notavel no nosso movimento economico, 
ella leva ao fim ela solnç~w elo problema. 

Nestas condições, como pó ele o governo lançar mão 
de impostos, quando estes ~ã::> surpedluos, quando são 
incompatíveis com o seu proprio syst ema ? 
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Eis, ao vêr elo oraüor, demonstrada a primeira 
lJarte elo seu enunciado : no systema elo nobre presi-
dente elo conselho, a emancipação pócle ser feita sem 
indemnização. 

Esta idéa não é nova, e, ha muitos annos, um üis-
tiilcto bntzileiro a indicou, na occasião em que se come-
çava a cogitar deste temeroso problema. 

Em um numero elo Jo?'nal dos Economistas, de 186 7, 
um ill ustre ex-membro desta .camara, o Sr. Escragnolle 
'raunay, fez publicar um artigo, em que, mostrando os 
pontos ele cli:fferenciação entre a emancipação dos escravos 
no Brazil e nas colonias inglezas: ·hespanholas e outras, 
concluio que a emancipaçtío no Brazil devia ter fórma 
diversa ela que teve no estrangeiro, onde se tinha ope-
rado em regra meüiante indemnização ; e que a fixação üe 
prazo ou, antes, a dewedaç~w elo valor até um período 
razoavel, era por si só bastante para a solução do problema. 

Tal artigo faz honra ao illnstre homem ele letras que 
o escreveu e tem a sua confirmação no systema co-
gitado pelo nobre representante da provinda ele Minas. 
'ral systema é hoje inclicaclo ao parlamento pelo Sr . pre-
sidente elo conselho. 

J ulga, portanto, ter demonstrado á sacieclade que, 
sem perturbação ela ordem economica e do trabalho, pó-
ele-se conseguir a emancipação elos escravos, sem eles-
pender o Estado indemnização alguma. 

Se, porém, é superfl.uo e clesnecessario o imposto, e por 
isso mesmo deve ser ÚL limine rejeitado, esse imposto, ·nas 
circumstancias actuaes elo nosso paiz, não podia ser pedido 
ao parlamento, e muito menos póde ser convertido pelo 
Sr. ministro ela fazenda em ponto ele confiança ministerial. 

O Sr. presidente do conselho foi o mesmo que leu a 
proposta elo governo para o exercício de 1886-1887, na 
qual dá noticia do estado actual elos cofres publicas, e em 
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que denuncia, ele um lado, decrescimento de renclás 
(apoiaclos), e, de outro o~ deficit permanente, que é nosso 
regimen economico, que é facto commum da nossa vida 
financeira. (Apo-iados). 

E' S. Ex. mesmo, são tollos os seus antecessores que 
lembrão-nos que, para clebellar-se esse deficit, são neces- . 
sarios não mais os recursos orclinarios da nossa viela finan-
ceira, não mais as pequenas reducções, que uma economia 
organizadora póde dar, mas a clecretáção ele diversos 
impostos. Pelos calculos a que se procedeu no thesouro não 
menos de 6 . 000: 0001/l de impostos novos devem ser votados 
pelo parlamento para acudir ao deficit. 

Ora, como é possível que um paiz pobre, que atra-
vessa uma crise financeira medonha (c6poiados), que está 
ainda mais ameaçaüo da temorosà crise ela evohlç~w elo 
trabalho, possa, ao lado ele 6: 0001)\ de impostos, para as 
suas despezas ordinarias, votar ao mesmo tempo os 5°/0 

aclclicionaes, que hão üe elevar-se á 5.000:0001/l, isto é, 
votar permanentemente ~cerca de 11 .000: 000@ além da 
somma actual ? (Apoic6dos e apw-tes . O Sr. presidente 
reclc6ina cdtenç:Io). 

Onde buscar novos impostos pa~·a fazer fc1,ce a este 
quadro contristaclor? (Apartes). P aiz novo, paiz pobre, em 
que as fontes ele tributação são r eduzidas, em que poucos 
novos tributos podem ser decretct,los, e esses mesmos ele 
pequeno resultado, só a modificaç~w el os actuaes, só a sua 
elevação é que p ócle satisfazer a exigencias do thesonro. 

Sendo assim, nào comprehencle como, a lado ela 
clecretaçào ele taes taxas para a ; clespezas or clinarias, se 
possão votar parallelamente outras para a emancipaçào. 
Não é possível. Empraz~t os nobres deputados para 
uma discussão opportuna . !Se o paiz puder sobrecarregar-
se ainda com acldicionaes para as clespezas elo orça-
mento, é cleier rigoro5o da camara vota-los. Mas o que 
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não se póde votar, o que n~w se deve votar são novos 
impostos para reforço elo fundo ele emancipação, quando 
essa emancipação se póde fazer por outra fórma e sem 
esses onns . Eis a razão por que nega o seu voto á par te re-
ferente aos aclclicionaes. 

Nega esse voto, porque nem o paiz comporta tão 
. elevada elasticidade do systema ele tributação, nem ella 
é necessaria: antes é uma super:fiuidacle, e a camara não 
tem o direito de super:fiuament·e dar dinheiro elo contri-
buinte ao governo. 

Mas, se ainda o paiz pudesse comportar tão elevada 
tributação ; se ainda não fôsse um desperdício a decreta-
ção de impostos, o orador votaria contra elles por cansa elo 
destino, que lhes dão o projecto e a emenda substi-
tutiva. 

O nobre presidente elo conselho n~w pede os im-
postos sómente para a libertação immediata dos escravos, 
reforçando o fundo de emancipação. O plano que sua 
S. Ex. adoptou é complicado. · 

O fundo de emancipação . vai ser tríplice ; é o fundo 
antigo com os impostos actuaes, applicanclo-se ás classes 
co mpencliaclas na legislação vigente ; é um 2° fundo , 
tirado da terça parte dos acldicionaes, applicando-se á 
libertação dos escravos mais velhos; é o 3° fundo desti-
nado á emissão de títulos, tendo por fini auxiliar a 
lavoura na substituiçfw do trabalho escravo pelo trabalho 

livre : e ha finalmente uma 4a verba, que não é propria-
mente fundo ele emancipação, que está incliviclamente com-· 
pencliada neste artigo, e que destina-se a auxiliar a im-
migração, por um methodo originalismo, que daqui ha 
pouco examinará. 

Se fôsse o simples reforço elo fundo ele emancipação, 
poderia talvez ser concedido, porque nesse caso teria por 
fim apressar-se a emancipação. 
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Mas não. A concessão desta quota elo imposto para a 
organização do trabalho é simplesmente preito a. uma 
utopia do nobre presidente do conselho. S. Ex. acredita 
que a organização elo trabalho consiste naquelle socia-
lismo elo Estad.o, compendiado no art. 2° do projecto. 
S. Ex. pensa que, dando á lavoura títulos ao portador, 
permittindo que ella liberte os seus escravos com obri-
gação de serviços . por cinco annos, terá resolvido este 
grande problema. 

O SR. JoAQUIM NABuco :-Títulos que não consti-
tuem divida séria do Estado. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz ·que, se porven-
tura o projecto de 12 ele Maio fôr convertido em lei, o 
nobre presidente do conselho reconhecerá em breve que é 
uma utopia o que S. Ex. considera essencial á resolução 
do problema da substituição do trabalho. 

(Trocão-se a1Jartes entre os Srs. Bezamat e JoaqHirn 
Nc~b1~co. O Sr. presidente reclame~ a attenção). 

O SR. ANTONIO BEZERRA:- Vamos ouvir o orador 
que está combatendo o projecto de 15 de Julho. · 

O SR. MoREIRA DE BARROS : -E brilhantemente. 
O SR. JoÃo PEN"mo: -Está cantando a palinodia . 
O SR. CANDIDO DE OLIVEUlA cliz que tanto melhor 

para SS. Exs. 
Considera esta parte elo projecto uma vercbcleira 

utopia; e, se o nobre presidente do conselho suppõe obter 
resultados com a concessão ele títulos e com a libertação, 
mediante prestação de serviços, será desilludiclo, taes 
recursos sãó illusorios, não resolvem o problema nem 
produziráõ o trabalho livre. 

S. Ex. estudou economia política. Espírito illus-
trado1 acompanhando o desenvolvimento da sciencia, eleve 
saber que a substituição elo trabalho, nas condições 
de que trata o projecto e que se procura alcançar por 
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meios improprios, não se opera senão sob a influencia 
üas leis economicas, permanentes e inevitaveis. 

Não lia cluas economias políticas, e os phenomenos 
economicos não actuão conforme a vontade ele quem quer 
que seja. 

O trabalho livre não substituirá o trabalho escravo 
mediante o auxilio artificial ele que cog-ita o projecto, 
nem mediante o socialismo, que se quer enxertar nas 
nossas leis ; mas sob a grande reg-ra ela offerta e ela 
procura. 

O SR. ~IA.c-DowELL :- _-\.. substituição, a transfor-
mação, não. 

O SR. CA~DIDO DE OLIVEIRA pergunta : persuade-se, 
porventura, o nobre presidente do conselho ... 

O· SR. PADUA FLEURY :-Persuade-se com Stuart 
lVIill. 

O Sn.. CANDIDO DE OLIVEIRA ... que, só porque no 
texto ela lei se consagra que o liberto eleve trabalhar 
durante cinco annos em proveito elo ex-senhor, este tra-
balho se fará? (Apcwtes) . 

. Os factos protestão contra tal supposição ; a Jris-
toria economica elo paiz e ela sua viela industrial esti~ • mostrando que, na maioria elos casos, o liberto não presta 
serviço ao ex-senhor, nem mediante salario ou outra 
qualquer condição. 

Ainda hoje o seu illustre amigo, representante elo 
5° districto ele Minas, cujos dotes intellectuaes ha muito 
tempo o orador aprecia, o nobre deputado Sr. Vallaclares, 
offereceu a Camara a prova ele que será o phalansterio 
lembrado no projecto ào Governo. 

S . Ex. trouxe aqui um requerimento que refere-se 
exactamente a um facto quasi iclentico a esse ele que 
cogita o Sr. presidente elo conselho . 

Uma fazendeira libertou grande numero de escravos 
8 
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na província do Rio ele Janeiro, todos os seus escravos. 
Deu-lhes terra para cultivar, deu-lhes lavouras feitas, 
impoz-lhes a condição de ahi trabalharem durante certo 
tempo, e confiou a direcção desses escravos a uma insti-
tuição de beneficencia, á casa de caridade da Parahyba. 
Pois bem, esses ex-escravos, que tinhão todas as commodi· 
clades, que podião ele um dia para outro constituir-se em 
pequenos proprietarios, vivendo livremente, sem nenhuma 
coacção, não quizerão usar do beneficio, e andão á men-
digar pelos povoados, abandonando as terras que lhe 
fôrão doadas. Se isto aconteceu 'em relação aos ex-escravos, 
qu_e não tinhão nenhum onus, que só tinhão regalias e 
vantagens a colher, o que não succederá com os - es-
cravos, que o Sr. presidente elo conselho quer associar 
aos ex-senhores, obrig·anclo-os a trabalho durante cinco 
annos? 

O SR. MoREIRA DE BARRos :- Os senhores não li-
bertaráõ. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA declara que opportuna-
mente tomará em conta- o aparte elo nobre deputado, que 
é contra o gabinete que apoia. 

O que não acontecer~~ a estes escravos que adqui-
rirem a sua libercla~le neste período ele mutação do 
regimen do trabalho, que adquirirem a sua liberdade 
ante os sons ela propaganda abolicionista, e que sabem 
que os altos poderes elo Estado uniformemente trabalhão 
para a sua libertação ? Serão sempre máos auxiliares 
do proprietario, serão o seu tormento . l\'[as o orador 
quer admittir que o governo acautele este estado jurídico, 
que tome providencias a respeito ; quaes serão estas pro-
videncias? 

Só poderão ser estas já conhecidas das leis de 
locação t1e serviços, isto é, a ímposição de penas pe-
cuniarias ou a prisão. A primeira não pó ele ser applicada, 
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porque o escravo nada tem; e a pena ele prisão, afastando 
o trabalhador ela lavoura, dá. um effeito negativo ao 
projecto do nobre presidente elo conselho. Entende, 
conseguintemente, que é uma utopia, que é uma illusão 
acreditar o nobre presidente üo conselho que dessa arte 
resolverá o problema do trabalho livre. 

Refere-se ao aparte elo nobre deputado por S . Paulo, 
um elos principaes baluartes elo gabinete nesta casa, e que 
disse não ser obrigatorio este regimen, e que os senhores 
só o quereráõ, na proporção elos seus interesses e conve-
niencias. ~ 

Se é assim, está lançaüa a conclemnação sobre a poli~ 
t ica elo nobre presidente ·do conselho, porque S . Ex. não 
tem o direito de vir fazer questão de confiança na camara 
üos deputados ele uma medida ele cuja efficacia cluvidão os 
seus proprios amigos. Se esta acceitação é volunt:;1.ria, se 
ella fica ao arbítrio elos interessados, o que acontece é que 
o Sr. presiclente üo conselho veio fazer questão ele gabi-
nete ele um ponto elo projecto, ele cujas vantagens elle 
mesmo não pó ele estar convencido . 

· E no entanto S. Ex. declara que esta é a mais 
bella parte ela sua obra, isto é, a mais bella parte de sua 
obra aquella: em que os seus amigos levantão tantas du-
vidas ! ! ! ( Apa1'tes) . 

Dizia o orador que as leis economicas são que regulão 
o systema do trabalho. Desde o momento em que o tra· 
balhador fôr obrigado a procurar o trabalho para viver, o 
problema está resolvido: esta é que é a verdade, é o que 
se I).ota em todos os paizes. 

Emquanto nós tivermos a abundancia elos meios de 
viela, ele que clispoem os proletarios ; emquanto neste paiz 
ninguem morrer á fome ; emquanto a vida nomacla fôr 
bastante para muitos ele nossos compatriotas ; não serão 
leis artificiaes, não será o socialismo do Estado, não serão 
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os auxílios ú lavoura, que poderão alterar os factores da;, 
nossas relações economicas. (Apm·tes). 

O nobre presidente elo conselho muita,s vezes tem 
üito nesta camara: « Eu não quero a desorganização, o 
meu projecto não mira só a libertação ; quer igualmente 
substituir o trabülho servil pelo livre; ajlresentai-me outro 
que o substitua, que cogite do trabalho, e eu o aceitarei. 
Até hoje nenhum projecto ainda cogitou desta questão. » 

O nobre presidente elo conselho, com certeza, não 
refiectio bastante ou não quiz)êr com attenção o projecto 
de 15 ele J ulho. 

Lú estão mecliüas, ElXclama o oraüor, que, atenüo-se 
ao meio economico, que sobre nós ha de influir fatalmente, 
revelão que o gabinete 6 de Julho cogitou da questão do 
trabalho e tomou para isso providencias . Ahi firmão-se 
princípios para a locação dos serviços; ha princípios 
relativamente á organização de colonias agrícolas com 
regimen militar; ha tambem disposições, aliás t rasladadas 
para o projecto de 12 ele :Maio, obrigando o liberto ao 
domicilio forçado ele seu senhor: durante um certo nu-
mero de annos. (A.pcwtes). 

O projecto em discussão , considerado ctinda sob 
outras faces , tem graves defeitos. Disse o illustre minis-
tro que o pensamento, que domina o governo na concessão 
ele títulos, é auxiliar a lavoura, é g·arantir-lhe meios 
ele fazer acquisição de instrumentos ele trabalho, outros 
que nào simplesmente os ex-escravos, e para este fim 
se lhe concede metade elo valor do escravo, além dos 
serviço!l cleviüos por este durante cinco annos. 

Note-se bem: os valores já sào rec1uzit1os pela tabella; 
são a média ou menos do que a média dos preços actuaes _ 
em diversas províncias; mas depreciando-se o valor an-
nuaJmente, como se faz, na razão de 6 "lo ou mais, o qué 
acontece? E' que os auxílios tornar-se-hão nullos orr 
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negativos de anno em anno, isto é, ser~w absolutamente 
de nenhum valor quando mais aguda se achar a crise Üi\-

solução elo t rabalho. 
No 9" e 10" anuo da execuçi:"w da lei, a deprecia\ÜO 

terá recluzillo o valor elo escravo em 60 "/o, isto é, o 
fazendeiro que quizer libertar o seu escravo nessa occasião, 
terá ele receber uma quant ia inteiramente inef:ficaz pai:a a 
obtenção de um qualquer colono . 

P assa o orador a considerar a questáo sob outro 
aspecto, isto é, attenclenclo-se aos effeitos ema.ncipadores 
do proj ecto. 

O fazendeiro pál1e usufruir us serviços dos seus. 
escravos, ainda cinco annos depois <la sua emancipação. 
Quem tiver 200 escravos, por exemplo, pócle conserva-los 
comsigo até ao 9'' ou 10" anno ela execução da lei. Quando 
estivei' prestes a extinguir-se a escravidão, declúarú a.o 
Estado que liberta os seus escravos com obrigação de 
serviço por cinco annos, r ecebendo o estipendio que lhe dá 
o Estado e tendo mais os serviços gratuitos (los escravos 
por cinco annos ainda ! ! . . . 

Deste modo vê-se 11ue o proj ectu presta-se ú conse-
quencias muito desagradaveis ; por um lado, favorece a 
má fé e a eSIJerteza, elo fazendeiro ; por outro é inconve-
nim1te para o fimque se t em vista . . . 

O SR. l\h.c-DowEL:L :-E' verdade. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA. . . porque vai dai" ú 

r emuneração no ultimo anno um valor minimo,exactamente 
quando a crise elo t rabalho torna-se mais aguda. (Apoiados). 

O SR. l\L1.c-DoWELL: - V. Ex. mande uma emenda. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA man<lará emenda a 

todos os art ig·os. 
Chama ainda a att enção da camara para as anomalias 

tia emenda substitut iva. 
A primeira é a seguinte: (lendo) 



118 DISCUR SO 

« Esta taxa será cobrada desde já, livre de despezas 
de P.rrecaclação, e annualmente inscripta no orçamento da 
receita., apresentado á assembléa geral legislativa pelo 
minist:·o e secretario de estado elos negocias da fazenda. 

« III. De títulos da divida publica emitticlos a 5 "/o, 
com amortização annual de 1/2 "fo, sendo os juros e a 
amortiza.ção pagos pela referida taxa ele 5 "/o· 

« § 2. o A taxa addicional será arrecaclada aincla de-
pois da libertação de toclos os escravos e até se extinguir 
a divida proveniente da emissão elos títulos autorizados 
por esta lei. 

« § 3." O fundo ele emancipação, de que trata o n. 1 
do § 1 o deste artigo, continuará a ser applicado, ele con-
formidade ao· disposto no art. 17 do r egulamento appro-
vaclo pelo decreto n. 5135 ele 3 ele Novenbro de 1872 . 

« § 4." O prodncto da taxa acldicional será dividido 
·em tres partes iguaes : 

« A 1 a parte ser[t applicada á emancipação dos es-
cravos de maior idade, conforme o que fõr estabelecido 
em regulamento elo governo. 

« A 2" parte será applicada á libertação, por me-
tade on menos da metade ele seu valor, elos escravos de 
lavoura, cujos senhores quizerem converter em estabele-
dmentos manticlos por escravos . 

• « A 3"' parte será destinada a subvencionar a colo-
nização, tendo em vista colonos, que fôrem effectiva-
mente collocados em estabelecimentos agrícolas de qual-
.quer natureza. 

Toda esta disposição é uma abdicação das prero-
.gativas do parlamento em materia altamente delicada, 
como seja a ;decretação de impostos, e ao mesmo tempo 
importa conceder ao governo arbítrio perigoso, arbítrio 
tal, que por si só destruirá todo o effeito bene:fico, : que o 

.nobre presidente do conselho espera colher elo seu projecto. 
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A camara, representante do contribuinte, não tem o 
direito de abrir mão ela sua prerogativa em beneficio 
do governo. O imposto deve ser decretado taxativa, 
clara e positivamente pela camara, fazendo ella incidi-lo 
sobre os artigos que entenüer mais convenientes. Os ar-
tigos tributaveis já pagão duas Yezes adclicionaes e agora 
pagaráõ tere eira; mas esses atlclicionaes attingem todas 
as materias de importação. O projecto actual vai além,· 
não só faz recahir o imposto sobre a importação, como 
tambem quer que a camara dê ao govemo a faculdade 
ele supprimi-lo em certas regiões e circumscripções . 
As províncias do Rio-Grande elo Sul e l\iatto-Grosso já 
têm tarifa differencial. Razões poderosas actuá.rão no 
espírito do legislador para decretar essa ta.rifa. ~ã~ vo-
taria o orador por ella ; mas, desde que existe, o go-
,7erno será forçado a isentar a província elo Rio-Grande 
elo Sul elos adclicionaes, n~w só pela razão economica que 
presídio á decretaç~w da tarifa differencial, como para 
evitar choques políticos que j~t fôrão denunciados. 

E não é este o unico perigo üa autorização para o 
systema do nobre presidente do conselho; S. Ex. tem uma 
fé excessiva nesta parte, que declarou ser a mais bella ela 
sua obra. Supponha-se, po1;ém, que amanhã succeele a 
S. Ex. o nobre deputado pelo 11 o districto do Rio de J a-
neiro, cligM elas mais altas posições, pelo seu caracter e 
talento . (Apoiaclos). 

O nobre deputado, subindo ao governo com as opiniões 
que tem, convencido ela elesnecessiclade dos aüdicionaes e 
armado· desta faculdade, dispensaria todos os addiciona.e:s, 
isto é, nullificaria totalmente o pensamento legislativo . 

Assim vai aceitar o nobre presidente do conselho 
meios ele burlar todo o seu plano. 

O SR. ULYSSES VIANNA:- O nobre deputado nã() 
cumpriria assim a lei. 
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O SR. A~DR:I.DE FIGUEIRA :- Cumpriria perfeita-
mente. 

O SR. CA::-~nmo DE OLIVEIRA entende que ninguem 
podia tomar contas ao nobre cleputado por esse procedi-
mento. A questão não é ele mais nem menos; é ela com-
petencia que terá o governo . 

Ba, pois, ele um lado uma. medida perigosa, incon-
stitucional, attentatoria elos direitos do parlamento ; por 
outro lado, uma porta a.berta. aos governos reaccionarios, 
por exemplo, a um governo do nobre deputado pelo 11 o 

clistricto do Rio ele Janeiro, que poderia nullificar comple-
tamente o plano que tão interessante se affigm'a ao 
gabinete. 

O SR. ULYSSES VIANNA:- Quantas autoriza.ções 
temos votado para o governo alterar as tarifas ? 

O SR. C:~.Nmno DE OLIVEIRA responde que-o melhor 
é n~t() votar nenhum ; o melhor é negar esta autorização. 
Exercite o parlamento por si as suas attribuições ; não as 
delegue ; cuide mais deste~ assumptos ; as commissões 
que trabalhem melhor. 

'romará em consideração a outra ·parte tla emendê'. a 
que orador chamou originalíssima . E' o § 5° que diz : (lê) 

. « § 5. o Para desenvolver os r ecmsos empregados na 
transformação dos estabelecimentos agrícolas servidos 
por escravos em estabelecimentos livres, e para auxiliar o 
desenvolvimento da colonizaçãoagricola, poderá o goyerno 
emittir os t ítulos de que trata o n. UI elo § 1." » 

No projecto primitivo, no art. 2." o governo era 
autorizado a emitt ir títulos que, segundo o nobre presi-
dente elo conselho então dizi<1.: potlião ser considen1.clos 
notas promissorias a favor dos fazendeiros, que se sujei-
tassem ao regimen elo art . 3° ; S. Ex. declarou que não 
erão apolices propriamente ditas. 

O SR. ULYSSES VrA:\'NA : - Está enganado. 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA insiste em que isto es-
tava na parte primitiva do projecto. 

O SR. ULYSSES VIA.NNA:_:_dcí.lÍm aparte. 
( T1:ocão- se outros muitos apcwtes. O S?". lJ?·esiclente 

nela ma attençüo). 
O Sn.. CANDTDO DE OLIVEIRA observa quanto é incon-

veniente a ausencia do nobre presidente elo conselho. Se 
S. Ex. assistisse á c1iscussão, com certeza restabeleceria 
a verdade, mas o orador tem bôa memoria e lembra-se 
que S. Ex., ante um reparo seu, disse que os títulos de 
que cogita o projecto, não erã.o apolices do typo de 1827, 
mas simples títulos de divida, negociaveis, e com os quaes 
os fazendeiros poderiüo adquirir colonos e pagar aos seus 
credores. 

O SR. ULYSSES VIANNA :-O nobre presidente do 
conselho disse a V. Ex. que chamasse a esses títulos 
notas promissorias ou como quizesse. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde que, em todo o 
caso, fica patente que não süo apolices, porque estas têm 
lim regimen especial, privilegias que, se fôssem mantidos, 
inutilisariüo o plano do nobre presidente do consellw. 
(ApaYtes). 

Seja qual fôr o nome que se lhes dê, é fóra de duvida 
que são títulos negociaveis e que, segundo pensa o autor 
(1o projecto, facilitaráõ ao fazendeiro a acquisição de tra-
balhadores para a lavoura. 

O SR. ULYSSES VIANNA :- Negociaveis são todos os 
titulas de divida publica. 

O SR. CANDIDO DE OLIVER,A diz que se era máo este 
systema em relação á organização de tão detestavel sys-
tema de trabalho, inconcebi:vel é, tratando-se de auxílios 
á immigração. 

O SR. ANTONIO PRADO: - Colonização. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-E' a mesma cousa. 



122 DISCURSO 

O SR. ANTONIO PRADO :-Não ha tal. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA observa que a política 

üo nobre presidente do conselho é vacillante, modifica-se 
dia por dia. Aberta a sessão ... 

O SR. JoAQUIM NABuco :-O projecto não entrou 
ainda em discussão. 

O .Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA: - ... o nobre ministro 
da agricultura, 11os primeiros dias do seu ministerio, com 
a ordem revocatoria do pagamento de passag·ens a immi-
grantes, provocou grande descontentamento ela imprensa 
e até reclamações de alguns elos nobres deputados, actual-
mente ardentes governistas. 

Recorda-se o orador ele que, entre outros, o illustre 
representante de S. Paulo reclamou contra aquella medida. 

Depois, é certo que S. Ex. estendeu mão protectora 
ao governo, pedindo o adiamento ela emenda elos tres mil 
contos. Mas, o que era verdade, o que ficou assentado 
pelas declarações do ministro ela agricultura e do Sr. pre-
sidente do conselho, é que, em ma teria ele colonização ou de 
immigração, o regimen melhor era o ele nada fazer) o 
regimen elo finado Buarque de Macedo, isto é, receber os 
colonos, dar-lhes agasalho, mas não se i!nportar com a 
vinda clelles. 

Snrgio depois o systema ela organização elo trabalho ; 
e o nobre deputado por S. Paulo, representante ele uma 
das províncias mais importantes do Imperio, curando da 
immigração para ali e élo desenvolvimento do trabalho 
livre, aproveitou-se da franqueza do governo para servir 
á causa ele sua província . • 

S; Ex. no ensaio de transacção de que resultou essa 
emenda, levou o Sr. presidente do conselho a reflectir 
sobre a sua política em relação á immigração, obtendo clelle 
a concessão de auxilíos para a colonização e a iniciação 
de um regimen inteiramente novo e singular, isto é, o da 
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emissão de títulos ele divida publica para pagar o esta-
belecimento de colonos. 

De que modo se fará esse serviço? É o que o pro-
jecto não diz. E , em materia ele tanta ma,gnitu<le, como 

eja esta do dispendio de grande somma dos dinheiros pu-
licos, o governo vai ficar com grande arbítrio . (Apa?·-

t ). 
\ O orador regula-se por aquillo que está no proj ecto~ 

pelo\ que vai ser votado. Salvo modificações posteriores e 
que o orador desconhece, o governo fic.:t armado da auto-
ridade ele emittir títulos da divida publica para um regi-
meu novo, no qual todo o arbítrio lhe é dado. 

O SR. ANTONIO PRADO : - A camara pó de estabelecer 
as condiçõés. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA : -:- Por emquanto- 1üo 
as formulou. 

Ainda hontem, o Sr. presidente do conselho, lendo 
o trecho de um escriptÚ francez sobre a viela de lorcl 
Beaconsfielcl, ·pretendeu mostrar ao illustre deputado pelo 
.Rio de Janeiro quaes os deveres do chefe da opposição, 
isto é, que a opposição deve estar preparada para tomar 
o poder. 

O orador não quer molestar o Sr. presidente elo 
cemselho, cujas altas qualidades aprecia e venera; mas 
S. Ex. lhe permittirá dizer que os deveres de chefe de 
gabinet e são mais rigorosos. O presidente do conselho 
deve ter o seu plano assentado e não póclt~ viver ele con-
cessões cliarias, não póde deixar correr á mercê dos acon-
tecimentos o seu programma, o seu projecto . 

Infelizmente, em mais ele uma occasião outra ha sic1o 
a noção que, elo dever de chefe fio governo, t em o illustre 
estadista. E m 1881,quando se discutio a r eforma eleitoral , 
S. Ex . apresentou á camara um projecto , que hoje é lei , 
contendo no entanto bem pouco do seu primitivo esboço. 
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Foi o sena,do que fez t udo, accentuanclo na, reforma o 
typo desmarcadamente conservador, deixando do proj e,cto 
estaS:Clnas bases unicas- a severidade ele prova ele renda 
e os clistrictos ele um. O Sr. presidente elo conselho aclmittio 
as idéas as mais reaccionarias que, em materia eleitoral. 
se podia ihtrocluzir na legislação de um paiz novo. 

Esse é o segredo elo apparecimento das opposições 
conservadoras numerosas, em um paiz de profundo se1~ti-. 

mento democratico, em que as idéas liberaes trw accentna,-
damente se entranhão no espírito da população. Com o 
eleitorado que ha, o que admira é CJ.lte a nobre opposição 
conservadora não conseguisse fctzer a maioria da camara, 
para cuja composição o censo é tão elevado, que as classes 
industriaes e as profissões liberaes são quasi exduidas 
elas urnas. (Apoiados e não apoiados). 

:Mas, dizem os nobres deputados : « Votastes pela r e-
forma, não estivestes em opposição a este ministerio. » 

E' verdade que o orador votou por essa r eforma, e o 
fez porque entendia que a maior preocupaçãO elo parti elo li-
beral devia ser obter a reforma clirecta. E st a era a grande, 
conquista, CJ.Ue o partido. üevia fazer e que fez; esta é a, 
sua grande gloria e tambern o t itulo ele benemerencia do 
illustre presidente. elo conselho. Se o partido liberal tinha 
esse grande clesicleratwn, se já uma tentativa, a clG 
Sr. Sinimbú, naufragára no senado, o mesmo partido, · 
como todos os outros, como faz hoje o partido conser-
vador, tinha ele transigir . A reforma veio do senado, 
eivada de doutrinas conservadoras, mas os liberaes ela, 
camara votárão a favor clella, não só para experiencia, 
como porque a lei não é immutavel. 

Pois, porque o orador votou pela reforma de 1881, 
não tem h9je o direito, ante clnas eleições successivas, ele 
pedir-lhe retoques? 

Ni:Lo fôrão já peclidos e:;ses retoques em 1883 ? Já o 

o f 
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programma do aJarga.mento do voto não se vai infiltrando 
nas fileiras liberaes? 

Removida da tela elo debate esta. questão incandes-
cente elo elemento servil , resolvida ella ele qualquer 
moclc, porque a solução h a ele dar-se, o grande programma 
elo partido liberal será o de alargar o suffragio, ele modo · 
~ue a vontade nacional seja devidamente consultada e re-
~esen ta ela. (Apoiados e apartes) . 
•• \ E sta foi a preoccupação elo seu illustre amigo o Sr. 
111:w-tinho Campos. S. Ex. declarou que o partido liberal 
tinl~ grande necessidade ele alargar o suffragio, e agora, 
que ~ê-se que as classes conservadoras são as que inter-
vêm k solução das lutas parlamentares, ainda mais se 
accentm, esta necessidade, isto é, o paiz não póde aspi-
rar ás honras do regimen representativo, emqmi.nto não 
alargar Stl.f:ficientemente o suffragio. (Apoiados). 

Não quer de fórma alguma o suffragio universal, que 
é a garantia para todas as tyrannias e clictacluras, mas 
lla classes bastantemente habilitadas para o exercício pre-
cioso elo direito do voto, que fôrão excluídas pela lei ele 
1881, que, creanclo um eleitorado de 125.000 eleitores, 
emlogar ele augmenta-lo pelo alistamento, o vê reduzir-se 
de dia a dia porque a fonte principal elos eleitores desta 
lei erão os jurados e juizes ele paz . O numero de eleitores 
no nosso paiz tende a diminuir. (Apoiados e apartes). 

Deixando, porém, de parte este incidente, em que 
tocou para mostrar o systema de governo elo nobre presi-
dente do conselho, diz que S. Ex. vai fazendo concessões 
e modificações que afinal deturparáõ totaJmente o seu 

. plano quando convertido em acto legislativo. 
Dá ao nobre presidente do conselho o credito para a 

immigração e colonização, mas quer dar-lh'o em projecto 
que se occupe exclusivamente com o assumpto, e o mais 
conveniente é o Órçamento elo ministerio da agricultura. 
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A üiscussüo desse orçam~nto é a occasião asac1a ele 
se tratar ele tal assumpto, e se fôr preciso augmentar 
os impostos para as clespezas orclinarias elo orçamento, 
fará aquella verba parte ela clespeza orclinaria; o que 

. 11ão r:ócle permittir é esta emissão ele títulos para se fazer
1 

a colonização pelo modo estabelecido na emenda. 
Ainda ha um motivo importantíssimo que obrigaria) 

orador a negar o seu voto ao imposto. 
O imposto pecliclo pelo ministerio 6 ele Junho ,w-

tuava sobre a populaçfto contribuinte sómente emqlttlltO 
se operava a emancipaçfto, isto é, em um prazo rel~tiva

mente pequeno. Mas o que faz o nobre presidente c!o con-
selho? 

:Mantem por prazo longo, quasi secular, este imposto 
que assim pesará não só sobre a geração present e como 
sobre a geraçüo futura . Para que dar-se a esses títulos ca-

. racter permanente? 
Não é novidade alguma neste paiz, em que tudo se 

tem tentado, o regimen dos t ít ulos da divida publica para 
:pagamento ele certos serviços. 

A lei de 28 de Setembro ele 1871 tambem cogitou elos 
titulas de divida publica amortizaveis em 30 annos para 
o pagamento elos serviços dos ingenuos. Esta medida, 
:porém, foi inutil, porque os senhores dos escravos não se 
aproveitárão della; entretanto a divida duraria apenas 30 
mmos;, ao passo que o projecto actual estabelece títulos ele 
divida inteiramente iguaes a;os ela divida üo Estado, isto 
é, amortizaveis e com juro. 

Passa a considerar outra questão muito grave e im- · 
portante , que convém ficar liquiclacla por uma vez . 

Pelo que se venceu, pelo que foi votado na camara, o 
escravo que tem actualmente 60 annos não é matriculado, 
é considerado livre e apenas obrigado aos serviços ele que 
trata o paragrapho 3. o 
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O que faz o projecto aos escravos que ele futuro attin-
girem. os 60 annos? 

O que faz claquelles que, ela data üa execução da lei 
em. diante, vão assim. tocando a esse limite ? 

Chama o orador a attenção ela commissão para esta 
parte elo projecto. 

O SR. PADUA FLEURY:- Já está combinado na 
'~mmissão alterar a reclacção üe modo que fique bem 
cha. 

O SR. ULYSSES VIANNA.:-E' inutil V. Ex. insistir. 

\0 SR. Cc~ .. NmDo DE OLIVEIRA perguntava se os es-
cravo:; que, ela data ela execução ela lei em diante, fôrem 
attingnclo 60 annos de idade ficão livres, sómente, com 
obrigaç'ío ele prestarem serviços aos seus ex-senhor~s pelo 
espaço t'e 3 annos. E t'Lchanclo, no aparte elo nobre relator 
da commJSsão, a resposta affirmativa a esta sua pergunta, 
deseja quG ella fique consignada, porque é declaração im-
portantissina. Não trata üe indagar se esta declaração 
satisfaz os ei\crupulos elos ex-dissidentes, porque o ataque 
á propriedade ahi está indiscutível; o que deseja é que a 
reclacção seja clara e positiva. O nobre .relator ela com-
missão é jurisconsulto clistincto e sabe que esta questão ele 
reclacção temgrancle alcance, referindo-se a uma lei que 
vai affectar importantes interesses e. abranger uma classe 
inteira,· uma lei que joga com o mais precioso direito do 
homem. 

Toda a clareza éprecisa para evitar qualquer so-
phisma ou ele rigor ou ele benevolencia na execução ela 
lei. 

O SR. PADUA FLEURY clá um aparte. 
O SR. C.-I.NDIDO DE. OLIVEIRA pergunta por que razão, 

se o nobre deputado tem a mesma icléa, se aceita a liber-
tação dos escravos ele 60 annos actuaes e futuros com a 

·. ~ .. 
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:presta~ão de serviços, não redige . o texto nos termos 
claros e positivos do projecto de 1884? 

O SR. PADUA FLEURY:- V. Ex. é que o acha ob-
scuro. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA entende que era melhor 
dizer que os escravos que attingissem 60 annos de idade 
antes ou depois desta lei, ficarião ipso facto livres, sendo 
porém obrigados a prestar serviços aos seus ex-senhores-' 
por 3 annos. Neste caso estaria restabeleci da a cloutrü/ 
do art. 1 o elo projecto de 15 de Julho; ficará firmado o 
:principio que a lei votada este anno quer a libertação ws 
sexagenarios, como queria o projecto de 1884. O 01/ clor 
tem a palavra do honrado re1ator ela commissão. 

O que deixará á apreciação dos pósteros, elos Juizes 
competentes, são os escrupulos ela antiga dissid€llcia a 
respeito do projecto de 15 de Julho, quando agma aceita 
uma idéa, então vehementemente repellida. 

Fique, pois, consignado, que o sexagenario, quer a() 
tempo ela publicação ela lei, quer posteriormente, será livre. 

E sta declaração não visa um fim platonico puramente, 
como pretendia o nobre presidente do conselho, respon-
dendo a uma objecção do orador. 

S. Ex. <lisse: <d~lenhum escravo, depois ela execução 
da lei, attingirá a idade de 60 annos, porqae o fundo de 
emancipação, actuanclo sobre a classe dos mais velhos, li-
bertará aquelles que fôrem attinginclo a, idade ele 58 e-59 
annos. » 

As estatísticas são incompleta~ a respeito dos escra-
vos de 58, 09 e 60 annos. Não ha dados positivos que 
:permittão avaliar com exacticlão o seu numero. As ultimas 
bases fomeciclas pela repartição competente dão 22.000 
escravos, mais ou menos, com a iclàde de 59 _annos. 

Ora sendo o valor üe cada um 200~, a libertaçã()) 
deveria ser feita mediante 4.000:000:t1JOOO. 

l 
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Com o projecto actual, sómente mil contos .serão des-
tinados ao novo fundo de emancipação, representando 
uma terça parte do imposto ele 5 o/ o. Assim poderão ser 
libertados 5. 000 ou 6.000 escravos, attingiuçlo os outros a 
idade de 60 annos. (Apcwtes). A declaração feita pelo go-
verno é pois de grandes consequencias. 

Deve ficar firmado, que os escravos ele 60 annos, na 
data da lei, ou que atting irem essa idacle posterior-
mente, estão livres . -

Resta a questão da prestação ele serviços. 
Como elemento historico a este respeito, o ora<Ior 

indica a moção de confiança que foi votaua nesta camara. 
O motivo ela moção foi que o governo queria libertar os . 
sexagenarios sem indemnização pecuniaria. ( TYocüo-se 
apct?·tes). 

O governo não presta, foi o brado levantado, diz o 
orador, porque quer a libertação dos sexagenarios sem 
inclemnização pecuniaria. Veio o Sr. conselheiro Saraiva, 
o presidente do conselho acclamado pelas opposições colli-
gadas, e faz inserir no seu projecto que os sexagenarios 
presentes e futuros ficaráõ livres, obrigados apenas á 
prestação de serviços ! ! . .. 

O SR. EuFRAsro CoRREIA :-E V. Ex. por que está 
fazendo opposição? 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA vota o projecto nesta 
parte. 

A objecção sobre o statu liber, que era o grande 
terror, o espantalho da nobre opposiçfw, naturalmente 
não clesapparece. 

O SR. J. PENmo:-Desapparece completamente. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que o nobre deputado 

só affinua tal porque é extranho aos princípios de direito; 
senão teria· de convir com o orador que tanto é statn 
liber o escravo que tem a sua esperança de liberdade aos 

9 
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60 annos com a obrigação da prestação de 3 annos ele 
serviço, como o sexagenario que será liberto logo que 
attingir á tal idade. 

E' preciso arrancar mais uma illusão elo espírito elo 
nobre presidente elo conselho. S. Ex. disse que esta lei 
será a ultima, que o grande merito desta reforma será 
fazer calar a propaganda abolicionista, constituindo-se a 

· ultima palavra proferida em relação á questão. Os factos 
virão mostrar a S. Ex. qt1e ha completo engano ela sua 

. parte. Nenhum estadista, . em materia desta ordem, 
pócle ter a presumpção ele fazer a ultima lei, senão 
quando decretar a liberdade do ultimo escravo, e assim 
mesmo ainda pó de apparecer algum restaurador do an-
tigo regimen. Mas o que é verdade é que, com a inclem-
nização, fazendo pesar sobre as classes contribuintes os 
effeitos da escravidão, 11ela cobrança elo imposto, o nobre 
presidente elo conselho·levanta uma n0va propaganda, con-
tra os impostos creados, dirigida em nome ela emancipa-
ção, para a alforria de escravos alheios. 

O nobre presidente elo conselho publique amanhã a 
sua lei, dê-lhe execução, e ao mesmo tempo verá levan-
tar-se no paiz a reclamação elos contribuintes victimaclos 
pelos 5"/o aclclicionaes, e que dirão que a escravidão ainda 
continua a produzir os seus ~ffeitos máos, porque aggrava 
as fontes de proclucção. 

A bandeira do abolicionismo no futuro terá ele ser, 
por consequencia, ainda mais radical ; quererá a decre-
tação da emancipação immediata para minorar os onus 
elo contribuinte, porque, nesse regimen que se vai iniciar, 
é sem duvida nenhuma, grande iniquidade obrigar todas 
as classes do Estado a contribuir para a libertação ele 
escravos, cujos serviços fôrão usufruídos pelos proprie-
tarios. 

Esta objecção não pocl.eria ser levantada contra o 
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gabinete passado, porque o imposto actuava durante o 
processo ela emancip rução, ao passo <Jne, no projecto actual , 
actúa permanentemente, por muitos annos e com effeitos 
clemorat1os, sobre o E stado , uma vez que o systema do 
nobre presidente do conselho desfalca o fundo ele eman-
cipação com o pretendido plano elo trabalho livre e com 
esse auxilio á immigração, prestado em títulos ele divida 
elo Imperio. 

Diz o orador que por demais fatigou a attenção da 
camara (muitos não apoiados) ; mas era preciso discutir 
esse assumpto sob todas as suas fórmas . rrinha contra si 
uma grave imputação: a ele dizer-se que não podia negar 
impostos ao nobre presidente elo conselho, elle que os 
pec1io no gabinete passado; mas parece-lhe que ueixou 
demonstrado que as condições são clifferentes e q~w o 
imposto pedido por aquelle gabinete tinha outro fim, que 
não o do gabinete actual. (Apcwtes). 

Demais (e é esta a declaração que faz para mostrar 
a sua bôa fé), deve dizer que o anno de 1885 não é o de 
1884 (apoiados): as condições desta reforma são mnito 
clifferentes. Em 1884 (o orador repetirá a phrase ele que 
já se servio uma vez e que excitou reparos) o governo, 
com o seu projedo, lançou mão, por assim dizer, ele uma 
pilha, deu uma grande descarga electrica neste paiz : 
isto é innegavel. Procurou affrontar, face a face, o mais 
,temeroso dos problemas que podem agitar uma sociedade, 
trabalhada durante tres seculos pelo regimen da escra-
vidão. 

Naturalmente as classes conservadoras levantarão-se. 
O ministerio 6 ele Junho foi a victima offerecida em 
holocausto á grande itléa . E assim, apresentando o seu 
projecto, que provocou quasi um grito ele revolução da 
parte ela opposição, tinha necessiüac1e de, o mais C]_ue 
pudesse, attenuar os effeitos ela aboliç~w. Dahi a larga 
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base üa emancipação pecnniaria, qne é o ponto ele apoio 
do proj ecto . 

J.\Ias a nação pronunciou-se com uma eleição livre, 
como a mais livre que t ivemos (apoictclos e não apoiados); 
o orador ha ele proclama-lo com toda a verdaele, e a 
pi·ova disto é a nobre opposição . ( Apoiculos e ncio 
apoinclos). 

A nação fez-se ouvir e mandou á camara, em gnm-
üe maioria, part idarios ela emancipação (apoinclos e apar-
tes), excepção feita do nobre deputado pelo 11 o districto 
ela província do Rio de Ja,neiro e de poucos qne o acom-
panhão. 

Este anno, elepois de uma dissolução, depois ela agi-
tação que o problema servil levantou na sociedade, é 
bem licito considerar esta questão por outros moldes que 
não os elo gabinete 6 ele Junho, isto é, fazer-se a ema,n-
cipação sem a decretação ele impostos, sem a inclemni-
zação. 

E isso queria o nobre presielente elo conselho quanc1o, 
a primeira vez, fazendo questão fechada de parte elo pro-
jecto, declarou que, se se deixasse exclusivamente á de-
preciação do valor , a reforma estava feita . 

Sendo assim o orador e seus amigos, representantes 
do contribuinte, não t êm o direito ele dar impostos quan-
do elles são superfluos . (Apoiados). 

O Brazil, na classe elas nações contribuintes, occnpa 
• o 4 o ou o 5" logar ; porém, se se reflectir que a parte ela 

população que contribue para os o nus elo E stado é reduzi ela 
r elativamente á elos outros paizes, pócle ser dito que o 
Brazil é quem paga mais impostos em todo o mun<lo. 
(Apoiados). 

Sanclo certo que a fo rtuna publica está reduzida, que 
crises ele eliversas ordens vão actuar sobre a sociedade, 
nãb ha o direito de se votar impostos para a emancipação 
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quando ella por outm fórma possa ser feita . (Apoiados e 
a1Jartes). 

O nobre deputado pelas Ala.gôas e outros, em apartes, 
têm censurado o procedimento elo orador nesta questão, 
dando-o como incoherente e versatil. Virão no facto ele 
presta~· o seu apoio ao gabinete 21 ele. Janeiro, a confissão 
ele sentimentos escravocratas, e virão ainda, em uma recla-
mação que fez ao gabinete Lafayette em relação a aconte-
cimentos · elo Amazo1ias, a externação desses senti -
mentos. 

Primeiramente, nesta camara, ela qual faz parte ha, 
sete annos, não teve nunca occasião, a não ser depois ele 
entrar para o ministerio, ele fazer declarações sobre este 
grave problema . 

Apoiava gabinetes do seu partido, e n~w tinha ne-
cessidade alguma de vir aqui fazer praça ele amores plato-
nicos pelo abolicionismo. 

Em segundo logar, quando reclamou e peclio provi-
dencias ao gabinete Lafayette,não publica mas particular-
mente, sobre factos occorridos no Amazonas, não se 
referia á. emancipação, acto muito para louvar claquella 
nobre província; referia-se a certas desordens, a certos 
incidentes ricliculos que se clerão na occasião. 

Quando apoiou o ministei-io 21 ele J aneiro, o pro-
blema, servil ainda não estava na tela ela discussão, e 
portanto não tinha ele levantar questão alguma; porém, 
se quizesse occupar-se ele factos pessoaes, o que aliás 
sempre lhe repugna, diria aos nobres deputados que, ainda. 
em 1883, em uma carta dirigida aos eleitores ele seu clis-
tricto, carta que foi publicada, declarou que a situação 
liberal devia continuar no poder .por muito tempo·, e lhe 
estava confiada a solução ele grandes problemas entre 
os qu~es assignalava o ela extincção gradual elo ele-
mento servil. 
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O SR. VALLADAREs:-Já li um discurso abolicionista 
de V. Ex. quando era estudante. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA agradece ao nobre· 
deputado ter vindo em seu auxilio com essa recordação 
de um tempo tão grato. Sempre teve idéas abolicio-
nistas. O problema do elemento servil não podia deixar 
de o preoccupar, como preoccupa todos os brazileiros. 
Tambem o actual chefe ele gabinete disse na carnara, 
quando o Sr. Nabuco pedio urgencia para apresentar 
o seu projecto, que não cogitava elo assumpto, e, ainda 
mais, fez questão ele gabinete dessa urgencia ; depois, 
apoiou o ministerio elo Sr. J\Iartinho Campos, apoiou 
o ministerio elo Sr. Visconde ele Parana.guá, e conservou-se 
silencioso durante a situação liberal. Agora, depois elo 
programma de 6 ele Junho, depois ela agitação feita no 
paiz, em tão má hora, como dizem os nobres deputados, 
toma o governo,e apresenta um projecto, que ataca o direito 
ele propriedade nas suas bases :carcleaes, fixando-lhe o 
valor, o que, em alguns annos terá como resultado a 
abolição total ela escravidão ; entretanto ninguem nota 
contraclicções no nobre presidente elo conselho e até os que 
antes levantavão, em nome ele princípios que hoje estão 
enterrados, a opposição mais cruenta ao gabinete 6 ele 
Junho, hoje são as sentinellas avançadas elo 6 ele 1\Iaio, 
proclamão a excellencia elo seu projecto, esquecendo-se 
ele que esse proj ecto liberta os sexagenarios sem in-
clemnização pecuniaria, e deprecia o valor do escravo 
até faze-lo clesapparecer totalmente, esquecendo-se ainda 
ele que o projecto é, sob o ponto ele vista em qu e se col-
locárão, quasi uma confiscação nos seus resultados ! ! ! . .. 

Dá o seu voto ao projecto na parte relativa á. depre-
ciação ; não pócle, porém, dar na parte que augmenta os 
impostos. 

Do que o partido liberal precisa estar certo é ele que 
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-é forçosa a solução do problema servil. Isto compre-
hendem os aclversarios que hoje levantão llymnos e 

· proclamão a excellencia elo projecto elo governo . Isso re-
·conhecem os eternos antagonistas elo partido liberal, que 
até nas questões ele alto quilate político, como a eleição 
elo presidente ela camara, vierão estender mão benefica 
a.o governo. 

Mas o partido liberal eleve comprehemler mais al-
guma cousa, é que os liberaes, para fazerem reformas que 
{lêm gloria e honra ao seu partido, elevem vasa-las em 
moldes liberaes. 

O partido liberal eleve comprehender que tem uma 
respon. abilidade perante a historia e que essa responsa-
bilidade não pócle traduzir-se em um côro commum com 
·os adversarios, fazendo infiltrar em um projecto, que 
devia ser uma gTancle gloria para esta nação, as doutrinas 
reaccionarias, os sentimentos ele regresso que se encon-
trão na emenda que tem o placet da opposição conserva-
dora e que é, por assim dizer, o íris ela alliança della 
com o gabinete, para poder .contar com os seu 3 voto ·. 
(Mt6ito bem, mnito bem. O orador éjelicitaclo). 
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X 

Reforma do elemento servil 

S~SSÃO EM 1 DE AGOSTO DE 1885 

rRcsn mo elo discurso) 

O Sr. Candido de Oliveir'l cede á violencia, vindo á 
tribuna a esta hora occupar a attençilo da camara com 
um assumpto da transcenclenci::t do que se discute. 

E' preciso, antes ele t udo, pôr em evidencia e denun-
ciar á nação os factos que se estilo passando actualmente. 

Sob a proposiç~w do Sr. presidente, resolveu-se pro-
xogar a sessão cliaria por mais duas horas. Certamente, 
quando a camara deliberou esta prorogação contra a clis-
posic,:~tO expressa elo regimento (apoiaclos), contra os pre~ 
cedentes firmados na sessão anterior , certamente, quando 
ella ~omou esta deliberac,:ão, tinha em vista fazer da c1is-
cussã9 do projecto do elemento servil uma cousa séria . 
De outra maneira, o orador nã.o póde comprehender este 
açoclamento, esta precipitac,:ilo para a discussão e analyse 
do mais grave, elo mais importante assumpto que possa 
actualmente interessar o paiz. S . Ex., depois ele ter pro-
posto a pro1~ogação da hora e de te-la obtido da camara, 
foi no entanto o primeiro que hoje revoltou-se contra essa 
deliberação, consentindo, com expressa violação do r egi-
mento, com completa falta ele seus deveres, que um depu-
tado gastasse mais de hora e meia fallanclo, sem haver 
materia alguma em dis;;.ussão . Não comprehende que se 
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e-xerção estes actos ele violencia, sem a energia precisa, 
para leva-los a todas as suas leg-itimas consequencias. 

O SR. PRESIDENTE :-V. Ex. ouvio-me advertir o 
orador por mais ele uma vez. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que não ba tavão 
as aclvertencias, e que S. Ex., que quer obrigar os mem-
bros elo partido liberal, que não est~w contentes com o 
ministerio, a ili 'Cutir em hora tão adiantada, tinha no 
regimento disposições para conter o deputado na linha 
elos seus deveres, e era obrigado a lançar mão destas 
dispo ições, porque foi S. Ex. quem propoz a pro-
rogação ela. sessão . Entretanto, consumiq-se assim uma 
grande parte do dia de hoje nessa discussão sem materia 
determinada e só, tardiamente, ás cinco horas, quanclo 
todos os espíritos estão abatidos, é que se_ vem dar ao 
orador da opposição, prostrado pela fadiga, a palavra, 
para esgotar-se esterilmente em um inutil debate. 

Ainda. mais, o Sr . presi<lente elo conselho, que faz 
desta reforma o seu programma, que faz clella a base ele 
sua. política, a razão de sua presença no poder, deixa 
inclifferente os dias succeclerem-se nn após os outros, não 
vem assistir ao debate, nã.o vem responder a nenhum elos 
orac1ore3, e só é trazido aqui quando é clirectamente pro-
vocado por algum deputado, no exercício ela poderosa 
regalia ela interpellação ! ! .. . 

Será serio este espectacnlo que a camara presencia? 
E' possível que aqnelles, que se aclornavão com o titulo 
pomposo ele regeneraclores elo systema parlamentar, tenhão 
tanto esquecido as normas mais co mesinhas deste regimen, 
que deixem correr assim em abandono o projecto, que con-
centra toda a política elo gabinete? Nem o nobre presi-
dente do conselho, nem o Sr. ministro ela agricultura, por 
cuja pa ta clirectamense devia correr esta discussão, 
achão-se presentes. Apenas, para mostrar que o governo 
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vive, mas com certeza não para dirigir a campanha, O· 

nobre ministro ela guerra está sentado á mesa ela pr esi-
clencia, talvez escrevendo cartas aos seus eleitores ... 

O SR. CAMARGO (minist1·o ela guerra):-Os meus 
collegas sahirão por exigencia elo serviço publico, e eu 
aqui fiquei. 

O Sn,. CANDIDO DE OLIVEIRA r esponde que, se havia . 
essa exigencia ele serviço publico, corria-lhes o dever ele 
mandar pedir o adiamento ela discussão ( opoiaclos), e1 a 
obrigação sua dar parte disso <:t camara, sendo aliás certo 
que não ha serviço publico mais relevante, nem obri-
g·ação mais rigorosa para. o gabinete elo que vir á camara 
acompanhar a c1iscussào do projecto, que é a politica do 
mesmo gabinete. (Apoiados). 

O orador podia comprehender esta attitucle elo nobre 
presidente elo conselho e de seus collegas, podia atte-
nua-la, se porventura prevalecesse aquelle enunciado, 
que a camara testemunhou, em uma elas raras occasiões 
em que o illustre chefe do gabinete dignou-se aqui com-
parecer e assistir ao debate. S. Ex., com a fé evang·elica 
dos crentes, disse entã.o :- « Este projecto ha de ser 
convertido em lei; jtt é lei, disto nunca duvidei.» 

Mas o nobre presidente do conselho hoje jit deve 
estar certo de que enganou-se, porque elle ha ele levar ao 
Senado ni:w o projecto que S. Ex. foi·mulou e mandou 
apresentar na camara,, mas aquelle que talhou-lhe, que 
preparou-lhe a opposição conservadora, convertida hoje 
na mais declicada phalange ministerial. 

Deve-se dizer alto e sem rebuço, para salvar os 
brios do partido liberal, que a reforma que vai ser con-
vertida em lei, sob os auspícios e pa,trocinio elo partido 
conservador, não é, não póde ser a reforma que quer o 
partido liberal, (apoiados) : esta reforma passou a ser 
puro acto ela iniciativa rJa opposição, que hoje serve-se elo 
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.govei'no para tirar ele üiante ele si este embaraço, este 
t ropeço,com que uã.o quer encontrar-se nos dias ela respon-
sabilidade elo governo. 

O honrado presidente elo conselho (o oraüor n~w dirá 
que, com ingenuidade; é incapaz ele molestar S. Ex. por 
qualquer fórma), declarou que o seu projecto ha ele ser 
lei, que ha ele vingar nas 'camaras como a ultima palavra 
legislativa. Isto dizia, referindo-se ao plano primitivo. 

No entanto esse plano já foi sacrificado, não sabe 
o orador se a compromisso ou a accônlo, ou a conchavo, 
ou a qualquer estipulação que, em direito, outro nome 
tenha. Consigna apenas o facto . O projecto ele S. Ex. 
já üesapparecen, e o que existe é uma pura concessão ás 
forças conservadoras, que srw hoje o baluarte poderoso do 
governo; o que hoje existe é uma conclescenclencia para com 
aquelles que, afastando-se ela norma ele conclncta e ela 
.coherencia que, com tanto patriotismo, sustenta o illustre 
representante elo 11" districto üo 'Rio de Janeiro, vem 
hoj e dar ao governo os seus votos e apoio, para desemba-
raçarem-se ele uma reforma que se lhes afigura como mais 
um obstaculo á sua entrada para o poder. ... 

Não quer, á hora em que está fallanclo, estudar esta 
attitucle ela illustre opposição conservadora ; não quer 
pergtmtar-lhe se- é legitima a situação ele um partido 
qtte, dispondo ele quasi metade ela camara, procura evitar 
as difficuldacles elo governo e não ousa, por si, directa-
mente, promover a solução elo temeroso problema ; não 
inquirirá se é digno ele aspirar ao poder este partido, que 
não tem a coragem ele affrontar taes difficuldacles; con-
stata apenas o facto . 

A situação é liberal, o governo falla em nome desse 
partido, mas de todos os gabinetes que se têm succediclo 
nesta casa, de todos que têm vindo aqui apresentar o 
seu programma, nenhum sulcou tão fundo a divisão elo 
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partido, como fez o ga,binete actn<1l (apoiados enão apoia-
dos), nenhum teve contra si hoste tão numerosa ·e ardente 
do seu proprio partido como este ministerio 6 de Maio . 
. (Apoiados e nüo apoiados) . · 

Qmü a razão da situação anomala em que nos acha-
Jnos ? De um lado o ministerio sem maioria em seu par-
tido (apoiados e não apoiados), tendo apenas os votos ou 
dos intimamente dec1icados, ou dos t íbios, que não se 
levantão contm governo nenhum (apoiados e não apoiados), 
e, üe 0ntro lat1o, essa, conc1escendencia, esse ~tpoio elevado 
nté <10 voto polít ico, que lhe presta o part ido conservador, 
que sempre, nas épocas anteriores, em todas as votações 
politiclts, votára compacto contra os gabinetes libe.raes .... 

O Sr. pl'esidente c1o conselho apresenton~se na ca-
mnra a principio como nm mero referendatario da opinião 
do parlamento e de nenlmm ponto cardial do projecto fazia. · 
quest~w; mas (1aJli a pouco, ante as manifestações oppo-
sicionistas, buscou (luas partes de seu projecto e fez dellas 
o centro de na politica, o nolr mr tan uerr:: !lo programma 
ministerial . 

Surgiu, porém, a imlicaç~w do nobre deputado 
por S. Paulo. E lle aqui expôz as objecções que o levaviio 
.a repellir o imposto e aceitar a disposição primitiva, 
formulou as s nas idéas e t eve a grande vantagem de as vê r 

·proclamadas como melhor es do qne as do ]WOjecto , mesmo 
na parte repnt~t(1a essencial. 

E' certo que as emendas Jignr~Lo como formuladas 
pelo Sr. presic1ente relator (1fL commissào, mas em todas 
ellas brilha salientemente e sem restricções o nome elo 
Sr. Antonio Prar1o. 

O SR . .TnAQCIM NABuco : -Apoiado, foi quem ganhou 
na corrida . 

O SR. CANDIDO DE O LIVEIRA : - Por que essas modi-
ficações tão m pidas, por que essfLs evoluções, que t anto 
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vierão precipitar os acontecimentos e desnaturar comple-
tamente a obra elo Sr. presidente elo conselho, que, em 
logar ele sig-nificar hoje um preito rendido á gTanele cansa 
ela emancipação, póde-se dizer que é uma confiss~w de 
vassallagem ao principio do escravagismo? (Apoiados). 

As ieléas introduzidas no projecto, sob a influencia, 
elo novo leacle1' conservador, constituem uma verdadeira re-
acçãQ contra o systema elo mesmo projecto e significão um 
esplencliclo triumpho elas classes conservacloi'as, mais inte-
ressadas na permanencia ela escravidão. E' facil a de-
monstração. Tínhamos no projecto o imposto ele 5 ",'0 , 

destinado a reforçar o -fundo de emancipação, a pagar os 
juros de emissão elos títulos e a alforriar os escravos mai;:; 
velhos. Foi em virtude dessa disposição que o Sr. presi-
dente elo conselho declarou ao orador que os escravos <le 
58 e 5.9 annos nào chegarião aos 60, porque lú estava 
uma parte desse imposto actnando sobre elles e fttcultanüo-
lhes a alfonia. 

O SR. JOAQUIM NABuco : - Elle não conhece o meca-
nismo elo seu proj ecto. 

' ' 

O SR. CAND:iDo DE OLIVEIRA :- Pob essa medicltt, 
que era um preito á icléa abolicionista, foi exactamente 
a que provocou maiores r eparos ela phalange conserva-
dora governista e é a que foi emendada no intuito ele se 
tranquillizar os níeticnlosos . E' assim que, da somma do 
imposto, é hoje applicada apenas a terça parte á alforria 
(los escxavos de 55 até 60 annos. Essa é a mais· notavel 
concessão alcançada, pelo honrado representante ele S. 
Paulo, interprete. desta grande mole conservadora que 
embotou as laminas opposicionistas para converte-las em 
broqueis ministeriaes. 

Mas o espírito do conservatorismo ainda ni:w esta v a 
satisfeito e novos cerceamentos fizerão-se necessarios. 

Refere-se á emen(lrt que foi apresentada ao art. 
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emenda, que não é mais que um novo triumpho do illustre 
representante ela província ele S. Paulo, que vio assim 
aceito pelo governo, em sua quasi totaliclacle, ~plano que 
formulou no seio ela commissão especial. 

O governo, no projecto primitivo, e a commissão, 
examinando e estudando esse proj ecto, acloptárão como 
base para a depreciação elo valor do escravo a quota ele 
6 "lo annual; era uma taxa uniforme, que operava igual-
mente todos os annos, que t inha grandes defeitos, qúe 
podião e devião ser corrigidos, mas não, por fórma alguma, 
subordinar-se a essa modificação profunda que lhe fez 
a emenda elo Sr. Antonio Prado ... 

O que está hoje votado? Em logar ele se elevar a 
proporcionalidade ela reducção, ele modo a conseguir-se o 
intuito elo Sr. presidente elo conselho, isto é, ele apressar-
se a emaúcipação em10 annos nomaximo,ouemsete,como 
disse S. Ex.; em logar disso, a tabella nova consagra 
uma redncção tão mesquinha e desigual, que, na propria 
l ei, :fica determinado que a escravidão ha ele durar ainda 
13 annos. 

E ele que modo se fez esta moclificação? Por 
uma fórma jesuítica, por um methoclo que vai aggravar 
enormemente os onus elo Estado. Nos tres primeiros an-
nos, a porcentagem .elo decrescimento é apenas ele 2 a 4 o I o. 

O SR. RATISBONA:-Esta emenda não foi prejudicial 
aos escravos. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA acha, pelo contrario, 
que ella lhes é prejudicial e muito mais o é ao thesouro e 
á nação. 

Respomlenclo a outro aparte elo Sr. Ratisbona, o ora~ 
elo r estranha as referencias constantes que os defensores 
elo governo fazem ao projecto ele 15 ele Julho. 

:M:as já teve occasião de tlizer, e repete agora, que 
esse projecto já não vem ao caso, está morto e enterrado ; 



REFORMA DO ELE:\IENTO SERVIL 143 
agora é apenas um documento historíc,o. Occ,upemo-nos 
com o que está vivo, que é donde pócle vir o bem ou o mal. 

Continúa no exame da nova tabella, no que tinha 
sido interrompido lJelo aparte elo nobre Lleputado. 

Esta nova tabella, nos primeiros annos, reduzinc1o 
tão nullamente a porcentagem ela depreciação, vai pesar 
unicamente sobre o Estado pelos onus que impõe (apoia-
clo3) para a indemnização. 

Comprehenc1e o ora~1or que o nobre presidente do 
conselho aceitasse uma tabella modificativa, ma.s em es-
cala inteiramente contraria, isto é, em vez da deprecia-
ção mais forte nos ultimas annos, se désse o inverso, isto é, 
fôsse a porcentagem elevada nos primeiros annos, porque 
os onus para o Estado serião menores, desde que se con-
sidera impresdnc1Íyel a indemiüzaçào. (Apoiados). 

Como o orador já disse, é ella actualÍ:nente dispen-
pensavel, é mesmo um attentaclo nas drcuinstancias 
actuaes elo paiz e de fórma alguma satisfaz á classe dos 
proprietarios. 

Engana-se o nobre presidente do conselho e aquelles 
que .partilhão as suas ic1éas nesta parte. 

A lavoura não quer indemnizaç.ão ; isto para ella 
nada significa; o que a lavoura quer, e já foi dito aqui 
pelo nobre deputado pelo Rio de Janeiro, é a estabilidade, 
é um periodo de paz, durante o qual possa operar a sub-
stituição elo trabalho escravo pelo trabalho livre. Ella não 
reclama outra consa. 

Se votardes uma inclemnização, ainda que seja de 
l:OOO;jjl por cada escravo de fazendeiro, nada adiantareis 
para a soluçào do problema, porque o escravo será liberto 

' mas as fazendas :ficará.õ abandonadas e a somma concedida 
será. insuf:ficiente para a acquisição ele trabalhadores 
livres. 

A transformação do trabalho não se pócle fazer por 
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meios artificiaes, exclusivamente por uma lei decretada 
pelo parlamento ; ella só se pótle operar sob a acção das 
immutaveis leis ela economia politica, a que o 'nobre pre-
sidente elo conselho não quer attencler. Ella se realizará 
sob o influxo ela grande regra ela offerta e da procura, e 

· não por este perigoso e inexequivel artificio - o socialismo 
elo Estado. 

O Sn.. JoAQGil\1 NABuco :-A fa.vor ele uma classe, a 
classe rica. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Tornando-a: üesgraçada. 
O SR. J OAQUni NABuco :-Fallo ela intenção. 
O Sn.. A~DH..-I.DE FIGGEIRA :-É illusorio. 
O Sn.. C.-I.~DIDO DE OLIVEIRA repete que, se a de-

preciação fôsse mais recluztcla nos primeiros annos, não 
acarretaria tantos onus e não faria sentir as suas más 
conseqnencias exaetamente no perioclo em que é mais 
aguda a crise. 

Deixar para os ult imos annos a depreciação üe 14% 
é crear maior elifficulclacle para o fazendeiro, é tornar 
mais pesada a missão elo Estado, que o tem ele auxiliar, 
no conceito elo illustre chefe do gabinete. 

Se, pelo systema ele S. Ex., o auxilio elo · Estado é 
intlispensavel, elle tornar-se-ha mais exigivelno perioüo 
em que a crise é mais aguda ; no entanto a emenda ap-
provacla consigna o inverso, torna mais forte a depre-
ciação nos ultimos annos, e mais suave, quasi nulla, nos 
primeiros. 

O que acontecerá? pergunta o orador. E' ac1uillo 
que temos presenciado, üepois ela execução ela lei ele 1871. 
Pelos habitos inveterado' da nossa sociedade, pela índole 
mesmo da raça latina, os fazendeiros se têm clescuraüo até 
hoje elo dia de amanhã. Virão estancada a fonte da escra-
vidão em 1871, mas vião tambern que seus escravosperrna-
necião comsigo üurante a sua vida, e cleixárão, corno o 
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índio, correr o barco sobre o rio, á me1:cê elos ventos e elas 
ondas. 

Se se tivesse legislado para uma socieüacle adiantada, 
a l ei ele 1871 seria como uma advertencia para esta socie-
dade. E lla quereria dizer que a escravidão . estava con-
clemnada e ·que os senhores dos escravos se clevião 
preparar para o regimen da liberdade; mas i4 annos 
clecorrêrão depois ela execução ela lei, e raros, bem raros 
são aquelles elos nossos fazendeiros que cogitárão ele 
semelhante problema. 

·Hoje a propaganda abolicionista entrou triumphante 
para o parlamento, e encontra os fazendeiros com a mesma 
indifferença em que os deixou a lei ele 1871. A obrigação 
do governo, portanto, nessas condições, era não manter 
a lavoura no mesmo estado ele espectação, mas indicar-lhe 
positivamente que urgia cogitai·-se seriamente da extincção 
do antigo regimen. O presidente elo conselho assim pensou 
com o seu projecto primit ivo, com a cleclucção elos G o/o; 
mas a icléa reaccionaria vingou, e esta cleclucção passou 
a ser ele 2 a 4% nos tres primeiros annos . (Apoiados). 

O orador declara que, se não fôra a convicção que 
tem de que é preciso, por todas as fórmas, oppor-se á pas-
sagem· desta lei, que considera um presente funesto a so-
ciedade brazileira, abster-se-ia de usar agora ela palavra. 

A discussão corre, como se vê, a horas mortas e com 
.o abandono elo governo. 

O SR. PRESIDENTE:- O Sr. ministro ela guerra está 
·presente. 

O SR. CANDIDo DE OLIVEIRA diz que preza muito ;o Sr. 
ministro, mas que a discussão não corre por sua conta. 

O Sr. presidente sabe que a camara está sem nu-
mero para deliberar, mas que, apezar disso, o orador se 
:vê obrigado a permanecer na tribuna, embora o Sr. pre-
sidente elo conselho não tenha vindo assistir ao debate. 

10 
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Ha de, porém, culllJ_)l'Ír o seu dever, não obstante contar 
ele ante-mão com a não resposta ás objecções que fizer á 
letra do projecto, pois é este o espectaculo que se tem 
aqui constantemente presenciado. 

Quer mostrar que, mesmo em r elação a este art . 4° 
ha tão enormes absurdos, extravag-ancias tão notaveis1 
que realmente sorprencleu -se vendo que entre os sig-natarios 
figura o nome üo Sr. pre;;iclente, jmisconsulto emerito, 
cuja capacidade tem tido tantas occasiões de <tpreciar. 

O SR. PRESIDENTE :- É bondade de V. Ex. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA mostrará daqui ha pouco 

que só mente a nímia confianç<t deS .Ex.no governo,sómente 
a sua conclescenclencia para com o gabinete, poclerião 
leva-lo a dar, sem reflexão, a sua assignatura a um projecto 
em que ha verdadeiras extravagancias jurídicas. 

Antes disto,porém, precisa pôr em evidencia uma das 
causas por que uma tão grande parte da partido liberal 
não póde acompanhar a maioria nos seus hynmos ele 
triumpho ao ministerio. A razão é clara e não é nova. 

Comquanto uma r eforma üa natureza desta não deva 
ter caracter partidario, todavia nella elevem dominar os 
princípios e as doutrinas do partiüo, que dirige a situação 
e que preside á elaboração da lei. 

O orador não comprehenüe que, em assumptos desta 
órdem, possão coincidir perfeitaniente as . vistas dos di:ms 
partidos constitucionaes, porque cacht um delles tem o seu 
mollle, o .;;eu systema, a sua maneira ele resolver as 
questões, e ahi os seus princípios se hão ele infiltrar, as 
suas icléas h~w ele dominar. De outra maneira haverá 
anarchia política, confusão dos partidos, o seu aniquila-
mento, que é talvez o que vai resultar da votação de uma 
tal reforma. 

Este projecto que, se diz, vai ser em breve lei elo 
Estado, vindo após a conquista que da opinião nacional 
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fez a grande causa üa emancipação, hoje triumphante 
no parlamento, tem todavia icléas tão reaccionarias, que 
parece antes uma homenagem á escravidão, aos princípios 
elo domínio elo homem sobre o homem, elo que uma ver-
üadeira e sincera confissão ele que a escravidão está no 
período extremo ela sua agonia. E' assim que nelle estão 
consignadas as seguiu tes iüéas : 

· PTimo, o cerce·amento elo fundo de emancipaçrw, pela 
üecluçrw que se faz das multas impostas aos senhores 
omissos no cumprimento de seus deveres. 

Esta primeira parte é inutil e graciosa concessrw ao 
escravismo. Os senhores que, ele bôa ou má, fé, deixarem 
üe cumprir o seu dever, fazendo as declarações exigidas 
pela lei de 1871, e que estão sujeitos ás multas ahi im-
postas, vão ser amnistiaclos, são perdoados em me,s~a pelo 
artigo jtt votado . Isto quer dizer que deduz-se elo fundo 
üe emancipação uma somma nrw pequena, desfalcando-se 
assim a quota com que alguns escravos poderião adquirir a 
sua liberdade no correr elos exercícios financeiros . 

E' certo que o nobre presiclente elo conselho disse-nos 
que est as multas nunca fôrão cobradas, sendo releva.das 
pelos presidentes ele província. Primeü·amente tal proposi-
ção não é exacta em toda a süa latitude; muitas multas t êm 
~ido cobradas, e o orador, no exercício üe :ma profissão ele 
advogado na província, peüio a r elevação ele algumas e 
não o conseguia, dando-se como resultado a entrada para 
o cofre fiscal ela importancia dellas. 

:M:as ainda não é exacto tal enunciado em toda a sua 
extensão, porque depende ele S. Ex., dos ministros da 
agricultura, a execução litteral do preceito legal, orde-
nando-se aos presidentes . ele províncias todo o rigor no · 
julgamento dós recursos. 

Deve dizer de passagem que assim defendendo a 
disposição ele seu projecto, o nobre presidente elo conselho 
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reproduz a sua antiga maneira ele apreciar a execução ela 
lei. Quando em · 1880, uma parte do povo do Rio ele 
Janeiro levantou-se contra a taxa sobr e as passagens 
nos carris-urbanos, S. Ex. quasi que acoroçoou a sedição, 
dizendo que 'era uma taxa incobravel, que era uma lei 
inexequivel a que a clecretára. 

No entanto essa lei era a ?lW.IJIW lex, a do orça-
mento ! !. .. 

Hoje S. Ex. amnistia as multas por infracção de lei 
sob o fundamento ele que, em regra, ellas não se cobra~ 
vão!! 

Secunclo: como prova do pensamento reaccionario que 
domina o projecto, lembra que o ultimo paragrapho elo 
art. 3°, que se encerrou com um açodamento sem nome ... 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Escandalosamente. 
O SR. ÜANDIDo DE OLIVEIRA ... que deu logar áquella. 

singular scena ela ~'otação, em que muitos deputados não 
conhecião o que votavfw, contém uma tremenda iniqui-
dade. 

Na occasião ele votar-se chamou rapidamente a 
attenção da camara para o teor deste paragrapho, que 
contém o principio iníquo de vedar ao escravo, que se 
ausenta ela casa onde estiver alugado, a acquisição ela sua 
liberdade por qualquer dos meios compencliaclos no pro-
jecto. 

Não sabe s·e poder-se-ia aceitar como um meio clisci-
plinar, como systema de coacção, a applicaçtw ele um tal 
rigor ao escravo evadido ela casa elo seu senhor ; mas 
ampliar a meclicla ao evadido ela casa onde serve por con-
trato de :que o senhor aufere lucros, é uma injustiça atroz 
e repugnante ... 

Entretanto, a camara t udo votou, ele sorte que o 
escravo que foge ela casa onde está contratado, por causa 
mesmo de sevicias, de maus tratos; a escrava que foge aos 
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attentados contra o seu puuor n~w póde gozar dos bene-
:ficios da lei que se diz de extincção do elemento servil ! ! ... 

O orador acreüita que o Sr . presidente não leu estas 
disposições, elo contrario não ligaria a t~w profunda ini-
quiclade o seu nome. Pela lei actual, o escravo tem o 
direito de se retirar de casa de seu senhor, desde que se 
julga na posse de um titulo que lhe garanta a liberdade 
para ir a juizo pedir o seu deposito e requerer qu·e se lhe 
dê um curador. Nem ao menos este principio se salvará! 

Vê-se que tal doutrina offende os princípios actual-
mente existentes, e é uma disposição mais vexatoria e 
cruel elo que o direito colonial. 

No entanto está enxertada em uma lei, que chamão 
de emancipação ! ! ... 

·E' este o segundo preito, o mais exagerado ém sua 
ferociuade, á intoleranda elo escravagismo. 

Chega a on.tro que já está compendiado no art. 4 o e 
que, além ele ser uma verdadeira extra vagancia j uridica, é 
tambem de detestaveis consequencias. 

Refere-seádisposição elo§ 5° do art. 4° que impõe 
multa por acoutamento de escravos. 

Primeiramente o orador não sabe de que se trata. 
E' uma disposição penal a que se compendia nesta 

lei. Ora, se, não está revogado o art. 1 o do codigo crimi-
nal, ainda é regra de direito que não ha crime ou delicto 
sem uma lei anterior que o qualifique. No Brazil não ha lei 
nenhuma qualificando o crime de seducção de escravos ; 
nem no codigo criminal, nem em lei nenhuma posterior se 
acha comprehenclida a definição de tal crime. E' portanto 
direito novo que se quer introduzir na nossa legislação 
penal. l\:Ias qual era a obrigação do legislador tratando de 
ma teria tão grave? Era dar a definição elo que constitue 
ú crime ele seclucção de escravos. 

Entende o orador que um dos grandes defeitos elo 
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nosso systema de legislar, sobre tudo nos tempos mais 
modernos, é esta impropriedade de phrase, este emprego 
üe expressões duvidosas e equivocas que se notão muitas 
vezes nas leis. A palavra- seduzir-que se emprega 
neste artigo, é um verbo que deve ter, além do directo, 
um outro complemento, que venha completar o seu senti-
do, isto é, mostrar o fim com que se exerce a seclucção. E' 
assim qtl:e no art. 224 elo cocligo criminal se define o crime 
ele seclucção de mulher honesta, clara e positivamente se 
.tleclarando a fórma por que o delicto se opera, e na lei de 
loca~ão de serviços de 1879 tambem se define o clelicto de 
seducção ele colonos, isto é, dechtrando-se q ne elle consiste 
no alliciamento para a companhia do delinquente, elo 
colono, que estiver contratado com outrem. Nestes e 
outros textos a phra~e é completa e a noção jurídica é 
clara . :M:as no projecto não; considera-se como já sendo um 
termo jurídico de sentido completo e definido este verbo 
-seduzir,- e cliz-se que será multada a pessoa que se-
duzir escravos. 

E', pois, esta, na opinião elo orador, uma verdadeira 
extravagancia que mostra que o projecto não foi devida-
mente estudado nem pelo governo nem pela com-
missão. 

O orador não offerece emenda alguma, corno lhe 
lembra em aparte o nobre deputado, o Sr. Ildefonso de 
Araujo; limita-se a votar contra, pois está convencido de 
·que o governo não se importa com o projecto, o que quer 
é ver-se livre da discussão da camara, o que quer é salvar 
.as formalidades externas, . prorogar as sessões, fatigar os 
oradores, para que conste que tem força e maioria. Quanto 
a estudar o projecto com cuidado, a encarai-o á luz dos prin-
cípios e melhora-lei, disso não se cuida. 

Só se pretende apparentar grande actividade, deixando 
o orador, como neste momento, quasi que exclusivamente 

• 



REFORMA DO ELEMENTO SERVIL 151 

em companhia elo nobre presidente, que tanta violencia em-
pregou contra si. 

O que, porém, ele tudo que tem havido se deduz é que 
o projecto não foi estudado em conferencia ministerial, não 
foi estudado pela commissrw que o examinou, nem pela 
camara, ou pela maioria que apenas vota o que deliberou 
o governo, embora fira principios ele direito, embora sejão 
estes conculcaclos e fiquem aqui consignadas as maiores 
heresias em materia de jurispmclencia. rrrp,ta-se ele definir 
um crime sem que elle fique definido; emprega-se a, pa-
lavrct-sednzir-, como se ella já tivesse um sentido ju-
ridico determinado e completo, quando é apenas um verbo 
que carece de complemento indicador do sentido em que 
sua acção deve ser apreciada. 

Deixando, porém, a extravagante redacção- deste 
11aragrapho, á que voltará mais taMe, o orador pergunta: 
é consentaneo com o estado ela nossa sociedade, com os 
lJrincipios mesmo que dominão este projecto, vir-se agora, 
nos ultimos momentos ela escravidão, definir um caso 
penal novo, applicar-se novas regras ele penaliclacle, em re-
lação a certa classe de cidadãos ? 

Uma lei ele emancipação tem necessidade ele condes 
cencler com o espirito da época em que ella é promulgada; 
não pócle ser quasi a exclusiva garantia do principio ela 
escra vic1fw. 

Já temos a lei excepcional ele 1835, as disposições elo 
codigo criminal e outras que garantem criminalmente o 
direito elo senhor elo escravo. Temos a pena ele morte , 
a de açoites, a negativa ele recursos, e tantas outras, 
verdadeiras excepções aos principias philosophicos elo 
direito penal. 

0 SR. LACERDA WERNECIC:-A de açoites foi ultima-
mente abolida pelo juiz ele direito elo Recife. 

' O SR. RATISBONA:-E' melhor que revoguemos aqui. 
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0 SR. LACERDA \VERNECic:-Como se um juiz de di-
reito poclesse revogar as leis do paiz. 

O SR CANDIDO DE OLIVEIRA diz que pretender seme-
lhante cousa é aberra.ção dos bons princípios. 

O orador não comprehencle que se possa na actuali-
dacle e com os intuitos elo projecto em discussão crear di-
reito novo, para affirmctr a propriedade do senhor ' sobre o 
escravo, quando a escravícEw esgota os seus ultimos mo-
mentos de vida. 

Desenganem-se aquelles que querem fugir á influencia 
do espjrito da época. O estado anomalo da escravidão lut 
de fazer sentir as suas consequencias até ao ultimo mo- ·. 
mento, mas quanto mais proximo estiver esse momento, 
menos efficazes serão os meios compressores para mante-la. 

Assim, esta disposição, que apenas cerceia a obra da 
emancipaçãQ, não será executada e ahi está a magistratura, 
antes mesmo da ultima lei sobre a emancipação, mostrando 
que sabe illuclir a lei, para nã.o executai-a. 

Para o orador o juiz ele direito elo Recife é um homem 
muito clistincto; mas, com certeza, a sentença por 
elle ultimamente proferida, deixando de commutar em 
açoutes a pena ele prisão com t rabctlho a que foi comle-
llllHtclo um escravo, é uma violação clct lei, porque a dispo-
sição do codigo criminal está de pé, a lei de 1871 nãó 
revogou-a e a magistratura; não tem o poder de exceder o 
texto legislativo. 

E ste facto recente, que o omdor comlemna, mostra 
todavia como, na ultima phase da escravidão, as leis que 
presidem ás suas relações serão applica<lns. 

Lembra que, ainda ha pouco, o 'l'ribnnal da Relação 
de sua província decretou a liberdade de africanos, sob o 
fundamento de que elles t inhão sido trazidos para o Brazil 
depois ela lei ele 1831, sem uma discussão regular, sem 
uma acção propria, em que este facto fôsse debatido pelos 
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meios jurídicos e aceitando uma prova incompleta . No em-
tanto, o accorclão foi elogiado e constitue caso julgado . 

Isto quer dizer que os executores da lei <leixão se 
influenciar pelo meio em que vi vem e amoldã::> -se por seu 
turno a evolução social , que em torno üelles se opera. 

O Sr. presidente elo conselho tem diante ele si esta 
expressiva serie ele factos, e, tanto conhece a tenclencia do · 
11osso paiz, que vio-se na necessidade ele pactuar com a 
propaganda e ele trazer para o parlamento o mesmo pro-
gramma elo seu antecessor. 

E', porém, doloroso, que, com esta intuiç~w, ceüenclo 
a pcüriotica pressão, rem1a todavia homenagem ao princi-
pio moribundo do escravismo , enxertando no seu projecto 
disposições retrograclas, mais iníquas elo que as proprias 
do regimen colonial. 

Foi por isso que, convenciclamente, asseverou que 0 

projecto não foi estudado nem pelo governo , nem pela 
commissão, nem pela camara, que o tem votn,clo com ver-
t iginoso açoclamen to. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Não foi falta, de 
estudo, foi inopia . 

O SR.CANDIDO DE OLIVEIRA diz que a maneira por 
que se votão as reformas no nosso parlamento faz -lhe 
lembrar o que ha, pouco leu em uma obra intitulada 
-0 Novo lJ?'incipe-0 rei Luiz ela Baviera ta,mbem tinha 
o seu parlamento. Este momtrcha em conversação com 
alguns homens eminentes dizia que, sempre que se en-
tendia em particular com os membros do parlamento, estes 
mostravão-se todos espiritos adiantados, possuídos elas 
melhores intençõe.;;, mas o resultado final elas votações 
nas camaras era quasi sempre um absurdo. 

O orador não sabe se será vicio inherente ao regimeu 
parlamentar , mas entende que se pó ele, em parte, applicar 
ao nosso parlamento o conceito do rei bavai'o. Realmente, 
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em nossas camaras votão-se muitas vezes, c1uasi por accla-
mação, quasi sem discussão, mecliclR,S extravagantes e que 
certamente serião regeitadas se sobre ellas se abrisse uma 
critica regular. 

Em relat.iãO á reforma eleitoral, iniciada tambem pelo 
actual Sr. presidente elo conselho, houve uma sessão que 
prolongou-se até meia-noite i a camara votou a sessão 
permanente, deliberou que esta devia continuar imlefi-
niclamente até votar-se um a,rtigo ela reforma. 

Pois bem i esse artigo, que assim se voton a horas 
mortas, tão tardiamente, é exactamente aquelle que 
trata ela prova, isto é, aquelle em que se mutilou a sobe-
rania nacional ! ! ! .. . 

Com esta reforma vai acontecer o mesmo. Pro roga-se 
a sessão por mais duas horas, fingindo-se vontade ele 
trabalhar, mas a maioria deserta, as objecções não são 
respondidas, e afinal vence-se o que está no projecto 
ou nas emendas de procedencia conservadora. Nestas 
condições entendia o orador que o melhor era não usar 
da palavra, e pedir por si o encerramento, o que todavia 
não faz, porque ha o paiz que a tudo assiste e que a todos 
julgará. Cumprirá até ao fim o seu dever. 

Se alguma cousa denotasse o atrazo elo nosso parla-
mentarismo, o afastamento elas bôas doutrinas; era certa-
mente o. artigo que se discute. Ahi são concedidas 
ao governo as autorizações mais notaveis em as-
sumptos altamente melindrosos, abdicando o parlamento 
liberal as suas prerogativas nas mãos de um poder execu-
tivo, que não se sabe qual será amanhã, porque não se 
pócle dizer qual será o gabinete que terá ele executar 
a lei. 

O que quer dizer dar-se ao governo a faculdade ele 
definir as relações e obrigações elos libertos para com os 
seus ex-senhores e vice-versa? O liberto adquire v fôro 
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de cidadão brazileiro, logo que tem a sua carta de l:tber-
dade; é certo que; por convenienda de ordem economica 
e social1 como medida me;;mo de policia, certas r estric-
ções ao uso dessa liberdade podem ser postas ; mas con-
vem que sejão taxativas e claramente definidas pelo 
legislador, e não confiadas- ao criterio do governo, que 
póde mutilar o pensamento legislativo ou amplia-lo, con-
forme o pendor do seu espiri to. 

Temos em nossas collecções leis que tratão de factos 
q uasi iguaes. 

A lei de 1879 tem tambem um codigo de deveres e 
obrig-ações do colono e do patrão ; ahi estão definidas as 
infracções e as applicações das penas. 

O parlamento de 1879 poude fazer isto . 
Hoje, quaiido este àssumpto já está bastante estu" 

dado, quanllo o Sr. presidente do conselho declarot1 que 
tinha recebido de todos os pontos do Imperio projectos e 
idéas a respeito, quando uma cornmissão especial foi 
nomeada para estuda-lo, tira-se da competenda do parla-
mento o exercido desta preciosa faculdade de legislar e 
definir os direitos e deveres do liberto e ex-senhor, para 
confia-la ao cri te rio do g-overno ! !. .. 

Não comprehende que sé deva manter perpet~ta e 
indefinidamente este máo vêzo de se confiar tudo ao 
executivo, ele se abdicar sempre no ministerio a faculdade 
legislativa. A razão que se dá ele que não ha camara 
nenhuma que possa descer a esses detalhes e minnden-
das é irrisoria e fl'ivola. 

Pois o governo qlle tem ma1ona para prorog-ar a 
sessão até ás 6 horas ela t eu-ele, que tem os encerramentos 
prévios, que deixa <le acompanhar a discussão não podia 
tambem, com os poderosos elementos de que dispõe, 
formular um projecto que compendiasse tudo quanto é 
materia legislativa '( 
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Nem é assumpto somenos este da detiniç~w uos direitos 
·e obrig·ações elos libertos para coni seus ex-senhores . 

O art. 4 o é todo elle uma deposição elo parlamento aos 
pés elo governo, e por isso quizera que a illustre maioria 
viesse lhe dar a razão destas successivas delegações. 

O nobre preside1ite do conselho sabe que esta lei 
não é mais do que a consagração ele um facto social. 
Ainda ha pouco, um notavel e eminente sabio inglez, 
recusando com tanta nobreza a candidatura que lhe era of:. 
ferecicla por todo um eleitorado, dizia que reputava incom-
patível a sua posição ele philosopho com a de legislador, 
que julgava mesmo esta inferior á primeira, porque na 
Inglaterra os parlamentos só têm por missão converter em 
lei aquillo que já é vencido na opinião, preparada e 
guiada pelos pensa.dores. 

O que Spencer, o eminente publicista inglez, dizia. 
em relação ao seu paiz, pócle-se applicar perfeitamente ao 
nosso, tratando ela obra ela emancipação . 

A reforma está feita na opilüào. Por . maiores que 
sejão os embaraços, por mais energicos que ejão os pro-
testos, a abolição h::t ele vingar e ha ele converter-se em lei. 

Poeler-se-ha talvez attenuar o effeito ela corrente, mas 
11ão ha poder capaz ele fechar o clique- e refrea-la. 

Contesse-se, porque nisto vai grande honra para a · 
nossa patria, que a idéa está vencedora. Sendo assim, 
nada. mais facil do que recluzir a textos legislativos aquillo 
que está aceito pela opinião. 

Pois, pergunta o orador, será tão clifficil estabelecer 
estas relações entre libert os e seus ex-senhores, de modo 
que o poder legislativo delegue essa tarefa ao Conselho de 
E stado, ou a algum consultor á late?'e, que se encarregue 
de fazer o regulamento ? A camara clirecta que veio para 
r estaurar o systema parlamentar, eleve antes ele tudo 
restaurar o co digo ele seus direitos, cum.Princlo o seu dever, 
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fazenclo aquillo que a Constituição lhe impõe e que não 
pócle ser transferido ... 

Outta delegação, que reclama tambem a analyse e 
exame ela camara, é a que diz respeito ás obrigações elos 
libertos que contratarem seus serviços e ás elas pessoas 
que os tomarem. 

O nobre presidente elo conselho sabe que ha um di-
reito nacional que regula os contratos· ele locação ele 
serviços. Essa legislação, é certo, demanda retoques, mas 
são poucos e a materia está estudada. 

Não havia pois necessidade ele nina nova delegação e 
com a latitude ele que o orador examina. 

E' certo que em muitas disposições leg·islativas ante-
riores o governo fiüa autorizado a estabelecer nos seus re-
gulamentos multas e penas; mas nenhuma dessas delegações 
comprehencle, segundo vê o orador, a autorização para a 
imposição ele pena ele prisão com trabalho, a terceira pena 
elo nosso cocligo, quanto á sua efficacia e que, conseguinte-
mente não eleve ser applicacla senão em casos definidos 
expressamente pelo legislador e com as cautelas · e cl~li

cadezas que demanda a alteração ela lei criminal. 
E' singular este systema e triste o destino elo partido 

liberal! ! ... Os liberaes, que sempre clamárão contra estas 
delegações, que diariamente accusavão como um elos erros 
mais nefastos da escola conservadora a abclicaç~w das 
faculdades parlamentares no poder executivo, v~w hoje 
dar ao governo conipetencia até para definir crimes e 
impor a pena ele prisão com trabalho ! ! ! ... 

O orador deixa ao espirito esclarecido elo nobre pre-
sidente ela camara a qualificação ele semelhante facili-
dade; e a historia não terá stigma bastante severo para 
um partido que clamou pelo restabelecimento da verdade 
parlamentar, e entretanto vai além daquillo que censu-
rou aos seus adversarios ... 
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E ' certo, que lá. está o senado para t udo coiTigir. O 
que se quer é pressa ; o que se quer é o trancamento da 
discussão . Se nfto se dissesse mais uma palavra a respeito . 
elo projecto ; se o nobre presidente da eamara, como r ela-
tor do projecto, pudesse levar ao goverrio a grata e auspi-
ciosa nova ele que a sua tarefa ~stava concluicla, com 
certeza que grande gaudio haveria nas altas r egiões 
govemamentaes . Que importão os erros e aberrações üos 
deputados? Do que o governo precim é livrar-se delles. 
L i"t est[t o senado para t udo concertar; sabe-se que (1 e lá 
é que ha de vir a ultima ele mào . 

. Não será tudo isto uma cleploravel decadencia, uma 
eterna fonte rle accusação contra os liberaes, que assim 
r esignrw-se á manutenção desta posição inferior a que, 
na elaboração ela lei é sempre atada a camara cl0s depu-

. taclos, convertendo -a em pura cbancella da c amara vita-
lícia, onde têm assento muitas vezes indivíduos, que não 
r epresentão mais cousa alguma ? Nüo seria melhor , per -
gunta o orador , nfto se ria mais consentaneo aos princípios 
ela escola clemocratica que · esta le i fôsse aqui bem c1is-
cutida-, elaborada e aperfeiçoada de moclo a impôr- se á 
canmra vitalícia, com o um proclucto d a sabedoria elo parla-
mento, como a expr essrto mais viva da vontade da naçã.o 
e ser passível apenas ele pequenos retoques e ult imas 
e insignificantes alterações? ... 

Mas tudo se concatena para o desprestigio elo ramo 
t em1)0rario. Além c1as ameaças con st antes de dissolução, 
que trazem em sobresalto permanente os membros da 
camara que a receião, além elas palavras proferidas a 
meia voz de que é preciso salvar as conveniencias e 
attencler ús circumstancias politicas ele momento ; nega-se 
quasi sempre ú camara dos üeputaclos o recurso precioso 
elo art. 61 .cla Constit uição, isto é, a camara tem de aceitar 
sempre a ultima palavra elo . senado, porque a fusão 
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affigura-se aos governantes como meio tão perigoso que 
só em occasiões muito e:xcepcionaes póde ser dada. E' 
certo que o gabinete 6 de Junho não pen ou assim e 

\ concorreu para a fusão, a proposito ele uma emenda sobre 
o contrato ele illum.inaçü,o ; mas esse gabinete é um con-
clemnatlo que não póde ser invocado, e os precedentes que 
firmou devem ser banidos ... 

Ving·ou, pois, sem contraste, o precedente de 1880, 
em que o senado nos impoz uma refo.rma conservadora, 
que é a lei de 9 ele Janeiro, e que agora será, nece ·sario 
como o remeclio e correctivo ás monstruosidades jurídicas 
que o açodamento e fraqueza ela camara deixa encobertas 
nesta reforma. 

On o orador anda muito etra,clo, ou o senado ha ele 
apaga,r elo projecto a cliSl)Osição que véda a acqui ição ela 
libenlaüe, embora evadido o eseravo, ha ele fazer desap-
parecer esse crime ele seducção, que o § 7° não define e 
outras e:s:travagancias de que está o art. 4° inçado. 

As penas ele multa e pris~10, diz ainda es~e artigo, 
serão impostas pelo juiz ele paz, com recurso voluntario 
para o juiz ele direito. 

Quanto mais se estudão as disposições elo art. 4", 
observa o orador, mais se nota a subordinação delle ás 
e:xigencias do e cravismo. Tal é o caracter que tem esta 

. excepç~~o ao principio ela competencia das autoridades 
J uüiciarias. 

Porque se dá aos juizes ele paz das freguezias rnraes 
a faculdade ele applicai· as penas aqui compencliaclas, e 
qu~ serão distribuídas a granel nos regulamentos in 
jie1·i ? 

Hontem o nobre depntaclo pelo 11 o districto elo Rio 
de J aneiro levantou a ponta elo véo . O juiz ele paz. é o 
compac\re do fazendeiro, convive com elle, t ambem tem 
escravos, mora na localidade, e é o melh,or juiz qr[e se 
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podia encontrar para executar a lei que regula as relações 
entre os ex-senhores e os escravos, entre aquelles que 
estão na clepenclencia, que o projecto estabelece. 

O SR. FERNANDES DE OLIVEIRA: - Ha o recurso ne-
cessario . 

O SR. RATISBONA : -E os juizes ele paz elo cocligo 
do processo? 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA não comprehencle como 
em uma lei que tem por fim apressar a emancipação, tanto / 
que o' projecto se denomina - ela extincção gradual do 1 
elemento servil-, pretenda-se definir competencias, e 
alterar as regras processuaes vig·entes. 

A competencia elas autoridades jucliciarias está ele-. 
:tinida. O juiz ele paz, pela reforma jucliciaria ele 1871, 
não tem competencia para applicar leis penaes. Em 
relação á prisão com trabalho, essa competencia só é dada 
em casos muito especiaes aos juizes ele direito e munici-
paes, nos crimes ditos ele alçada (apcwtes), isto é, 
segundo a legislação actual, que é a lei 2.033, os crimes 
do art. 12" § 7° elo Cocligo elo Processo, são hoje proees-
saclos, nas comarcas geraes, pelos supplentes elo juiz muni-
cipal, pelos delegados ele policia e subdelegados, julgados 
em P instancia pelo juiz municipal effectivo e em 2a in-
stancia pelo juiz ele direito. Nas comarcas especiaes elles 
são preparados pelos substitutos e autoridades policiaes e . 
julgados pelo juiz ele direito, com recurso para a relação. 
Este é o regimen actual , salvo algum engano facil ele cor-
rig·ir-se. Essa legislação entendeu · que não devia alargar 
a esphera ele competencia ele juizes ele paz pelo pequeno 
conhecimento que elles têm dos princípios de direito e por 
outras causas . 

. E' certo que· o partido liberal , em uma reforma que 
iniciou nesta camara, e que dorme no senado o somno do 

· esquecimento, alargou a esphera da competencia dos: 

l 
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juizes de paz. O orador foi o obscuro relator elo parec.er ele 
então, e quiz dar competencia ao juiz ele pa~ para tomar 
conhecimento destes pequenos crimes. A reforma não 
é, porém, lei e nem sabe o orador se sed1 algum dia. 
E', pois, singular que em uma lei, que não de organi-
zação jucliciaria, se niu til e a competencia dos juizes 
territoriaes, alarganclo a competencia dos juizes ele paz, 
naturalmente em homenagem á causa elo escravismo, que 
ha de applaudir esta innovação, porque o juiz de paz é o 
compadre, ·o parente, o amigo do fazendeiro. Sendo a:;sim, 
o orador não póde convir em tal classificação. Conforme 
a escola a que pertence, deseja que o magistrado popular 
seja investido do maior numero . de attribuições ; deseja 
que as suas attribuições sejão alteradas, aug·mentadas, 
alargadas bastante, mas não póde convir que o sejão 
neste caso especial, quando o influxo é conhecido, q-uando 
a razão é manifesta, isto é, quando o juiz vai carregar a 
mão ao liberto e ao ex-escravo. E nem prevalece o que 
ha em relação á lei de locação ele serviços actual, porque 
as circumstancias são outras. 

Vai continuar neste exame do art. 4° paragrapho por 
paragrapho, porque quer mostrar que cada uma das suas 
disposições é uma aberração contra os princípios do di-
reito ; e é por isso que ainda repetirá que o Sr. presidente, 
adiantado jurisconsulto, não podia t er assignado o parecer 
sem o ter lido. Confia muito no criterio jurídico ele 
S. Ex. e sabe que todos estes abSl1rdos não se podem 
conciliar com esse criterio. Irá todavia os denunciando, 
apenas contando com o senado para-a correcção. 

« Os contratos de locação de serviço serão cele-
. brados com intervenção elo curador respectivo. » 

O orador não pensou que houvesse tanto sentimento 
cent ralizador neste projecto, ele modo á se determinar 
que taes contratos só se fação na séde dos municipios, 

11 
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porque, pelo direito actual, quem. nomeia curadores aos 
menores, aos escravos e ás pessoas miseraveis são os 
juizes ele orphãos, que presidem ao município. E sta 
disposição obriga a ser feito o contrato na sécle elo termo 
senão ela comarca, isto é, aquelles qLle morão distantes 
10, 15 e 20 legnas dessa sécle,· terão ele transportar-se á 
mesma para ir fazer um pequeno contrato ele locação ele 
~;erviços, porque só assim é que o curador poderá intervir 
nesse contrato, que será nullo sem tal intervençiio. Oon-
sequentemente é uma outra extravagancia jurídica. 

A não ser assim, será preciso um trabalho ímprobo : 
mandar uma petição ao juiz ele orphãos, pedindo a nomea-
ção elo curador, ser este nomeado pelo juiz e prestar 
depois juramento, para poder funccionar a menos (mas 
isto não está na lei), que não se queira dar ao juiz de paz 
a competencia ele nomear curadores para os casos especiaes· 
Pócle-se fazer isto e o orador não se oppõe, mas é preciso 
que a lei o declare, porque hoje só os juizes de orphãos ou 
os juizes ele direi to em correição nomeão curadores, exce-
pção feita elos curadores á lide nomeados pelo juiz clella . 

Todavia dirá que esta conclusão não pócle ser ti-
rada, porque exactamente o paragra.pho seguinte a 
destro e, definindo quaes sejão estes curadores : « No pro-
cesso, que estabelecer , o governo determinará os deveres 
elos promotores publicos como curadores elos libertos, e 
elos juÍzes de direito como fiscaes elos actos elas autorida-
des encarregadas ela protecção elos mesmos .libertos, bem 
como elos juizes ele paz, podendo estabelecer multas pelas 
faltas que commetterem. » 

O artigo define, pois, quem é o ·curador dos libertos; 
é o promotor publico ; ele sorte que é necessario que em 
toclos os contratos mínimos celebrados nas aldeias, clis-
tante elas sédes das comarcas, tenha o promotor publico 
ele intervir. 
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Por outro lac1o, o que quer dizer a intervenção do 
promotor curador em pequenos. contratos? · 

Nada significa : é uma formalidade :vã, sem signifi-
cação e sem vantagem. 

Declara que o Sr. presidente foi realmente muito in-
feliz assignanclo esse projecto, porque offencle os seus 
creclitos juric1icos; S. Ex. foi consultor ela secretaria de 
justiça longos annos, é clirector de uma faculdade de di-
reito e advogado c1istincto n·os auditorioJl desta côrte, e, 
portanto, eleve saber que, pela legislação actual, o juiz de 
direito fiscaliza todo o procedimento elos seus subalternos. 

Isto, portanto, será tudo o que quizerem, menos juri-
c1ico, e por isso quizera que os nossos actuaes legisla-
c1ores lêssem um pouco os monumentos classicos de 

. jurisprudencia, como a lei ele 3 ele Dezembro e outras 
que primão pela clareza, pela logica, pelo methoc1o, pela 
concisão, que são um monumento ele sabedoria elo tempo 
em que fôrão feitos. (Apoicu:los). 

Entretanto, nós vamos, no anno ele 1885, em um as-
sumpto jú tão estudado, escrever em uma lei artigos como 
este, c1iffuso, incorrecto, injuric1ico, ocioso, a reproclucção 
c1aquillo que já está na legislação actual! ! ... (Apoiculos). 

Continuando na analyse deste paragrapho, previne 
ao Sr. ·presidente que irá long·e, e assím S. Ex. ha ele 
ter vaciencia. 

o SR~ PRESIDENTE, : - rrerei muito prazer em ouvir 
V.Ex. 

O SR; ÜA.NDIDO DE. OLIVEIRA:- De ser o meu quc1si 
unico ouvinte?! 

O SR. PRESIDENTE :-A camara está ·cheia. 
O SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA: -Está cheia de phan-

tasmas. (Rimclas nas .c;al ;rias). 
Outra disposição infeliz (não quer empregar expres-

são mais energíca) é e;;ta que torna o juiz fiscêÜ elos 
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actos elos encarregac[os da protecção dos escravos. o juiz 
é juiz, :fiscal é o promotor publico, é o r epresentante do 
ministerio publico junto ao poder judiciario. o juiz não 
tem iniciativa, a sua acção deve ser provocada ; não 
pó de intervii· directamente nos actos da vida elos cidadãos. 

Realmente o artigo é ele um exame e analyse 
impossível. E contraclictorio, não encerra nenhum con-
ceito jurídico, nem fórma grammatical tem. A camara · ha 
ele vota-lo; mas o orador está certo de que ·o senado ha 
ele elimina-lo, porque é obrigação ele quem afinal faz a 
lei não permittir q_ue vinguem absurdos deste' jaez. 

Em seguida temos a acção do govenio, diz o orador, 
manifestando-se em relação á magistratura, isto é, o go-
verno vai além das disposições elo codigo criminal, e 
poderá impô r aos magistrados multas, o que é . alta-
mente perigoso e exorbitante elas faculdades elo poder 
executivo. 

O poder juclic.iario é independente. As regras e nor-
mas traçadas para elle só o podem ser por lei expressa. 
Que faltas são estas? exclama o orador. Não se definem. 
Se são faltas contra o direito geral, as penas estão, se não 
se engana, no codigo criminal, no art . 154, 129, e outros; 
se se trata de casos não simplesmente penaes, é uma com-
pleta ~tberração das normas constitucionaes, estabelecer 
o poder executivo regras para um poder independente, 
como é' o poder jucliciario. 

O nobre presidente ha ele com certeza corregir este 
erro. Não é possível que subsista um paragTapho ele tal 
quilate. 

Chega ao § 6", . e vai deter-se um pouco ainda no 
seu estudo e critica. Já fez reparos quanto aos effeitos 
desastroso:3 desta disposição e cliftlculclacles de sua appli-
cação, pois não haverá magistrado que, no ultimo perioclo 
ela escravidão,possa applicar a penalidade ahi compencliada. 
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O paragrapho trata elo crime de seduzir escravos ; 
mas, pergunta o orador , seduzir para que e com que fim? 
Conhece um crime ele seclucção ; é o elo antigo direito ju-
daico, o crime que a sinagoga attribuio a Christo. 

Na .lei mosaica, o crime ele seclucção consistia em 
attentar-se contra a religião estabelecida, e úa o crime 
unico que exigia uma prova especial, a prova ele vista, o 
testemunho presencial. Por isso é que os judeus empre-
gárão aquelle meio sophistico e especioso ele que resão as 
escripturas, consistente em obter elo Christo a declaração 
ele que era filho de Deus, a que seguirão-se a traição do 
J udas de Kerioth e os diversos episodios do drama 
sombrio da Paixão . 

Mas o nobre presidente não quer de certo restau-
rar o direito do Talmucl, tratando-se ele uma lei de eman-
ei p açáo. (R isaclas) . 

Outro crime de seclucção de que usão os nossos textos 
legislativos é do art . 224 do codigo criminal, o crime ele 
·seduzir mulher honesta e ter com ella copula carnal. Com 
.certeza não é tambem clelle que t rata o projecto ; e assim · 
é imprescinclivel que o nobre presidente diga em que 
.consiste o crime ele s~ducção. 

O nobre presidente ela camara remetteu o orador 
para Moraes. (Risadas) . 

O aparte estava previsto; o orador já teve o cuidado 
de procurar em Moraes a definição do verbo seduzir e 
encontrou o seguinte : « Seduzir, alliciar, procurar, 
.angariar a si, chamar a si para fins máos a qualquer 
pessoa. » 1\Ias no projecto, seduzir para que? 

Respondendo a um aparte elo Sr. Bezamat, o orador 
vai contar o que se passou entre elle e o nobre ministro 
da justiça. S. Ex. disse ao orador que já, sabia que este ia. 
levantar a questão ela natureza do crime ele seducção, mas 
que lhe lembrava uma disposiçáo elo direito vigente em 

... 
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relaçií.o aos colonos, e que mostra ser jurídica a phraseolo-
gia ele que se serve o paragrapho, cuja critica está fazendo. 

Deu-se o oraclor hoje mesmo ao trabalho d.e examinar 
taes textos e eis o que encontrou : 

Na lei ele locação ele serviços d.e 1837, emprega-se a 
phrase-alliciar colonos para sua companhia; na segumla 
a de 1879, diz-se-seduzir colonos para sua companhia. 

O verbo seduzir tem ahi o seu complemento immecliato 
e indispensavel , o que nüo acontece neste artigo, em que 
tudo está vago e o sentido é incompleto . 

O SR. BEZAl\IAT:-rremos lei que falla de alliciamento 
ele menores sem determinar o modo . 

O SR. CANDIDO DE OuvEuiA desafia o nobre de-
putado que lhe deu o aparte 2, mostrar um texto qualquer 
de nosso direito, em que a palavra-seduzir- esteja sem 
seu complemento . 

O SR. BEzAMAT :- Ha a palavra allieiar, que é equi-
pollente. 
, O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA comprehencleria a razão 
jurídica do artigo, se este dissesse ·- seduzir escravos 
para a sua companhia -mas, nesta generalidade, o nobre 
1 o secretario, intelligente como é, sabe que, em materia 
criminal, toda a clareza é inclispensavel. Se S. Ex, t i-· 
vesse de, como juiz, executar a lei, redigido este artigo 
como está, S. Ex. não compendearia como crime a se-
clucção de escravos nos termos do proj e c to. 

O SR . BEZAMAT :-dá um aparte. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA acredita que o nobre 1 Q 

secretario, como juiz, não suppriria a lacuna do legis-
lador . 

. A lei ficará defeituosa nesta parte, e n~ta ha juiz que 
possa executa-la, senã0 excedendo a missão de julgador. 

Chegar~t á, applicação das penas, combinando este 
com os seguintes paragraphos. 
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A pena é de 500'WJ a 1 : 000~. 
rrrata-se ele multa criminal, isto é, quando o secluctor 

ou alliciaclor não tiver meios para pagar a multa, se obser-
vará a regra geral de direito ; a pena ele multa será con-
vertida em prisão . Quem vai impo-la, nos termos elo pro-
jecto, é o juiz ele direito, com recurso para o presidente ela 
Relação. Pois bem, em pleno domínio do liberalismo, com · 
um g·abinete presiclido por um dos chefes do partido libe-
ral, sub trahe-se da competencia elo jury um facto que af-
fecta as relações privadc1.s do cidadão, para transferi-lo ao 
juiz de direito com recurso para o presidente ela Relação, 
subtrahindo-se ainda e3se fa.cto ao julgamento collectivo 
no tribunal ele 2' instancií:'.! ! ! .. . (Apoiados). 

Com· tocla a certeza, diz o orador, o Sr. presidente, 
relator ela commissão especial, não vio esse artigo . 

E' impossível que o seu elevado criterio ]nriclico 
tenl.J.a aceitado semelhante doutrina, que é uma renegação 
das nossas tradições, que envolve o esquecimento elas 
regras da scieúcia jurídica. Qual é, pergunta o orador, (} 
principio da Constituição e qual é o ideal do partido libe-
ral em ma teria ele processo criminal e competencia? 
Alargar o mP.is possível a competencia elo tribunal elo 
jury para julgamento ele todos os crimes que afi'ectão as 
r elações privadas· elo cidadão . 

O orador não quer que o tribunal elo jury conheça. 
elos crimes especiaes dos empregados publicos, daquelles 
que têm um caracter peculiar, que clemanelão conhecimen-
tos profissionaes ela parte do applicaclor da ·lei . 

Mas, nos crimes geraes, que affectão simplesmente 
as relações de cidadão a cidadão, o grande principio domi-
nador ela nossa escola e ela consciencia do paiz é este 
ela competencia do jury . 

Trata-se ele um crime ele natureza meramente pri-
vada como este, ela seclucção ele escravos pa~'a fóra da 
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casa do senhor. A pena de multa, pena grande, de 500~ 
a 1: 000~, para ser convertida em prisão, importará a 
privação da liberdade por tempo não peque1io ao conde-
mnado, fazendo-se·a commutação na fórma das disposições 
do codigo criminal. Entretanto, o projecto, que de-clara 
vir em auxilio da emancipação, vem desclassificar e 
transferir para o juiz ele direito, com recurso para 
o presiüente da Relação, o julgamento deste crime 
novo!!! 

Ao nobre presidente do conselho tem-se dado uma 
triste missão, a ele quebrantar e refrear sempre o senti-
mento liberal. Na reforma eleitoral , assim procedeu-se 
com relação á applicação elas penas aos novos crimes nelht 
classificados. 

Dizia-se então, para justificar a desclassificação, 
ser enorme a condescenclencia do jury para com estes . 
delictos eleitor aes, o que importava quasi a impunidade 
c1elles. 

Dizia-se ainda que a nova lei ntío podia produzir os 
seus effeitos beneficos senão sendo rigorosamente exe-
cutada na sua parte penal. Dahi a desclassificação, a 
transferencia para o juiz ele direito claquella competencia 
do tribunal popular. Enttetanto a camara elos depuütdos 
tem votado dezenas ele responsabilidades ele funccionarios 
e ele cidadãos envolvidos em crimes eleitoraes e o orador 
não sabe quaes os conclemnaclos. Isto prova que não se 
lucrou muito com a modificação. 

Não censura o que se fez então. O crime eleitoral 
{J esnecial e pócle estar comprehencliclo na classe daquelles 
que clemancl~w conhecimentos profissionaes no juiz que 
delles conhecer. Assim não levará a mal o que se fez 
em 1881. 

(O orador faz vêr ao Sr. presidente que lião pócle 
dispensar a intervenção elos Srs. tachygTal•hos, os quaes7 
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estando fatigados, precisão de algum tempo para repousar, 
o que só poderão fazer com permissão . de S. Ex. 

Declara que não prescinde do seu direito de fallar e 
de ter o seu discurso stenographado) . 

O. SR. PRESIDENTE diz que, desde que o nobre de-
putado proponha a suspensão da sessão para os Srs . ta-
chygraphos repousarem, consultará nesse sentido a casa. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA observa que não ha 
numero para a votação, e que esta medida ha de ser 
tomada por acto exclusivo do Sr. presidente. S . Ex. póde 
dar aos Srs. tachygraphos algum tempo de repouso, tanto 
mais quanto o orador pretende ain~la fallar por mais ele 
duas horas. 

O SR. PRESIDENTE declara que vai suspender a sessão 
por 1/4 ele hora, porque, quanto maior tempo o orado1· 
precisar para concluir o seu discurso, ümto menor deve 
ser o prazo dessa suspensão. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde qne esse prazo 
é curto, mas que S. Ex. dê aos mesmos Srs. tachygraphos 
o tempo que julgar conveniente, porque elles são homens, 
estão fatigados, precisão repousar e tomar alguma ali-
mentação ; e o orador, como já cleclarou, não prescinde ele 
ver o seu discurso stenographaclo. 

UM SR. DEPUTADO :- Suspenda-se a sessão por 1/2. 
hora. 

O SR. PRESIDENTE declara que, em vista da recla-
mação elo orador, suspende a sessão por 1/2 hora. 

( Suspe·ncle-se a sessão). 
A's 8 horas e 5 minutos ela noite, reabre-se a sessão. 
O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra pÚa continuar 

o Sr. Cancliclo ele Oliveira. 
0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA tinha a honra ele dizer 

ao antecessor do Sr. presidente, visto que S. Ex. cedendo 
ao cansaço retirou-se algum tempo dessa cadeira ... 
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O Su.. PRESIDE~TE: -Como V. Ex. tinha feito. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Não estava na tri-

buna. Ahi está V. Ex. de novo desconhecendo os seus 
deveres de presidente : não pócle dar apartes, nem pócle 
deduzir a razão porque o fez ou deixou ele fazer, salvo 
para cumprimento elo regimento. 

Como dizia, além ela sing·ular definição do crime de 
set1ncç~w, ha este cerceamento das facrilclades do jury no 
julgamento do novo crime. 

Não sabe porque este novo crime ele sedncção, que o 
artigo sujeita a uma pena de 500~ a 1:000~ de multa, 
vai ser julgado pelo juiz ele direito (apo·iaclos), quando 
tratando-se de factos que affectão simplesmente as rela,ções 
individuaes do · cidadão, segundo os princípios geraes elo 
nosso codigo criminal, e mesmo em raúio da pena de multa 
convertida em prisão por certo tempo, a competencia do 
jnry devia apparecer. 

Não sabe se ha conformidade elo artigo com os prin-
cípios üa escola liberal, e muito menos com o que dispõe 
a Constitui<iw a respeito do julgamento dos crimes. 

Trata-se ele um crime novo, crime ?ni generis, que 
surge á ultima hora elo regimen ela escravidão entre nós. 
Ora, contra todos os princípios jurídicos, é transferido o 
j ulgamento deste crime, elo jury para o juiz ele direito, e o 
cidadão que vai ser victimado nem ao menos tem o recurso 
da decisão conectiva em 2a instancia pelo Tribunal da 
Relar;ão. O Sr. pre~;idente foi relator do parecer; mas o 
orador acredita que S. Ex. não leu o artigo, que é contra-
rio ao seu liberalismo e a seus creditos ele jurisconsulto. 

E' impossível, no mecanismo do direito patrio, per-
mittir-se semelhante desclassificação em uma lei que se 
chama da extincção gTaclual do elemento servil. .. 

Ha aincht uma outra degeneração dos princípios ju-
rídicos: é a fórma draconiana da applicação da pena. Temos 
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o bis in iclem. O codig·o criminal, a lei de 1837 e outras 
cogit~w da t irada do escravo de casa de seu dono. Este é o 
crime de furto previsto pela lei de 1837 . Esta legislação 
prevaleceu durante um período de quasi 60 annos, isto é, 
resistio todo esse tempo, apezar elas reclamações ü~• im-
prensa e dos proprios tribunaes. Agora que o nobre presi-
dente ·üo conselho concorda com a propaganda, que ada-
ptou o programma de governo do seu antecessor, aliás tão 
mal julgado pelas palavras de S . Ex., agora que S. Ex. 
diz ser imprescindível a reforma do elemento servil e pede 
a prorogação da hora para discutir-se em abandono este 
projecto, deixa, todavia, enxertar na lei uma outra cUs-
posição penal mais forte, creando um crime novo e sujei-
tando-o a um outro julgamento ! ! ... 

Pergunta ao Sr. presidente se esta dualidade da 
p.:~~1a se harmoiliza com os principias da scienda crimi-
nal. A nossa lep,;islaç~w, principalmente a legislação 
fiscal, muitas vezes impõe multas por certas infracções. 
Por exemplo, nas faltas commetticlas em relação ~- exe-
cução do regulamento do sello, serviço de estampilhas 
usadas, etc., ha a multa fiscal e a pena criminal. 

lVIas· por que? Porque a multa é simplesmente admi-
nistrativa, imposta pela autoridade administrativa e que 
não isenta da pena criminal do codigo ; mas esta elo pro-
jecto não é uma pena administrativa, pois que, affectando 
directameúte as relações privadas dos cidadãos, não diz 
respeito á má applicação ou fiscalisação de um serviço 
publico, nem á violação· de u m regulamento ; não affecta 
directamente os interesses do E stado, affecta simples-
mente interesses privados dos cidadãos, as relações ele 
escravos com o seu senhor e um terceiro, que se interpõe 
para privar o senhor do seu direito. 

E', pois, um verdadeiro bis in idem; é uma legisla-
ção draconiana que surge á deshoras, como que para 
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amparar no seu ultimo periodo uma instituição que se ex-
tingue. O nobre presidente, repeti-lo-ha á saciedade, de 
certo não concorda com isto, de certo faz uma violencia 
ás suas convicções, á sua longa pratica, para assim aceitar, 
sem r eluctancia, este enxerto tão repugnante ás boas dou-
trinas. 

Diz-se que tudo se póde emendar, e o orador acredita 
{]ue tudo se emenda.rá; mas este convite que o nobre pre-
sidente do conselho faz sempre a que emendem o seu 
projecto, sertt uma prova da bôa fé , com que S. Ex. se en-
volveu nesta reforma, · mas é ao mesmo tempo o esqueci-
mento dos deveres üe um chefe de gabinete, que tem obri-
gação, quando se trata de uma reforma desta ordem, de 
apresentar-se ao parlamento com trabalhos feitos, com um 
estudo reflectido e meditado, com um systema symetrico, 
que, examinado á luz ela sciencia e das conveniencias so-
ciaes, não dê logar a tantas incertezas e vacillações. 

Será pa.rlamentarismo adiantado t udo o que se está 
presenciando? pergunta o orador. O ministerio formou-se 
a 6 ele Maio; a 12 o nobre presidente da camara, como 
orgão elo gabinete, e muito autorizado, apresentou o pro-
j e c to ; nomeou-se em seguida a commissão especial ; em 
tres ou quatro dias ella apresentou o seu trabalho, e a 
discussão iniciou-se. 

Mas o que sahio da mente do nobre presidente do 
conselho não é o que está hoje votado pela camara nem o 
que será votado amanhã, pelas modificações que se vão 
introduzindo. Do plano do nobre presidente do conselho 
só :ficárão as idéas restrictivas, a contemporisação com a 
reacção escravista. 

Esta iniquiclacle da nega.t iva de liberdade, esta amnis-
tia das multas aos senhores refractarios, este exquisito 
crime ele seducção, esta elevação da tabella de valores, 
esta .üiminuição da depreciação são as idéas, que até 
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agora tem vingado pelo concurso das forças colligaüas. O 
que a camara.vai votar não é um projecto contendo prin-
cípios liberaes, são simplesmente essas emencla,s victorio~ 
sas e triumphantes elo nobre cleputaclo por S. Paulo. 

O orador concorda em que esta questão não é par-
tidaria; mas é sem cluvicla uma questü,o política ; e como 
política que é, cada um dos partidos deve deixar 
nella os seus traços salientes e dominadores. 

Cada um dos partidos eleve deixar bem acentuadas 
as suas icléas, sob pena ele deturpar-se a grande missão de 
cada um clelles e que é a sua razão ele ser e ele seu re-
vesamento no poder. 

A historia dirá. quaes são as idéas que vinelicão, clir~t 

qual o pensamento que predominou, e no exame impar-
cial que instituir, encontrarit triumphante a icléa elo _no-
bre deputado por S. Paulo . S . Ex. que amparou o minis-
tro pelo adiamento indefinido elo credito que se destinava 
ao serviço ela immigração, que o ameaçou com a negativa 
ele apoio para a passagem do imposto, vio aceitaf; por uma 
transacção (que outro nome não pó ele ter aquillo que 
aqui se fez), vio assim aos poucos victoriosas todas as 
idéas, consignadas no voto em separado. 

A tabella elos preços foi alterada, não para se diminuir 
o ~ralor da inclemnização, mas para eleva-lo, fazendo-se 
uma clistincção especiosa entre as idades ele 50 a 55 e 55 
a 60 annos, o que aggrava os onus elo Estado. 

A depreciação foi modificada sendo quasi nulla nos 
primeiros tempos. O fundo ele emancipação foi desfalcado, 
e triplicemente distribuído de modo que um terço, mais 
rlel.OOO:OOO~ annuaes, irão escoar-se para outro serviço, 
o da colonização, que algures devia ser consultado. 

Não deixa de ser irregular tudo quanto se vai fa-
zendo. 

Vêcle, diz o orador, a marcha ascendente elas iclém; 
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para as g-avetas elo nobre presidente elo conselho tivessem 
dado bastante orientação ao seu espírito para formular 
uma obra viavel e ele prompto aceitavel pelo parla-· 
mento ..... 

O orador continuará na analyse elo proj ecto ; é pre-
ciso uma por uma declinar as suas cli versas bellezas, afim 
c1e saber a camara o que vai votar : (lê). 

« A imposiç§.o ele multa ele que tratrw os paragraphos 
anteriores não exclue a acção criminal nem a civil, para 
a. satisfação do clamno causado.» 

A acção criminal é a do cocligo, pelo crime da ti-
rada ele escravos, crime que é ahi definido ele uma fórma 
clara e precisa, e pois, o orador não comprehencle este 
artigo ; elle tem duas partes : ~eclucção ele escravos, e 
occultaçt"w ele escravos alheios, phrase que póc1e ser menos 
ef:ficaz que a elo coeligo, que define perfeitamente o àime 
ele furto. 

O SR. RATISBO~A dá um aparte. , 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que ahi está, por-

tanto, definido o crime ele furto- a tirada ela cousa 
alheia contra a vontade ele seu dono. 

Mas a occultação do escravo é uma icléa restrictiva 
elo projecto. Se se tirar um escravo, pergunta o oracl?r, 
para se anelar com elle ostensivamente, ter-se-lm com-
mettiüo o crime ele que trata o artigo? A legislação 
penal eleve ser rigorosamente taxativa, a phrase eleve ser 
clara e não prestar-se a ambiguidacles, sobre tudo tratan-
do-se ele uma lei desta ordem e no momento actual. 
O orador vai ficando velho como o Sr. presidente, e cada 
vez vai gostando mais elas leis antigas. O codigo cri-
minal é perfeitamente claro, e, quasi tudo quanto se tem 
alterado nelle é para peior. (Apa?'tes). 

Vamos além. · « O governo, diz o 1)rojecto, estabe-
lecerá em diversos pontos do Imperio ou nas lJrovincias 
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fronteiras colonias agrícolas, regidas com disciplina 
militar; para as quaes serão enviados os libertos sem 
bccupação. » 

Entende que este paragrapho é por demais com-
plexo, e envolve tambem graves e numerosas ques-
tões. 

Primeiramente para o estabelecimento destas co-
lonias precisa-se ele dinheiro, e não ha credito para tal 
fim. A não querer se avolumar mais a collecção de leis 
inuteis, este artigo terá a mesma sorte de outros quasi 
iguaes ela legislação de 1871, de nenhuma applicação 
pratica, o que vem em detrimento elo prestigio elo parla-
mento, cujo dever é fazer leis amolclaveis ás condições 
da sociedade e sobre tudo para serem executadas. 

Passa a estudar a fórma por que legisla-se sobre a 
creação dessas colonias, e pede a attenção ela camara: 
« ... . colonias nas províncias fronteiras elo Imperio, diz o 
texto, regidas por disciplina militar, para as quaes sejão 
enviados os libertos sem occupação. » 

Primeiramente, o projecto contradiz-se manifesta-
mente porque no seu art. 3", esse que foi votado ele afoga-
clilho, dispõe que os colonos, libertados por um elos meios 
estabelecidos nesta lei, têm domicilio forçado por cinco 
annos no município em que residir o seu ex-senhor. O 
mesmo projecto dá ao ex-excravo o direito ele contratar 
coni qualquer pessoa, ele sorte que pócle fazer contrato 
simulado para enganar a policia, mostranrlo-se occupaclo, 
quando ele facto não está. A base principal em todos estes 
casos é a r esiclenc.ia do liberto por cinco annos no domi-
cilio elo seu ex -senhor. 

Se esta é a r egra, como é que em um artigo se 
manda remetter para colonias fronteiras, sujeitas ao · 
regimen militar, os libertos sem occupação, quando em 
outro se manda forçosamente emprega-los como servos 
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da gleba durante cinco annos? E' uma manifesta 
contradicção. 

Dir-se-ha, porém; que trata-se do liberto reputado 
incorrigível, daquelle que tem de ser punido no novo 
codigo negro, que vai ser formado pelo governo, em 
virtude da delegação dada pelo corpo legislativo: Se 
assim é, o nobre presidente do conselho, assim corno o 
nobre presidente ela carnara, relator ela cornmissão, es-
quecerão-se üe que o liberto pela carta de alforria 
adquire o seu titulo de cidadão brazileiro: elle póde ser 
eleitor amanhü, conjunctamente com o nobre presidente e 
votar no mesmo collegio ; entra na plenitude de seus 
direitos ele cidadão. Corno é que se o pócle desterrar para 
um ponto remoto, para urna .colonia SUJeita ao regimen 
militar, impondo-se-lhe a pena ele clegreclo, que é definida 
no cocligo e applicada a crimes especiaes, e vista ele 
sentença proferida em processo :regular? 

O orador repete que vai-se ·convencendo cada vez 
mais ela bondade das leis antigas. O cocligo criminal clefinio 
a pena de clegreclo e applicou-a para certos casos deter-

. minados; ao pocler executivo não é dado fazer alteração 
desse principio,· nem definir nos seus regulamentos outros 
casos, em que esta pena possa ser imposta . 

l\'Ia,s assim não pensa o proj ecto. Cria verdadeiras 
colonias penaes e dá á policia competencia para nellas 
alijar os libertos, que a mesma policia julgar sem occupa-
ção, ficando ao governo o direito de tudo definir nos 
seus regulamentos ! ! 

De sorte que, diz o orador , este artigo é ainda porta 
aberta para os abusos ela policia . E' assim que uma briga, 
uma clesattenção elo liberto, qualquer pretexto frívolo, 
autorizará o subdelegado a dar-lhe a qualificação de vadio 
Oll desoccupado e remette-lo para. o extremo norte 011 

o extremo sul. 
12 
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O SR. BEzAMAT:- V. Ex. não deve incorrer n R 
qualificação do poeta, apresentando estas phantasias. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA 'pede ao illustre depu-
tado que tenha a bcndade de lêr o artigo, porque a c1ispo-
sição é ampla, e a policia terá competencia para m~tnc1ar 
para estas colonias os suppostos ociosos ou desoccupados. 

Felizmente, isto tudo só :ficará no papel. (A1Joiaclos) . 
Estas colonias são pura phantasia; não se crearáõ ; 

11ão ha dinheiro e nem meios para a sua creação. 
O SR. JoAQL:DI NABliCO pergunta ao Sr. presidente 

se niío tem meio de fazer respeitar a ordem que prohibe 
que durante a sessão transitem carros por esta,;:; imme-
diações. 

O SR. PRESIDENTE diz que tomará em consideração 
a recla,mação do nobre deputado e pede ao oraüor que 
conclua o seu discurso, porque s~ío qnasi 9 horas e j c'~ 

excedeu em 3 o tempo que tem um orador para fctllar. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA observa que, quando 

divagar , o Sr. presidente póde chama-lo á matel'ia; mas, 
emquanto discutir pertinentemente, tem o direito ele 
continuar, e assim passa a examinar o § 6." 

Se é tarde, a culpa é do Sr. presidente, que impôz-
lhe a violencia de começar a c1iscutir depois das 5 horas. 

Vai ao§ 6.0 

Este paragrapho tem tres partes: 1 o, autorização ao 
governo para fazer os regulamentos, sujeitando-os á, 
approvação do corpo legislativo,na sua primeira reunião; 
2°, autorizaç~w para a consolidação da legislação relativa 
ao elemento servil, creada pela lei de 1871 e seus regula-
mentos; 3°, o acto proprio ela consolidação desta lei e 
seus regulamentos com a exclusão das partes que fôrem 
julgadas revogadas, executando-se tudo provisoriamente. 
Antes de tudo dirá q.ue esta ultima delegação não é ori-
ginal e a camara já conhece identica. 
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Na lei de 9 de Janeiro de 1881, ha tambem um 
artigo semelhante, dando ao governo faculdade para con-
solidar toda a legislação eleitoral não revogada, e sujeitar 
o seu regulamento á approvação do parlamento, o que foi 
uma formalidade completamente vã. A lei ele 9 de Janeiro 
está em execução ha quatro annos, a camara tem-se 
reunido cada anuo durante oito e nove mezes, e ainda 
não teve tempo para rever o regulamento eleitoral, não 

·obstante ter-se nomeado uma commissão mixta ela qual o 
orador fez parte, e que apresentou diversos trabalhos elos 
qnaes apenas só um foi convertido em lei. 

Ora, se isto se dá com a lei eleitoral, necessidaüe 
palpitante, que se prende por assim dizer ao jogo do 
systema representativo, da qual depende a vitalidade da 
camara, é bem de vêr que esta üisposição tambem ficad 
no papel, isto é, os novos regulamentos serão postos pro· 
visoriamente em execução; ma's esse provisorio terá um 
caracter definitivo, como o codigo negro das obrigações 
entre os escravos e os senhores, o cocligo draconiano das 
relações elos colonos e seus patronos, e as normas de 
competencia especial ele que consta o art. 4. o Porém, esta 
não é a parte mais importante, porque emfim a camara · 
delega no g·overno a sua competencia. O que ha de mais 
perigoso, porque é o desconhecido, é a faculdade de cles-
criminação de disposições revogadas e não revogadas 
da lei ele 28 de Setembro e seus regulamentos. · 

Antes de examinar esta parte, o orador perguntúá 
ao nobre presidente como relator da commissão, e faz 
esta pergunta porque nenhum ministro está assistindo a 
esta discussão ... 

O SR. PRESIDENTE : -A esta hora era impossível, 
estão em despacho. 

O SR. CANn'mo DE OLIVEIRA ... Entende que são 
muito d'Pt!;nas de louvor estas attenuações, inspiradas 11elo 
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ministerialismo elo nobre presidente i mas acha-as pouco 
presidenciaes. Se o governo foi quem peclio hontem a' 
inversão da ordem elo dia i se o governo sabia que a clis-
cussão podia prolongar-se, pois o deputado tem o direito 
de demorar-se na tribuna até deshoras, o governo devia 
ter pedido a Sua lVIagestade a transferencia do despacho, 
ou, ao menos, destacar para a camara um ministro . 
Entretanto, abandona-se a discussão, e deixa-se correr á 
revelia estas increpações contra as blasphemias juriclicas 
que se contêm no projecto .... 

Mas, continuando , nota que no projecto falla-se 
simplesmente ela consolidação das disposições ela lei ele 28 
ele Setembro. A camara sabe que a lei de 28 de Setembro 
não é uni co monumento legislativo sobre escravos que ha no 
Brazil i ella respeita e mantém a legislação anterior. Além 
da lei de 28 de Setembro, nós temos at é os princípios de 
direito romano que ainda vigorão ; temos as disposições de 
alvarás antigos que são applicados pela magistratura~ 

que presidem como princípios reguladores do direito de 
liberdade humana; temos ainda as leis das nações moder-
nas christãs, elementos poderosos de interpretação nesta 
materia, em que dominão os princípios elo christianismo e 
preferível ás proprias leis imperiaes ou romanas. 

Ora, sendo assim, pergunta o orador, porque é que 
o projecto cogita :apenas da consolidação das disposições 
da lei ele 28 de Setembro, abrindo mão de todas as 
anteriores? Será por que estão revogadas estas cUs-
posições ? O nobre presidente, como homem da lei, não 
poclerá responder affirmativamente. S. Ex. sabe que ellas 
·hão ele ser applicadas pela jurisprudencia i S. Ex. sabe 
que as Ordenações elo Reino, por exemplo, a que manda 
estabelecer em favor da liberdade muitas excepções aos 
princípios de direito, essa ordenação ha de ter applicação . 
( Trocüo-se differentes ct]Jartes). t 

" 
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Se agora mesmo os nobres deputados virão o juiz ele 
direito elo Recife deixar de applicar uma disposição elo 
cocligo criminal, por entencler que ella não estava em vigor, 
depois da lei ele 28 ele Setembro ... 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Deve ser responsabi· 
lisaclo : denota ignorancia crassa. 

O SR. JOAQUIM NABuco :-Não apoiado: foi um acto 
ele humanidade. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA entende que a sentença 
foi injuridica. (rlpoiaclos). Cousa mais notavel, porém, 
deu-se no tribunal ela relação ela côrte, que deixou de 
applicar a lei ele 1837. 

O SR. Go:>IES DE CASTRO:- O orador sustenta um 
tal juiz? 

O SR. Jos~: 1\hmANO :- Eu sustento e applaudo. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA já declarou que a . sen-

tença é injuridica ; mas o facto mais notavel deu-se na 
relação ela côrte, que, em virtude ela propria lei ele 1871 , 
não considerou roubo ele escravo, um facto sujeito ao seu 
conhecimento considerando o crime af:fiançavel e conce-
dendo ordem ele habeas-co?]JUS ao individuo que estava 
como tal indiciado. 

Isto prova a tendencia elos juizes entre nós para, 
neste ultimo período ela escravidão, facilitar totalmente 
a interpretação elas leis em favor ela liberclacle, ainda que 
firmando decisões injuriclicas. 

O SR. JoAQUIM NABUCO :-Os juizes estão se escla-
recendo. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Estão se relaxando. 
(Ha md1·os apa1·tes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA acha que é irregular o 
procedimento elos magistrados. Elles elevem ser severos 
executores ela lei , mas essa tendencia é devida á evo-
lução porque passa a nossa sociedade. 
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O SR. GoMES DE CASTRO :-O juiz não está sujeito 
a evoluções. 

O SR. RATISBO::\'A :- Deve obedecer á lei . 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA não leg-itima: constata 

o facto, mas essa tenclencia é inneg-avel , o que nfto quer 
dizer que a approva. 

O S1t. ANDRADE FIGUEIRA :- E' condemnavel. 
. O SR. JosE MARIANO :-Esse juiz de direito é muito 

digno. (Hc~ m~tros apartes). 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA, continuando, diz que 

lm disposições anteriores á lei ele 1871 que estão em 
vigor, e, desde que o legislador pretende que se faça um 
cocligo de todas as clisp osições referentes ao assumpto, 
delegando essa faculdade ao governo, como manda coodi-
ficar apenas as disposições da lei de 1871, deixando de 
referir-se á outras que lhe s~w anteriores, mas que estão 
em vigor? 

Ficaráõ ellas sem vigor, por serem excluídas da coo-
dificação, desse coüigo da escravidão que o projecto quer 
organizar, no ultimo período dessa negra instituição ? 
O orador perguntará ainda (o que é mais grave) quaes 
as disposições da lei de 1871 que o governo póde entender 
que não estão revogadas? Onde a competencia qu e tem o 
goyerno para definir os textos revogados ou não da lei 
de 1871? 

Não haverá ahi perigos serias e, sobretudo singular 
·esquecimento das normas juriclicas? 

O SR. GoMES DE CASTRO :-E' um ponto muito im-
portante este. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA pergunta se o governo 
pócle chamar a si a funcção ele interprete authentico da lei? 

rrerá competencia para ' declarar qual o texto que 
. incorreu na censura parlamentar e que não deve ser appli-
·Cado? 
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A camara sabe que nunca pretendeu-se que seme-
lhante doutrina vigorasse, nem os nossos aclversarios, no 
perioelo mais notavel elo seu autoritarismo, tal doutrina 
ousarão apregoar . No entanto, no r egimen liberal, no 
perioclo aeliantaclo, quando se diz que este projecto é a 
ültima palavra a proferir-se sobre o grande problema, é, 
nesta occasião que se aelulterão os prineipios, arvorn,nclo-se 
o governo em interprete authentico ela lei, em juiz elos 
textos revogados ou nüo, separando assim o joio elo trigo 
e isso por fórma permanente, definitiva, porque, o orador 
j á disse : o parlamento, pelas razões que se sabe, ou não 
tomará conhecimento elo regulamento, ou vota-lo-1m por 
acdamação, em horas mortas, com as prorogações ela hora 
como a, que o Sr . presidente hoje promoveu para a passa-
gem deste projecto! ... 

Mas, insiste em perguntar ; q11em vai ser o juiz ela 
lei revogada ou não r evogada? E' o governo na sua con-
solidação, isto é, algum consultor a latere, pretenso ency-
clopeclista que se ha ele estar 11reparam1o para este trabalho 
:fin~l. 

O SR. ANDRADE FIGuEIRA :-:Mediante a gorgeta 
elo estylo. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA não sabe a que g·overno 
será clacla esta - attribuição, porque os governos sucee-
clem-se vertiginosamente, sendo como é, infelizmente, um 
.dos nossos grandes males a instabilidade govemamental, 
que é, por assim dizer, o nosso moclus vivencl-i em detri-
mento ela bôa marcha ela aclministraçào. 

Cada sessão legislativa representa uma nova queda 
ele g·abinete, a ascensão ele uma nova. política, que, em 
geral, tem por princir;al empenho desfazer tudo que fi-
zerão os que a antecedêrão. 

Ha ainda um ponto importantíssimo de que não co-
_gitou o projecto. O orador pergunta :- Em que situaçãa 
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ficárão os ingenuos da lei ele · 28 ele Setembro, em face 
destas novas <lisposições e ela, faculdade dada ao governo 
para aquella consolidação? 

Estes ingenuos, que st"to obrigados a servir até á 
idade de 21 annos, podem nascer na vespera elo clesappa-
recimento elo ultimo escravo : ser-lhe-hão applicaveis 
todos os princípios compendiaclos na lei de 1871, isto é, 
a prestaç~tO desses serviços irá até 21 annos depois ela 
execuçt"w desta reforma ? 

O illustrado deputado por Pemambuco já inquiriu o 
nobre presidente elo conselho a. re ·peito deste facto impor-
t:tnte, e ·o orad.-Jr não sabe que resposta foi dada. ; ignora 
ninela qual é a posição elo ingenuo da lei de 28 ele Setem-
bro, nascido no ultimo anno da. dmação ela escravidão, 
clepois da execução cle .. ta. reformfl. . 

O SR. JoAQcnr NA.Bcco :- Ytw deu r esposta ne-
lllmma. 

O SR. CA::\DIDO DE 0LlYEIRA diz que cont inuü.o 
ainda as mesmas incertezas, que fi ct"w ele pé as objecções 
levantadas, resultando dahi que póde rlar-se um fctcto ano-
mala- a duraç~w , depois üa extincçào ela escraviclào, <lo 
estado intermediaria entre a me.:;tmt escra.vidào e a liber-
dade, e;;taclo em que se acha o ingenuo ela lei ele 28 de 
Setembro. Era preci::;o, port~tnto , p<trü. que tal nào se 
désse, que clara, definida e positivamente fôsse declarado 
revogado esse a.rtigo ela lei <le 28 de Setembro, em re~ 
laçào aos ingenuo.3, no tli a. em que se realizasse a ex-
t incçào da escravidão . 

Antes de concluir suas oh:-;ervações, o om<lor pede ao 
Sr. Bezamat, secretario q ne se aclt<t oc:.cn pa.nclo a cadeira 
üa presiclencia, que o informe se o Sr. 1" vice-presidente, 
o Sr. Paclua F leury, que estava presidi!1do a sessào, reti-
rou-se definitivamente. rrendo obti<lo a respostct de que 
S. Ex. o fizera temporariam~mte, o omdor diz que fez esta 
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pergunta, porque queria que S . Ex., que é o relator do 
commiss~to e que tem ela propria cadeira presidencial se 
occupado ~m explicar o procedimento do governo, lhe 
dissesse a razã-o por que preferiu pctra a cllscussüo o pro-
jecto da commis~ão, deixa.ndo de parte o apresentado por 
S . Ex. em nome do governo . 

Declara que os üous projectos, comquanto tenhüo 
icléas iguaes, são comtuclo clifferentes , um compõe-se ele 
15 artigos e outro simplesmente de quatro. 

Ora, o regimento manda que, no caso ele lmver dons 
projectos sobre o mesmo assumpto, a camara decida 
preliminarmente, a requerimento de algum deputado, ou 
por propria inicia ti V<t do presidente, qual é que cleye 
entrar em discussão, sem que .repute rejeitado o outro; . 
entrei.a.nto, ex 1JI'Op1·io mai'Çe deu-se para orc1em do dia o 
1)rojecto substitutivo, trancando-se a discussüo em reláç~w 
a grande numero de artigos . 

Falla nisto para mostrar a maneira precipitada e 
inconveniente por que o debate se encarreirou . 

Infelizmente, e é esta uma das causas da nossa decn.-
-dencia legislativa, sob o influxo de tudo se apressar para 
que o governo mostre não só força, como consig·a a pas-
sagem ele suas ruecliclas, tem-se hoje adultera'do a doutrina 
regimental que manda dividir as materias que se contêm 
nos projectos, para que o deputado mais .d etiüamente e 
mais nnmerosas vezes possa examinar o assumpto. 
(Apoiculos). 

Hoje quasi tudo se ·reduz a dons ou tres artigos; as 
leis mais importantes são assim mutiladas e é por isso 
que n~w são estudadas, e muitas vezes sahem daqui pre-
ceitos completamente inexequiveis. 

E' uma grave falta, pttra a qual ambos os partido.:; 
concorrêrão, mas é de notar que neste afan tenha a nobre 
comn:is 3üo ido além elo pensamento governamental. 
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O nobre presidente elo conselho pretende pelo seu: 
systema realizar a extincção ela escravidão em sete 
ou oito annos ; ora, se assim é, como é que nos dá uma 
tabella que cogita ele uma duração ele 14 annos ? 
{Apoiados). 

O texto legislativo ahi está clefininclo o deprecia-
menta do valor elo esci-avo, esta depreciação nü.o produz 
effeito immediato senão o de f,teilitar a emancipação pelo 
fundo respectivo. Fóra desse nenhum mais . 

Dirá ainda que em logar deste projecto auxiliar ou 
desenvolver a mnnificencia particular, vai tolhel-a, vai 
fazel-a retrahir-se. (A.poia.clos). Hoje, votada a lei, o senhor 
elo escravo que sabe que elle ficará liberto no fim ele ce:·to 
numero ele annos não terá ou esquecerá os seus senti-
mentos philantropicos e as alforrias espontaneas em 
grancle numero não se farão, porque conta-se com o 
resultado final ela cleprec.iaçrw: 

Era, pois, conveniente, mesmo para não se contrariar 
a torrente, que a depreciação tivesse outra fórma e 
tambem para não realizar-se o perigo que foi denunciado 
pelo nobre presidente elo conselho, isto é, a libertação 
simultanea de grande numero ele escravos. Supponha-se 
que actuasse exclusivamente a üepyeciação para a liber-
tação e que pouco infl.uão os outros elementos do projecto. 
No 14• anno ela execução ela lei é que se darão as alforrias 
em massa. 

Ora isto que o nobre presi~ente elo conselho chama 
nm perigo, tratando elos sexagenarios, é o que se daria 
pelo projecto. Entende, pois, que era ele vantagem fazer-se 
a depreciação proporcional ás idades, ele modo que certas 
classes fôssem libertadas aos poucos e por sua vez. A 
depr eciação elos escravos ele 50 a 60 annos devia ser em 
maior escala e mais forte elo que a elos escr avos ele 40 a 50 
e assim por diante. Mas a uniformidade é que prevalece. 
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Sabe que o nobre presidente elo conselho coilta muito com 
o imposto. 

E' mais uma illusão : 1 o, o do fundo de emancip[l,ção 
vai ser quasi nullo. 

O valor venal elo escravo tem clesappareciclo, os 
escravos nas cidades e nas villas e pelos quaes se pagão 
impostos clirectos, vão sendo liber tos e assim o resultado 
das taxas compencliaclas pela lei de 28 de Setembro irá 
escasseando ele anno a anno. 

O nobre presidente elo conselho conta cum os 5 °/0 , 

mas esses 5 °/0 não hão ele permanecer durante todo o 
. período ele applicação ela lei. 

S. Ex. disse ainda que esta lei ha ele ser a ultima. E' 
outra illusão. A votação elo imposto aclclicional vai levan-
tar os estiniulos da propaganda, não sómente dos que 
querem a abolição mas elos tributados, que não hão de 
querer contribuir para a libertação elos escravos alheios. 

E ssa propag·ancla ha ele fazer-se sentir em todo o 
paiz, desde o momento em que o contribuinte comprehender 

·que se póde obter a emancipação sem indemnização . 
O ponto principal de sua divergencia com o governo 

foi exactamente esse imposto, porque entende que o dever 
ele representante ela nação é neg·ar o imposto, desde que a 
sua necessidade não está demonstrada á toda a luz. Ora se 
a demonstração em contrario se fez, si o nobre presidente 
elo conselho, em suas primeiras declarações, asseverou que 
a emancipação se podia effectuar sem indemnização, se o 
nobre deputado pelo 11" districto elo B,io de Janeiro asse-
verou que a lavoura queria apenas um período ele paz e 
ele tranquülidade, comprehende-se que os representantes 
do contribuinte, t~w enonnente onerados, não têm o direito, 
ou antes têm o rigoroso c1ever ele empregar todos os esfor -
ços, para que n~w seja votado semelhante impost~ . 

No entn,nto elle ha ele passar ; ahi est~LO os votos 
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contados; ahi está mesmo o nobre presidente cla.ndo o seu 
valioso apoio para a passagem clelle, sendo aliás clistincto 
conservador. 

Em tempo terão ele vir por seu turno as reclamações 
elos contribuintes. Amanhã, o espírito publico se esclare-
cerá e a propaganda dirá que os escravos não precisão 
er alforriados á custa elos contribuintes porque ha outros 

meios ele obter este granâe clesúleratwn ; e o orador 
está bem certo ele que sob este influxo, a (jamaras que 
se seguirem a esta, tendo diante ele si os complicados pro-
blemas financeiros que já nos assoberbão, reYogaráõ 
estes acldicionaes, que trarão a diminuição das fontes da. 
nossa importação e depauperação dos 110ssos orçamentos. 

E a proposito, pergunta ainda se nesta faculdade 
dada ao governo para abrir excepções ás materia tribu-
taveis, comprehencle-se tambem a ele abrir excepç~w 

ás circumscripções territoriaes, a proyincias inteiras? 
E' este um ponto que precisa ficar assentado, porque, em 
nosso regimen fiscal, tem-se dado intelligencia diversa, 
segundo o orador foi informado . Em 1882 a commissão 
votou 10°/0 addicionaes para auxilio das províncias, vota-
ção esta que trouxe a queda do gabinete de 3 de Julho; 
mas esses adclicionaes concedidos para auxilio das pro-
víncias fôrão convertidos em reforço das rendas geraes do 
Estado, e da execuç~w ela lei foi exceptnada a província 
elo Rio-Grande do Sul. O orador conconla em que esta 
província merece muito elo Imperio . A sua tarifa especial 
foi votada pelo parlamento, sob fundamentos que poclião 
serrelevantes 11a occasião; mas a província elo Rio-Grande 
do Sul faz parte da communhão brazileira ; e tratando-se 
ele uma reforma de ta ordem que affecta toda a unidade 
elo Imperio, não é ju to que aquella província seja ex-
ceptuaela elos 5°/0 addicionaes . Este imposto não será 
C)brado como element•) fiscal, não será cobrado como nm 
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sacrificio para. as clespezas ordinarias e permanentes· da 
sociedade; elle vai ser cobrado em nome ele uma grande 
icléa, a idéa da emancipação elos GSCravos . 

Se assim é, convem ClUe fique assentado claramente 
que o governo não pócle fazer excepções territoriaes, 
>lem mesmo para o Rio-Grande, sujeito á tarifa cliffer en-
\ . 

cial. (Apoiados.) 
E' preciso tirar esse arbítrio elo governo, e qualquer 

emenda que fôr apresentada nesse senti elo , eleve· ser ap-
provacla mesmo pelo Sr . presidente, pois que . Ex. não 
quererá carregar com a r esponsabilic1ac1e ele ter votado 
um regimen especial para uma província que faz parte ela 
communhão brazileira . 

Esta projectada excepç~w não üeixa ele tornar o 
orador apprehensivo, sobre tuclo depois elo aparte que 
escapou ao nobre ministro da guerra, deixando entrever 
que a província elo Rio-Grande elo Sul ficaria exceptuacla 
do pagamento elo imposto aclclicional. 

O SR. GoMES DE CASTRO :-Exceptuaráõ os artigos 
ela tarifa especial , é quanto basta. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-E não ha crit ica. O me-
lhor é eliminar a excepção. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que eliminar a ex-
cepção era o unico recurso efficaz, mas a opposição nã.o 
tem força para fazer vingar essa idéa e lamenta que o 
partido conservador venhà clar alento ao governo para a 
pratica ele um acto excepcional e radicalmente injusto. 

O SR. JoAQUIM NABuco :- 0 que eu lamento é que 
seja o meu partido que o faça. 

SR. Go:-ms DE CASTRo:-A culpa tambemé elo nobre 
deputado, porque o imposto es tava no proj ecto ele 15 de 
J ulho. 

O SR. CA:--~Dmo DE OLIVEIRA declara que estava o im-
posto, mas não a excep\ãO e era para outro fim. 
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O SR. FRANCisco SoDRÉ:-E o mildsterio não fazia 
questão ele gabinete disto. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIKA sente-se realmente 
constrangido em contin11ar a prender a attenção elos 
obres deputados que o ouvem. (Ncio c~poiculos). 

VozEs:-Estamos ouvindo a V. Ex.commuitoprazer. 
O SR. C.ummo DE OLIVEIRA desejava que estivesse 

na mesa, não o nobre 1" secretario que preside a sessão 
mas o presidente e:ffectivo, que t em a culpa deste inci-
dente, de estar o orador faJlanclo até este momento, por-
quanto S. Ex. ás deshoras concedeu-lhe a p:1lavra, 
quando o recinto estava abandonado, fazendo prosegnir 
um debate de tanta magnitude, em condições muito di-
versas daquellas em que cleveria t er loga,r. (.Apoiados). 

Este debate deveria ser permittirlo em horas pro-
prias, e na presença elo governo, que üeve ouvir as obser-
vações dos membros desta casa. (.Ap oiacl,os) . 

Por si, o orador pouco vale (nc'io apniculos), mas no 
exercício elo seu mandato, ·r epresenta uma grande força, 
porque representa o seu districto, sua provincia, repre-
senta a naç~w , e as observ<tções üos representantes ela . 
nação não elevem ser incli:fferentes ao governo. 

Qllanclo se trata ele uma questão ela ordem ela actual, 
das mais elevadas e chts mais graves, quando essa ques-
t~w importa o fllturo das inclustrias do paiz, quando ella 
traz apprehensivo o nobre deputado pelo 11 o districto do 
Rio ele Janeiro, que vaticina uma grande desorganização 
no serviço agricola, quando o governo tem necessidade 
ele mostrar que está com os bons principias, peclinclo a 
solução elo grave problema, o nobre presidente do conse-
lho não se tem dignado discutir o seu projecto . S. Ex., as 
raras vezes que se tem levantado nesta camara para 
enunciar-se, ou tem-se limitado á explanações historicas 
do seu passado politico, ou, qllando muito , apreciado as 
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idéas geraes elo seu projecto ; mas estes pequenos deta-
lhes, estes elementos acciclentaes) que, r eunidos, consti-
t uem o. mesmo projecto, têm escapado ao exame e defesa 
de S. Ex. 

~· Ex. confia ele certo na commissão, mas esta tem 
'esponcliclo com inconcebível mutismo a todas as obj ecções. 

E' no entanto preciso ·que o governo esclareça a 
oünião, mostre as vantagens ela reforma e procure con-
ve\cer, em logar ele manifestar-se apenas orgulhoso com 
a a~J1esão das forças colligallas, que tudo resolvem pelo 
direito elo mais forte, que nem sempre é o melhor direito. 

O Sr. presidente elo conselho tem uma estrella feliz. 
O orauor repetir~t o que disse hontem o nobre deputado 
pelo Rio ele Janeiro e o que foi hoje reproduzido pelo 
illustre representante ele Pernambuco: 

Sim,, tem r ealmente uma estrella feliz. 
S. Ex . destacou do programma liberal as duas gran-

des icléas, a reforma elo voto e a r eforma ela escravitlão. 
'l'eve a dita de realizar a primeira reforma. 

O SR. JosÉ MARIANO : - Pólle limpar as mãos <Í 

parede com essa dita . 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que S. Ex. teve a 

üita ele presidir a substituição elo regimen antigo concle-
mnaclo por todos os partidos pelo r egimen do voto directo . 
E' ver<lacle que as icléas liberaes nem todas vingárão na-
quella obra, que foi, entretanto, uma grande conquista. 
Os annos, porém, succecleni-se, as situações moclificão-se, 
e S. Ex. veio ainda ter entre mãos a reforma servil. 

O SR. BEZERRA CAVALCA:'-<TI :-Conspirou para apo-
derar-se clisto . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA repetirá a S . Ex. a 
phrase de um illustre e sempre lembrado parlamentar 
inglez . H a poucos dias com11I'JU e leu recente obra ele u'm 
escriptol' inglez ás direitas . (Riso). 
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Refere-se a J ohn Morley na sua nota vel obra-A 
viela ele Ricanlo Cobclen - eJ?l que é exposta, com 
eloquencia e lucidez, a vida do gTande agitador ~nglez . 

Ricardo Cobden, em um dos ultimos annos ele sua vida, 
escreveu ao eminente jurisconsulto americano Sunner, a 
proposito da candidatura de Abrahão Lincoln á presi-
d.encia dos Estados Unidos, uma in~eressantissima carta. 
N ella, tratando da Cêtusa da abolição na grande republicP, 
assim concluía: 

« rrodo o compromisso sobre esta questão cobrir;ia, a 
vossa causa üe uma infamia eterna, e faria ela guarra 
civil, com a qual vós tendes desolado o Norte e o Sul. urna 
carnificina inutil. » I 

· Isto dizia Cobden ao notaveljnrisconsulto americano 
depois da guerra de seccessão, depois ela porfiada e for-
midavel luta que tanto contristou o mundo e q11e teve 
como uma de suas causaes a questão da abolição. 

Pois bem; o nobre presidente elo conselho yeiu ao 
governo, não clepois de uma luta. sangrenta, não depois 
de uma guerra civil, em que as províncias brazileiras se 
t ives::;em diglacliado com o encarniçamento americano; elle 
veiu ao governo depois do t rabalho pacifico e tenaz üe 
uma propaganda mansa, legal, á sombra da qual, a idéa 
elo abolicionismo penetrou triumphante no parlallleiito, 
conquistou as proprias allleias do poder e erigio-se em 
programllla lllinisterial; S. Ex. veiu elll Ullla phase sem 
precedentes, por assim dizer, na historia . 

A camara discute dia por dia, artigo por artigo, esta 
reforma. 

Ella affecta aos mais graves, aos mais elevaclos inte-· 
resses desta nação; ella aifecta aos interesses elas classes 
conservadoras por excellencia; elle affecta aos interesses 
das classes populares, pela agitação que produz, pelo en-
thusiasmo que desperta, pelas idéas generosas que levanta. 
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Entretanto, a calma reina em toda parte. A opinião 
acompanha com interesse o debate, e até hoje nenhum 
disturbio, nenhum motim, nenhum levantamento, quer 
das classes conservadoras, que vão ser offencliclas, quer 
das classes populares, que querem a reforma. 

O que quer isto dizer? Que a, reforma está feita na 
opinião, que a escravirlão está conclemnacla, e que agora o 
que resta ao legislador é :;;ómente suavisar as consequen-
cias da transacção, é minorar os males ela modificação elo 
regimen. 

Pois bem, o nobre presidente elo conselho pó ele acei-
tar todos os compromissos; mas S. Ex. não se esqueça de 
que o compromisso que tiver por fim retardar a conclusão 
do grande acto, o compromi,sso que tiver por fim sobrecar-
regar o paiz com onus desnecessarios, o compromisso 
que tiver por fim mutilar a obra da emaücipação, já 
sobrecarregando o Estado com impo_stos inuteis, já espa-
çando o prazo, além elo qual não é licito que a escravidão 
subsista, é um compromisso que affectará no futuro o bri-
lho elo nome ele S. Ex., que offuscará a sua gloria e que 
conspurcará o proprio renome elo partido liberal. CNiuüo 
bem ; muito bem I O orador é feliátaclo). 
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XI 

Questão ele ordem 

SESSIO EM 4 DE AGOSTO DE 1885 

(Hcsnmo elo cliscnrso) 

O Sr. Candido de Oliveira (peln orclem) pergunta ao 
Sr. presidente se na mesa não ha addit ivos. 

Parece-lhe que ha dons : nm apresentaclo pelo nobre 
deputado pelo 10° clistricto de Minas e outro pelo nobre 
deputado pelo 2° clistricto ele Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE : - Ha emendas. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que, se fôssem 

emendas, já cleverião ter sido votadas . 
Recorda-se ele que ha dias o Sr. deputado pelo 10° 

districto ele Minas apresentou certos artigos, contendo 
materia importante, r evogando a lei ele 10 ele J unho 
ele 1835, abolindo a pena de açontes, dispondo sobre 
fórma, elo processo crime ele escravos e sobre os e:ffeitos das 
cartas ele liberchcle em relação a terceiros. O nobre pre-
sidente, quando r ecebeu esta proposta, não a poz em clis-
cuss~w conjunctamente com o projecto, provavelmente por 
julgar que era um aclclit ivo e que, como tal, deveria tm' 
discussão especial ulterior. 

rcambem o orador se r ecorda ele que o nobre depu-
taclo pelo 2" districto de Pernambuco, ao iniciar-se hon-
tem a discussão do art . 5°, mamlou á mesa uma indicação, 
tendo por fim declarar que nenhuma província ou circum-
scripção territorial elo Imperio seria isenta ela taxa 
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addicional votada no art. 2. o Tam bem o Sr. presidente 
não poz essa disposição em cliscuss~w conjunctamente 
com o projecto. O orador faz o historico ele taes factos 
para chegar á conclusão de que 6 nobre presidente sempre 
considerou esses productos üa iniciativa parlamentar como 
additivos. 

Se fôssem considerados como eme:ldas, üeviào ter 
sido votados conjunctamente com os artigos a que se re-
ferissem, depois ele submE'tticlas á discussão. 

Ha, pois, de um lado, um complexo ele medidas offe-
reciclas pelo nobre deputado pelo 10" clistricto ele Minas, 
que não fôrào discutidas nem votadas; ele outro uma clis-
l)Osiçào offerecicli?, pelo nobre deputado pelo 2" districto 
ele Pernambuco, que tambem não foi cliscutiüa nem vo-
tada. Se fôssem consideradas emendas, repete o orador, 
a votaçào devia succeder a ele cada um dos art igos ; mas 
assim não tendo feito , o Sr. presidente procedeu de ac-
côrdo com o regimento . 

O art. 144 diz :-« debatidos todos os artigos elo 
projecto, poderá qualquer clepútaclo mandar á mesa 
mais algum ou alguns artigos additivos, como emendas; 
os quaes, sendo apoiados como estas, entraráêi log·o t odos 
juntos em discussão. » 

O SR. lYioREIRA DE BARROS : - Nrw leu a nota. 
O SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA diz ter lido o que quer 

lêr. 
O SR. l\foREIRA DE BARROS :-Agradeço a polidez 

üa resposta. 
0 SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA satisfará a curiosidade 

elo nobre deputàclo que lhe dá o aparte . 
O SR. AFFONSO CELSO JUNIOR:___:_ A nota corrolJOra 

o que o orador acaba ele affi.nnar. 
O SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA lê a seguinte nota: -

« Dunmte a discussão elos artigos adcliti_vos, podem ser 
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offerecidos novos. (Sessão ele· 9 de Fevereiro de 1885). 
Os paragniphos e emendas addit ivas aos artigos dos pro-
jectos não são considerados artigos acldit ivos nos termos 
do art. 144. A palaYra cleuaticlos comprehende tambem a 
votação. (Estylos ela casa)» . 

O SR. ULYSSES VIANNA :-V. Ex. t inha razão em 
não querer lêr a nota . 

O SR. CANDIDO DE ÜLIV.EIRA lê ainda o artigo 151 
do regimento, que diz o seguinte: - « As emendas ou 
artigos aclditivos, desde que n~w versarem sobre o pro-
jecto, mas estenderem ou ampliarem a disposição clelle a 
objecto de igual natureza ou a outros individuos, serão re-
digidos, depois ele approvados, em projectos separaclos 
para terem 3a cliscussào ou serem enviaclos ao senado .» 

Vê-se que, tanto o que offereceu o nobre deputado 
por Minas, como o que offereceu o nobre deputado por 
Pernambuco, não fõrão consider2,dos como emencla.s, e não 
sendo considerados t aes,são aclcli tivos e como aclclit ivos con-
vém seguir a regra elo r egimento. Os aclcli ti vos, ou são offe-
recidos em 2a ou em 3~ discussão . Se são offereciüos na 2", 
são debatidos depois ele cada um elos ar tigos elo proj ecto 
para passar á 3' cliscussão ; se são apresentados em 3a, são 
discutidos depois para serem remettidos em separado ao 
senado. Em 2a discussão, depois ele approvaclos, são in-
corporados ao projecto, para com este passarem á 3~ dis-
cüssão. Apresentados nfl, 3", faz-se a respectiva reclacção 
em separado . 

O SR . .JHoREIRA DE BARROS : -V. Ex. não pó de clar 
nome differente daquelle que foi dado pelos deputados que 
apresentárão essas emendas. (Hct outros apm·tes). 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que o Sr. presidente 
não podia formular a consulta que ia fazendo á camara, 
se o proj ecto ele-ria passar á 3 a discussão . 

0 SR. PRESIDENTE :-Já foi votado. (A.partes). 
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O SR. CANDlDO DE OLIVEIRA lembra estas occur-
rencias e clutma a attenção da camara para este ponto. 
E sta consulta feita na 2" discussão só póde ter log·ar de-
pois ele discutidos e votados os additi vos ; feita antes, é 
uma consulta que offende as disposições dó regimento . 

Sabe o orador que o governo tem muita pressa em 
tirar o projecto da camara elos Srs. deputados, onde elle 
brilha pela ausencia . Não quer discutir, não responde 
ás objecções que lhe são feitas e manda tudo encerrar pre-
cocemente. Está no seu direito, nem o orador lhe to-
mará contas; mas no que não póde convir , porque trata~ 
se das garantias do parlamento, trata-se da observancia 
<las fórmulas regimentaes, que são outras tantas garantias 
elos deputados, no que não póde convir é na obliteração 
elos preceitos legaes. Ha addittivos contendo até icléas im-
portantíssimas, dignas da maior consid.yração da camara. 
Como quer o Sr. presidente elimina-ios '? A camara ha ele 
forçosamente tomar conhecimento clelles, e rejeita-los ou 
approva:los ; porque, cada deputado tem competencia p?.ra 
manda-los e só a camara póde decidir da sorte delles. Por-
tanto, em nome do regimento, de que o Sr. presidente 
é principal e immediato r epresentante, reclama pelas 
garantias parlamentares de cada um dos deputados, que 
não podem sér depostas aos pés de S. Ex. 

Antes de ser annunciada como totalmente concluida 
a 2a discussão, .de conformidade com o regimento, elevem 
entrar em discussão immediata os additivos apresentados 
pelos nobres deputados pelo 10° districto de Minas e 2° de 
Pernambuco. 

Não quer o orador appellar para a opinião ela maioria 
da eamara, senão diria a esta maioria que se compõe hoje 
da opposição conservadora, convertida em phalange go-
vernista, que examinasse o que se passou em sessões an-
ter"iores . E lla reeordar-se-ha ele que o nobre deputado pelo 
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11 o districto elo Rio ele Janeiro, que então dirigia as 
forças ela opposição, reclamoü pela observancia deste 
preceito e realmente seguiu-se a discussão elos aclditivos. 
Estes são os precedentes e não se pócle passar por cima 
delles, tratando-se ele assumpto tão importante, como o 
que se contém na emenda elo nobre deputado pelo 10° c1is-
tricto da província ele Minas. 
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XII 

Discussão ela acta 

SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1885 

(Resumo do diseurso) 

O Sr. Candido de Oliveira pede a palavra para lem-
brar ao Sr. presidente <J,Ue a acta contém uma inexacticlão, 
da qual S. Ex. mesmo póde dar testemunho . 

Quando, no final da sessão elo dia 4, se disse que ficou 
resolvido que o projecto tinha ele passar á 3• discussão, 
S. Ex. não chamou a camara para votar a respeito, mas 
sim pediu um depoimento á camara. 

Nesta occasiáo levantou-se simplesmente uma ques-
tão de facto, qual a ele saber-se se S. Ex. tinha consultado 
a camara sobre a conveniencia de passar o projecto á 

\ 

3a discussão, se a camara tinha deliberado a tal respeito 
e se o resultado da deliberaçáo tinha sido annunciaclo. 

Nós, diz o orador, que não estamos satisfeitos com o 
ministerio, ponelerámos a S. Ex. que tinha-se dado uma 
omissão, isto é, de facto ainda a camara não tinha sido 
consultada sobre a conveniencia de passar o projecto {L 

3a discussão, e se tinha siclo consultada, o resultado ela 
votação não havia sido proclamado. 

Era questão ele facto. 
Diversos oraclores occupáráo a attenção ela camara. 
Lembra-se que o nobre deputado pelo 10° clistricto da 

Bahia, seu illustre amigo e um elos leaclers do ministerio ... 
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O SR . ZAMA: - Arrolhador sómente. (Ha O'ut1·os 
apcwtes). 

O SR . CANDIDO DE 0LIYEIRA procurando conciliar o 
seu espírito de justiça com o fervor ministerial, fez uma 
confissão clara e terminante, declarando que não havia 
ainda o Sr. presidente proclamado o resultado ela votação, 
o que quer dizer que não tinha havido votação, porque 
antes elo annuncio ella podia ainda ter logar em ...-irtude 
de pedido ele qualquer deputado para verificação. 

Ora, tratando-se ele uma simples questão ele facto, 
havendo essa <leclaração e havendo mais as netas tachy-
graphicas, que cliziào que o projecto tinha passado á 
terceira discussão, o orador nào sabe como é que ~ acta 
refere que o Sr. presidente consultou a casa se o projecto 
tinha passado á terceira discussão. Não foi esta consulta 
que S. E:(. fez, e o orador insiste nisto porque a mesma 
consulta foi uma singularidade e eleve ahi ficar para mo-
delo das futuras deliberações ; a camara elos deputados 
foi chamada em sua maioria para clepôr sobre um facto 
que t inha occorriclo na mesma camara! ! ! ... 

O regimento não cogita deste depoimento. O orador 
n~w sabe se neste caso o maior numero pócle ter a verdade 
por si ... 

:Na acta, entretanto, está exactamente o contrario elo 
que se passou. Ahi se üiz que o Sr. presidente consultou 
a camara se o projecto tinha passado á terceira discussão, 
respondendo a camara pela affirmativa. 

E' um erro historico, é um engano, que convem ser 
r ectificaclo . O orador não offerece emenda alguma, e estas 
declarações, que simplesmente faz, ahi ficaráõ para con-
fronto e explicação ela acta. 

O facto deu-sé, o orador insiste nisto, elo seguinte 
modo: houve üuvicla se tinl1c1-se votado ou não que o pro-
jecto fosse á 3" cliscus ·ào1; o nobre deputado pelo 10" 
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uistricto da Bahia opinou, e opinou muito bem, que não 
t inha ainda havido a votação; dois oradores pronuncia-
rão-se do mesmo modo; mas, depois, no final,·o Sr. presi-
dente tratou de tomar o depoimento em bloc ela camara, 
toda, anonymamente, e este depoimento quer dizer que 
o projecto passou á 3"' discussão ! ! !. .. 

E ' uma maneira singular, s-ni gene?:is, ele se P.J)urar 
as üeliberações; mas, ellc"t ahi est~t e o oraüor quer que 
fique com todas tts suas côres, com todas as suas nuances 
especificaclamen te. 

Não é, como se diz, uma consulta esteril, ou ociosa, 
esta, se o projecto eleve ou não passar á 3"' discussão; é 
do regimento; e se porventura a camara, depois ele te1· 
approvaclo parcialmente cad<"t um elos artigos, decidisse 
que esse projecto não tinha passado á 3a: discussão, estava, 
elle rejeitado. E', portanto, uma formalidade essencial, 
de grande importancia, sobre tudo tratando-se ele um 
assumpto ela ordem do projecto do elemento servil. Assim, 
pois, no entender elo orador, o Sr. presidente devia muito 
claramente, pelos termos regimentaes, procedm; a essa, 
apuração. 

Estas reflexões vêm tanto mais a pello, quando ha. 
muitos dias parece que domina o erro na redacção ela acta. 
Se o Sr. presidente tivesse consultado a publicação elos 
debates no Dicwio Official do dia 3 ou 4, veria que a, 
emenda elo nobre deputado pelo 2° clistricto ele Pernam-
buco foi offerecicla opportunamente e foi adiada, tendo 
o mesmo Sr. pr:esiclente acliado a respectiva discussão 
para a occasiào opportuna: isto é, o que consta dos · àn-
naes. Entretanto, havendo esta indicação clara de que o 
aclclitivo devia entrar em discussão na occasião propria, 
que era depois de encerrado o art. 5°, aconteceu um facto . 
anormal: esse aclclitivo, que não foi retirado, que está 
sobre a mesa, nem foi votado como emenda ao artigo 4 o, 
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durante cuja discussão foi apresentado, nem tambem en-
trou em discussão por occasião elo exame especial elos 
aclclitivos, entre os quaes tinha sido classificado pela intgl-
ligencia que o Sr. presidente lhe deu. 'l1uclo isto anelou 
atrapalhado; é preciso convir. 

O orador é muito avesso a fazer reclamações sobre a 
acta, as quaes no maior numero dos casos não tem impor-
tancia; mas, actnalmente, tratando-se elo exercício ele 
uma faculdade elo deputado, do seu direito de iniciativa, 
é preciso que fique claramente definido que nemlmm pre-
sidente nem mesmo a camara, pócle tolher a cada um dos 
deputados o exercício ele uma prerogativa importante, 
qual a ele apresentar aclclitivos (apoiados), durante a clis-
cussão e mesmo depois ele finda. 

Ahi está o artig·o do regimento declarando terminan-
temente que, depois ele finda a discussão especial de cacla 
um elos artigos, o deputado tem esse direito. 

lVIas no projecto elo elemento servil, aliás diante ela 
clivergencia ele um grande grupo liberal para com o mi-
nisterio, o Sr. presidente, que representa a maioria libe-
ral, que ainda existe na camara, não obstante a bôa von-
tade dos aclversarios colligados em torno elo governo, 
soffocou, aniquilou o direito que o deputado tem ele for-
mular seus aclclitivos, supprimiu a occasirw propria de 
serem taes aclditivos apresentados porque, como disse o 
nobre deputado pelo 10" clistricto ela Bahia, se aclclitivos 
ainda não tinhão sido apresentados, era chr-gada a occa-
sião ele o serem, e o seu nobre amigo, o Sr. Affonso Celso 
Junior, formulou um que foi lido na mesa e ao qual o 
Sr. presidente não deu o destino conveniente. 

Faz este protesto, em defesa ele um direito impres-
criptivel e elevadíssimo. 

Nunca pactuará com desordem; é sempre o primeiro 
a combate-la e durante os sete annos em que occupa uma 



DISCUSSÃO DA ACTA 203 

cadeira no parlamento, tem claclo prova ele que quer que 
o regimem representativo seja uma realiclacle e que a 
camara se colloque sempre na altura a que tem direito. 

JIIIas, para isto, é necessario que o direito incliviclual 
elo cleputaclo seja respeitado ou pelo presidente, interprete 
superior elo regimento, ou pelas maiorhts, que elevem saber 
que o regimento é a nossa grande força, a nossa primeira 
arma ele combate. (Muito bem, muito bem). 
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XIII 

Licença a empregados publicas 

SESSÃO Ei\i 7 DE AGOSTO DE 1885 

(Resumo do cliscurso) 

O Sr. Candido de Oliveira declara que se vai con-
vencendo ele qu_e este anno não teremos orçamento. 
Estamos no fim do 3" mez da sessão onlinaria e apenas 
est~t na or<lem <lo dia, em 2' discussão, o orçamento do 
Imperio, que aliás não foi ainda discuti <lo. 

Quando parecia que estes dias, ao menos, em que 
·está arredada do debate a questão irritante do elemento 
servil, se destinarião para o estudo e o exame das graves 
questões que se prendem ao orçamento do Imperio, dá-se, 
entretanto, de preferencia, para a P parte da ordem do 
<lia, um projecto ele puro favor individual, · um projecto 
concedendo licença a um funccimiario publico para gozar 
della no logar em que lhe convier ! ! ... 

Mas o que é mais ' notavel é que a este projecto, in-
continente posto em uma unica discussão, se offerecem, 
como emenda, nada menos de oito ou nove proposições 
iden ticas ! 

O SR. AmsTmEs SPE\OLA : - E a votação da ca-
mara foi para este projecto. Isto é até uma medida insi-
diosa. (Apoiados e outros apa1·-tes). 

O SR. CANDIDO DE 0LIYEIRA deixa ao criterio do 
Sr. presidente o avaliar a curialidade deste procedi-
mento. 
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O orçamento do Imperio abi está pedindo serios 
reclamos. Não é possível que nos contentemos com uma 
resolução prorogativa elo orçamento, votado em condições 
muito especiaes (apoictclos e npnrtes), · com restricções 
notaveis, algumas dellas absurdas. e no qual ainda está 
entranhado um deficit importantíssimo (apoiados), graças 
ao decrescimento elas rendas, sensível e enorme como se 
nota. (Apoiados). 

A prorogativa deste orçamento, portanto, é insuffici-
ente ; será um verdadeiro desastre para o paiz fazer-se 
prorogar o orçamento elo exercício findo, por todo o novo 
exercício, quando a camara tem necessidade, fazendo um 
appello ao patriotismo elos contribuintes, ele votar novos 
impostos que, ao menos parcialmente, contribuão para a 
minoração do r.leficit. 

Entretanto, prorogão-se as horas da sessão para a 
discussão do elemento servil, e no dia em que é dest inado 
para a discussão o orçamento elo Imperio, colloca-se em 
primeiro logar este projecto ele mero favor individual com 
uma enorme cauda de emendas sem que ao menos a com-
missão ele pensões e ordenados fôsse ouvida a res-
peito ! ! ! 

São favores a magistrados, empregados do ministerio 
da agricultura é ~lto professorado. O orador convem em 
que a camara, em circnrilstancias excepcionaes, faça seme-
lhantes concessões, ele grande equidacle, attendenclo-se a 
que na classe do funccionalisino, aliás pobre, ha optimos 
servidores do Estado. Mas é preciso que o espírit o da 
camara seja esclarecido, não por um debate extenso, mas 
peío parecer ela commissão respectiva que eleve ter 
examinado os documentos com que os peticionarias in-
struirão as suas pretenções. Entretanto, se umas emendas 
referem-se a projectos offerecidos pela commissão, outras 
nem ao menos fazem essa referenda e concedem favores a 
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inclividuos a respeito dos quaes a camara não tem a menor 
informação ... 

A concessão ele licenças crêa uma situação anormal 
no serviço publico, porque, além ela interinidade que 
é sempre-clamnosa, augmenta a clespeza com o pagamento 
a dous funccionarios. 

Vai mandar á mesa um requerimento no sentido ele 
ele serem remetticlos commissão ele pensões e orclenaclos os 
aclclitivos e emendas offereciclos pelos nobres deputados. A 
commissão terá ele estudar então estes assumptos e dará o 
seu parecer para ser votado . Entende além disto que es3es 
aclclitivos e emendas não estão muito regularmente enxerta-· 
elos em um só projecto. O que quer dizer, dado apenas para 
a ordem elo dia um projecto concedendo licença a um lente 
da escola militar, serem-lhe immeclüLtamente offereciclos 
como emendas todos estes outros? Comprehencle que a ca-
mara possa votar o primeiro, porque a camara teve 
tempo ele refiectir sobre o assumpto, visto que está na 
ordem elo dia. Jl,fas votar todos estes, sómente pela leitura 
rapicla que se fez na mesa, e votar alguns clelles sem que 
a propria commissão os tenha examinado, é de certo pre-
cipitar a bôa marcha dos trabalhos, é por certo fazer uma 
sorpreza á consc.iencia elos nobres deputados e um elesser-
vir.o ao paiz, concedendo-se tão numerosas licenças. 

A camara sabe que o parlamento concede annnal-
mente licenças por demais. Ha as regras geraes, as 
normas traçadas ao poder executivo para estas concessões. 
Por que não são ellas sufficientes para fazer face ás eon-
veniencias elos funccionarios publicos ? Por que constan-
temente este pedido ele medidas excepcionaes1 ele favores, 
indivicluaes com que são atormentadas as duas casas elo 
parlamento, com prejuízo muitas vezes ela bõa marcha elo 
serviço, e preteriçao ele assumptos importantes, como por 
exemplo, o orçamento do ministerio elo Imperio, ele que 
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se devia tratar hoje? E' exactamente porque a camara se 
deixa levar muito facilmente por este espírito ele con-
clescenclencia e ele camaradagem ; é exactamente porque 
muitas vezes os deputados pospoem as conveniencias pu-
blicas á assumptos ele importancia somenos . .. 

Portanto, o orador vai mandar á mesa um requeri-
mento no sentido de pedir que voltem á commissüo ele 
pensões e erclenaclos todas as emendas offerecidas ao pro-
jecto n. 25. E a respeito deste proj ecto, o orador per-
guntará ainda qnal a razüo que actuou no espírito ela 
commissã0 para proceder diversamente agora elo modo 
porque procecleti. em outras occasiões. 

Emregra, a commissão clepensões e ordenados ouve o 
governo a respeito da conveniencia ela concessüo de licenças. 

O SR. ADRIANO PrME:KTEL :-Aqui nào havia neces-
sidaüe. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA r ecorda-se ele que 
ainda pouco um juiz ele direito ele sua província, o ela 
cidade ele Ouro-Preto, achando-se doente, pretendeu uma 
licençtt prolongada, e endereçou á camara um pedido 
nest e sentido. Pois a commissào ele pensões e ordenados 
entenüeu imprescindível a aucliencia elo g·overno. 

Ora, se assim se fez em relação áquelle juiz de 
direito, que aliás está gravemente doente, como é cor-
TOborado 1~or alguns nobres deputados, qual a razão que 
actuon .no espírito ela commissào para abrir agora esta 
excepç~w? 

Ainda mais, continúa o orador . Em regra a com-
missào nos seus pareceres costuma mencionar a molestia 
elo requerente ; entretanto, neste parecer nüo se diz qual 
a natureza ela doença, ele sorte que a camara terá üe v:otar 
simplesmente na fé que lhe merecer a assignatura elos 
nobres deputados. E' preCiso notar-se que a referenda 
aos attestaclos por si só não é bastante a menos que não 
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SeJaO OS mesmos attestaclos publicados e incorporados no 
parecer. E a este respeito o orador chamará a attenção 
dos membros ela mesa para tal irregularidade. 

Como a camara .sabe, pelo regimento não :o e eleve 
faz~r referencia em um parecer a qualquer papel que 
não esteja presente á mesma camara ; isto é, cada um 
do.s deputados que quizer formar o seu juizo, tem necessi-
dade ele examinar todos os papeis a que as commissões 
fazem allusão. Pois bem ; neste par ecer a commissão faz 
allusão a um attestado medico, mas o teor <.lesse attestado 
não acompanha o parecer , e teremos ele votar na fé dos 
padrinhos. 

Muito merece ao orador a illustre commissão tle 
pensões e ordenados. 

Entre os seus niembros, vê figurar um seu· illnstre 
·amigo, espírito rigido e muito cauteloso nestas cousas, 
mas a questão é de methodo, é de ohservancia de fór-
mulas, é de consciencia. 

A illustre commissão póde se ter enganaüo, e o meio 
que temos, é estudar todos estes papeis ; logo <.leve se 
providenciar no sentido elo · cumpi'imento elo reg·imento, 
fazendo que acompanhem o parecer apresentado os 
documentos a que elle se refúe.E' o meio ele evitar estas 
discussões clesnecessarias, esclarecendo ele alitemão o 
parlamento. 

O orad0r não quer protrahir este debate . Deseja que 
os orçamentos sejão discutidos. E' preciso que a camara 
se compenetre que não póde clctr por finda esta sessão, 
fechar a serie de seus trabalhos no anno de 1885, sem 
votar novo orçamento; 

. A prorogação do antigo, votado em condições muito 
especiaes, sob o influxo elos acontecimentos políticos que 
actuárão nos ultimos dias üa legislatura fin<la, seria uma 
calamidade. (Apoiados). 
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O SR. FRANCisco SonRE :- São deficientes. 
O SR. ARAUJO GóEs JUNIOR :- Pelo menos não ha 

augmento de despeza. 
O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA entende que a camara 

precisa considerar muito particularmente a marcha ascen-
dente do deficit. As pequenas economias, que não podem 
ir até produzir a desorganização dos serviços, não são 
sufficientes ante a situação financeira do paiz. 

A renda publica decresce sensivelmente. O ultimo 
exercicio encerrou-se assignalanclo o decrescimento de 
15.000:000;ffl, e desde o momento que passarem os celebres 
5 %de imposto addicional, que vão actuar sobre todas as 
fontes de proclucção do paiz, a falta se tornará ainda mais 
sensivel. (Apa?·tes). 

E' preciso que o patriotismo inspire aos membros 
desta Cdmara, para que votem novos orçamentos, fazendo 
sentir ao contribuinte que noyos sacrificios e bastante 
pesados tem elle de supportar. 

Precisamos, diz o orador, de impostos para fazer 
face á despeza ordinaria do paiz ; precisamos rever as 
classes tributadas, e cogitar ele novas fontes ele receita e 
por esse meio esforçarmo-nos gradualmente para que o 
deficit desappareça, se não já, ao menos dentro de exer-
cícios üão muito remotos. 

O SR. SoAREs:- O nobre deputado devia ter se lem-
brado disso antes da quéda do seu ministerio. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que enquanto a ca-
mara não se convencer que o paiz não comporta o deficit, 
arvorado em instituição permanente, o nosso credito peri-
gará e nunca teremos as vantagens que resultão de um 
orçamento annual, que é o supremo ideal do partido 
liberal. 

Est1s conslderações podem parecer descabidas, tra. 
tando-se elo projecto em cliscussã9 ; mas servem para fazer 

H 
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sentir que, embora o orador ache-se afastado do minis-
terio e do seu programma, no modo de interpreta-lo-
quanto á questão servil, entende que precisamos tratar 
urgentemente dos orçamentos, não só para se fazer as 
economias possiveis, como para promover-se gradualmente 
a extirpação do deficit. 
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XIV 

Emendas do Senado ao :projecto de reforma do :processo 
de execuções 

. SESSÃO EM 14 DE AGQSTO DE 1885 

(Resumo do discurso) 

O Sr. Candido de Oliveira pedio a palavra pela ordem 
para encaminhar a discussão deste projecto, usando de 
uma faculdade regimental. 

O orador diz que estas emendas do senado vierão 
substituir completamente o projecto primitivo da camara 
dos Srs. deputados. 

A camara tinha votado alterações no nosso systema 
de execuções, e, sobre tudo, o fim que ella teve em vista 
foi abolir a adjudicaçã.o forçada e substituir 6 systema 
de praças introduzido no nosso actual direito civil. 

Comprehende que o senado, usando do seu direito 
de emenda, possa mandar um projecto totalmente sub-
stitutivo ao da camara dos Srs. deputados. São estes 
os precedentes; é isto que se nota continuamente e. que 
constitu~ quasi que o meio normal de legislar-se no nosso 
paiz, sobre tudo nestes assumptos. 

Neste caso, a camara teria de pronunciar-se ou 
sobre o seu projecto primitivo; regeitanclo as emendas 
d? senado, e seguindo-se os .recursos constitucionaes 
da fusão, ou ella teriÇt de amoldar-se á doutrina do se-
nado, aceitando o seu projecto substitutivo, remettido 
para a camara sob a fórma ele emenda. 
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Assim ma tudo regularmente e a questão res~l

ver-se-ia de accôrdo com o regimento de ambas as casas. 
Mas no projecto em discussão ha um que de singular 

€ especial. 
A camara dos Srs. senadores não se limitou a 

substituir por outro o projecto primitivo da camara dos 
Srs. deputados. Além de substituir as diversas disposi-
ções do projecto da camara, sómente mantendo o art. 4° 
que passou a denominar-se 11 o, a camara dos senadores 
mandou um additivo que trata, não da materia do pro-
jecto que lhe tinha sido remettido pela camara dos Srs . 
.deputados, mas de profundas alterações em nosso re-
gimen civil vigente. E' assim que pelos artigos addi-
tivos faz-se o seguinte : altera-se o systema de execuções 
da lei hypothecaria ; altera-se a fórma da acção hypo-
thecaria, fazendo desapparecer a assignação de 10 dias, 
e, em seu logar surgindo o processo civil executivo ; 
crea-se um novo contracto civil, permittindo-se o con-
tracto de penhor sobre os fructos pendentes, e fazem-se 
profundas alterações ás normas actuaes do direito civil. 

Ora, pergunta o orador ao Sr. presidente, a discussã0 
dessas emendas ha de subordinar-se á mesma norma de 
que trata o regimen.to, isto é, simplesmente h~ de ter 
uma unica discussão ou pelo contrario deve ser destacado 
do projecto tudo aquillo que é materia additiva, que não 
se prende ao projecto primitivo ou que vem alterar o. di-
reito civil actual·e a legislação hypothecaria? Estaques-
tão tem muita gravidade. 

O orador espera qne a sua consulta seja ouvida por 
S~ Ex. 

O SR. PRESIDENTE :--.:..A consulta · está já resolvida. 
Ü ,SR. GANDIDO DE OLIVEIRA diz que não póde est.ar 

resolvida, porque aindae;;tá expondo os pontos da questão. 
E' U'U<t c0ns,llta que faz de accôrdo com o regimento e 
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com os prinCipiOs · de direito, e S. Ex., comquanto já 
possa ter o seu juizo feito, deve ouvir as deducções que o 
orador está fazendo. 

O SR. PREsr6ENTE :- Estou ou vindo. 
O SR. CANDIDó DE OLIVEIRA continuando, diz que -

tem grande importancia a solução que for dada a esta. 
questão de ordem. Se se considerarem simples emendas 
do senado essas alterações profundas no direito actual, 
introduzidas pelos artigos additivos, que são o art. 4° e 
seguintes, e se essas emendas tiverem, como devem ter, 
se fôrem assim consideradas, uma unica discussão, a 
camara não póde exercer o seu direito de emenda, porque 
pelo regimento e pela Constituição, a camara só se pro-
nunciará sobre a adopção ou rejeição das mesmas emen-
das. 

O senado não enviou á camara apenas o substitutivo 
das disposições que esta lhe mandou ; enviou mais um 
projecto differente sobre assumptos importantíssimos. 

Ora, se estas emendas tiverem o curso regular das 
emendas vindas do senado, a camara :ficará tolhida dentro 
das malhas de uma discussão unica, e discussão e:Ql que 
não se póde exercer o direito de emenda. 

Os artigos additivos do senado não são mais do que 
um projecto apresentado pelo Sr. Senador Nunes Gonçal-
ves, projecto que tratava de outros pontos, embora tivesse 
alguma relação com o da camara. Este projecto foi appro-
vado como additivo ao da camara, dando isso logar a que 
por votação do senado, elle para aqui viesse acompanhando 
as emendas. 

O orador, portanto, estabelece a seguinte questão de 
ordem, af:firmando que não. podem ser consideradas como 
simples emendas substitutivas ou modificativas do -pro-
jecto . da camara aquellas . que . o . senado-formulou como 
.additivas a esse projecto, poJ;que contêm- materias novas 
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direito differente; alterações da legislação actual sobre 
pontos importantes, e tudo isto demanda estudo e analyse. 
Essas emendas devem ser consideradas como projecto novo 
offerecido á consideração da camara dos deputados para. 
ter discussão especial, porque, de outra maneira, como 
que o senado seria o unico, o exclusivo legislador. Assim 
como o senado manda hoje estas emendas additivas, alte-
rando substancialmente alguns pontos do direito civil, 
amanhã póde mandar como emendas adclitivas um artigo' 
que adopte pata o Imperio um codigo civil estrangeiro, 
e·, conforme a interpretação que se der a esta questão, a 
camara ficaria obrigada a aceitar esse codig.o civil, que o 
senado quizesse mandar-lhe, sem discussão ou sem di-
reito de emenda. 

Entende que é urgente e palpitante alterar-se o 
nosso regimen de execuções . . 

O SR. PRESIDENTE : -V. Ex. está discutindo a; 
materia, não trata da questão de ordem. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde que trata da 
questão de ordem, e nãó póde limitar-se a uma enunCia-
ção arida della e sem desenvolver os pontos em que se 
funda. 

E' urgente e palpitante alterar~se o systema da adju-
dicação forç~da, condemmida pela opinião publica é pela 
jurisprudencia . . 

Es!':e system:a, em logar de proteger o devedor, diffi-
culta o credito, crêa tropeços e abalà profundamente 
as relações civis e privadas em p-rejuízo do credor. 
(Apoiados). 

Assini a camara dos Srs; deputados terá de aceitar 
as emendas' do senado n.a parte que alterão o seu' pro-
jecto primitivo. . · · · 
·) Observa que' o regimeniio dó se~ado dá âquefla dis:. 
tinctà eorp'()raçãio (y direito de ~iilenãar e altéta·r 'li 
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doutrina emanada da camara dos Srs. deputados. Mas 
este direito não vai ao ponto de se introduzir materia 
nova, completamente differente daquella que cogit.1u a 
camara dos Srs. deputados. (Apoiados). 

Se procedesse essa theoria dar- se-h ia completa 
absorpção das faculdades e prerogativas ~a camara dos 

. Srs. deputados. (Apoiados). 
Sendo assim, lembra ao Sr. presidente um alvitre que 

existe no regimento, e que é o unico razoavel. Consiste 
em considerar como simples emendas do senado, no 
exercício do seu direito constitucional, aquellas que 
dizem respeito ao mecanismo do projecto primitivo, 
as que tratão da alteração ou modificação deste projecto 
(apoiados e não apoiados) : más tudo que contém ma-
teria nova, o que é disposição differente do que co-
gÜou a camara dos Srs. deputados não póde ter uma unica 
discussão. 

Essas· não podem ter uma unica discussão ; a seu 
respeito a camara tem o direito de moqi:ficação e de 
emenda, que, entretanto, seria supprimido desde o mo-
mento em que houvesse uma só discussão. 

Pergunta se a materia do art. 9~ do projecto substi-
tntivo do senado, introduzindo um privilegio importan-
tíssimo em favor das letras hypothecarias, póde ser 
•. .'t • 

trotada de afogadilho, sem exame ·e sem o direito de 
emenda pela camara? Pergunta, se se p'óde f::tzer o 
mesmo com relação ao art. 10'? 

Tem como certo que infelizmente nestes assumptos 
o senado diz .sempre a Ultima palavra. Teni sido voto pre-
ponderante quer na lei hypothecaria, quer ná l~i ·eleitoral: 
e nas diversas outras leis qu'e àizefu respeito âs relações 
do direito privado; ou por êondescendericia 'desta êainara, 
que sómente estuda este~ assumptos eth .grosso, i>u 
por quaesquer ~utras cahs~s. Mas o Ôrador não pôde 
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convir . nesta absorpção excessiva que é denunciada na 
emenda em discussão, Não póde convir, não no abuso do 
direito de emenda, mas sim no exercício intempestivo 
do direito de iniciativa por parte do senado, pela ma-
neira por que é feito, de modo que este exercício importa 
uma verdadeira suppressão da camara. 

Os dons alvitres. de aceitar ou rejeitar as emendas . 
applic~o-se exclusivamente á ma teria do projecto, mas não 
á. ma teria nova que lhe foi introduzida no senado. Além 
disso, a rejeição das emendas traria consequencias muito 
funestas, porque ou viria como resultado o adiamento 
indefinido de umà reforma que está vencedora ou a 
fusão; mas a camara sabe que a fusão é um recurso ex-
cepcionalmente empregado pelos governos. 

Em regra geral considera -se como um facto extra-
ordinario a fusão; o orador entende que se deve constan-
temente lançar mão desse · recurso, como meio de vida 
parlamentar; mas na especie será insufficiente, porque 
a fusão dá·se não no caso de emenda por parte da camara, 
mas no caso de rejeição de emenda do senado. Se a ca-
mara está convencida da conveniencia da reforma, se, 
mesmo neste ponto, a legislação alterada pelo senado tem 
suas vantagens com algumas modificações e retoques, 
porque é, pergunta o orador, que havemos pelo respeito 
supersticioso á letra do regimento deixar ser alterada a 
prerogativa da camara? 

Assim lembra ao nobre presidente o alvitre de con-
siderar como emendas do senado, para terem uma unica 
discussão, aquellas que dizem respeito ao projecto ; e 
quanto, ás outras, que são materia nova, que são pro-
priamente doutrina additiva, essas dévem seguir o curso 
regimental e irem á commissão de justiça, para dar o 
seu parecer, e . entrarem em discussão conio qualquer 
QJitro projecto vindo do senado. 
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O que o orador vê neste projecto é a absorpção das 
faculdades legislativas da camara pelo senado; é a pre-
terição das normas regimentaes ; é aind-a . mais o desres-
peito nas relações que devem existir entre as duas casas 
do parlamento. 

Conseguintemente, envia á mesa o seguinte reque-
rimento: 

Requeiro que sejão separadas das emendas do se-
nado :para sujeitarem-se aos tramites regimentaes as que, 
com o nome de additivos, constituem os arts. 4°, 5°, V. 
7°, 8°, 9° e 10°. 
· Sala das sessões, 14 de Agosto d~ 1885.- Candiclo 

de Oliveim. 
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XV 

Emendas do Senado 

SESSÃO EM 14 DE AGOSTO DE 1885 

(Resumo do discurso) 

O Sr. Candido de Oliveira ouviu com a devida atten-
ção as ponderações . que fez o seu distincto amigo e 
mestre. 

O SR. MARTIM FRANCisco :-Seu collega. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA está habituado . a res-

peitar muito as opiniões e o modo de pensar de tão dis-
tincto collega e illustrado professor ; mas a questão é de 
tanta gravidade que lhe pede permissão para insistir 
ainda nos pontos que enunciou por occasião do seu pri-
meiro discurso. 

o artigo constitucional invocado pelo nobre depu-
tado por S. Paulo não resolve a questão. 

Esse _artigo refere-se ao facto de tomar a camara 
vitalicia conhecimento de um projecto iniciado na .eamara 
dos deputados, ou vice-versa, - sobre assumpto determi-
nado e restricto pelos termos do mesmo projecto. 

Sem duvida nenhuma, qualquer das camaras tem o 
amplo direito de emendar ; essas emendas ou são expli-
cativas, ou restrictivas, ou ampliativas, ou addicionaes ; 
mas não póde estar no texto constitucional, nem do regi-
mento, a latitude que·a este direito quer dar o nobre de-
putado por S. Paulo. 

O direito de addição que exerce o senado, em rela-
ção ás disposições da cama'ra e vice-versa, não póde ser 
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entendido senão em termos, isto é, addições que digão 
respeito ao assumpto primitivo do projecto, addições que 
se refirão á ampliação de suas doutrinas . 

. Mas entender-se que, a pretexto de um projecto, 
qualquer das camaras tem o direito de tudo innovar nos 
princípios estabelecidos na legislação; entender-se que, a 
proposito do regimen de execuções, póde-se adoptar um 
novo codigo civil, alterar profundamente as regras de 
direito, é exactamente dar ao texto constitucional uma 
intelligencia que não póde ter; é saltar por cima destas 
regras é normas que presidem ao regimen parlamentar. 

Pede ao seu illustre amigo que reflicta que a camara 
votou alterações no systema da lei de execuções ; ella só 
teve em vista de um lado supprimir a adjudicação forçada, 
e de outro lado firmar normas para o :systema de venda 
judicial dos bens penhoràdos. 

Estudando-se o modo por que nesta casa foi discutido 
este projecto, vê-se que emendas diversas fôrão apresen-
tadas com o fim de alterar as regras do direito civil. 

O orador recorda-se de ter apresentado uma emenda 
que revogava · o texto da legislação sobre a prova dos 
contratos; o nobre deputado pelo Ceará apresentou 
tambem outras emendas sobre o systema de prova; entre-

.. tanto a camara, pela votação de ambos os lados politicos; 
separou do texto primitivo do proj ecto estes assumptos, 
por entender, com toda a justiça, que elles referião-se 
a alterações mais profundas, mais sérias do nosso direito 
civil, que não podião ser compendiadas em um projecto,qne 
visava apenas modificar o regimen da lei de execuções. 

Ora, se a cama:-a assim procedeu obedecendo ao 
principio do regimen parlamentar, de que cada projecto 
deve tratar de assumptos especiaes, e não desta multipli· 
cidade de modificações que muitas vezes far-se-hião, (} 
que é que o senado em contraposição vai fazer? 
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O senado emendou o texto primitivo do projecto, sub-
stituio os diversos artigos, alguns quasi que com a mesma 
doutrina, apenas mudando a redacção; mas, não con-
tente com estas substituições, no que estava em seu 
·pleno direito, addicionou materia relevante, importan-
tíssima, que, nem directa nem indirectamente, dizia 
respeito ás regTas estabelecidas no regimen de . exe-
cuções. 

Assim é que o art. 10, que se refere á creação do · 
penhor agrícola, contém materia de puro direito civil. 
(Apoiados). E esta disposição seria perfeitamente ca-
bível em um projecto que alterasse o nosso direito civil 
privado, que modificasse o nossa systema de contratos 
(apoiados); mas comprehende-la em um projecto que 
diz respeito ·a um systema de execuções, é levar muito 
longe o direito de emendas que assiste ao senado. Nesse 
sentido lê o art. 58 da Constituição. 

Esta é a noção constitucional, porque o aclverbio 
inteiramente ahi está delimitando a competencia do se-
nado. 

·O SR. DDARTE DE AZEVEDO :-Addicionar é accres-
centar materia nova. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde que addicionar 
é accrescentar ao projecto materia que faltava para sua 
completa exequibilidade, e não materia nova. · 

A cama,ra não póde applicar os textos constitucionaes 
discricionariamente. O poder legislativo compõe-se de 
duas camaras,ambas com ampla intervenção na elaboração 
da lei. Pois bem, diz o orador, a vingar a doutrina do 
seu illustre mestre, a camara estaria tolhida, delimitada 
no seu direito de emenda . sobre as ma terias novas intro-
duzidas pelo senado. A ser verdadeira a interpretação 
do illustre deputado, parece-lhe que fica a toda luz de-
monstrado que a camara não póde exercer o seu direito · 
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de emen.da. E' certo que a rejeição dá em resultado o 
direito de fusão para, na Assemblé a Geral, discutir-se e 
votar-se o assumpto. 

Mas, alem de que, como já disse, as fusões são raras, 
todavia ainda se póde levantar a mesma questão que já 
se tem levantado sobre a interpretação do art. 61, isto é, 
sobre a obrigatoriedade da fusão, e mais ainda para 
saber-se se se póde alterar o que foi vencido primitiva-
mente no projccto. Desde o momento em que ha a escola 
conservadora, que consigna á qualqner das camaras o di-
reito de negar a fusão, a intelligencia ~esmo do texto con-
stitLlcional importaria forçosamente o cerceamento da com-
petencia ele emendar por parte da camara elos deputados. 

Supponham os nobres deputados que a camara 
rejeita as emendas, que ella nomeia a ccmmissão para 
pedir ao senado a fusão e que este não attende ao. pedido. 
A consequencia é que o projecto fica rejeitado, sem que a 
camara tenha exercido o seu direito de emenda. E ' , por-
tanto, um ponto importantíssimo para o qual orador chama 
a attenção dos jurisconsultos da camara. 

Perguntará ainda até onde vai este direito de 
adclição? A addição parece que refere-se simplesmente 
ao projecto primitivo, para dar-lhe ampliação o~ cor-
recção, para o preenchimento de lacunas e falta.s que 
tiver. Não se póde entender como medida additiva a 
introducção de materias novas, extranhas completamente, 
diversas daquillo de que o projecto cogitou. Ora, o projecto 
da camara tratava da suppressão da adjudicação forçada 
e estabelecia regras que facilita vão a venda judicial dos 
bens; mas não cogitava de alterações no direito civil 
privado, nem em relação aos contratos; entretanto, o 
senado, além de ter alterado o texto primitivo do pro-
jecto, addicionou-lhe mat erias de grande importancia e 
que nenhuma rêlação podem ter com o projecto. 
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Serão estas as addições de que !fallâa Constituição ? 
Não podem ser, porque deste modo a ·consequencia seria 
poder-se annullar o voto das camaras, supprimindo-se 
completamente a iniciativa de uma dellas. 

O nobre deputado por S. Paulo pensa que é neces-. 
sario dotar o paiz com esta reforma, e entende que assim 
se satisfaz um grande reclamo da opinião, acabando-se· 
com o· systema actual elas adjudicações forçadas, que são 
um embaraço ao desenvolvimento do credito nacional. 
O omdor concorda com esta opinião. Já, na legisla-
tura passada, reclamou duas ou tres vezes por esta 
necessidade. Foi membro da commissão de justiça civil, · 
estudou o p1;ojecto, deu parecer sobre elle e apresentou 
algumas emendas; portanto, o orador quer a modificação 
do actual regimen ; mas acima dessa modificação é ainda 
mais importante para o paiz a manútenção das regalias, 
privilegias e direitos de cada uma das camaras legisla-
tivas ; acima dessa reforma reclamada pela opinião, estão 
as prerogativas parlamentares e sobre tudo está a neces-
sidade de fazer-se sentir ao paiz que a camara dos de-
putados não deixa limitar os seus direitos, e quer estudar 
com o devido escrupulo todos os assumptos de que o 
senado cogita e que remette a esta éamara. 

Por certo que, feliz ou infelizinénte, o senado costu-
ma dizer a ultima palavra nestas questões. 

Ali concentrão-se as maiores capacidades parlamen-
tares elo paiz, ali ha mais tempo para trabalhar, porque 
os senadores estão ao obrigo elas incertezas elo dia se-
guinte; mas, se esta camara eleve seguir como norma 
aceitar os princípios elas doutrinas exaradas nos pro-
jectos, pela camara vitalícia, não eleve abdicar o seu 
direito para exerce-lo quando e como fôr conveniente. 
Ainda mais, em relação a este projecto, a doutrina que 
vingou no senado não é a melhor, nem a mais jurídica} 
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nem a mais correcta, nem a mais de accôrdo com as nor-
mas do direito civil. 

E' assumpto que ha de ser elucidado em occasião pro-
pria i do que se trata agora é de resolver a questão impor-
tante de direito constitucional, vêr-se onde termina o 
direito de emenda e de fazer as addições de que cogita a 
Constituição do Imperio. 

E' preciso ventilar se esse direito póde ter a lati-
tude que o senado lhe quiz dar e o nobre deputado por 
S. Paulo justifica, enxertando-se no projecto medidas a 
elle extranhas e não cogitadas pela camara. 

O SR. FRANCisco SoDRÉ :-Emendas contendo me-
didas novas. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA insiste neste ponto, 
porque, desde que vingue essa doutrina, fica supprimido, 
annullado o direito de emenda, que pertence á ca-
mara. 

Temos, diz o orador, entre as commissões permanen-
tes da casa, a de justiça civil, que deve estudar ass11mptos 
desta ordem. Ella é competente para examinar os pontos 

de direito que f9rão alterados no projecto i no entanto, 
prevalecendo a deliberação -tomada pelo senado, havendo 

uma só discussão, teremos, como disposições legislativas, 
emendas e acldições que não têm immediata relação com o 
projecto, que constituem ma teria extranha, assurripto que 
não foi cogitac1o pela camara, nem por ella discutido, e 
que não podem ser submetticlas ao estudo e exame ela 
commissão competente, uma vez que o projecto já passou 
pela camara e volta do senado. 

Terminando, o orador declara que não póde concor-
dar com a interpretação que foi dada ao texto constitu-
cional pelo illustre deputado por S. Paulo. (Apartes). 

Este texto não póde ser entendido, como pareceu ao 
senado. 
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Reserva-se o direito de, opportunamente, anàlysar 
o projecto e as emendas ; mas tem o ·dever de concorrer 
com o seu voto para· que não prevaleça o perigoso e sub-
versivo principio de legislar-se em uma discussão unica e 
sem direito a emendas. (Muito bem). 

O SR. DuARTE DE AzEVEDO :-Discutiu brilhante-
mente, mas não tem razão. 
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XVI 

Eeclao.ção elo projeoto ela reforma do elemento servil 

SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1885 

(Húsnmo do discurso) 

O Sr. Candido de Oliveira observa que, hontem ao 
apresentar-se á camara o ministerio de 20 de Agosto, 
assistia-se a um facto singular e que mostra que vão 
resurgir os moldes por que o partido conservador habi-
tuou-se a governar o paiz. 

O nobre presidente elo conselho, apresentando o seu 
progrgmma, que é nenhum, disse que, não obstante 
n§,o contar com a confiança politica ela camara, por saber 
que a maioria· pertence ao partido liberal, tinha perante· 
ella um progTamma para a 1 a sessão : primo, fazer passar 
o projecto sobre o elemento servil, que está pendente cl~ 
r esolução ela camara, em relação á sua .reclacção final; se'-
cunclo, fazer votar os orçamentos, não mediante uma mera 
prorogativa, que S. Ex. com toda a razão julga insuftici-
ente para a solução elos grandes problemas que se prendem 
ao mesmo orçamento, mas o orçamento integral, que foi á 
camara apresentado como proposta elo poder executivo. 

O orador não quer entrar agora nesta fó111.11a singular 
porque enm~ciou-se o nobre presidente do conselho ; mas, 
desde já, convem denunciar ao paiz o facto anomalo de 

15 
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um presidente ele conselho vir dizer á camara que tinha 
em vista fazer votar um projecto da importancia elo do 
elemento servil, sem, aliás, querer dar, a respeito deste 
projecto, a sua opinião. (Apoiados e apcwtes). 

O nobre presidente elo conselho, provocado clirecta-
mente, não quiz declarar á camara se aceitava em todas 
as partes o projecto, nem se tinha em vista fazer-lhe 
modificações que o alterassem para melhor ou para peior ; 
S. Ex. limitou-se a dizer que, se reservava para, no 
sena~1o, em occasiào opportuna, fazer ouvir a palavra elo 
governo, que lá estavão representantes elo partido liberal, 
com quem se bateria na apreciaçào do projecto. 

Onde se vio, no regimen parlamentar, um membro 
üo poder executivo vir dizer á camara elos deputados, cujo 
apoio nü,o pócle dispensar, que faz reservas sobre o modo 
üe apreciar um projecto de tal importancia? onde se vio 
apresentar-se um governo com reservas mentaes, com 
calculado silencio a respeito de um projecto, que é exacta-
mente o programma do mesmo governo? onde se vio este 
facto anomalo, ele que o governo se cale sobre um as-
sumpto üesta natureza, e que é a grande urgencia da 
actualidade? Nem o orador comprehenc1e a evasiva a que 
recorreu o nobre presidente do conselho, dizendo que o 
projecto já estava sujeito á, instancia do senado, e nada 
tinl1a que vêr com elle a ca,mara dos deputados. 

O nobre presidente do conselho commetteu um erro 
gross.eiro nesta asseveração. O projecto está ainda sujeito 
á consideração e juizo da camara; elle pó de ser emendado, 
alteraclo,modificaclo pela camara. (Apoiculos e nâo apoiados). 

Póüe ser por elht rejeitado, e a prova deste asserto 
está exactamente nesta discussão, que agora inicia o 
orador. O Dobre presidente da camara sabe J?~rfeitamente 
que o regimento cogita ela hypothese, previne o caso que 
o orar1or vem trazer ao conhecimento da camara. Por 
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Dccasião ela discussão ela redacção ele qualquer projecto ele 
lei, desde o momento em que se a.presentarem contra a 
mesma redacção objecções, que tenhão por fim mostrar 
ü1congruencias ou contraclicções no projecto, este é 
de novo apreciado pela camara em nina 4~ üiscussão, 
onde póde ser alterado, moclificaelo e até rejeitado. 

JVIas, além do texto rigoroso, claro e terminante 
do regimento, ha os precedentes, que mostrão que o 
orador está com a bôa doutrina. Por occasião ela discussão 
elo projecto moclificativo elo systema de execuções com-
merciaes e civis, o nobre deputaüo pelo 11" districto da 
provinda elo Rio de .Janeiro levantou -se, e, mostrando 
incoherencia e absurdo no que fôra vencido, peclio uma 
4" discussão deste proj e c to ; a cama r a votou, e nesta 4"' 
discussão fez-se obra inteiramente nova. (Apw·.tes). 

E' o precedente firmado nesta camara com a autori-
dade elo nobre deputado pelo 11" districto elo Rio ele 
Janeiro, e é, além disso, clis;;Josição expressa elo regi-
mento. 

Comprehencle-se perfeitamente que o orador exerce 
um direito vindo á tribuna, não só para enunciar-se desde 
já a respeito eln.s contradicções, absurdos, e incoherendas, 
que contém a reclacção final elo projecto, como principal-
mente pedir que esta discussão tenha um desenvolvi-
mento mais largo e que nella se faça ouvir a palavra elo 
governo, que não pócle ser inclifferente a respeito ela 
deliberação ela camara. 

O SR. CARLOS PEIXOTO : -O governo não tem que 
intervir na redacção elos projectos. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA reserva-se para tratar 
em outra occasião dos defeitos elo projecto ; por agm;a 
limita-se a ]Jeclir o adiamento ela discussão, pelas razões 
que passa a expor. 

A camara sabe o que hontem occotreu . . 



228 DISCURSO 

Apresentando-se neste recinto, o gabinete de 20 de 
Agosto declarou que contava com o voto ela camara para 
a passagem ela lei ele meios e do projecto :.;obre o elemento 
servil. 

Por parte ela _maioria liberal foi apresentada inconti-
nente uma moção, assignacla por 55 deputados ... 

O SR. CARLOs AFFONSO :- Cincoenta e seis ; nt'w 
assignei mas aclhiro. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-. . . em que clara e 
positivamente se dizia que o governo não devia contar 
com a confiança ela camara para viver um só dia com ella . 

O SR. CARLos PED~_oTo :- Elle confessou. 
O SR. J OAQUiiVI N ABU:CO : - Não basta confessar. 

A nossa recusa importa o decr eto ele dissolução. 
O SR. JosÉ MARIANO:- A moção- importa um 

conflicto dom o ministerio, e a corôa deve resolve-lo com 
a dissolução . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA diz que é certo que 
o nobre presidente elo conselho, prevendo esse movi-
mento ela opposição parlamentar, sabendo que não t inha a 
confiança da camara, disse, entretanto; que o ministeri<J 
não se retirarh apezar disso, nem se seguirião as ult e-
riores conse(]_ucneias, como seja a dissolução. 

A moção está ele pé ; com todo o direito o illustre 
deputado pelo 15" clistricto ele Minas peclio urgencia para 
semelhante discussão, e a camara assim determinou, o 
que quer dizer que está imminente o pronunciamento 
da eamara em relação ao novo ministerio, dentro 
em pouco a camara ha ele declarar se pócle viver 
com o ministerio de 20 ele Agosto, se este terá maioria 
pa1:a governar o paiz. É preciso, portanto, que neste 
momento politico fiq11e bem clefinida a posição ele cada um. 
Desde o momento em que a camara elos Srs. deputados, 
por uma v~ta~ão publica e solemne, asseverar ao gabinete 
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que nào póde contar ·com ella, o gabinete, nos termos 
rigorosos elo reg·imen parlamentar, ele acc0rclo com os prin-
cípios ela Constituição, não pócle deixar, ou de retirar-se 
ou ele provocar a dissolução da camara. 

O orador nào comprehencle que o nobre Barào de 
Cotegipe, parlamentar antigo, possa ter outra normi:1, ele 
proceder. 

Hontem, em um momento ele máo humor e em uma 
expansão jocosa, podia S. Ex. ter dito que de ante-
mão sabia não tet maioria na camara. 

Hoje, porém, ha ele reconhecer que não póde manter-
se nessa singular situação qual a de não contar com 
maioria e vir pedir meios ele governo. 

Sendo assim, comprehende-f)e que, sob a imminencia 
de uma votação, que vai levantar crise ministerial , que 
vai provocar um confiicto entre o mínisterio e a camara, 
nada se pócle deliberar. 

Não se póde agora discutir a redacção elo projecto 
sobre o elemento servil, porque a esta discussão eleve 
assistir o chefe elo gabinete, que terá de enunciar a sua . 
opinião sobre os diversos pontos em discussão, se quizer 
ser mini ;t:·o constitucional, se quizer guardar as normas 
parlanc:J.t :t :·c_;. (Apoiados e apáTtes). 

E' necessaria ainda a votação ela moçfw, porque 
a eamara está em um momento político ele graves con-
sequenci"as para o paiz, e não pócle com inteira calmtL 
estudar os diversos problemas que se prendem á re-
dacção do projecto . 

Assim, o orador vai mandar á mesa um requeri-
mento ele adiamento, para que este projecto só seja 
discutido depois ele resolvida a moçào ele desconfiança, 
apresentada pelo nobre deputado. Não se póde, por em-
quanto, deliberar; não ha ainda governo parlamentar-
mente constituído, que possa pedir á camara meios ele 
viver ou de governar. 
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Nestas condições, nesta conting·encia, tambem a c a-
mara não pócle deliberar a respeito ele um assumpto 
que é o programma elo mesmo ministerio . Envia, pois, 
á mesa o seguinte requerimento (lê): 

Vem á mesa, é li elo , apoiado e posto em discussão 
o seguinte 

B eque?'Í?Jwnto 

Requeiro o adiamento ela discussão ela reüacção elo 
projecto elo elemento servil, até ser votada a moção ele 
desconfiança ao gabinete ele 20 ele Agosto. 

Sala elas sessões, 25 ele Agosto ele 1885.- Cancliclo 
.r:le Oliveint .. 
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xvn 

O direito ele interpellação 

SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1885 

O Sr. Candido de Oliveira: - Peço a palavra para 
negocio urgente. _ 

O SR. PRESIDENTE:- Já estamos na ordem do dia. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: -lVIas eu pedi a pala-

vra para negocio urgente. 
VozEs : -Não pó de nega-la. 
O SR. PRESIDENTE : -Para negocio urgente? 'l'em 

a palavra o nobre deputado. 

O SR. CANDIDO DE · OLIVEIRA começa dizendo que, 
como o Sr. presiçlente sabe, foi lido na mesa o ~eguinte 
aviso (lê): 

« Secção central.- Rio de Janeiro . -:Ministeril) 
dos Negocias Estrangeiros, 2 de Setembro ele 1885 . 

Illm. e Exm. Sr. - Recebi cópia das interpellações 
requeridas pelos Srs . deputados Campos Salles e Cancliclo 
ele Oliveira, . versando a primeira sobre diversos pontos 
conceruentes á immigração e a segunda sobre o projecto 
ele emancipação do elemento servil. 

Cumpre-me communicar a V. Ex., para que se sirva 
dar conhecimento a essa camara, quanto á primeira in-
terpellação, que me parece ella prejudicada, por ter siclo 
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dirigida ao meu antecessor ; e, .quando assim não seja, · 
mui to a meu pezar, · não posso responder. 

Quanto á 'seg·uncla julgo que ha inconveniente em 
responder. 

rrenho a honra de reiterar a V. Ex. as seguranças 
de minha alta estima e mui 'clistincta consideração. -
BaTão ele Cotegipe. » 

Pede ao Sr. presidente que se digne ele consultar 
a casa se lhe conceclfl uni quarto de hora de urgencia, 
para .pedir providencias relativamente a ·este aviso. 
( ilpoiculos) . 

O SR. AFFOl'\SO CELso JUNIOR:- E' um facto sem 
precedeu tes. 

O SR. J osÊ MARIANO :-Sem ·precedentes na his-
t@ria parlamentar deste paiz. 

O SR. AFFONso CELso JUNIOR :-E' um attentaclo 
contra as prerogativas elo cleputttclo. (Apoic~clos). 

( Consultcula á case~ é concedida a uT_gencia). 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA observa que, quando o 

corpo legislativo francez era apenas um vão simulacro ele 
assembléa legislativa, movida pela acção poderosa e in-
clomavel ela democracia, a icléa liberal venceu as resis-
tencias elo proprio regimen napoleonico, abrindo larga 
brecha nas instituições elo Imperio, que devia ser depois 
tragado . 

Recorclão-se todos que a primeira conquista que 
en trw fez o parlamentarismo do segundo Imperio foi a do 
direito ele interpellação, vindo logo o debate do voto ele 
graças . 

Nessa occasião, . quando, animado pelo sopro da 
liberdade, o corpo legislativo pedia para si a iniciativa, na 
confecção ela lei, reservada ao governo e ao senado. Na-
poleão III mandava-lhe dizer, por seus oradores, que uma 
corporação elo Estado, que tinha o direito de interpellar 
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os mini~tros elo Imperio e ele discutir o voto ele graças, 
estava munida de bastantes regalias e liberdades, e bem 
podia clispensctr o clireito ele iniciativa da lei. 

Entre nós, depois de 60 annos ele ensaio ou ·ele cari-
catura do regimen parhtmentar, e quando parecia que 
este paiz ia nutrindo a convicção ele que só pela liber-
dade e em nome clella poderia prosperar e viver, eis que, 
com a ascensão elo gabinete ele 20 ele Agosto, é o parla-
mento ludibriado, desacatado (upoiaclos e nâo ccpoiados)', 
e. ferida ele morte a primeira das regalias do represen-
tante ela nação. 

O orn,llor pergunta ao Sr. presidente, que tambem 
conhece o regimen representativo, pergunta-lhe, [\,batido 
pelo recente attentarlo, se é nobre, se é decente, para o 
governo que inicia os seus primeiros passos na admini-
straçrw publica, vir dizer á camm·a dos Srs. deputados 
que n~w pó de responder á interpellaçi:w rebtiva á immi-
gração? Pergunta mais se poderá esta camara tolerar 
em silencio e sem um protesto que o governo, que tem a 
seu cargo a reforma elo elemento servil e que fez clella 
uma parte elo seu programma negativo, venha declarar, 
.valéndo-se ele uma disposição r egimental, que é inconve-
niente responder ás perguntas que sobre este ponto furão 
formuladas por um clo3 seus membros, embora o mais 
obscuro clelles? 

O SR. ZAMA : -Isto só humilha o governo que foge 
á discussão. 

O SR. JosÉ MARIANO : -A camara que tome uma 
medida, reprimindo a audacia do governo. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA sabe que os ministros 
têm o direito ele declarar que julgão inconveniente a 
discussão ele uma interpellação, mas pergunta se esse cli-
reito pócle ter a latitude que o Sr. ptesidente do conselho 
lhe dá? Não, o direito que · tem o g·overno ele recusar 



234 DISCURSO 

responder ás interpellações está subordinado a regras e 
normas elo regimen parlamentar, cujas largas bases são 
a responsabilidade e a publicidade (apartes e CLpoiados) : 
é quando a interpe.Ilação versa sobre ma teria reservada, 
cuja discussão possa trazer perigo para a causa publica 
(ctpoiaclos e apa1'tes), que o ministro interpellaclo pócle 
valer-se dessa escusa. Fóra clahi, excepção feita elos 
casos com cuja publicaçào a causa publica possa perigar, 
o ministro fa.lta ao mais comesinho elos seus deveres, re-
cusando-se a responder ás perguntas attinentes á marcha 
do governo. 

E' assim qu~ corre-lhe o dever ele lembrar que a 
interpellaçfw que formulou, prendendo-se ao assumpto 
mais vital cltt actualidacle, tendo por fim pedir a opinião 
elo governo sobre a solução elo maior problema que se 
agita na nossa sociedade, nào podia ser recusada, e um 
governo que nega-se a responder ou não tem a compre-
hensão de seus deveres, ou quer zombar elo parlamento. 
(Apoiaclos e apartes. O 81·. presidente reclamcL attenção). 

Nào dirá que talvez a ultima interpellação ao mi-
nistro ela fazenda elo gabinete ele 2 5 ele Junho puzesse ele 
sobreaviso o chefe elo de 20 de Agosto em relação a inter-
pellações fu turas ~ mas S. E.x. deve lembrar -se de que 
essa interpellaçào, que tão celebre passou para a histo-
ria, tenninou por uma moção ao gabinete, apresentada 
pelo honrado deputado pelo ll o clistricto elo Rio ele 
Janeiro. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- V. Ex. está enganado. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA ... e o deputado que a 

formulou nem ao menos tem hoje assento nesta casa. 
Diante elos ultímos factos, começa a crer que o nobre presi-
dente elo ce>nselho tem um plano preconcebido e é o ele · 
aniquilar as ultimas e já tão enfraquecidas garantias elo 
systema parlamentar . (Apoiados. Oh! Oh!). Os factos 
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recentes deste ministerio, que só têm 13 dias ele exis-
tencia e que se nos apresentou no dia nefasto de S. Bar-
tholomeu, são eloquentes ·e vem em apoio de sua asseve-
ração. (.Apoiaclos, não apoiados e apartes. O 81·. presidente 
?"eclwna attenção) . 

S. Ex. quiz a, principio zombar elo caracter dos çle-
mtaclos liberaes (apoiados, não apoic~clos e a]JCirtes); S. Ex. 
queria viver com a camara liberal para fazer política 
conservadora contra os liberaes ; o nobre presidente · elo 
conselho queria ainda obter desta camara um orçamento 
detalhado, uma reforma servil, cogitando novos plarnos 
para as futuras sessões ! ! ! 

Mas ao mesmo tempo, no dia em que S. Ex. se apre-
sentou pela lJrimeira vez neste recinto, foi exactamente 
quando commetteu o maior attendado contra a dignidade 
da camara, negando-se obstinadamente a responder a 
perguntas formuladas sobre os proprios pontos elo seu 
programma ! !. .. (.Apoiados e apccrtes). 

Será isto nobre para um governo que apenas inicia 
a sua carreira? (.Apoiados). A propria consciencia da 
illustre minoria conservadora protesta, o orador está 
certo, contra este procedimento inqualificavel elo nobre 
Barão ele Cotegipe1 (Não apoiados e i?"ocão-se muitos 
apartes). . 

E' recente a historià da situaçtw liberal. Fôrão . 
numerosíssimas as interpellações formuladas pela grande 
opposição conservadora. Todas · fôr ão discutidas e respon-
clidas; entretanto algumas prendião-se a assumpto im-
pertinente ou erão formuladas com o visível intento ele 
perturbar a bôa marcha dos trabalhos parlamentares. 

O g·overno liberal, este governo que sempre teve 
assestadas contra si as armas ela opposição conserva-
dora, obedeceu, sem queixar-se, ao grande preceito da 
liberdc1cle parlamentar, vindo constantemente responder 
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ás interpellações . (Apoiaclos e apcwtes) . :M:as os tempos 
muclão-se, e, em nome elo par tido que mais soube inter-
pellar em opposição, o nobre presidente do ·conselho 
retrahe-se e diz que não póde responder a um deputado 
que lhe pede declarações sobre um projecto de lei! ! 

' (Apoiaclos e cliveTsos apcwtes). 
E, facto notavel , é este mesmo pr esidente elo con-

-Selho que quer obter as leis de meios ele uma camara, 
cuja, regalia é assim annullacla ! ! (Ha clivenos apcwtes). 
Temerá que suas respostas o compromettão? 

A este respeito, recorda-se que, no dia da apresen-
. tação elo ministerio, o seu nobre amigo o Sr. ex-ministro 

da justiça deu um apar te ao nobre presidente do con-
selho, dizendo que não teria o seu apoio para as leis éle 
meios, se S Ex . apresentasse icléas exageradas em re-
lação á reforma servil. 

O nobre presidente do conselho sabe, portanto, que, 
da sua polit ica em r élação ao problema do elemento 
servil, depende talvez a concessão de meios por este 
parlamento . Corria-lhe assim ainda mais rigorosa · o bri-
gação ele t u elo dizer , para não ill nclir a ninguem·. 

Nota que este attentado que S. Ex. cornmette em 
face de uma camara que ainda funcciona, e ela CJ.Ual 
depende a concessão das leis de meios para o governo 
poder viver , mostra o que vai ser a eleição futura . 

Desde já prepare-se o paiz para a inauguração ele 
uma polit íca de violencia, cujo primeiro acto é o desres-
peito á representação nacional. 

Deixa á consciencia ela camara, deixa ao espírito 
culto ele cada um elos deputados avaliar a grandeza deste 
attentado. E' preciso que o paiz conheça ele que modo é 
desempenhado o compromisso de moderação, assumido no 
dia ela a.preseutação :do ministerio, quando, ao seu pri-
meiro cnntacto com a cann:·a, o presidente do conselho 
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rasga um dos artigos mais sagrados elos nossos direitos, 
uma das conquistas mais brilhantes da democracia, a con-
quista elo direito ele interpellação. 

Perante uma camara ameaçada de dissolução, nada 
póde propôr e nada conseguiria. 

Limita-se a protestar, pellindo que o aviso elo nobre 
\ presidente elo conselho seja ptlblicado na intreg·a e ao lado 

I 

delle as duas interpellações. A naçào julgará. Sabe que o 
j1üzo ela. nação pouco vale para o Sr . presidente çlo con-
' selho : elle conta com o resultado ela elecadencia dos 

\ 
cat~tcteres, conta cm:n a fraqueza elos povos que não sabem 
lutar ; mas dia virá em qne o espirito publico se levante e 
talvez neste acto de violencia esteja occulta a scentelha 
que o despertará .. (Muito bem! llfnito bem!). 
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XVHI 

Resolução pl'orogativa elo orçamento 

/ 
SESSÃO EM 10 DE SETEMBRO DE 1885 

O SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra o Sr. Candido 
de Oliveira. 

O Sr. Candido de Oliveira (cdtenção) observa qu e lhe 
}Jarecia que, depois da lei ele 9 de Janeiro e elo que acon-
teceu por occasião ela mutação política ele 1868, os moldes 
para a ascensão dos partidos e seu revezarp.ento no poder, 
as regras e processos para a sua substituição serião outros 
e não mais aquelles j á velhos, gastos e cujas inuteis e cla-
mnosas consequencias fôrão tantas vezes reveladas ; mas o 
acontecimento político de 19 c\o passado e a transformação 
que se operou no nosso scenario social revelão que nem 
as leis são bastantes para garantir o manejo regular elo 
·systema, nem os costumes têm adiantado. 

Depois ele uma eleição, em que estiverão emjogo in-
t eresses conservadores ela mais alta valia,_ em que se agi-
tava uma questão que affectava tão clirectamente as 
classes conservadoras, o partido liberal, que teve contra 
si .. a colligação, temporaria embora, ele correligionarios 
distinctos com a grande força conservadora, que soube 
explorar completamente to elos os acontecimentos .. . 

O SR. CARNEIRO DA C uNI-IA: - E a favor teve o go-
verno. (Hct antros ctpartes). 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:-... conseguio manda1· 
para esta camara uma maioria, que ainda mais notavel 
se tornaria, se os mesmos elementos que actuárão nas elei-
ções, não tivessem actuaclo aqui na verificação ele poderes. 

O que, porém, 'ficou evidente é que a maioria elo paiz 
revelou-se liberal. (Apoiaclos e não apoiados). 

No entretanto, quando a camara é eleita nestas· con-
dições ; quando em relação á legitimidade dos eleitos não 

e podia articular facto algum, po.rque a eleição correu 
ctm toda a liberdade (apoiados e não apoiados) ; eis que 
Sl~tamente, por uma mutação instantanea, talvez em um 
monen to ele máo humor, trocão-se os papeis, e ao parti elo 
ela 1\ sistencia; co nbe a tarefa de assumir a suprema go-
vern~ão do Estado, e ainda mais a missão ele levar [t sua 
conclu\ão uma reforma, á qual t inha opposto a m;üs tenaz 
resisteb a. · 

O&.. JoAQUiiVI NAnuco :-Já a enforcárão. ' 
I . 

O S:t. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Assim se enunciando, 
não crê q~e eleva ser sempre r egra invariavel a mudança 
de situaçõ~, sómente quando as maiorias parlamentares a 
d.ecretão. S~ assim acontece na Belgica, se assim tem 
acontecido na Inglaterra, Dinamarca, Noruega, etc., bem 
raros são os exemplos que outras nações podem apresentar 
de mutaçõ.es claclas em virtude elo pronunciamento elas 
urnas. 

· Ha, porém, um criterio que eleve dirigir estas evolu, 
ções parlamentares, se assim pócle exprimir-se, e é quando-
pela apuração elos acontecimentos, pelo exame elos factos 
se conhece que a maioria ela camara electiva não repre-
senta mais as tendencias e as aspirações ela nação que a 
tinha eieito. No entanto, esta camara, que está eleita 
apenas ha um anno, vai ser dissolvida, e chamado ao poder 
o partido ela resistencia, que fôra vencido nos comicíos 
ele Dezembro ! ! 
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Será isto regular manejo do systema representativo? 
Haverá applicação elas regras de alta sabedoria, ás quaes 
se deve attender, quando se tem em mira fazer tão ra-
picla e notavel mutação? 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI :-Isto não admira, po1· 
q \le entre nós a nação faz-se ele cimt1 para baixo. (Riso ) . 

O SR. CANDIDo DE OLIVEIRA observa que se diz-a 
nação ahi está para responder, ·ella foi convocada, em/ 
breve o seu pronunciamento se fará. j 

Mas é por isso mesmo que censura a modificação pp-· 
que passa o paiz, pois que esse pronunciamento provocl to 
nüo póde ser franco e livre nas condições em que / ão 
ter logar as novas eleições. (Apoiaclos e apartes). EJ por 
isso que comquanto reconheça Tegal a ascensão dof con-
ser-vadores, não póde ter ella o caracter de legitimldader 
de modo a dar direito ao ministerio de vir pedir a esta 
camara eondemnada os meios de governar. 

:M:uitos fôrZw os erros do partido liberal, J oratlor 
não o quer negar; mas o que . é verdade é que nem ao 
gabinet'e 6 de Maio podia estar reservada a tarefa de ser 
o coveiro ele um partido, nem se podia declarar a impos-
sibilidade ele manter-se a situação liberal com esta cama.ra 
ou com outra que fôsse convocada. 

Os partidos não são simplesmente agglomerações ele 
pessoas, têm um nexo mais nobre e elevado, são as idéas 
que coústituem o seu ponto de apoio; b seu. direito, a sua 
legitimidade á governação elo paiz está exactamente na 
aceitação destas idéas, em um momento dado, na sua 
adaptação ás circumstancias ela sociedade. 

O orador pergunta ao nobre ministro da fazenda, seu 
distincto amig·o, pergunta á minoria conservadora, hoje 
força governamental, se é possível que, com as actuaes 
tenclencias da nossa sociedade, quando os problemas cle-
mocraticos se agitão no amago, no coração elo paiz, poss:J, 
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ser chamado ao poder o partido da resistencia? Não : é 
preciso não escurecer a verdade, o partido conservador 
tem a sua occasião de tomar a g-overnação elo Estado, e é 
quanclo as aspirações nacionaes estão satisfeitas, e quando 
passou o período ele g-estação e realizaçrw elas reformas 
reclamadas. 

Orà, o paiz tem sêde immensa de reformas. De um 
laüo a reforma servil, proclamada pelo partido liberal 
como necessidade suprema do momento, não póde ter comu 
s11a solução final o enfesado e rachitico projecto que está. 
no senado esperando a sua ultima de mão. 

Não é o partido conservador, nfl.o obstante ter, em 
um banquete commemorativo , o Grão . Pontífice usado 
üo sybillino schema clo-qHe?', pócle e deve-o que tem o 
direito ou ele contentar-se com esse projecto em gue nen-
lmma das icléas elos proprios membros do g-overno estfl.o 
encamadas, ou, ainda menos, de dar solução mais radical. 

Perg-unta . o orador ao Sr. ministro ela fazenda: 
S. Ex. que achava máo o imposto, que por isto não o 
qniz votar, pócle aceita-lo hoje sem uma modificação, sem 
a mínima alteração? 

Lembra-se perfeitamente de que o nobre ministro 
dizia COil!. jÍ1steza que o imposto é o que ha ele mais sério 
e ele mais sagrado para o representante da naçfl.o . Lem-
·tra-se ainda que S. Ex. com toda a razão declarou que 
nenhum representante da nação tinha o direito ele votar 
o imposto que não lhe era pediclo, ou cuja necessidade 
não fôsse justificada. 

Pois bem, S. Ex. que ainda ha pouco em opposição, 
aliás apoiando com o seu forte prestig-io o projecto Sa-
raiva, não se julgou com força bastante para vir dar o 
seu voto ao imposto, pôde hoje querer mante-lo intacto, 
sem nenhuma restricção, sem nenhuma alteração, só pelo 
facto ele ser governo? 

16 
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Só ha uma explicação para o procedimento do nobre 
ministro. 

Essa explicaçrw está exactamente na applicação da 
bôa e genuína doutrina constitucional de que o imposto 
não pócle ser cobrado senfw fôr compendiado nas leis 
annnas do orçamento. 

As leis orclinarias, as leis communs, podem votar a crea-
ção ele impostos; é mesmo mais regular que essa creação seja 
feita em leis organicas especiaes, mas a legitimiclacle da 
cobr<tnça desses impostos, a razão de ser da exigencia, que 
ela percepção .clelle se faz aos contribuintes, está exacta-
mente cle'inida, quando esses impostos são -compencliaclos 
entre os demais enumerados nas leis chamadas ele meios. 

Esta será a razão unica que justificará a presença 
do nobre ministro ela fazenda nos conselhos ela corôa, 
tendo entre mãos uma reforma como aquella que se clis-
cute no senado. S. Ex. entendeu que o imposto era cles-
necessario para a soluçfw final ela questão servil, e, por-
tanto,. de accôrclo com as suas declarações, tem hoje que 
oppôr-se ao enxerto desse novo imposto, que condemna, 
no corpo clo orçamento, porque sem a sua comprehensr.w 
na lista elas ma terias . tributaveis, o contribuinte não é 
obrigado a paga-lo. 

Essa é a theoria constitucional e o orador acredita 
que o Sr. ministro ha ele enunciar-se francamente a este 
respeito, porque S. Ex. não pócle renegar as traclições 
elos chefes mais prestigiosos elo seu partido, sustentando 
doutrina contraria. Ahi está a opinião elo finado Visconde 
ele Itaborahy, consagrando como unica, legitima e consti-
tucional essa doutrina de que impostos só podem ser exi-
gíveis elos contribuintes quando enumerados na lei ele 
meios . Antes disso são uma· creação simples elo poder le-
gishttivo, que não tem applicaçrw pratica que, não forção 
o contribuinte. 
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:Mas, diz ainda o orador, nas condições actuaes ela 
sociedade brazileira, a tendencia é eminentemente liberal, 
e conseguintemente não competia ao partido da resistencia 
tomar a suprema governaç~w elo Estado. Quem não sabe, 
pergunta o orador, que a centralizaç ü,o administrativa nos 
atrophia e acabrunha, fazendo deste Imperio um todo ele 
enorme cabeça e de extremidades rachiticas, em que a 
localidade morre, definha-se supplantada pelo peso esma-
gador do centro? 

E com éerteza não é ao partiüo conservador,por snain-
üole e tradições, que incumbe a taref<t de modificar a orga-
nizaç~w actual, alargando a esphera da clescentraliazçüo. 

Ig·ualmente a ordem jucliciaria reclama modificações 
no sentido ele melhoramento üa sua, organização, n~w para 
manter illesos e inatacaveis os privilegias elo poder exe-
cutivo na sua nomeaçüo e accesso, não para se conservar 
estes moldes que amesquinh~w um poder constitucional, 
não para a perdnração üos antigos processos, pelos quaes · 
o magistrado era creatura dependente elo executivo ; mas 
no sentido de procurar outras fórmas para o seu accesso, 
para o desenvolvimento na carreira, inclepenüentemente 
elo arbítrio governamental. 

Um projecto compendiando a doutrina liberal está 
paralysaclo no senado, e, se o partido liberal continuasse 
ilo poder, com certeza seria lei. 

E agora quando a aspiraç~w liberal, que é a ela nação, 
será satisfeita? 

A.,; grancle:B questões que se prendem á vitalidade 
mesmo ela nossa sociedade, o casamento civil, a separação 
da igreja do Estado (apoiados), a grande naturalizaç~w; 
todos estes problemas são essencialmente clemocraticos, e 
actuão eminentemente sobre a nossa sociedade, pedindo 
solnç~w. 

Era, nestas condições, conveniente a ascensüo do 
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p~trtido que deve symbolisar a r eacção e resistencia. a taes 
refomas? 

Esta mutação só pócle trazer como resultado aquillo 
que temos presenciado em épocas anteriores, isto é, o par-
tido conservador chamado ao poder para mystifi car as 
r eformas liberaes ; será elle chamado mais uma vez para 
r ealizar reformas, que repugnão á sua índole, confundindo-
se a natureza de cada um dos partidos, produzindo um 
verdadeiro amalgama que será a mystificação elo paiz . 

O SR. lLDEI<'ONso DE ARAUJO : - O rei gosta mesmo 
ele amalgamar os part idos. (HcL out?·os apcwtes). 

O SR. CANDIDO DE ÚLIVEIRA allude ao que disserão e 
dizem, isto é, que o partido liberal está profundamente di-
vidido, e essa divisrto foi a causal da mutaçrw politica. 
Qual a origem, pergunta o orador, ela divisão elo partido 
liberal ? Qual a causa ela dispersão ele foi·ças que devião 
estar accumuladas para a soluçüo dos problemas que per-
tencem ao lado clemocratico da nação brazileira? A causa 
apontada e por todos conhecida foi o problema servil, essa 
grande reforma que tanto affecta os interesses conserva-
dores . Sabemo' que, nestas questões, os partidos n~to são 
homog·eneos, e principalmente o par t ido liberal apresenta 
em todos os paizes .clivergencias, quando reformas ele tal 
ordem se agitão. lVIas se esta é a verdade que se depre-
hencle ela historia elos partidos, pergunta o orador : não está 
tambem o partido conservador dividido na apreciaçrw deste 
mesmo problema e a divisão já não tem sido francamente 
manifestada? E na parte que é ainda latente, não se ma-
nifestará crentro em pouco? Talvez amanhft. 

O SR. MA c-DoWELL :-Di visão não lta ; clistincção · 
de idéas. 

O SR. CANDIDO DE OuvEri.tA: -'- pergunta se todo o 
partido conservador qner qne se realize 'a reforma do 
elemento servil ? 
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Se houvesse duvida, bastaria pam dissipa-la o pro-
testo que o nobre. deputado pelo 11 o districto elo Rio ele 
Janeiro levantou contra o programma elo gTcbinete, que 
é levar a seu fim a reforma elo ministerio Saraiva. 

Se esta foi a causa elo enfraquecimento do partido. 
liberal, não actúa ella elo mesmo modo entre os conserva-
dores, que já surgem assim divididos? (Apartes) . 

Não é só por esse lado que torna-se cÚgna ele censura. 
a mutação politica operada : 

O ideal mais elevado elos partidos, nas actuaes con-
dições ela nossa soei eclacle, é a vbtenção ela maior somma. 
possível ela liberdade no pleito eleitoral. 

Temos um alistam ento eleitoral reduzido, cerca ele 
Í46 a 150.000 eleitores para uma naçrw de 12.000.000 
de habitantes . 

O SR. ZAMA : - Como conheceu tarde este n1al! ! 
O SR. CANDIDO DE 0LrvmRA: -Reduzido como se 

acha o corpo eleitoral, eleição que se faça após uma. 
mutação polít ica da natureza da que se oper ou, não 
ha ele representar a vontade nacional , nem esta será, 
enunciada francamente . A corrupção actuará mais forte-
mente sobre o corpo eleitoral , a eleição deixará de ser a. 
expressão da verdade nacional ; esta será mystificacla. 
( TTocão-se apa1·tes). 

Embora o partido conservador não intervenha pela. 
violencia, porque este molde está estragado, intervirá. 
com a grande força elo governo, concorrendo a reacção que 
se opera nas vesperas ela eleição para a victoria ele candi-
datos em minoria nos clistrictos. 

O SR. JlrL'lc-DowELL:- Esta força clisting·ue-se ela. 
violencia, entende o nobre deputado: fique regis-
trado . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA <liz que, graças á mu-
tação política, o abalo social é enorme, e consegnintemente 
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não é regular que presida uma eleiç~w nestas condições o 
govemo actual. 

O orador comprehenclia outr'ora7 em que a eleição 
era uma farça, estas repetidas mutações ele scenario. 
Naquelle tempo, a camara era feitura elo g·overno; mas 
ag·ora, quando se procura, apurar o voto nacional, quando 
se quer buscar legitimidade para as mutações na propria 
manifestação do paiz, é que não se pócle consentir em 
taes resultados, porque, não a reacção particlaria, frene-
tica, mas a reacção pelo simples fa.cto da alteração polí-
tica trará como consequencia a perturbação da mesma 
vontad(nacional. 

A camara não podia governar, não podia continuar, 
-é o que se dizia todos os dias. Pois bem, se a camara 
não podia governar, se a maioria não era bastante com-
pacta para constituir governos fortes- e antes de tuüo 
o paiz carece ele governos fortes, porque carece tambem e 
muito de administração- o resultado não devia ser a 
mutação que se operou, mas a dissolução da camara por 
um ministerio liberal, porque isto não trazia abalo e a 
eleição seria livre e sem suspeição. 

O partido que, em opposição mandou 55 deputados, 
que na primeira eleição directa apresentava aqui 45 re-
presentantes e que na segunda ficou com 55, caminhava 
largamente para a conquista elo poder, e conseguintemente 
nada lhe embaraçava a victoria, se esta se devesse con-
seguir em uma eleição fei ta livremente, sob um ministerio 
liberal, que nrw ia perturbar as r elações políticas · da 
sociedade. 

)\o entanto o que se vê no primeiro anno ela legisla-
t ura, e isto contra todos os princípios que conclemnão o 
emprego da dissolução no primeiro anno ela legislatura, é 
a consulta á nação feita sob a direcção ele nm ministerio 
que não representa a maioria ela camara e que, portanto, 
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vai ser forçado a fazer profundas mocli:ficações no pessoal 
administrativo elo paiz. E' por isso que o orador affirma 
que a ascensão elos conservadores .não é legitima; é por 
isso que o orador tein para si que, hontem como hoje, ha 

· Úlll arbitro supremo das situações e que esta nação 
quasi que pócle desesperar da sua pretenção de conqüistar 
os seus direitos, porque os partidos se revezão no poder 
simpleslllente ao aceno ele um só (apartes), e não sob o 
influxo ela victoria da opinião que representão. 

Chega á questão ela concessão da lei ele meios, e per-
gunta: têm os partidos elll opposição, quando constituídos 
em maioria na camara o direito ele recusar os meios de go-
verno aos seus aclversarios, que inicião a administração ? 
Pócle a camara, depois ele annuncia,da a dissolução, levan-
tar-se contra o cumprimento do seu dever constitucional e 
recusar a um ministerio que não merece a sua confiança os 
meios para fazer face ás despeza.s publicas e para lega-
lizar a cobrança elo imposto ? 

Antes ele tudo, entende o orador que convem affirmar 
que os princípios absolutos, as normas.geraes não se podem 
formular em relação ao systema representativo e ao go-
verno parlamentar. Tão delicados são os apparelhos que 

. presidem á manifestação social desta fórma ele governo, 
tão differentes podem ser as soluções, conforme o momento 
político em. que surge a necessidade dellas, que aquillo 
qu e hoje se póde considerar como a necessidade imperiosa 
elo molllento, como a consequencia legitima dos princípios 
postos, amanhã póde ser considerado exactamente como 
um· absurdo , como uma completa antinomia com as normas 
formuladas anteriormente. 

E' certo que o supremo dever elos parlamentos, como 
tambem o mais elevado elos seus direitos, está na votação 
da clespeza publica, ou antes, pócle-se dizer, é esta quasi 
que a unica missão das c::tmaras. 
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A lei, em reg-ra, é elaborada nos gabinetes elas com-
missões e apenas votada pelas camaras. O direito pri-
meiro., o mais importante, o mais elevado do parlamento, 
é a decretação da despeza publica. 

Ora, se assim é em regra, se tem o parlamento todos 
os arinos a obrigação constitucional de não recusar aos 
governos as leis de meios, todavia períodos especiaes 
existem em que esta recusa é não só um direito, como 
tambem um dever elo mesmo parlamento. Quando o go-
verno, que assume a suprema administração, ameaça de 
anarchia a sociedade, quando é um governo fraco, quando 
esse goverúo não representa os grandes interesses sociaes 
ela actualiclacle, o parlamento tem evidentemente o di-
reito de recusar-lhe as leis de meios·, como protesto ou como 
o recurso extremo contra a sua inclebita ascenção. 

Esta é a doutrina corrente nos puhlicistcts estran-
geiros ; e se o orador quizesse buscar auxiliares para a 
opinião que externa, encontraria um autorizadissimo no 

.nobre deputado pelo 11" districto elo Rio de Janeiro, que, 
na, sessão passada, recusou ao gabinete 6 de Junho as leis 
de meios e que, poucos dias antes, achando-se em face do 
gabinete 24 de l\1aio, declarava igualmente que á esse 
gabin.ete negava tudo, porque não o julgava capaz de 
presidir a direcção suprema do Estado. 

Eis consequentemente legitimado, com a opinião de 
um dos mais elevados representantes ela escola conser-
vadora, o principio de que, em casos especiaes, em mo-
mento político determinado, póde a camara elos Srs. 
deputados ·recusar leis de meios a um gabinete hostil: 

:Thfas, diz-se, a camara vai ser dissolvida, a negativa 
imposta ou a dictadura, ou o encerramento da faculdade 
magestatica. 

Quando se annuncia a dissolução da camara,é preciso 
que esta saiba a fqrmÇt por que a dissolução vai operar-se. 
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E' certo que pela Constituição assiste ao poder mocle-
rador o direito de dissolver a camaradas Srs. deputados, 
mas no texto vem esta restricção- qncmclo pe?"igcw ct 
salvnção do Estado. 

Os tratadistas, os escriptores ele direito constitu-
cional fazem perfeitamente clistincção ele duas especies ele 
dissolução, a dissolução ministerial, e a dissolução ~"égia. 

A dissolução ministeria;l é aquella que se opera em 
virtude ele um conflicto entre a camara e o gabinete, a 
proposito ele uma questão pendente em que o ministerio 
foi vencido pela camara. 

Foi esta a dissolução realizada pelo gabinete 6 de 
Junho. Elle t inha, se apresentado pe~·ante esta camara com 
o projecto de 15 de Julho, que não foi julgado sequer 
objecto de deliberação, e em uma moção de confiança, for-
mulada por um seu corr eligionario, foi vencido. 

Era este o caso, pprtanto, em que a acção do podm· 
neutro podia surgir, provocamlo a consulta á nação, para 
que esta decidisse do conflicto originado, a proposito de 
uma reforma que interessava á vida nacional. 

A dissolução régia, porém, está hoj e condemnada 
(apoiados), é julgada como uma exorbitancia, como um 
esbulho de prerogativas nacionaes (apoiados), porque ella 
é simplesmente a manifestação da vontade do monarcha, 
e não uma consulta formulada ao paiz, a proposito de um 
ponto determinado ele que nasceu o conflicto parlamentar. 

Pergunta pois o orador ao nobre ministro ela fazenda; 
qual é o progTamma que se annuncia para a eleição 
proxima, por parte do partido conservador? Sobre que 
vão ser consultadas as urnas? Qual o ponto em que a 
vontade nacional eleva enunciar-se nos proximos comícios? 

Julga que o nobre ministr'o não responderá ele certo 
que a consulta consiste apenas na confirmação elo acerto 
ela chamada elo partido conservador ao poder, porque 
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sobre isto a nação teria de dizer ex post factwn; o pontG 
sobre que a nação tem de pronunciar-se é sobre a oppor· 
tunidade ele uma reforma, sobre a conveniencia clella, e 
sobre a clirecção politica dada pelo gabinete. 

Entretanto, quando o paiz precisa de reformas, 
quando a corrente democratica o arrasta irresistivelmente 
a faze-las, eis que sobe ao poder o partido conservador, sem 
uma idéa para o seu programma, a não serem as palavras 
vagas e sybillinas de que se servio o nobre presidente elo 
conselho, quando se apresentou com seus collegas nesta 
camara no dia ele S. Bartholomeu. 

Assim, tendo-se operado a mutação política sómente 
sob impulsos que não os parlamentares, tendo antes origem 
diversa, e estranha ao parlamento pergunta ele novo o ora-
dor: -pó ele esta camara, tem ella o dever ele concorrer 
com a decretação ele leis de meios, para a legitimação de 
um governo, que assim surge contra a vontade ela sua 
maioria ? ' 

O SR. BEzERRA DE MENEZES:- E' o caso ele dizer: 
quem pario Matheus que o embalance. Sua Magestaele 
que lhe dê os meios ele viela. 

O SR. CANDmo DE OLIVEIRA crê que o governo 
n~w tem o direito ele pedir á camara a votação da lei ele 
meios, porque o governo não quer consultar a opinião da 
nação, a proposito ele um ponto em que se manifestasse 
c1ivergencia entre e.lle e a maioria da camara; mas sim-
plesmente porque o novo gabinete foi elevado ou por 
abandono elos chefes que n~w souberão suffocar despeitos, 
ou pelo cap:icho ele quem tem tudo avassallado. 

Votar a lei · de meios, neste caso, seria concorrer 
para a perpetuidade elo regimen, que todos conclemn~w, 
seria partilhar a complicidacle ele um acto, que se reputa 
illegitimo, embora exercido dentro ela legalidade. 

Entende por isso que os liberaes não commettem 
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nenhuma infracção das r egras do, systema representativo, 
recusando a prorogativa . 

O nobre preside.nte elo conselho podia aceitar o 
governo nas condições em que foi chamado ; mas, desde o 
momento que se convenceu ele que n~w podia contar com a 
votação cla.s leis ele meios por esta camara, era seu dever, 
como patriota, largar mão elo poder , para que outros mais 
felizes viessem obter a passag·em dessas l ~::;is . 

Assim, porém, não se fará, está escripto. 
:M:as, senhores, diz o orador, se esta razão por si 

não bastasse para negativa do orçamento, pelo modo por 
que está formula.clo o projecto, é dever elo honrado presi-
dente da conselho não aceita-lo, e antes pedir outras 
medidas, que não aquellas que se capitulão na prorogativa 
em discussão. 

O nobre Barão ele Cotegipe, quando expoz o seu 
programma que, aliás, nada queria dizer, pronunciou 
comtudv algumas palavras que não pódem ser esque-
cidas, neste grave momento político. S. Ex. dizia : 
(lê) 

« A segunda medida é, como eu disse, inclispensavel.. 
Estamos sendo regidos por uma prorogativa do orça-
mento que foi votada para outras circumstancias, e com 

.outras informações, de sorte que nessa prorogativa ha 
-disposições que permittem ao governo gastar mais do 
que na r ealidade eleve, e ha outras disp<Jsições que pre-
cisão ser substituídas. 

« Na discussão, teremos largo campo para tratarmos 
de todas as questões políticas, porque acreditem que o 
governo não pretende, não cleseja retirar-se sem que dis-
cuta com os seus adversarios_ o estado em que deixárão 
·O paiz e em que o tomamos. Assim, havemos de liquidar 
-Bsta .questão. (Trocão-se apartes). 

« Não tratamos agora elos males passados, que não 
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nos I'Lffligem mais ; são as males presentes os . que nos 
affectão . (Apcwtcs). » 

Yê a camn,ra que o nobre presidente elo conselho, a 
primeira. vez que se apresentou perante a camara elos 
deputados, renunciou completamente á prorogação .elo 
orçamento actnal ; declarando que não convinha aos 
altos interesses do Estado a manutenção, por todo o 
exercicio de 1885-1886, ele um orçamento caüuco, ele 
um orçamento em que a avaliação das rendas t inha sido 
feita. exageradamente, ele um orçamento que ia fechar-se 
com um formidavel cleficit . S. Ex. encontrava nesse or-
çamento verbas elotaclas com excesso, permittinclo abusos 
e esbal1j~tmentcs e outras l.nsufficientemente suppridas, 
dando logar á desoi·ganização elo serviço 1mblico ; queria 
que a camara vota.sse sob os influxos do seu patriotismo 
um orçamento novo, um orçamento _vasado em outros 
moldes, um orçamento em que economias legit imas fôssem 
decretadas e em que 'as verbas insufficientemente dotadas 
fOssem melhor consideradas . 

Ora, pergunta o orador, isto que S. Ex. vinha dizer 
em 24 ele Agosto é porventura o que se realiza com a 
prorogativa em discussão? O nobre ministro da fazenda 
sabe que a prorogativa em discussão manda apenas . vi-
gorar o orçamento corrente, com pequenas modificações, 
e com accrescimo de clesP,eza; ella deixa intactas todas 
aquellas verbas em que o nobre presidente do conselho 
encontrava excessos que facilitavão os esbanjamentos. 

Além disso, cleclcuou nesta camara que a situação 
financeira é melimlrosissima, ele uma delicadeza especial 
e que todos os cuidado::; e esforços erão poucos para 
clebellar o deficit. 

No entanto, depois disto, S. Ex., só levado pelo 
sentimento ele manter-se no poder, porque outra cousa não 
é o que transparece elos acontecimentos, vem hoje pedir, 
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que, durante todo o futuro exercido, perdure um orça -
mento vicioso, que tem ele ser fecbac1o com avultadissimo 
cleficit! ! .. " 

O Sn .. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE: - Estasituaç:~LO 

foi creacla por nós liberaes. 
O SR. CANDIDO DE 0LIYEIRA responde que n~w. Se o 

Sr. presidente elo conselho falla v a, como o or·auor acre-
dita, com a convicção do patriotismo, S. Ex. não tem o 
direito de pedir hoj e a prorogativa do orçamento, desde 
que ha ainda uma solução ele que S. Ex. não quiz por 
emquanto cogitar. 

Diz o nobre deputado pelas Alagôas que o governo 
nã.o tem o orçamento, porque os liberaes não quizer~w ; 
mas, perg·unta o orador, é o governo em absoluto que nito 
tem os orçamentos, ou é o governo presidido pero Sr. 
Barão ele Cotegipe que não pócle ter os orçamentos ? Se 
é o governo presidido pelo Sr. Barão de Cotegipe que 
não póde ter os orçamentos, o patriotismo mandava que 
S. Ex. se retirasse elo poder para cede-lo a outro que 
pudesse obtê-los. 

Isto é que era logico e regular ; o mais é a nega-
ção immecliata elos mesmos princípios que fôrão enuncia-
dos nesta camara· no dia ela apresentação elo gabinete. 

O SR. ZAi\IA. : - Só ha uma clifficulclacle ; é achar · 
·: 

esse outro. 
O $R. CANDIDO D~ OLIVEIRA crê que se achará. 

Quanto á questão ele falta ele tempo que se articula, está 
respondida pela. Constituição. 

A camara pócle ser . prorogacla, pócle ser convocada 
extraordinariamente. Os representantes ela nação têm o 
dever de estar presentes ,para o desempenho do seu man-
dato . Embora tenha decorrido uma sessão ele sete mezes, 
diz o orador, podemos estar reunidos mais .dons ou tres 
para votarmos uma lei regular ele meios ; e não faltão 
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exemplos. Em 1879, a camara funccionou quasi todo o 
anno, e bem assim em 1880 por causa da, reforma elei-
toral. 

O SR. ULYSSES VIANNA:- E m 1869, houve duas 
sessões e não fizerão orça,mento. 

O SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA observa que, ao passo 
que este deve ser o procerlimento a seguir, o nobre pre-
sidente elo conselho pede uma simples prorogativa,, quando 
o orçamento votado pela cama r a lJ assada, nas condições 
políticas ele ent~w, foi todo ele opposição, e ele urua oppo-
sição que não teve basta.nte patriotismo para conceder 
uma lei regular com todos os recursos indispensaveis. 

A camara recorda-se que a necessidade mais impe-
riosa e mais reclamada pelos diversos ministros da fa,-
zenda é a decretação de novos impostos Novos impostos 
têm sido pedidos para clebellar o cleficit, que ha ·ele ser 
superado não ele um modo instantaneo, como foi a muta-
ção política que collocou no governo o nobre ministro da 
fazenda, mas lenta e moderadamente, pelo conjuncto 
acc0rdo de .diversos factores, um elos quaes, se não o mais 
importante, é o imposto. 

Esta clecretaç~w ele novos impostos foi pedida pelo 
ministro Lafayette, como pelo ministro Dantas; no en-
·tanto, a camara recusou esse rectlrso, conservando como 
uma instituição permanente o cleficit que nos assoberba. 

Quando este anno, diz o orador, tínhamos razão fun-
dada para esperar que a camara na sua primeira sessão 
consultasse as verdadeiras circumstancias elo paiz, vo-
tando os recursos indispensaveis f1 viela ela nação,. eis que 
o nobre presidente do conselho abre mão desse direito e 
conteú.ta-se com. a prorogativa, que o Sr. ministro ela fa-
zenda está á discutir ! ! 

Se o orçamento não presta, se foi conclemnaclo pelo 
illustre chefe do gabinete, que o acha inteiramente 
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insufficiente para as necessidades publicas, S. Ex. não 
tem o direito ele pedir unicamente uma prorog·ativa, 
mantendo intacto esse mesmo orçamento. 

O orador comprehende e não condemna o· acto daquel-
les que entendem que devem dar meios ele viela ao 
governo . 

. o SR. LouRENço DE Ai.BUQTJERQUE : -Essa mesma 
prorogativa talvez não obtenha . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA respeita a opiniüo da-
quelles que pensão como o nobre deputado pelas Alagoas, 
mas entende que o illustre presidente elo conselho é que 
não tem o direito ele pedir a prorogação ele um orçamento, 
em que r econhece tão graves defeitos e erros. (Apoiados 
e a1xtrtes). 

O modo logico de proceder, a marcha correcta seria 
imitar o procedimento elo nobre deputado por Pernam-
buco, um elos mais notaveis niembros desta camara por 
seu talento e estudos, que, não recusando a lei ele 
meios, · quer corrigi-la dos defeitos que são r econhecidos, 
e expurga-la das faltas apontadas pelo proprio Sr. Barão 
de Cotegipe. 

O orador comprehencle que aquelles que entendem 
dever dar leis ele meios assim proceclão ; mas não pócle 
justificar o procedimento elos liberaes e do proprio go-
verno, que pede a prorogação, por todo o exercício, de 
um .orçamento condemnaclo. (Apoiados). 

O nobre deputado pelo 11 o clistricto elo Rio ele J a-
neiro, que atacou o anno pa!:>sado todos os artig·os do 
orçamento, que levantou-se contra todo o projecto, que 
votou contra elle, póde porventura, pergunta o orador, 
votar pela passagem ela prorogativa? A sua alta esta-
t ura polít ica não lhe permitte modificar hoje a opinião de 
a pouco, simplesmente porque estão no poder os seus ami-
gos políticos. S. Ex. tem o dever ele acompanhar aquelles 
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qu e não julgão bom o orçamento, e o orador espera 
ele S. Ex. uma norma de proceder digna do seu ta-
lento. 

O orador vai agora fazer ·um appello á alguns ele seus 
correligionarios: Dizem SS. EEx. que clarão leis de meios. 
nias a lei ele meios que se diz não ser ele confiança politica, 
·quando no modo de vêr do orador é da maxima confiança, 
pó de revestir fórmas diversas : ou a lei ele meios, o orça-
mento é simplesmente a decretação · dos recursos para 
fazer face aos gastos publicas no exercicio, ou compenclia 
autorizações ou faculdades, que se concedem a governos 
nos quaes se confia. No orçamento actual, ha uma me-
dida que, pela sua relevancia e transcendencia, envolve 
a maxima confiança politica, medida que só se elá a cor-
religionarios e isto mesmo em condições especiaes. 

A camara sab.e que, . o anno passado, simplesmente 
com os votos da maioria liberal, e não de todos, foi dada 
ao governo a faculdade ele fazer a conversão da, divida 
publica, podendo para isso lançar mão elas medidas ele 
credito que julgasse indispensaveis. 

Esta idéa, que appareceu aqui com uma emenda 
apresentada pelo nobre deputado pelo 13" clistricto de 
Pernambuco, foi votada pela camara nominalmente. e 
passou exclusivamente com os votos liberaes e nem ele 
todos os liberaes. 

Pois bem, a faculdade, pergunta o orador, que 0 

partido liberal deu ao ministerio liberal , contra o voto elo 
nobre deputado pelo 11 o clistricto·clo -Rio ele J ai)eiro e de 
seus amigos, ele realizar a conversão ela divida publica, 
pócle-se manter inta,cta, sem cerceaü1ento, sem restric-
ções, em relação ao ministerio conservador, que a pro- . 
pria maioria repellio no dia da sua apresentação, votando 
aquella moção de desconfiança que deu logar ao annuneio 
ela dissolução da camara? 
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O SR. Z.nrA :-Se é de. necessidade pública, deve-se 
vota1:. 

O SR. ÜANDmo DE OLIVEIRA, respondendo a este 
aparte, diz que, desta maneira, desapparecerião os par· 
tidos. 

:M:as essa faculdade dada ao governo, pela sua deli· 
cadeza , pelas suas importantes consequencias, não póde 
ser exercida senão por um governo em que o parlamento 

. confie politicamente, em que o parlamento deposite toda 
a sua confiança. 

No entanto, a camara dos Srs. deputados, que re-
cusou-se a compatilhar elos gozos do poder que lhe offe· 
receu o nobre presidente do conselho, a camara elos Srs. 
deputados que não qniz a sua duração durante o quatriennio 
para collaborar com S. Ex. na obra que nos annuncíou, não 
só de votar-se o orçamento nesta sessão, como ele prepa· 
rar em-se elementos para a discussão elos futuros; a cama r a 
que peclio a sua conclemnação, que pedio a sua dissolução, 
esta camara vai manter, com a passag·em ela prorogativa 
intacta e sem nenhuma modificação, a disposição que 
compendia á maior prova ele confiança que o parlamento 
póde dar ao governo, a disposição qu(Ol diz respeito á con-
versão ela divida publica e que, por sua delicadeza, por 
suas consequencias, ·não pócle ser dada por fórma alguma 
senão a um governo em que totalmente "e confie ! ! ... 

O SR. SoAREs :-----:Não apoia~o ; isso não tem nada 
com confiança. (Ha outr-os apa?-tes). 

o SR. ÜANDID{) DE OLIVEIRA está . mostrando que a 
prorogativa que se discute é uma monstruosidade, mon• 
struosiclacle financeira pela declaração do nobre presi• 
dente elo conselho, e monstruosidade politica porque a 
camara, que não quiz viver com: 6 ministerio, vai deixar 
int11cta a maior prova de confiança, que se pócle dar a um 
governo. (A]Joiaclos e não a1Joiaclos). 

Í7 
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O SR. SoARES :-V. Ex. por que não realizou a con- · 
versão no seu ministerio? 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde que a rm~üo 
foi porque o não deixárão viver tempo sufficiente. 

O SR. SoARES :-Não, porque não pôde, assim como 
tambem este ministerio talvez não a possa fazer. Não é 
opportuno tratar disso agora. (Hct ont?·os apcwtes). 

O SR. PRESIDENTE :-Attenção! Quem tem a palavra 
é o Sr. Cancliclo de Oliveira. 

0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA pretende chegar a outro. 
ponto : provar que a camara elos cleputaelos actualmente, 
diante dos ultimas acontecimentos parlamentares, n~w 
pôde discutir a mesma prorogativa. (Apoiados e não 
apoictclos). 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:-Pôcle discuti-la 
perfeitamente. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA ... porque a camara não 
vale para o Sr. presidente elo conselho como corporaç~w 
politica e consequentemente não pôde manter com elle re-
lações, ainda mesmo as mais insignificantes ela vida par{a-
mentar. (Apoiados e apcwtes). 

Antes ele tmlo, é preciso declarar-se que a cama,ra 
est~t no inteiro gozo de suas attribuições parlamentares e 
constitucionaes, emquanto não é dissolvida. (Apoictclos). 
Ha respeitaveis opiniões de amigos elo orador e de cor-
religionarios politicos seus, com assento no senado, de 
que, uma vez annunciacla a dissolução ela camara, esta 
não tem mais attribuições politicas e meramente assume o 
papel · de uma simples corporação administrativa, com a 
unica missâo de votar as leis ele meios. 

Os que assim pensão, não obstante a respeitabilidade 
da sua autoridade, não se lembrão üe que a mais elevacla 
fnncçrw üo parlamento é exactamente essa de votar as 
leis de meios e, conseqnentemente, se a camara est~t 
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clespitla ele suas prerogativas pela clissoluç[w, ella n[w 
poderia votar essas leis. 

111:as não quer argumentar neste terreno, o que quer 
fil'mar é que, não obstante o annuncio ela dissolução, a, 
camara está na ilitegriclac1e ele suas attribuições (apoiados), 
exerce totlas com uma unica restricção, e é que as mo-
ções politicas, tendo por consequencia a retirada elo mi· 
nisterio, :ficão aclcliaclas até o pronunciamento ela nação. 
(Apoiaclos e apartes). 

Sendo assim, a camara elos Srs. cleputaclos, revestida 
COIDO está ela integridacle de SUaS funcções , póde USal' 
dellas a proposito ela conveniencia do serviço (apoiados e 
apcwtcs), e os outros poderes elo Estado têm obrigação ele 
manter-se em reJação ~L mesma camara na posiçfw em 
que a collocar[w as normas constitucionaes. (Apoiaclos). O 
nosso regimento, enumerando, entre as faculdades e pre-
rogativas do deputado, a ele interpellar os ministros ele 
estado, lJermittio todavia, que os mesmos ministros se 
escusassem de responder ás interpellações, quando não 
julgassem conv:eniente on não pudessem responder. 

Sfw as duas expressões que emprega o regimento e que 
mostrí:'w exactamente que os ministros não têm arbítrio no 
que üiz respeito ao direito ele interpellação. Nfw poder r es-

-poncler, diz o orador , equivale a não se estar ainda habili-
tai:lo, munido dos esclarecimentos e dados preciso para sa-
tisfazer ~L pergunta, que visa sempre um resultado pratico; 
julgar inconveniente, é no sentido em que o :::;erviço pu-
blico fica prejudicado pela r esposta. (A1Joictclos c apctTtes). 

O deputado tem o direito ele interpellar o ministro, 
est e tem o dever ele responder, salvo quando não póüe 
faze-lo ou quando o julgue inconveniente. 

Ora, estas palavras vagas do regimento estão cle:fi·· 
niclas e explicadas pela jurispruclencia parlamentar e 
pelos princípios racionaes, que domin~w este systema de 
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governo. A inconveniencia resulta de que? Do prejuízo, 
do transtorno, do perigo que as revelações ministeriaes 
podem trazer ao serviço publico. 

Se se tratasse de relações diplomaticas entaboladas e 
não concluídas e de certa gravidade, comprehencle a ca-
mara que o ministro seria por demais leviano se viesse 
responder a uma interpellação a esse respeito. Se o mi-
nistro tivesse entre mãos uma operação bancaria, ·um . 
emprestimo interno ou externo, a respeito do qual o se-
gredo e a reserva é inclispensavel, comprehencle-se gue 
procederia com inteira incorrecção, excederia a esphera 
clos .seus deveres, vindo á camara responder a uma inter-
pellação sobre tal assump~o formulada. Se se tratasse de 
uma sublevação que se procurasse conter, ou da 11risão ele 
criminosos de certa importancia, o ministro infrü~giria os 
seus deVeres, vindo responder á uma interpellação sobre 
esse ponto, pois importaria a revelação de segredo de 
justiça. Ainda mais, se 6 ministro não tivesse informações 
sobre qualquer facto que occorresse nas províncias, elÍe 
não cumpriria o seu dever, vindo dizer o que não sabia, 
deixando de usar da fórmula do r egimento. 

Mas, fóra destes casos, que o bom senso, que a ju-
risprudencia parlamentar sanccionão, que estão na con- . 
sciencia de todos, entende o orador que não r espondm: o 
ministro a túna interpellação é exactamente rasgar uma 
das mais preciosas prerogati\ras da camara, é inutilisar 
uma elas mais notaveis conquistas do r egimen parlamen-
tar, conquista que em França, por si só, .pócle, clürante 
algum tempo, conter a onda revolucionaria. 

O que fez o nobre Barão ele Cotegipe em relação á 
. camara dos deputados, desde as suas primeiras communi-
cações com a mesma camara? 

O orador chama aattenção elos nobres deputados para 
tL serie seguinte de proposições: 1 o, o nobre presidente . 
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elo conselho duvido n do caracter, da hombridacle ela 
maioria da camúa (apoic6clos) nas suas conferenchts com 
Sua 1\fagestade, nas suas declarações no senado; S. Ex. 
não assegurou então qué contava com a mesma camara 
para a votação dos meios ele governo e outras medidas do 
seu programma? 

Ora, tratando-se ele uma camara libm;al que, sempre 
durante todo o perioclo da sua existencia, manteve as 
suas clivergencias C0m a escola COllServadora, era por 
certo ludibriar esta mesma cam.ara, zombar elo caracter 
elos membros clella, suppôr que podia por um só momento 
transigir com a política conservadora. 

2." O nobre presidente elo conselho queria fazer uma 
política ele conciliação em que os proventos fôssem todos 
para os conservadores e Oõ:l o nus e encargos para· nós, os 
liberaes. 

S. Ex. na exposição escripta com que fundamentou 
o seu pedido ele dissolução ela camara, disse a Sua lVIa-
gestade que falhou mais uma vez a tentativa.de introduzir 
no paiz um novo regimen. Ora, esse regimen qual era ? 
Era viver o governo elo partido em minoria, de accôrclo 
com a maioria da camara. 

E' certo que ha muito tempo os esforços cle muitos 
.daquelles que se dizem chefes e estadistas têm siclo pro-
curar supprimir os partidos;. é certo que, ha muito tempo, 
o ideal confessado ele muitos elos nossos suppostos esta-
distas é fazer clesapparecer as linhas clivisorias, as raias, 
que distinguem um partido elo outro. O resultado desses 
esforços seria a aniquilação elo regimen parlamentar que 
não pócle viver senão ela existencia parallela de dons 
partidos, igualmente or'ganizaclos com as suas linhas divi-
sorias, com os seus princípios e normas, e revezando-se 
perioclieamente no poder. Ha talvez quem queira lucrar 
com n, ruína ele ambo~, e dnhi o empenho <le fn.zer 
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desapparecer os partidos. Mas o que sor1wencleu o oraüor, 
o que excede os limites ela verosimilhança é que o nobre 
presidente elo conselho, homem cl_e partido, quizesse rea-
lizar, no ultimo quartel ela viela, ess_e ideal ela suppressão 
elos partidos, essa existenciacle umministerio conservador 
servido l)Or uma maioria liberal ! ! .. .. 

O SR. :M:Ac-DowELL :-Nunca teve esse intuito . 
O SR. CANDIDO DE 0 Ln EIRA, em resposta a este apar-

t e, chama a attençfw ela c amara para a declaração elo Si.'. 
presidente elo conselho, -cleclara~ão que é a seguinte: (lê) 

O Sr. presiclente elo conselho queria pois elevar acima 
ela solução üacla pelo partido o andamento regular üa 
administração ; e isto não quer dizer outra causa senão 
confllilclir os partidos e supprimi-los.]Has o illustre Barão 
üe Cotegipe, tendo visto falhar esta sua tentativa pela 
attitude energica e compacta da maioria, que, não 
obstante a.s suas diversas nucmces, não votou a confiança 
política ao gabinete, procurou üescle então, e a toclo 
momento, ostentar a sua má vontacle e o sm1 clesüem 
para com a camara üos üepntados. A quest[Lo, que se 
agita na actnalidacle, e que preoccupa o espírito publico, a 
quest[LO que está na t ela elo debate, é a questão servil. 
Não obstante ter ella sido retirada ela camara, pócle 
aqui voltar ; e no clia üa apresentaçáo elo gabinete ainda 
o projecto estava pendente ele uma ultima votação üa 
camara, e üa sual·eclacção final. Entretanto, quando havia 
os votos conheciüos elo nobre ministro ela fazenda e do 
nobre ministro ela agricultura, que üizia que se fôsse go-
verno náo tomaria a responsabilidaüe de um projecto · 
claquella natureza ; quando se sabia que aquelles üous 
nobres ministros erüo contrarias ao imposto e ú solução 
üaüa ao problema pelo projecto Saraiva; náo obstante o 
nobre presidente ele conselho, interrogado mais de uma 
vez por varios depntallos á respeito üo seu mo<lo de 
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11ensar em relação a este projecto, escusou-se de enun-
ciar-se, reservando-se para fa,ier as suas declarações no 
senado. Ora, observa o orador, o nobre presidente do 
conselho não tinha esse direito, porque S. Ex. vinha 
pedir a lei ele meios á camara, e para a votação da lei de 
meios podia influir como causa determinante,exactamente 
o modo ele pensar de S. Ex. em relação ao projecto 
servil. O orador sabe que diversos· deputados recu-
sarião a lei ele meios, se o governo dissesse que proporia 
solução mais adiantada elo que o projecto. Entretanto, 
o nobre presidente elo conselho não se dignou responder 
nesse momento á camara sobre este ponto ele seu pro-
gamma, conservando obstinadamente um silencio, que era 
uma desconsideração para todos nós ... 

Depois ela recusa ele explicações, foi manclacla [t mesa 
a interpellação ele que o orador foi signatario, na quàl 
peclio ao governo o seu pronunciamento a respeito ele um 
ponto elo seu programma, como é a aclopção elo projecto 
sobre o elemento servil. 

O orador queria saber se S. Ex. açeitava os 5"/o, 
não obstante a opinião contraria elo nobre ministro ela 
fazenda e elo nobre ministro ela agricultura; se queria a 
depreciação elo valor elo escravo, quasi nulla para a so-

- lução elo problema; se aceitava a tabella ele preços para a 
propriedade escrava, exagerada para todo o Imperio. 

O orador queria saber se podia esperar qualquer alte-
ração destes pontos elo pr.ojecto. 

A questão não podia ser mais pertinente (npoiculo), 
era toda ele actualielade. 

Não se tratava ele materia reservada, ele nenhum 
ponto delicado em que os interesses publicos pudessem 
ser comprometticlos; tratava-se de um assumpto palpitante 
de interesse e francamente atirado ao debate. (Apoiculos). 

O nobre pi'esidente elo conselho, porém, valeu-se ela 
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fórma regimental para esquivar-se a responder a essa per 
gunta. 

Se a nação tinha sido consultada sobí·e a questã,o elo 
elemento servil; se a preoccupação desta camara não tem 
sido outra desde o anno passado, se o gabinete fez disto 
ponto obrigado do seu programma, como recusar-se obst'i-
nadamente o nobre presidente elo conselho a responder a . 
um inteq)ellação que não variava ele thema? 

O nobre presidente elo conselho não é capaz üe dizer 
em que consiste o inconveniente que allegou para justificar 
a sua recusa. 

Não podia receiar moções que prejudicassem a exis-
. tencia ministerial, porque ellas não podem dar logar á 

sua retirada. S. Ex. manterá o poder, emquanto a nação 
não fôr consultada. (ApaTtes) . 

A interpellação foi feita para. orientar sobre a fórma 
da adopção ela lei de meios, tinha por fim esclarecer a con-
sciencia dos deputados sobre a maneira ele dar o seu voto. 
(ApaTtes). 

Quando o nobre deputado por Minas, o Sr. conselheiro 
Affonso Penna, declarou que negaria meios ele vida ao go-
verno que fôsse além do projecto de 12 de Maio, o Sr. pre-
sidente do conselho não se podia conservar naquelle 
mutismo, ao contrario tinha o dever de pronunciar-se 
francamente sobre a passagem ele uma lei de que elle fazia 
questão para sua vida. 

A interpellação, nos termos em que foi feita, prende-
se a um assumpto ele actualiclacle, tem de ser respondida, 
e a falta ele resposta quer dizer desattenção com a 
caniara dos Srs. deputados: e aquella corporação que não 
sabe zelar as suas prerogativas, não é digna de existir. 
(Apoiados). 

Não estamos em estado ele deliberar, diz o orador. 
(Apoiados). 
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Crê que nas condições actuaes, emq uanto fôr eles. 
aca,tacaclo um clo3 direitos mais sagrados elo representante 
ela nação, a camara não pócle discutir o projecto elo or-
çamento. 

Esta camara, que não merec~tu explicações elo go. 
verno, que é assim tratada com zombaria (apoiados), não 
pôde á ninguem dar ou negar meios ele viela. 

A camara não pócle deliberar, · porque uma elas suas 
regalias, uma elas suas fac,ulclacles foi desrespeitada; a 
camara não pócle deliberar, porque, não obstante corpo 
ameaçado ele dissolução, é ainda a representação nacional, 
emquanto esta dissolução não se fizer effectiva. (Apoiados). 

E comprehencle a camara elos Srs. deputados que 
não é o direito , elo humilde ·deputado que occupa a sua 
attenção, que está em jogo; este clesappareceria -ante a 
magnitude elo assumpto; o que está em jogo é afcteuldacle, 
é a conqhista liberal elo direito ele interpellar o ministro. 
(Apoiados). . 

O SR. ZAMA: -Pois, quando o Sr. lVIartinho ele 
Campos não quiz respomler-me, a eamara foi rebaixada? 

VozEs: - V. Ex. devia ter reclamado. 
O SR. ZAMA:- Isto não é uma questão individual, 

. mas ela camara, disse o nobre deputado; se eu não recla-
mei, · os Srs. clevião te-lo feito. 

UM SR. DEPU'rADO:- O Sr. Zama acaba ele re3pon-
cler categoricamente ao Sr. Cancliclo de Oliveira. 

O SR. Z.uH:- N~w, senhor; eu acho que o Sr. Co-
teg·ipe errou, mas um erro elo ministro não pócle rebaixar 
esta institllição. 

O SR. JosÉ M.\RIANO: - Rebaixa-se tambem quem 
não defende os seus direitos. 

( Cntzâo-se muitos otd1"0S apartes). · 
O SR. PRESIDENTE: - Attenção! Peço aos nobres 

cleputaclos que deixem o orador continuar. 



.·,· 
266 DISCURSO 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA pergunta á camara elos 
Srs. deputados: o que ficará valendo o direito ele interpel-
lação, se o governo recusar-se sempre, obstinaclamm~te, a 
responder ao deputado, servindo-se ela phrase regimental? 
O que ficará valendo a liberdade ele tribuna, se com o 
regimento restricto como é, ficar supprimicla esta valvula 
poderosa, por meio ela qual um deputado pócle provocar 
clirectamente o ministro a pronunciar-se sobre o andamento 
elos publicas nego cios? 

Até agora se podia tolerar o rigor elos encerramen-
tos, até agora se podia aclmittir a precipitação elas dis-
cussões, até agora o deputado podia resignar-se a perder 
a sua vez ele fallar, porque lá estava no regimento esse 
formiclavel direito sempre ele pé, sempre existindo, em 
virtucle elo qual elle clirectamente, por iniciativa sua, po-
dia provocar qualquer ministro ele Estado a vir explicar-se 
sobre o seu procedimento. Até agora os ministerios todos, 
clescle os primitivos ensaios deste regimen, fôrão prestes 
em obedecer a este preceito; até agora o direito ele inter-
pellação tinha como corollario .a resposta elo ministro. 
Quando esteve em opposição a nobre minoria conserva-
üora, usou e abusou elo seu direito ele in terpellar ... 

O SR. MAc-Do\VELL:- Porque nega vão urgencias e 
peclião a palavra para adiar qualquer requerimento que 
se apresentava. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- ... sobre toclos os 
assumptos, qu~ se prenclião ao serviço publico '; os minis-
terias liberaes todos fôrão interpellaclos e nomeadamente 
os elos Srs. Lafayette e Paranaguá. Pois bem, esses 
ministerios sempre acudirão promptamente a ouvir as 
interpellações e a dar-lhes resposta. 

O nobre cleputaclo peh Bahia refere-se a uma inter-
pcllação dirigida ao Sr. Martinho üe Campos no seu mi-
uistelio. 
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O Srt. ZAMA:- Qnamlo cancei com o Sr. ministro 
. elo Imperio, voltei-me para o Sr. presidente elo conselho, 

e nem um nem outro clignou-se ele elaÍ'-me resposta. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA acredita na honrada 

11alavra elo nobre eleputaclo, mas entende que S. Ex. 
116cle queixar-se ela demora ela resposta e não ela negativa 
á resposta, o que é differente. (Apoiados). O que hoje estiL 
em jogo n[Lo é o maior ou menor lapso ele tempo, que ele-
corre entre as perguntas feitas e a resposta, no que 
pócle elar-se demont, poclem mesmo as conveniencias acon-
selhar que se clê, e sobre tuclo com tttl proceder, quem 
prejudica o cleputaclo não é o governo, é opresiclente ela 
camara, qne é quem marca o clia ela resposta; mas na 
especie em questão, no caso ele que se trata, não ·houve 
demora proposital ou n~w na resposta, o que houve foi a 
recusa formal 1 a negativa expressa, isto é, responeleu-se 
ao clireito elo deputado interpellar com o embaraço üo 
exerci cio elo mesmo direi to. 

Aprecie, pois, a camara o estaclo ela questão. Hoje 
o deputado, com o regimento actual, excepção feita elos 
casos marcados no mesmo regimento, pócle pronunciar-se 
sobre toclos os assumptos, póüe provocar a opinii:w elo 
governo sobre os diversos ramos ela a<lministração, isto 
p_or si só, com o seu direito exclusivo, sem elepenelencia 
ele votação ela maioria; entretanto, a vingar o prece-
dente, a jnrispruclencia que se encontra naqnelle ofiici.o . 
elo ministro ele estrangeiros, nenhum cleputaclo poclerá 
mais interpellar e durante tocla uma legislatura, graças 
ao recurso elo:;; encerramentos e das forças formiclaveis 
ele que üispõem as maiorias, não poclerá fazer-l'e ouvir 
em relação · aos assumptos affectos tL deliberação elo parli'L-
mento. Isto é um gramle regresso, é um venlacleiro con-
fisco ela, iniciativa parlamentar. 

Sustenta o oraclor que isso é um verclacleiro confisco 
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ela iniciativa parlamentar, de uma de nossas maiores ga· 
rantias, e a camara ·elos Srs. deputados, assim desaca· 
tada e desattenclida não e"stá em estado ele deliberar. 
(Múitos apoiados da opposição). 

E' preciso, diz o orador, sahirmos deste. provisorio, 
porque se comprehencle o abalo que este facto vai causar 
no paiz, quando na camara vitalícia tem sido extensa-. 
mente apreciado, e lá; tiro11-se a limpo, de modo completo, 
a inconveniencia, a irregularidade elo procedimento elo 
nobre presidente elo conselho. 

Quaes as razões ele que servio-se o illustre presi-
dente do conselho para deixar ele responder á interpel-
lação? S. Ex. disse que esta interpellação formulada 
antes ele annunciacla a dissolução era puramente política. 

lYias como é que S. Ex. podia avaliar elos effeitos da 
interpellação, quando a sua materia estava clefinada e 
quando exactamente cl'e sua resposta pocliá a.depender a 
votação ela camara ? 

O orador declara que todas as interpellações podem 
ser políticas, podem prender-se a altos problemas gover-
namentaes, e a resposta do Sr. presidente elo conselho 
mostra que é falso o terreno em que se firmou para dene-
gar-se ao cumprimento ele um dever 'a que, pela índole 
do regimen parlamentar são obrigados os membros elo 
poder executivo. 

Quanto á outra interpellação, o que disse S. Ex.?-
Que não podia r esponder. 

Pois um ministro tem a coragem de dizer que nrw 
pó1~e responder a uma interpellação sobr e a immigração, 
quando no mesmo dia concordava na concessão ele um 
credito de 1. 000: 000#1 para as despezas com este sei· viço? 
(Apoictclos, muito bem). 

rruclo isto revela que a permanencia desta camara é 
uma ironia pungsnte atirada á face deste paiz. Os governos 
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têm o direito de dissolver a cam ~ua, mas nfw têm o 
direito ele offende-la em suas prerogativas e melindres. 
Mandem-nos consultar os nossos committentes, diz o ora-
dor, mas· emquanto estivermos reunidos, somos a repre-
sentação nacional. 

A prorogativa affecta todas as sete repartições e 
apenas está presente o nobre ministro ela fazenda. 

O SR. ZAMA :- Porque não veio todo o ministerio 
quando demos a prorogativa ao Sr. Martinho de Campos? 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde que o Sr. 
:M:artinho de Campo,;; era o presidente do conselho, e 
neste systema ele governo de gabinete a politica concen-
tnt-se nas mãos elo presicl ente elo conselho. 

As grancles questões de Estado dependem exclusi· 
va,mente clelle e pócle-se dizer q_ue os. outros ministl'os são 
meros secretarias ele Estado. 

E' por isso que naquella occasião não vierão todos 
os ministros. O nobre ministro ela fazenda, não obstante 
as suas elevadas q ualiclacles, não é o primus inter pcwes; 
quem responde pela politica inaugmada é o Sr. Barão de 
Cotegipe. 

O SR. ZAli1A:- Dá um aparte. 
O SR. JosÉ MARIANO : - Accnsão o partido liberal, 

quando a culpa é dos chefes aulicos que o trahirão. 
O SR. ZAMA: - Se se refere ao Sr. Saraiva, o paiz in• 

teiro lhe responderá . 
. O SR. JosÉ MARIANO : -Sim, refiro-me ao Sr. Sa• . 

raiva que foi o traidor do partido liberal, e posso asse" 
gurar que o paiz inteiro o reconhece como tal. 

O SR. ILDEFONso DE Al~A.rJJO : - Não apoiado. O Sr• 
Saraiva é um grande estadista. (Apoiados). 

O SR. JosÉ lVL"-RIANO : -E' um meüalhão ele borra. 
Não posso tolerar que só para se ser agraclavel ao partido 
conservador se accuse constantemente o partido liberal po1; 
culp~ts que são de alguns cle seus chefes. 
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O SR. ZAn1A: -E eu hei de tolerar que V. Ex. trate 
um homem ele bem pela fórma porque o está tratando? 

0 SR. lLDEli'ONSO DE ARAUJO:- Ahi está, a união do 
partido. Na hora ela desgraça ainda se diz isto. 

O SR. ULYSSES VIA.NNA: -0 Sl'. Saraiva está acima 
ele todas as suspeitas. (Apoictclos ele ambos os laclos da 
camcwa). . 

O SR. JosE MARIANO:- O partido liberal ele todo o 
paiz que lhe responda. 

0 SR. ULYSSES VIANNA:-Nesta liquiclaç~w hamuita 
gente que tem culpa. (Ha. muitos out?·os apcwtes). 

O SR. ÜANDIDO DE OLIVEIRA ·. continúa dizendo que a 
camara não pócle cleli berar antes ela soluçfw dessa questfLo· 
Est{t em jogo um elos maís preciosos direitos parlamen-
tares. E' preciso, portanto, que :fique :firmado por uma 
votação p arlamentar, ele que se tirarúõ no futuro as con-
sequencias regulares, ou que o ministerio tem o direito ele 
recusar-se a r espoú.cler ás in terpellações, ainda mesm0 

que essas interpellações se prenclão a assum1)tos que estão 
entregues ao domínio publico, ainda mesmo que ellas 
alfectem o programma elo governo ; ou é 11reciso que o 
nobre presidente elo conselho venha perante a camara 
üos deputados responder ás interpellações. 

Ou o regimento eleve ser entencliclo como quiz o nobre 
presidente do conselho, isto é, ou o regimento presta,-se {t 

suppresst'Lo das interpellações, o que é um absurdo, uma 
) 

interpretaçii.o extravagante, ou precisamos,. diz o orador, · 
tratar de reconquistar o nosso direito ... 

O SR. EDFRASIO CoRREIA: - Concorclárão todos os 
chefes liberaes elo senado. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA . . . precisamos mais esta 
reforma : a ele fazer incluir no nosso regimento este 
direito, de que Napoleão m não se animou a privar os· 
membros do corpo legislati vo do Imperio. 



RESOtUÇÃO PROROGATIVA 27i 

O nobre presidente üo conselho no sena.do mostrou 
que era liclo no direito constitucional francez. 

S. Ex. consultou Pouclra .... relativamente ainterpel-
lações e alluclio ao incidente Grevy; fez bem ; mas a tra-
clucçüo não está bem feita. 

O que o presidente ela camara franceza dizia era que 
o ministro não tinha obrig:ação· ele responder immecliata-
mente ás interpellações, podia adiar a resposta, mas é 
preciso notar, observa o orador, que o regimento ela ca-
mara franceza é diverso elo nosso, a nossa jmispr1:1clencia 
parlamentar é c1ifferente. (Apoiados). 

O que está firmaclo pela tradição uniforme elos dons 
I>articlos entre nós, é que os ministros elevem responder 
ás interpellações e a escusa clo-n~w posso-ou-é incon-
veniente-sómente se applica t't materia ele que o ministro 
n~w tem conhecimento, ou que, pela sua . natureza reser-
vada, não pócle ser traziüa a publico. 

Ha antecedentes ele recusa como esta. Parece-lhe que, 
no primeiro reinaüo, o ministro Maciel recusou-se ares-
ponder a uma interpellação, mas foi üepois obrigaclo a 
cun:prü· esse eleve~· ; no entanto, hoje, depois ele GO annos 
el e pratica deste regimen, o nobre Barão ele Cotegipe, (]lle 
aJiús tem propugnaüo entre nós pela in troclucção elas pra-
ticas parlamentares, que eleve todas as posições ao esforço 
que tem feito em defesa desse regimen, r ecusa-se a res-
ponder a uma interpellação com o intuito revelado üe 
exa utorar a camara üos Srs. cleputaclos e zombar clella!! ! 
·(Apw·tes). · 

E' certo que declarou-se clemittiüopela camara, e an- . 
ntmciou a sua üissoluç~w, ma::; emquanto a camara fnnc-
ciona deve ser respeitada e o. r espeito consiste principal-
mente no reconhecimento elos direitos que assistem aos 
seus membros. 

O orador conclue, manc1a,nc1o {t mes<t um requerimento 
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em que pede o adiamento. da discussã.o da. proroga.tiva. até 
o Sr. presidente do conselho responder ás interpellações 
que estão sobre a mesa. (M!nito uem, nmito uem). 

E' remetticlo á mesa, lido, apoiado e posto em clis-
cussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro o adiamento ela discussão ela. proroga.tiva, 
üté que o Sr. presidente do conselho responda ás interpel-
lações que estão sobre a mesa, marcando o Sr. presidente 
ela camara para esse fim dia e hora. 

Sala elas sessões1 10 ele Setembro ele 1885.-Canclido 
de Oliveira. 
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